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 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. 

 

 

Program of Public and Private Management              Graduate School, Silpakom University 

Student’s signature………………………………………..   Academic Year 2013 

Thesis Advisor’s signature………………………………...………………………………………. 



 

กติติกรรมประกาศ 

 

 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 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบั  

                                                                                                                                                            หนา้ 
บท ั ยอ่ าษาไทย .......................................................................................................................  ง 

บท ั ยอ่ าษาองัก ษ ..................................................................................................................   

กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................   

สารบญัตาราง ...............................................................................................................................  ญ 

บทท่ี   

1 บทนาํ............................................................................................................................. 1 

  วาม ปนมา ละ วามสาํ ญัของปัญหา ............................................................... 1 

  วตัถุประสง การวิ ยั ............................................................................................ 3 

  สมมติ าน นการวิ ยั ........................................................................................... 3 

  ขอบ ขตการวิ ยั ................................................................................................... 4 

  ตวั ปรท่ีศึกษา ...................................................................................................... 6 

  ประโยชนท่ี า วา่ ะไ รั้บ .................................................................................. 6 

  กรอบ นว ิ นการวิ ยั ...................................................................................... 7 

  นิยามศั ท าะ .................................................................................................. 7 

2 วรร กรรมท่ี ก่ียวขอ้ง ................................................................................................... 9 

    ( - ) .......... 9 

   .................................................................. 11 

    ................................................................... 11 

    ........................................................................ 14 

    ......................................................................... 15 

   ...................................... 17 

    .................................................... 17 

    ................................................................................................. 19 

    (Service Systems) ....................................... 22 

    ............................................................. 23 

    ................................................................................ 24 

    ......................................................................... 25 

     



 

บทท่ี   หนา้ 
   ....................................... 30 

   ปาก ..................................................... 30 

    ......................................... 32 

   .................................................... 36 

    ............................................................................ 36 

    ........................................................... 37 

    ......................................................................................... 38 

    ..................................................................................... 43 

3 วิธี าํ นินการวิ ยั ........................................................................................................... 52      

   ................................................................................... 52 

   ............................................................... 53 

   .............................................................................. 56 

   ......................................................................................... 59 

   ......................................................................... 59 

4 ลการวิ ราะหขอ้มูล ................................................................................................... 63 

   ................................................................... 64 

   1  ...... 65 

   2  ........................................................... 68 

   3  .............................................................. 75 

   4  .................................................................... 76 

   5  ........................................................................... 77 

5 สรุป อ ิปราย ล ละขอ้ สนอ นะ ............................................................................... 86 

  สรุป ลการวิ ยั .................................................................................................... 86 

  อ ิปราย ล ........................................................................................................... 90 

  ประโยชน ากการวิ ยั .......................................................................................... 98 

   ประโยชน ชิงการ ั การ ............................................................................ 98 

   ประโยชน ชิงท ษ ี .................................................................................. 98 

   ขอ้ สนอ นะสาํหรับการวิ ยั นอนา ต ..................................................... 99 

     



 

    หนา้ 
รายการอา้งอิง .................................................................................................................................. 100 

า นวก ........................................................................................................................................ 105 

 า นวก ก หนงัสือ ชิญ ูต้รว ร่ืองมือวิ ยั .............................................................. 106 

 า นวก ข บบสอบถามการวิ ยั ............................................................................... 110 

ประวติั ูว้ิ ยั .................................................................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบั ตาราง 

  ตารางท่ี                                                                                                                                               หนา้ 
1     (

- ) ............................................................................................
 

10 

2 ่านํ้ าหนกัอง ประกอบ ละ ่าสมัประสิทธิ อล า ...................................................... 58 

3 ่าสถิติท่ี ช้ นการท สอบสมมติ าน .......................................................................... 62 

4 าํนวน วามถ่ี ร้อยละของขอ้มูลทัว่ไป าก ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช  อะ รี ม่ียม   

(สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ูต้อบ บบสอบถาม าํ นกตามลกัษ ะของกลุ่ม
ตวัอยา่ง น า รวม ............................................................................................

 

 

65 

5 ่า ล่ีย ส่วน บ่ียง บนมาตร าน  ละ ่าระ บัของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ
ของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)  .........

 

68 

6 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บั วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ   

ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ ............................................................

 

69 

7 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บั วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ   

ุ า บริการ า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ .................................................

 

70 

8 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บั วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ   

ุ า บริการ า้น วาม ุม้ ่าการบริการ ........................................................

71 

9 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บั วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ   

ุ า บริการ า้น วามน่า ช่ือถือ ...................................................................

 

72 

10 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บั วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ   

ุ า บริการ า้นนวตักรรมการบริการ ..........................................................

 

73 

11 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บั วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ   

ุ า บริการ า้นการส่ือสาร ..........................................................................

 

74 

12 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บั วาม ิ หน วามไวว้าง น   

การ ชบ้ริการ .....................................................................................................

 

75 

13 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ ับ วาม ิ หนการบอกต่อ ของ
ู ้ ชบ้ริการ ..........................................................................................................

 

76 

14 ่า ล่ีย ส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บัของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ  

วามไว้วาง นการ ช้บริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก   

กรีนวอช  อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)   ........................................

 

 

77 



 

ตารางท่ี  หนา้ 
15 ่า ล่ีย ่า วาม บ่ียง บนมาตร าน ละการวิ ราะหสหสัม นัธ วาม ปน ลิศของ

ุ า บริการกบั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ .............................................

 

79 

16 การท สอบ วามสัม นัธ ่าสัมประสิทธิถ ถอยของ วาม ปน ลิศของ ุ า
บริการกบั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ..........................................................

 

80 

17 ่า ล่ีย ่า วาม บ่ียง บนมาตร าน ละการวิ ราะหสหสัม นัธ วาม ปน ลิศของ
ุ า บริการกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ...................................................

 

81 

18 การท สอบ วามสัม นัธ ่าสัมประสิทธิถ ถอยของ วาม ปน ลิศของ ุ า
บริการกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ................................................................

 

82 

19 ่า ล่ีย ่า วาม บ่ียง บนมาตร าน ละการวิ ราะหสหสัม นัธ วามไวว้าง น  

การ ชบ้ริการกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ .....................................................

 

83 

20 การท สอบ วามสัม นัธ ่าสัมประสิทธิถ ถอยของ วามไวว้าง นการ ช้
บริการกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ................................................................

 

83 

21 ลการท สอบสมมติ าน ............................................................................................. 84 

 

 

 

 



 

1 

บทที ่1 

บทนา 
 

1.  ความเป็นมาและความสาคั ของปั หา 
 ท่ามกลาง าวะ วามก นัทางสัง ม ละ ศรษ กิ นยุ ปั ุบนั รวมทั้งส าวะ           

การ ข่งขนัของธุรกิ อยา่งรุน รง ส่ง ลกระทบต่องาน ละธุรกิ ท่ี ก่ียวขอ้งกบั  “การบริการ”  ึ่ ง
ธุรกิ งักล่าว ตอ้งอาศยับุ ลากรท่ีมี วามสามารถ นการ กไ้ขปัญหา ละล รงปะทะของลูก า้
ไ ้ ปนอยา่ง ี ยิง่การ ข่งขนัทาง า้นธุรกิ มี วามรุน รงมาก ียง  ส่ิงท่ี ะช้ีขา วามสาํ ร ของ
ธุรกิ ละสร้าง วาม ตกต่าง หก้บัธุรกิ ก ือ  “การบริการ”  หากธุรกิ สามารถ หบ้ริการท่ี ี ก่
ลูก า้ไ อ้ยา่งสมํ่า สมอ ละตรงกบั วามตอ้งการของลูก า้ กยอ่มมีอิทธิ ลสูงต่อการตั สิน น
การ ชบ้ริการ ละ ม่ือลูก า้ กิ วามประทบั นการบริการของกิ การ ลว้โอกาสท่ีลูก า้ ะ
กลบัมา “ ื้อ ํ้ า” กสามารถ กิ ข้ึนไ ต้ลอ วลา  
 งันั้น อง กร ึงตอ้งมี วาม ร้อม นการ ห้บริการ ก่ลูก า้อย่างถูกตอ้ง ม่นยาํ ละ
ทนัท่วงที อนั ะนาํไปสู่การส่ง ล ห้ กิ  “ลูก า้ขาประ าํ” (Client) ละอา กลาย ปน “ลูก า้         
ู ้ กั ี” (Loyalty Customer) งันั้น ติกรรมการ หบ้ริการ ก่ลูก า้ บบ ก่า ท่ี ะตอ้งรอ หลู้ก า้
ิน ขา้มา ลว้บอก วามตอ้งการ ละ นกังานก หบ้ริการ บบไม่ตั้ง ละไม่ ตม  ขา วาม
ร้อม นการ ห้บริการ หรือ ห้บริการ บบไม่ ส่ นรายละ อีย ของงาน บาง ร้ัง กไ้ขปัญหา  
ก่ลูก า้ไม่ไ ก้ป ิ สธ นการรับงาน ึ่ ง รียก ติกรรม บบน้ีว่า การ หบ้ริการ บบ “ ติกรรม
ชิงตั้งรับ นการบริการ” (Reactive Service) ึ่ งก ะ หนไ ้ ากการ หบ้ริการลูก า้ บบทัว่ไปของ
หลาย  อง กร บาง ร้ังลูก า้ไม่ อ กร้อง รียน ก่ า้ของกิ การ อยา่งมาก า้ของกิ การกอา
กล่าว าํว่า “ขอโทษ”  ึ่ งกไม่ไ ้ ปนการ กไ้ขปัญหา หต้รง ุ  ละลูก า้กยงั งไ รั้บบริการ ํ้ า
บบ ิม นลูก า้ กิ อือมระอา ละทา้ยท่ีสุ ลูก า้ก ปล่ียน ไป ื้อบริการ ากกิ การอ่ืน ทน ึ่ ง

กวา่ า้ของกิ การ ะรู้ตวักอา ะตอ้งปิ กิ การ นท่ีสุ  (ศิริ ร วิษ ุมหิมาชยั, 2551)  

 ธุรกิ บริการประ ท “ าร ร” ปนอีกหน่ึงธุรกิ ท่ีไ รั้บ วามนิยม นหมู่นกัลงทุน  

ท่ี น้นการลงทุน ว้ย ม งินไม่สูงมาก ราะปั ุบนัประ ทศไทยมีรถยนตท่ี ช้ ปน าหนะ น        

การ าํ นินธุรกิ  ละการ าํรงชีวิตมี าํนวนท่ี ิ่มมากข้ึน น่ือง ากรถยนตไ ้ ห้ วามสะ วกสบาย 

วามรว รว นการ ินทาง นอก ากนั้นยงั ปน ร่ืองวั านะของ ู ้ ชอี้กทางหน่ึง ว้ย นช่วงตน้
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ือนตุลา มปี 2554 รั บาลไ ป้ระกาศล าษีรถยนต นั รก หส้าํหรับ ูท่ี้ยงัไม่ ยมีรถยนต ทาํ
ห้รา ารถยนตล ลงไปถึง 100,000 บาท ละยิ่ง นปั ุบนั ่ายรถยนตยี่ห้อ งัต่าง  ร้อม กนั
สนอโปรโมชัน่ท่ีน่าสน ทั้งล ลก ก ถม ร้อม งิน าวนตํ่า อ่นนาน อก บ้ียนอ้ย ึงทาํ ห ้

ู ้ ื้อมีโอกาส ละมีอาํนา นการ ื้อมากข้ึน ปริมา รถยนต ึง ิ่มข้ึนอีก ปน าํนวนมาก 

 ากการท่ีมี ู ้ ื้อรถยนต ิ่มมากข้ึน ละส่วนมาก ปนรถ หม่ส่ง ล ห้ ู ้ ปน า้ของ ห้
วาม อา ส่ ู ล ปน ิ ศษโ ย าะ ร่ืองของการทาํ วามสะอา  ประกอบกบัปริมา รถยนต 

บนถนน ิ่มมากข้ึน ละส่ง ลถึงปัญหาการ รา รท่ีติ ขั  ทาํ ห้ประชาชนส่วนหน่ึง ช้ วลาบน
ทอ้งถนนมากข้ึน ึงทาํ ห้ไม่มี วลา นการ ู ล ทาํ วามสะอา รถ ว้ยตน อง ละตอ้ง ึ่งบริการ
ร้าน ลา้งสี ู ุ่ น ึ่ ง ปนธุรกิ ท่ี ปิ ข้ึน ื่อรองรับ วามตอ้งการของลูก า้ท่ีไม่มี วลาทาํ วาม
สะอา รถยนต หรือมี วลา ต่สถานท่ีรวมทั้งทรั ยากร ช่น นํ้ า อุปกร นการทาํ วามสะอา ไม่
อ้ืออาํนวย ึงทาํ หต้อ้งออกมา ชบ้ริการตามสถานท่ีบริการ า้นน้ี โ ยธุรกิ ลา้งรถยนตมี หบ้ริการ
หลายรูป บบ ห้ ลือก ละหลายระ บัรา า การ ห้บริการ บาง ห่งมี ห้บริการขั สี ลือบสี อก
บาะ อก รม ลา้งหอ้ง ร่ือง ลา้งสี ู ุ่ น ล  ึ่ งอตัรา ่าบริการมี วาม ตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บั
การ ลือกกลุ่มลูก า้ว่า ะ ลือก นระ บัสูง กลาง หรือตํ่า ละยงัข้ึนอยู่กบั ทาํ ลท่ีตั้ง หากอยู่ น
ห้างสรร สิน า้/ศูนยการ า้รา าอา สูง ราะตอ้ง สีย ่า ช่า ง ต่ถา้อยู่ น ื้นท่ีทัว่  ไป กมี
อตัรา ่าบริการตํ่าลงมา ึ่ งธุรกิ น้ี ช้ งินลงทุนไม่มาก ละลกัษ ะการ หบ้ริการไม่ยุง่ยากสามารถ
าํ นินการไ ง่้าย ึงมีนกัลงทุนหรือ ูป้ระกอบการ ก่ียวกบังาน า้น “การบริการ” ห้ วามสน
ปนอยา่งมาก 

 ว้ย หตุน้ี การสร้าง วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ึง ปนส่ิง าํ ปนอยา่งยิง่ท่ี า้ของ
กิ การตอ้ง ห้ วามสํา ญั ละ ส่ อย่าง ริง งั ื่อ ห้ ู ้ ชบ้ริการ กิ วามประทบั ตั้ง ต่ ร้ัง
รกท่ี ขา้มารับบริการ ละ ม่ือ ู ้ ชบ้ริการรู้สึกประทบั น ุ า การบริการ ยอ่ม กิ การ ื้อ ํ้ า
น ร้ังต่อไป ส่ง ล ห้ ู ้ ชบ้ริการ กิ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ทาํ ห้ กิ ลูก า้ขาประ าํท่ี
กั ี นบริการของกิ การ อนั ะนาํไปสู่การบอกต่อการ ชบ้ริการของ ู ้ ชบ้ริการ ึ่ ง ะ ปน ล ีต่อ

การ าํ นินกิ การ ละทาํ หกิ้ การประสบ ลสาํ ร ไ ้ ปนอยา่ง ี 
 งันั้น ูว้ิ ยั ึงสน ท่ี ะศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ทั้งน้ี ื่อ ปนประโยชน นการทาํธุรกิ  

“ าร ร” หรือนกัลงทุน ูป้ระกอบการ ละ ูท่ี้สน ต่อไป 
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2.  วตัถุประสงค์การวจัิย 

 2.1. ื่อศึกษา วาม ปน ลิศของ ุ า บริการของบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม
(สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 2.2. ื่อศึกษา วามไวว้าง นการ ช้บริการของ ูม้า ช้บริการบาง าก กรีนวอช 

อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 2.3. ื่อศึกษาการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการของบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขา
วิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 2.4. ื่อศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการ ของบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 2.5. ื่อศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการ ของบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 2.6. ื่อศึกษาอิทธิ ล วามไว้วาง นการ ช้บริการท่ีมีต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการ ของบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 

3.  สมมติฐานในการวจัิย 

 สมมติฐานที ่1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง น
การ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติ านท่ี 1.1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติ านท่ี  1.2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านส า ว ล้อม
ศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม 

(สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติ านท่ี 1.3 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วาม ุม้ ่าการบริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติ านท่ี 1.4 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 
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 สมมติ านท่ี 1.5 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นนวตักรรมการบริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติ านท่ี 1.6 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านการส่ือสารมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี 

 สมมติฐานที่ 2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการ 

 สมมติ านท่ี 2.1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี) 

 สมมติ านท่ี  2.2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านส า ว ล้อม
ศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขา
วิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติ านท่ี 2.3 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วาม ุม้ ่าการบริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี)  

 สมมติ านท่ี 2.4 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี 

 สมมติ านท่ี 2.5 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นนวตักรรมการบริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี) 

 สมมติ านท่ี 2.6 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นการส่ือสารมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติฐานที่ 3 วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการ 

 

4.  ขอบเขตการวจัิย 

 4.1. ขอบ ขต า้น น้ือหา 
 ศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)
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โ ยอาศยักรอบ นว ิ ท่ี ะศึกษา ประกอบ ว้ย ตวั ปร วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ งัรายละ อีย ต่อไปน้ี 

 4.1.1  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 6 า้น งัน้ี  

 4.1.1.1 า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ  

 4.1.1.2 า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ  

 4.1.1.3 า้น วาม ุม้ ่าการบริการ 

 4.1.1.4 า้น วามน่า ช่ือถือ 

 4.1.1.5 า้นนวตักรรมการบริการ  

 4.1.1.6 า้นการส่ือสาร  

 4.1.2 วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

 4.1.3 การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ   

 4.2 ขอบ ขต า้นประชากร ละกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.2.1 า้นประชากรท่ี ช้ นการวิ ยั ร้ังน้ี ปน ู้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ  

รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 4.2.2 กลุ่มตวัอย่างท่ี ช้ นการวิ ยั ร้ังน้ี ือ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ        

รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) าํนวน 320 น ากการ าํนว บบไม่ทราบ าํนวน
ประชากร ว้ยวิธีการของ W.G.cochran 

 4.3 ขอบ ขต า้น ื้นท่ี 

 ื้นท่ีการวิ ัย นการ กบขอ้มูล ไ ้ ก่ บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขา
วิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 4.4 ขอบ ขต า้น วลา 
 4.4.1 ระยะ วลา นการศึกษาขอ้มูล วาม ปนมา ละ วามสาํ ญัของปัญหา นว ิ  

ท ษ ี ละงานวิ ยัท่ี ก่ียวขอ้ง ศ ิกายน 2556 – มกรา ม 2557 

 4.4.2 ระยะ วลา นการ กบรวบรวมขอ้มูล โ ย ช้ บบสอบถาม กบขอ้มูล ากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ช้ วลาประมา  1 ือน ือ นช่วง ือน กมุ า นัธ 2557 

 4.4.3 ระยะ วลา นการวิ ราะหขอ้มูล สรุป ลงานวิ ยั นาํ สนอ ลงาน ละทาํ
รายงานวิ ยั บบัสมบูร นช่วง ือนมีนา ม – ษ า ม 2557  
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5.  ตัวแปรทีศ่ก า 
 กลุ่มท่ี 1 ศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการกบั วามไวว้าง นการ ช้
บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 ตวั ปรอิสระ ือ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

 ตวั ปรตาม ือ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

 กลุ่มท่ี 2 ศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ
บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 ตวั ปรอิสระ ือ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

 ตวั ปรตาม ือ การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

 กลุ่มท่ี 3 ศึกษาอิทธิ ล วามไวว้าง นการ ชบ้ริการกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ
บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 ตวั ปรอิสระ ือ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

 ตวั ปรตาม ือ การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

 

6.  ประ ยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 6.1 ทาํ ห้ทราบถึงระ ับ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการของบาง าก กรีนวอช 

อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 6.2 ทาํ ห้ทราบถึงระ บั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการของ ูม้า ชบ้ริการท่ีมีต่อบาง
าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 6.3 ทาํ ห้ทราบถึงระ บัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการท่ีมีต่อบาง าก กรีนวอช อะ รี
ม่ียม(สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 6.4 ทาํ ห้ทราบถึงอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการ 

 6.5 ทาํ ห้ทราบถึงอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการ 

 6.6 ทาํ ห้ทราบถึงอิทธิ ล วามไวว้าง นการ ช้บริการท่ีมีต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการ 

 6.7 สามารถนาํขอ้มูลท่ีไ ้ ากการวิ ยันาํมา ช้ ปน นวทาง นการปรับปรุง ั นาการ
บริการ หส้อ ลอ้งกบั ู ้ ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิ า มากข้ึน 
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7.  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 กรอบ นว ิ นการวิ ยั ร่ือง อิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขา
วิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ประกอบ ว้ยตวั ปรท่ีทาํการวิ ยั งั า ประกอบ า ท่ี 1 งัน้ี 

 

 

  

                                                                                                                         

  นิยามศัพท์เ พาะ                                       

                                        

 

 

 

า ท่ี 1 กรอบ นว ิ ของการวิ ยั 

 

8.  นิยามศัพท์เ พาะ  

 ื่อ วาม ขา้ สามารถ ปล วามหมาย าํศั ทท่ีสาํ ญั นการวิ ยั ร้ังน้ี หส้อ ลอ้ง
ตรงกนั ึงกาํหน นิยามศั ท าะไว้ งัต่อไปน้ี 

 8.1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ หมายถึง ประสิทธิ ลโ ยรวมของการ าํ นินงาน
ตามมาตร าน ละ วามสมํ่า สมอ นการตอบสนอง วามตอ้งการ าํ ปน ละ วาม า หวงัของ
ูรั้บบริการ สร้าง วาม ึง อ หก้บั ูรั้บบริการ มี วามรับ ิ ชอบต่อ ูรั้บบริการอยา่ง ีท่ีสุ  ม่ือ

ไ รั้บการบริการ ประกอบ ว้ย 6 า้น งัน้ี 

 8.1.1 ้านบุ ลากร ู ้ ห้บริการ หมายถึง นักงาน ู ้ ห้บริการ ปน ูท่ี้มี วามรู้
วามสามารถ นการป ิบติังานบริการท่ีรับ ิ ชอบอยา่งมีประสิทธิ า  มี วามสุ า ปนมิตร ยิม้
ยม้ ่ม ส กระตือรือร้นกระ บักระ งว่องไว ตั้ง นการทาํงานทุก ร้ัง มี วาม ริง ละ ส่

ต่อ ูรั้บบริการ ต่งกาย ว้ยชุ ยูนิ อรมท่ีสะอา รียบร้อย ู าทกัทาย ว้ยวา าสุ า นํ้ า สียง
นุ่มนวล าษา ขา้ ง่าย  

ความเป็นเลศิของคุณภาพบริการ 

1. า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ           

2. า้นส า ว ลอ้ม
ศูนยบริการ 

3. า้น วาม ุม้ า่การบริการ 

4. า้น วามน่า ช่ือถือ 

5. า้นนวตักรรมการบริการ         

่

วามไวว้าง น 

การ ชบ้ริการ 

การบอกต่อของ             

ู ้ ชบ้ริการ 

H1.1,H1.2,H1.3, 

H1.4,H1.5,H1.6 

H2.1,H2.2,H2.3, 

H2.4,H2.5,H2.6 

H3 
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 8.1.2 า้นส า ว ลอ้ม หมายถึง สถานท่ีตั้งของศูนยบริการตั้งอยู่ น ื้นท่ี
ินทางไปมาสะ วก มีป้ายบอกช่ือร้านชั น ส า ว ลอ้มของศูนยบริการมีการ ั การ ู ล

สถานท่ีทั้ ง าย น ละ ายนอกศูนยบริการ ปนระ บียบ รียบร้อย สะอา  มีห้อง ักสําหรับ
ูรั้บบริการนัง่รอรับบริการอยา่ง ปนสั ส่วน  

 8.1.3 า้น วาม ุม้ ่าการบริการ หมายถึง การ ช้ ่ายของ ูม้า ชบ้ริการ น ต่        

ละ ร้ัง ตอ้งไ รั้บการบริการท่ี ุม้ ่ากบั งินท่ี ่ายไป การ ลือก ช้ ลิต ั ท่ีไ ้ ุ า มา ช้ น 

การ ู ลรถยนตลูก า้ของ ู ้ ห้บริการ รา าท่ี ิ ่าบริการ น ต่ละ ร้ังมี วาม หมาะสม บริการทุก
ร้ังมี ุ า  วลา นการรอรับบริการมี วาม หมาะสม ละรว รว 

 8.1.4 า้น วามน่า ช่ือถือ หมายถึง วามสามารถท่ี ะ ห้บริการตาม าํมัน่ ว้ย
วามถูกตอ้ง มี วาม ื่อตรง ละ ื่อสตัยสุ ริตของศูนยบริการ งัท่ี หไ้วก้บั ูม้า ชบ้ริการ 

 8.1.5 า้นนวตักรรมการบริการ หมายถึง การสร้างการบริการท่ี ตกต่าง ื่อมุ่ง
ตอบสนอง วาม ึง อ ของลูก า้ ขา้ ถึง วามตอ้งการของ ู ้ ช้บริการ ว้ยการนาํ ร่ืองไม้
ร่ืองมือท่ีทนัสมยั มี ุ า มา ช้ นการป ิบติังานบริการ ก่ ู ้ ชบ้ริการ 

 8.1.6 า้นการส่ือสาร หมายถึง การติ ต่อกบับุ ลหรือกลุ่มบุ ล นรูป บบ
ต่าง  ื่อ ห้ กิ การรับรู้ขอ้มูล ขอ้ ท ริง ของศูนยบริการ  ส่งต่อไปยงั ู ้ ชบ้ริการ ประชาชน
ทั่วไป หน่วยงาน/อง กร ร้าน ้า นบริ ว กล้ ียง หรือห่างไกลออกไปไ ้ทราบ ก่ียวกับ          

การ าํ นินงาน ละการ ห้บริการของศูนยบริการ นรูป บบต่าง  ทั้งการ ินทาง ขา้ไป บปะ
ู ุย ื่อ นะนาํศูนยบริการ ละโปรโมชัน่ ก บปลิว  ั ทาํป้าย บรน นอร ื่อ ห้ กิ การรับรู้

ท่ี ีของ ูท่ี้ ะมารับบริการ ละ ื่อสร้าง วามสาํ ร นการ าํ นินงานของศูนยบริการ  

 8.2 วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ หมายถึง ูม้า ชบ้ริการมี วามรู้สึกถึงการบริการท่ี
ตอบสนองตรงกบั วามตอ้งการ ละ วาม ึง อ ของ ู ้ ชบ้ริการ การ หบ้ริการทุก ร้ังมี วาม ง
ส้น งวา รว รว สะอา  มี ุ า  ละมี วามสมํ่า สมอ ทาํ ห้ ู ้ ชบ้ริการรู้สึกว่าการบริการท่ี
ไ รั้บนั้น สามารถ ห้ วามไวว้าง ไ  ้

 8.3 การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ หมายถึง การท่ี ูม้า ชบ้ริการ ลว้ กิ วาม ึง อ  ึง
มีการบอกต่อ ากอีกบุ ลหน่ึงไปยงัอีกบุ ลอ่ืน ปนการ นะนาํ ห้ ูอ่ื้นมา ชบ้ริการ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวิ ยั ร่ือง อิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

ูว้ิ ยัไ ศึ้กษา อกสาร ละงานวิ ยัท่ี ก่ียวขอ้ง ื่อ ปน นวทาง นการศึกษา งัรายละ อีย  ต่อไปน้ี 

 1. ขอ้มูล ก่ียวกบับาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)  

 2. นว ิ ละท ษ ี ก่ียวกบั ร่ือง วามไวว้าง  

 3. นว ิ ละท ษ ี ก่ียวกบั วาม ปน ลิศ ุ า บริการ 

 4. นว ิ ก่ียวกบัการส่ือสาร บบปากต่อปาก 

 5. นว ิ ละท ษ ี ก่ียวกบั ติกรรม ูบ้ริโ    

 6. งานวิ ยัท่ี ก่ียวขอ้ง 

 

1.  ข้อมูลเกีย่วกบับางจาก กรีนวอช เดอะพรีเม่ียม (สาขาวภิาวดีรังสิต-หลกัส่ี) 

 บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ทะ บียน ั ตั้งห้าง
หุ้นส่วนสามญั นช่ือของ ห้างหุ้นส่วนสามญั “กรีนวอช” ตั้ง ต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2554 โ ย
ประกอบกิ การทาง า้นการ ห้บริการ ก่ียวกบัการ ู ลรักษา วามสะอา รถยนตทั้ง าย น ละ
ายนอก ช่น การลา้งสี ู ุ่ น การขั สี การ ลือบสี การ ัก รม/ บาะ การลา้งห้อง ร่ือง ละ
าํ นินการอ่ืน  น รือข่ายสถานีบริการนํ้ ามนับาง าก าย ต้ ร่ืองหมายการ า้ “กรีนวอช 

อะ รี ม่ียม” (Green Wash The Premium) ศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขา
วิ าว ี รังสิต-หลักส่ี)  ตั้ งอยู่ ท่ี  21/43 ริมถนนวิ าว ี รังสิต ขวงตลา บาง ขน ขตหลักส่ี 

กรุง ท มหาน ร บน น้ือท่ี 205 ตาราง มตร 

 า้นบริการของบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) มีรายการ
บริการ งั ส ง นตารางท่ี 1 งัน้ี 



10 

ตารางท่ี 1 รายการ การ หบ้ริการ ละอตัรา ่าบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) 

รายการ 
ขนาด/ราคา 

S M L อ่ืน  

ล้างทาความสะอาด  

ลา้งรถ, ู ุ่ น 120 140 160 180 

ลา้งหอ้ง ร่ืองยนต 350 350 350 350 

ล้างเตรียมสภาพพนผวิ เคลอบสี  

ลีน นอร วก  350 450 550 650 

ลั ลอร วก  450 550 650 750 

โกล ลาส วก  550 650 750 850 

ท วก  750 850 950 1,000 

No.21 850 950 1,000 1,500 

ขจัดคราบ ลบรอย ชักเงาลก น ูสภาพ  

โปร กรมขั ลบรอย ลือบสี ( 5 ขั้นตอน) 2,500 3,000 3,500 4,000 

ทาํ วามสะอา  ข ั ราบไ ล ชกั งาลึก 1,500 2,000 2,500 3,000 

ข ั ละอองสี ราบยางไม ้ ราบไ ล 2,000 2,500 3,000 3,500 

ข ั ราบ มลง ยางมะตอย ลือบสี 1,000 1,500 2,000 2,500 

ขั ลบรอย าะ ุ   ( ร่ิมตน้ท่ี 300 – 500) 

นาํ วก มา อง หรือ ากไว ้( มกไกว) 100 120 140 160 

บารุงรัก า น ูภายใน  

อกทาํ วามสะอา  ปรับส า บาะ หนงั ท/้หนงั ทียม/ บาะ า้ 2,000 2,500 3,000 3,500 

อน่   

ลือบกระ กไล่นํ้า 100 100 100 100 

ขั ลอ้ มก(โ ร มียม) (100/ลอ้) 

ลง ินนํ้ามนั 150 150 150 150 

ลือบหอ้ง ร่ือง 100 100 100 100 

ลือบ บาะ 350 450 550 650 

ขั ไ หนา้รถ  (ขา้งละ 100) 

ขั กระ ก  (100/บาน) 

ลือบ ิ ลม กว้ 6,500 7,500 8,500 9,500 
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 า้นบุ ลากรของบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ท่ี
หบ้ริการกบั ู ้ ขา้มา ชบ้ริการ มี งัน้ี 

 1. ู ้ ั ทัว่ไป    าํนวน 1 น 

 2. หวัหนา้ช่างลา้งสีรถยนต   าํนวน 1 น 

 3. หวัหนา้ช่างขั สี ลือบสี   าํนวน 1 น 

 4. ช่าง     าํนวน 5 น 

 5. นกังาน ู ล วามสะอา าย นรถยนต  าํนวน 2 น 

 6. บญัชี ละการ งิน    าํนวน 1 น 

 รวมบุ ลากร    าํนวน 11 น 

 

2. แนวคดิและท เีร่องความไว้วางใจ  

 2.1 ความหมายของความไว้วางใจ  

 วามไวว้าง  หมายถึง การ ตม ยินยอมหรือ ช่ือมัน่ของ ูท่ี้ไวว้าง ต่อ ูไ้ รั้บ
วามไวว้าง  นลกัษ ะ วามสัม นัธท่ี ะ าํ นินต่อไป นการท่ี ะ ห้ ูท่ี้ไ ้รับ วาม ช่ือถือ

ไวว้าง ไ ก้ระทาํทุกวิถีทาง นการปกป้อง ลประโยชน ละไม่ อารั อา ปรียบ ูท่ี้ไวว้าง ึ่ ง       

ไม่สามารถทาํ องไ  ้ ึ่ งมีนกัท ษ ีไ ้ ห้ วามหมายของ วามไวว้าง  งัน้ี 

 บอรร่ี ละ าราสุรามาน (Berry; & Parazuraman, 1991) กล่าวว่า วามไวว้าง  

ือ ตวัช้ีว ั ลท่ีสาํ ญั ก่ียวกบัสัม นัธ า ท่ีลูก า้มีต่ออง กรธุรกิ การบริการ น่ือง ากโ ย
ธรรมชาติ ลว้ไม่สามารถ บัตอ้งตวั ลิต ั ไ อ้ยู่ ลว้  

 มอร กน ละ นัท (Morgan; & Hunt, 1994: 23) กล่าวว่า วามไวว้าง มี วาม 

สํา ญัอย่างยิ่ง นการกาํหน ลกัษ ะ ขอ้ ูกมั  ื่อ ส งสัม นัธ า ระหว่างลูก า้ ละอง กร 

วามไวว้าง  ือ ส า วาม ปน ริง ม่ือ น าํนวนหน่ึง กิ วาม ช่ือมัน่โ ย ปน ูท่ี้มีส่วนร่วม น
การ ลก ปล่ียน วาม ช่ือถือ (Reliability) ละ วาม ื่อสัตย ริง  (Integrity) โ ยมี วามสัม นัธ
กลชิ้  ละขนานกบักรอบ นว ิ ทางการตลา ท่ีศึกษา ร่ืองบุ ลิก า  ละ ิตวิทยา  

 รอททส ละ ทริน นอร (Crotts; & Turner, 1999) หนิ้ยามถึง วามไวว้าง
ส่วน หญ่มกั ก่ียวขอ้งกบั วามไวว้าง ท่ีมีต่อกนั ว่า ต่ละ ่ าย ะกระทาํการหรือ ส ง ติกรรม
นลกัษ ะท่ีส่ง ลประโยชนสูงสุ ก่อีก ่ ายหน่ึง ึ่ งรูป บบ หรือระ บั วามไวว้าง น้ีสามารถ
บ่งออกไ ้ ปน 5 ระ บั งัน้ี  

 ระ บัท่ี 1 วามไวว้าง บบไร้ หตุ ล (Blind trust) ือ วามไวว้าง ท่ี กิ ข้ึน าก
การมีขอ้มูล วามรู้ไม่ ียง อ ึง ชห้ลกัการท่ีไร้ หตุ ลมากาํหน วามไวว้าง ท่ีมีต่ออีก ่ ายหน่ึง 
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 ระ บัท่ี 2 วามไวว้าง บบมี น (Calculative trust) ือ วามไวว้าง ท่ี ช้
หลกัการ า้น ่า ช้ ่าย หรือ ลประโยชน นทาง อ้ ลหรือ นทางมิชอบมาตั สิน ื่อ าํ นิน
วามสมั นัธต่อไป  

 ระ บัท่ี 3 วามไวว้าง ท่ีสามารถ ิสู นไ  ้(Verifiable trust) ือ วามไวว้าง
ท่ี ่ ายหน่ึงสามารถ ะทาํการตรว สอบการกระทาํอีก ่ ายหน่ึงไ  ้ตาม วามสามารถ ว่ามี วาม
หมาะสม ละสม วร ก่การ ห้ วามไวว้าง หรือไม่  

 ระ บัท่ี 4 วามไวว้าง ท่ีไ รั้บมอบ ากอีก ่ ายหน่ึง (Earned trust) ือ วาม
ไวว้าง ท่ี กิ ข้ึน ากประสบการ ท่ี ่ ายหน่ึงไ รั้บมา ากการกระทาํของอีก ่ ายหน่ึง 

 ระ บัท่ี 5 วามไวว้าง ึ่ งกนั ละกนั (Reciprocal trust) ือ วามไวว้าง ท่ีทั้ง
สอง ่ ายมี หต่้อกนั (Mutual trust) นั้นหมายถึง ่ ายหน่ึง ห้ วามไวว้าง อีก ่ ายหน่ึง ราะ ่ ายนั้น
ห้ วามไวว้าง นตวั ขานัน่ อง  

 ส ติรน (Stern, 1997: 7-17, อา้งถึง น วรารัตน สันติวงษ, 2549: 18) กล่าวว่า วาม
ไวว้าง  ือ ื้น านของ วามสัม นัธทางการติ ต่อส่ือสาร นการ ห้บริการ ก่ลูก า้ อง กร
าํ ปนตอ้ง รียนรู้ท ษ ี วามสัม นัธ กลชิ้  วาม ุน้ ย ื่อ รอง ลูก า้ ึ่ งประกอบ ว้ย 5C 

ไ ้ ก่ การส่ือสาร (Communication) วาม ู ล ละการ ห ้ (Caring and Giving) การ ห้ขอ้ กูมั ท่ี
ก่ียว นักบัลูก า้ (Commitment) การ ห้ วามสะ วกสบาย (Comfort) วามสอ ลอ้ง (Compatibility) 

การ กไ้ขสถานการ วามขั ยง้ (Conflict) ละการ ห้ วามไวว้าง  (Trust)  

 1. การส่ือสาร (Communication): Self-disclosure and Sympathetic Listening นกังาน
วร ะส่ือสารกบัลูก า้ นลกัษ ะท่ีทาํ หลู้ก า้อบอุ่น ไ  ้ นกังาน วร ส ง วาม ปิ ย ริง  

ละ ร้อม ห้ วามช่วย หลือลูก า้ ื่อ ห้ทั้งสอง ่ าย ตม  ส ง วามรู้สึก ละ วาม ิ ร่วมกนั 

หรือ สร้าง วามรู้สึก หลู้ก า้อยาก ชบ้ริการ ว้ย วาม ส ง วาม ตม นการ หบ้ริการ  

 2. วาม ส่  ละการ ห ้ (Caring and Giving) ปน ุ สมบติัของ วามสัม นัธ
กลชิ้ ท่ีประกอบ ว้ย วาม อ้ืออาทร วามอบอุ่น ละ วามรู้สึกปกป้อง ึ่ งมี ล ห้ลูก า้รู้สึก ี 
กล่าว ือ อง กรอา ส ง วามรู้สึก หล่าน้ี ากส่ิง ลก  นอ้ย  ท่ี ปนท่ีสงั กต ช่น นกังาน  

 3. การ ห้ขอ้ กูมั  (Commitment) ท่ี ก่ียว นักบัลูก า้ อง กร วร ะยอม สีย
ลประโยชน ื่อ งไว้ ึ่ ง วามสัม นัธอนั ีกบัลูก า้ ช่น บริษทั ู ้ ห้บริการโทรศั ท ล่ือนท่ี
ห้บริการ าวนโหล ลง ่อหลวงของ ่น ิน ปนรอสายโ ยไม่ ิ ่าบริการ ื่อร่วมมือกบั
รั บาล นการ ลิม ระ กียรติ ระบาทสม ระ า้อยูห่ัว นวนั ลิม ระชนม รรษา นการน้ี
ช้ี ห้ หนวา่ ปนการ สียประโยชน ียงบางส่วน ื่อ หไ้ รั้บ วามไวว้าง ท่ี น่ินนาน  
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 4. การ ห้ วามสะ วกสบาย (Comfort) หรือ วามสอ ลอ้ง (Compatibility) 

วาม อา ส่ลูก า้ ะทาํ ห้ลูก า้รู้สึกถึง วามสะ วกสบาย กล่าว ือ ลูก า้ ะรู้สึกยิน ีอบอุ่น 

มัน่  มัน่ งท่ีไ รั้บบริการ ลูก า้ส่วน หญ่ประ มิน วามสะ วกสบาย ากการบริการท่ี ีของ
อง กร  

 5. การ กไ้ขสถานการ ขั ยง้ (Conflict Resolution) ละการไวว้าง  (Trust) ถา้
อง กรสามารถทาํ ห้ลูก า้รู้สึกว่า “ทาํตวัตามสบาย สมือนอยูบ่า้น” ไ ้ ง ีกว่าการท่ีอง กรตอ้ง
กไ้ขสถานการ วามขั ยง้กบัลูก า้ นัน่ ือ อง กร วร ะ ส ง วามรับ ิ ชอบ ว้ยการออกตวั

ไวก่้อนว่า ถา้ลูก า้ บส่ิง ท่ีสงสัยหรือไม่ชอบ นสิน า้ ละบริการท่ีลูก า้ ิ ว่าตอน ะ
สีย ปรียบ ขอ หลู้ก า้รีบถาม ื่อ ห้ นกังานไ รี้บช้ี งโ ย รว ก่อนท่ีลูก า้ ะรู้สึกโกรธหรือไม่
ึง อ นสิน า้ ละบริการ  

 ื้น านของ วามสัม นัธทางการติ ต่อส่ือสารระหว่างอง กรกับลูก า้ ะ
ก่อ ห้ กิ วง รการ ั นา วามสัม นัธ ึ่ งมี บบ าํลองของ ลีวิน อร ละสโน  (Levinger; & 

Snoek, 1972: 155, อา้งถึง น วรารัตน สนัติวงษ, 2549: 19) รียกวา่ บบ าํลองขั้นตอน ABCDE ือ  

 1. ขั้น วามรู้สึก/ ุน้ ย (Acquaintance) ลูก า้ ะรู้สึก ึง อ อง กรหรือบริการ
หรือไม่ ข้ึนอยูก่บั วามประทบั ร้ัง รกท่ีลูก า้ไ รั้บ 

 2. ขั้นการสร้าง วามสัม นัธ (Buildup) ถา้ลูก า้ท ลอง ชสิ้น า้หรือบริการ ลว้
ะ กิ  วาม ึง อ หรือไม่ข้ึนอยูก่บัวิธีการสร้าง วามประทบั ขององ กร ช่น การโ ษ า 
หรือการประชาสมั นัธ หรือสิน า้ท ลอง ช ้(Sample) ปนตน้  

 3. ขั้นการ รียนรู้ วาม ุน้ ย ปนการทาํ วามรู้ กั ห้มากข้ึนอยา่งต่อ น่ือง ถา้
ลูก า้รู้สึก ึง อ ะ ชสิ้น า้ หรือบริการต่อไป  

 4. ขั้น ลิก ชบ้ริการ (Dissolution Deterioration and Endings) ถา้ลูก า้รู้สึกไม่ ึง
อ นสิน า้หรือบริการ หรือการโ ษ าท่ีทาํ หลู้ก า้ไม่ชอบ อ สมือน ปนการ ูถูก ู ้ ชสิ้น า้ 

ลูก า้ อา ลิก ชบ้ริการทนัที  

 สรุป วามหมายโ ย ูว้ิ ยั าก นว ิ ละท ษ ี ร่ือง วามไวว้าง  กล่าวโ ย
สรุป วามไวว้าง  หมายถึง วามสัม นัธอยา่ง กลชิ้ ึ่ ง กิ ากการติ ต่อส่ือสารระหว่างลูก า้
กบั ู ้ ห้บริการ ลูก า้ ึ่ งมี วามไวว้าง ะ กิ วามรู้สึกมัน่ หรือ ช่ือมัน่ต่ออง ประกอบของ
สิน า้หรือบริการ ละ ู ้ ห้บริการ วามไวว้าง ไ ก้ลาย ปนตวัวั สัม นัธ า ึ่ ง บัตอ้งไ ย้าก
ระหวา่งอง กรกบัลูก า้ 
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 2.2  ความหมายความจงรักภักดี 
 วามหมาย วาม งรัก กั ี หมายถึง วาม ิ หนของลุก า้ท่ี ิ ว่า ะมา ชบ้ริการ
ํ้ า ละสร้าง วามสมั นัธระยะยาวกบัอง กร หรือบริการท่ีไ รั้บ ากท่ีนั้น  

 โอลิ วอร (Oliver, 1999: 34) กล่าววา่ วาม งรัก กั ี ือ ขอ้ กูมั อยา่งลึก ึ้ งท่ี ะ
ื้อ ํ้ า หรือ หก้ารอุปถมั สิน า้ หรือบริการท่ี ึง อ อยา่งสมํ่า สมอ นอนา ต ึ่ งลกัษ ะการ ื้อ
ะ ื้อ ํ้ า นตราสิน า้ ิม หรือชุ ของตราสิน า้ ิม การ ปล่ียน ติกรรมน้ี ะไ รั้บอิทธิ ล าก
สถานการ ท่ีมี ลกระทบ ละศกัย า ของ วาม ยายามทางการตลา  

 ั ชัร ลอ้ประ ิษ งษ (2549: 27) กล่าวว่า วาม งรัก กั ี ือ ทศัน ติของ
ลูก า้ท่ีมีต่อสิน า้ ละบริการ ึ่ งตอ้งนาํไปสู่ วามสัม นัธ นระยะยาว ปนการ หน่ียวร้ังลูก า้ไว้
กบัอง กร วาม งรัก กั ีไม่ไ ้ ปน ียง ติกรรมการ ื้อ ํ้ า ท่านั้น ต่ยงั รอบ ลุม วามหมาย
ไปถึง วามรู้สึกนึก ิ  ละ วามสัม นัธ นระยะยาว ว้ย ึ่ งการ ื้อ ํ้ าของลูก า้ไม่ไ ห้มาย วาม
ว่า ะมี วาม งรัก กั ี สมอไป ราะ ติกรรมการ ื้อ ํ้ าอา กิ ากหลายปั ยัร่วมกนั ช่น มี
ทาํ ลท่ีตั้งอยู่ กลท่ี้ กัอาศยัหรือท่ีทาํงานของลูก า้ ลูก า้มี วาม ุน้ ย สิน า้หรือบริการมีรา าตํ่า
กว่า ู่ ข่งขนัรายอ่ืน กิ าก วาม ิ ลา ของ ู่ ข่งขนั ละ วามสัม นัธหรือ วามประทบั น
อ ีตของลูก า้ท่ีมีต่อสิน า้หรือบริการ ปนตน้ 

 อว ินส ละ อนีย (Hawkins & Coney, 2001, อา้งถึง น ชญานิน บุหลนั กษ, 

2549: 47) กล่าวว่า วาม งรัก กั ี นตราสิน า้ นอก ากหมายถึง การ ื้อตราสิน า้ ตราสิน า้
หน่ึงอยา่งสมํ่า สมอ ลว้ ยงัรวมถึงสา หตุท่ีลึก ึ้ งมากข้ึนกว่านั้น นัน่ ือ การ ื้อสิน า้ นตราสิน า้
ลกัษ ะ งักล่าว กิ ข้ึน น่ือง ากมี วามรู้สึกทางอารม ต่อตราสิน า้ร่วมอยู่ ว้ย งันั้น ม่ือลูก า้
ไ รั้บรู้มูล ่า ริง ากสิน า้หรือบริการ ละรู้สึก ึง อ  ะมี ลต่อการ ิ่มการ ชสิ้น า้การ ื้อ ํ้ า 
ละ วาม งรัก กั ี นตราสิน า้ ึ่ งสามารถนาํไปสู่การบ่งช้ีบุ ลิก า ของลูก า้ ราะป ิกิริยา 

ตอบโต ้ ากตราสิน า้ ละการ สริม รง ากตราสิน า้ ียง นบางส่วน ปนลกัษ ะของ า ลกัษ
ท่ี ก่ียวขอ้งกบัตน อง วาม งรัก กั ีต่อตราสิน า้ บไ โ้ ยทัว่ไปสาํหรับสิน า้ท่ีมีตราสิน า้ติ  

ตลอ น ปนสัญลกัษ ท่ีมี วามโ ่น ลูก า้ท่ีมี วาม งรัก กั ีไม่ ่อยหาขอ้มูล ิ่ม ติม ื่อ ช้
ประกอบการ ิ าร าตั สิน ื้อ นอก ากนั้น ลว้ กลยทุธการตลา ของ ู่ ข่งขนั ช่น ูปอง
ส่วนล  ม้ ะ ึง ู หก้ลุ่มลูก า้ ู ้ งรัก กั ีไป ากสิน า้ ิม ต่ ะ ปน ียง ราะ ลประโยชน
ท่ี ะไ รั้บ ากการส่ง สริมการขาย ึ่ ง ะกลบัมา ื้อตราสิน า้ ิม ม่ือการส่ง สริมการขายนั้นส้ินสุ
ลง ละ ะ ห้อ ยัไ ห้ากตราสิน า้ท่ี งรัก กั ีนั้น กิ วามบก ร่อง ก่ียวกบัสิน า้หรือบริการ        

อีก ว้ย  
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 ลูก า้ท่ีมี วาม งรัก กั ี นตราสิน า้ ะ ปน หล่งท่ี ห้ขอ้มูล ว้ย าํบอก ล่าต่อ
บุ ลอ่ืน ึ่ งถือว่า ปนการ ิ่ม ุ ่า หก้บัอง กร โ ยการส่ือสาร บบปากต่อปาก น ชิงบวกของ
ลูก า้ท่ีมี วาม งรัก กั ี ะสามารถทาํ ห้ปริมา ลูก า้ นอนา ต ิ่มข้ึน งันั้น ลูก า้ท่ีมี วาม
งรัก กั ี นตราสิน า้ ะช่วยสร้าง ลกาํไร หก้บัอง กรไ ม้ากกวา่ลูก า้ท่ีมีการ ื้อ ํ้ า 

 สรุป วามหมายโ ย ูว้ิ ยั วาม งรัก กั ี หมายถึง ขอ้ กูมั อยา่งลึก ึ้ งของลูก า้
ท่ี ะ ห้การอุปถมั สิน า้หรือบริการท่ี ึง อ อยู่อย่างสมํ่า สมอ ึ่ ง วาม งรัก กั ีน้ี นอก าก     

ะมีส่วน ก่ียวขอ้งกบั ติกรรมการ ื้อของลูก า้ ลว้ ยงั ก่ียวขอ้งกบัทศัน ติของลูก า้ท่ีมีต่อสิน า้ 
ละบริการ กล่าว ือ หากลูก า้มีทศัน ติท่ี ีต่อสิน า้ ละบริการ ละ กิ วามสัม นัธท่ี ี นระยะ

ยาวระหวา่งลูก า้กบัอง กร ลว้ ะส่ง ล ห้ กิ ติกรรมการ ื้อ ํ้ าสมํ่า สมอไ  ้

 2.3  ความสาคั ของความภักดี 
 วามสํา ญัของ วาม กั ี หมายถึง การท่ี ูบ้ริโ รัก ละศรัทธา นสิน า้ หรือ
บริการ ากสถานท่ี สถานท่ีหน่ึง นยากท่ี ะ ปล่ียน ไป ช้สิน า้อ่ืน หรือบริการ ากท่ีอ่ืน 

ูบ้ริโ ะ ห้ วามรู้สึก ุน้ ยกบัสิน า้ ละบริการนั้น 

 ียร  (Pearce, 1997: 1-31, อา้งถึง น อมรรัตน ินยักลุ, 2549: 19) กล่าวว่า ลูก า้
ท่ีมี ุ ่าต่อธุรกิ มากท่ีสุ  ือ ลูก า้ท่ีมี วาม งรัก กั ีต่อตราสิน า้อยา่งมาก ละ ปน ูท่ี้ ช้
สิน า้ นปริมา มากข้ึน ว้ย งันั้น กลยทุธทางการตลา ึง วรมุ่งสร้าง วาม งรัก กั ี ละตอ้ง
มุ่งไปท่ีกลุ่มลูก า้ ึ่ งมี วาม งรัก กั ี นตราสิน า้ ละกลุ่มท่ี ื้อสิน า้ นปริมา มาก ึง ะทาํ ห้
ธุรกิ ไ รั้บกาํไร นระยะยาว งันั้น กาํไร นระยะยาว ะ กิ ากกลยทุธการตลา ท่ีมุ่งสร้าง วาม
งรัก กั ี ละทาํ ห้นกัการตลา ตระหนกัถึง วามสาํ ญัว่า วาม งรัก กั ี ปน ร่ืองมือ นการ
ิ่มยอ ขาย ละป้องกนัส่วน รองตลา  ึ่ งมี ล ห้ กิ การ ูง ท่ีหลากหลาย ื่อสร้าง วาม
งรัก กั ี ต่อยา่งไรกตาม วาม งรัก กั ี ปนส่ิงท่ี กิ ข้ึนไ ย้ากกว่าการท่ีลูก า้ ื้อสิน า้ ปน
ประ าํท่ีร้าน ร้านหน่ึง หรือ กิ ข้ึนไ ย้ากกวา่ ติกรรมการ ื้อ ํ้ า  
 ลวั (Lau, 1999, อา้งถึง น อมรรัตน ินยักุล, 2549: 20) กล่าวว่า นกัการตลา มี
วามสน น นว ิ า้น วาม งรัก กั ี ราะ วาม งรัก กั ี นตราสิน า้ สามารถ ึง ู ห้

ลูก า้มา ชบ้ริการ ละตราสิน า้ ปนประโยชนต่อการ ื้อหรือ ชบ้ริการ ํ้ า ละบอกต่อไปยงับุ ล
อ่ืนการบริหารตราสิน า้ ึง ปนส่ิงท่ีสาํ ญัต่อการสร้าง วาม งรัก กั ี 
 อส ิล (Assael, 1995, อา้งถึง น ชญานิน บุหลนั กษ, 2549: 47) กล่าวว่า 
วาม งรัก กั ี นตราสิน า้ท่ี กิ ากทศัน ติท่ี ีต่อตราสิน า้ของลูก า้นั้น ะส่ง ล หลู้ก า้ ื้อ

สิน า้ตราสิน า้นั้นอีกหลาย ร้ัง น่ือง ากลูก า้ไ ้ กิ การ รียนรู้ ก่ียวกบัสิน า้ตราสิน า้นั้น ึ่ งไ ้
สนอง วามตอ้งการ ละทาํ หลู้ก า้รู้สึก ึง อ  
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 สรุป วามหมายโ ย ูว้ิ ยั วาม งรัก กั ี มี วามสาํ ญัต่อกาํไร นระยะยาวของ
ธุรกิ การบริการ งันั้น นกัการตลา วรวาง นกลยทุธการตลา ท่ีมุ่ง วามสาํ ญัสู่กลุ่มลูก า้ท่ีมี
วาม งรัก กั ี ปนหลกั ราะกลุ่มลูก า้ท่ี งรัก กั ี ะมีปริมา การ ื้อมากข้ึน น่ือง ากมี

ทศัน ติท่ี ีต่อตราสิน า้ ึงส่ง ล ห้ยอ ขาย ิ่มข้ึน ละรักษาส่วน รองตลา ห้ หนือ าก ู่
ข่งขนัไ  ้ อีกทั้ง วาม งรัก กั ีของลูก า้ ะนาํไปสู่การบอกต่อขอ้มูล ขอ้ ท ริงท่ีไ รั้บ าก

สิน า้ ละบริการส่งต่อไปยงับุ ลอ่ืน นลกัษ ะของการส่ือสาร บบปากต่อปาก ึ่ ง ะช่วยส่ง ล
ห้ปริมา ของลูก า้ นอนา ตมี ิ่มมากข้ึน ส่ง ล ห้ยอ ขายหรือกาํไร ากสิน า้ ละบริการ ิ่ม
สูงข้ึนอีก ว้ย 

 สรุป นว ิ ละท ษ ี ก่ียวกบั วามไวว้าง  

 าก นว ิ ละท ษ ี ก่ียวกบั วามไวว้าง  สรุปไ ว้่า วามไวว้าง  หมายถึง 

วามสมั นัธอยา่ง กลชิ้ ึ่ ง กิ ากการติ ต่อส่ือสารระหว่างลูก า้กบั ู ้ หบ้ริการ ม่ือลูก า้ไ รั้บ
วามรู้สึกอบอุ่น ากการตอ้นรับของ นกังาน วาม อา ส่ ตลอ นการ ห้ วามสะ วกสบาย 

ยอ่มทาํ ห้ลูก า้ไ รั้บ วามรู้สึก ุน้ ย ม่ือมา ชบ้ริการ ํ้ า น ร้ังต่อไป น กิ ปน วามไวว้าง
นการท่ี ะ ขา้รับบริการ ละไม่ ิ ปล่ียน ไป ช้บริการ ากท่ีอ่ืน ทั้งน้ี การท่ีลูก า้ กิ วาม
ไวว้าง นบริการท่ีไ ้รับ ย่อมส่ง ล ห้ลูก า้กลาย ปนลูก า้ ู ้ กั ี ท่ีสามารถ กิ ข้ึนไ ้ สมอ 

ติกรรมของลูก า้ ู ้ กั ี นการบริการ กิ ากการท่ีลูก า้ไ ้ รียนรู้ ก่ียวกบับริการท่ีไ รั้บ ึ่ ง
สามารถตอบสนอง วามตอ้งการ ละทาํ หลู้ก า้รู้สึก ึง อ  น กิ การ นะนาํ นบริการท่ีไ รั้บ
ไปยงับุ ลอ่ืน า่นการ ู ุย ึ่ ง ปนการบอก ล่าขอ้มูล า่นการส่ือสารระหว่างบุ ลหน่ึงไปยงัอีก
บุ ลหน่ึง ูว้ิ ัยมี วาม ิ หนว่า ตัว ปร ังกล่าว ปนปั ัยสํา ญัท่ี ะทาํ ห้ลูก า้ กิ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการ อนั ะนาํไปสู่ ป้าหมาย ละ วามสาํ ร นการ าํ นินธุรกิ า้นการบริการ  

งันั้น ึงไ น้าํ นว ิ งักล่าวมาสร้าง ปนกรอบ นว ิ นการวิ ยัโ ย ตั้งสมมติ าน นการวิ ยั 

งัน้ี 

 สมมติฐานที่ 3 วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อ
ของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) รายละ อีย งั า ท่ี 2     

 

 

 

 

า ท่ี 2 กรอบ นว ิ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการท่ีมีอิทธิ ลต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

วามไวว้าง  

นการ ชบ้ริการ 
การบอกต่อของ

ู ้ ชบ้ริการ 
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3.  แนวคดิและท เีกีย่วกบัความเป็นเลศิคุณภาพบริการ 

 3.1 ความหมายความเป็นเลศิคุณภาพบริการ 

 วาม ปน ลิศ ุ า บริการ หมายถึง าก นว วาม ิ ของ Parasuraman, 

Zeithaml and Berry (1985) ก่ียวกบั ุ า นการ หบ้ริการ ากการศึกษาของ Parasuraman ละ
ะ บว่า ลลั ธท่ี กิ ข้ึน ากการท่ีลูก า้ประ มิน ุ า ของการบริการท่ี ขาไ รั้บ รียกว่า 

“ ุ า ของการบริการท่ีลูก า้รับรู้” (Perceived Service Quality) กบั “บริการท่ีรับรู้” (Perceived 

Service) ึ่ งก ือ ประสบการ ท่ี กิ ข้ึนหลงั ากท่ี ขาไ รั้บบริการ ลว้นั้น อง นการประ มิน
ุ า ของการบริการ งักล่าวนั้น ลูก า้มกั ะ ิ าร า าก ก ท่ี ขา ิ ว่ามี วามสาํ ญั 10 

ประการ งัต่อไปน้ี (ธีรกิติ นวรัตน  อยธุยา, 2547: 183-186) 

 1. Reliability ( วามไวว้าง ) วามสามารถท่ี ะ ห้บริการตามท่ีไ ส้ัญญากบั
ลูก า้ไวไ้ อ้ยา่งถูกตอ้ง โ ยท่ีมิตอ้งมี ูช่้วย หลือ  

 2. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถ บัตอ้งไ )้ ลกัษ ะทางกาย า ของอุปกร  ส่ิงอาํนวย
วามสะ วก นกังาน ละวสั ุท่ี ช้ นการส่ือสารต่าง   

 3. Responsiveness (การสนองตอบลูก า้) วาม ตม ท่ี ะ หบ้ริการอยา่งรว รว
ละยนิ ีท่ี ะช่วย หลือลูก า้  

 4. Credibility ( วามน่า ช่ือถือ) วาม ื่อสตัย ช่ือถือไ ข้อง ู ้ หบ้ริการ  

 5. Security ( วามมัน่ งปลอ ยั) ปราศ ากอนัตราย วาม ส่ียง ละ วามลงั ล
สงสยั  

 6. Access ( วามสะ วก) สามารถ ขา้ถึงไ โ้ ยสะ วก ละสามารถติ ต่อส่ือสาร       

ไ ง่้าย   

 7. Communication (การส่ือสาร) การรับ ังลูก า้ ละ ห้ขอ้มูลท่ี าํ ปน ก่ลูก า้ 
โ ย ช้ าษาท่ีลูก า้สามารถ ขา้ ไ  ้ 

 8. Understanding the Customer ( วาม ขา้ ลูก า้) ยายามท่ี ะทาํ วามรู้ กั ละ
รียนรู้ วามตอ้งการของลูก า้  

 9. Competence ( วามสามารถ) วามรู้ ละทกัษะท่ี าํ ปนของ นกังาน น        

การ หบ้ริการลูก า้  
 10. Courtesy ( วามสุ า ละ วาม ปนมิตร) ุ ลกัษ ะของ นกังานท่ีติ ต่อ
กบัลูก า้ นการ ส งออกถึง วามสุ า  ปนมิตร กรง  ละ ห้ กียรติลูก า้ 
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 นการวิ ยั ร้ังต่อมา ะ ูว้ิ ยัทั้ง 3 น งักล่าวขา้งตน้ บว่า มีระ บัของ
วามสัม นัธ (Degree of Correlation) กนั องระหว่างตวั ปร งักล่าว ่อนขา้งสูง ึงปรับ ก น

การประ มิน ุ า ของบริการ หม่ ห้ หลือ ก อยา่งกวา้งทั้งหม  รวม 5 ประการ งัต่อไปน้ี  

 1. Reliability ( วามไว้  หรือ วามน่า ช่ือถือ) วามสามารถ นการ หบ้ริการ
อยา่งถูกตอ้ง ม่นยาํ (Accurate Performance) การ ห้บริการตรงกบัสัญญาท่ี หไ้วก้บัลูก า้ ละ
บริการท่ี ห้ทุก ร้ัง มี วามสมํ่า สมอ ทาํ ห้ลูก า้รู้สึกว่าน่า ช่ือถือ นมาตร านการ ห้บริการ 

สามารถ ห้ วามไวว้าง ไ  ้(Dependable)  

 2. Assurance ( วามมัน่ ) ู ้ หบ้ริการมี วามรู้ ละทกัษะท่ี าํ ปน นการบริการ 

(Competence) มีสุ า ละ ปนมิตรกบัลูก า้ (Courtesy) มี วามช่ือสัตย ละสามารถสร้าง วาม
มัน่ ห้ ก่ลูก า้ไ  ้(Credibility) ละ วามมัน่ งปลอ ยั (Security)  

 3. Tangibles (ส่ิงท่ีสามารถ บัตอ้งไ )้ ลกัษ ะทางกาย า ของอุปกร  ร่ืองมือ 

ส่ิงอาํนวย วามสะ วก นกังาน ละวสั ุท่ี ช้ นการส่ือสารต่าง   

 4. Empathy ( วาม ส่ ) สามารถ ขา้ถึงไ โ้ ยสะ วก ละสามารถติ ต่อไ ง่้าย 

(Easy Access) วามสามารถ นการติ ต่อส่ือสาร ห้ลูก า้ ขา้ ไ  ้ (Good Communication) 

วาม หนอก หน  ละ ขา้ ลูก า้ (Customer Understanding)   

 5. Responsiveness (การสนองตอบลูก า้) วาม ตม ที่ ะ ห้บริการทนัที 

(Promptness) ละ ห้ วามช่วย หลือ ปนอยา่ง ี (Helpfulness)  

 Spechler (1988)  กล่าววา่ ุ า การ หบ้ริการ ปนท่ีทราบกนั ีว่า การท่ี ะทาํ ห้
ุ า การบริการประสบ ลสาํ ร  ปนท่ี อ ของลูก า้นั้น ไม่ าํ ปนตอ้ง ชว้ิธีการท่ี ิ ว่า ีท่ีสุ
ียงวิธี ียว ท่านั้น ละวิธีการท่ีประสบ วามสาํ ร อยา่งสูง นท่ี ห่งหน่ึง กไม่สามารถรับประกนั

ว่า ะไ ้ ลกบัท่ีอ่ืน ว้ย สมอไปทั้ง  ท่ี ปนสิน า้หรือบริการอยา่ง ียวกนั ส่ิงสาํ ญัท่ี ะ สนอ น
ท่ีน้ี ือรูป บบท่ีมีประสิทธิ ลของ ุ า การบริการ ึ่ ง ปนหลกัการทัว่ไป ท่ีไ รั้บการยอมรับว่า
ไ ้ ล ี ถึง มว้า่ ปนหลกัการ ียวกนักตาม ต่การนาํไปประยกุต ชก้อา มี วาม ตกต่างกนัไ  ้ น
การ ลิตก ช่น ียวกนั ือ ไม่มีกระบวนการสองกระบวนการท่ี หมือนกนั ลย น ต่ละบริษทัก ะมี
กระบวนการหรือระบบงานท่ี ตกต่างกนั โ ยทัว่ไป ลว้ ต่ละกระบวนการ ะมีลกัษ ะ าะตวัท่ี
ะ ปนกุญ ไปสู่ วามสาํ ร  ูบ้ริหาร ะตอ้ง น้หาปั ยัสํา ญั ห้ บ ละทาํการปรับปรุง

ระบบงานหรือกระบวนการท่ี ก่ียวขอ้ง ละสร้าง ห้ ปนวั นธรรมขององ กร ห้สอ ลอ้งกบั
วามตอ้งการของลูก า้ าย น ละ ายนอก โ ยมีปั ยัสาํ ญัสองประการท่ี ะตอ้งตระหนกั อยู่
สมอ นั้น ือ การ ิ่ม ล ลิต (Productivity) ละ ุ า  (Quality) าก Service Quality 

Effectiveness Model ะ บว่า นน้ถึง วามสาํ ร ของกระบวนการไปสู่ วาม ปน ลิศของ ุ า  
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การบริการโ ยรูป บบ ะกาํหน นวทาง ละทิศทางของ วามสาํ ร ของงานบริการ ึ่ งมีปั ยั
สาํ ญั 7 ประการ ือ  

 1. การทาํ หลู้ก า้ อ ละประทบั  (Customer Satisfaction and Beyond)  

 2. การประกนั ุ า  (Quality Assurance)  

 3. วิธีการ ระบบ ละ ท โนโลย ี(Methods, System and Technology)  

 4. การตระหนกัถึง ุ า  (Quality Awareness)  

 5. การ ึ กอบรม (Training)  

 6. การมีส่วนร่วม (Involvement)  

 7. การ ปนท่ีรู้ กั การยอมรับนบัถือ (Recognition) 

 สรุป วามหมายโ ย ูว้ิ ยั าก นว ิ ละท ษ ี ก่ียวกบั วาม ปน ลิศ ุ า
บริการ สรุปไ ว้่า วาม ปน ลิศ ุ า บริการ หมายถึง ุ า หบ้ริการ กิ ากการรับรู้ ุ า
การ ห้บริการของลูก า้ท่ีมา ชบ้ริการ ายหลงั ากท่ีลูก า้ไ รั้บบริการนั้น  ลว้ ึ่ ง บ่ง ปน 5 

า้นท่ีสาํ ญั งัน้ี า้น วาม ช่ือถือไวว้าง  า้น วาม ช่ือมัน่ า้นส่ิงท่ีสามารถ บัตอ้งไ  ้ า้น
วาม อา ส่ต่อลูก า้ ละ า้นการตอบสนองต่อ วามตอ้งการของลูก า้ ึ่ งมีส่วนสาํ ญั น      

การทาํงานของ นกังาน าร ร ปนอยา่งมาก น่ือง าก าร ร ปนงาน า้นการ ห้บริการ ึ่ ง น
ปั ุบนัมีการ ข่งขนัท่ีรุน รง ะ หนไ ว้า่ าร รหรือธุรกิ บริการ า้นการรักษา ู ล วามสะอา
ของรถยนต ห้ วามสาํ ญักบั ุ า การ หบ้ริการลูก า้มา ปนอนั บัหน่ึง งันั้น าร ร ะตอ้ง
ั นาปรับปรุงระบบการ ห้บริการ ห้ทนัสมยัอยู่ สมอ ไม่ว่า ะ ปน า้นระบบงาน ท โนโลย ี

สถานท่ี ร่ืองมือ อุปกร  ส่ิงอาํนวย วามสะ วกต่าง  ตลอ นการป ิบติังานของ นกังานท่ี
ป ิบติัต่อลูก า้อยา่งมีประสิทธิ า  ละประสิทธิ ล สร้าง วาม ช่ือถือ ละ วาม ช่ือมัน่ ห้กบั
ลูก า้ สามารถ ขา้ถึงลูก า้ ตอบสนอง วามตอ้งการ ละสร้าง วามประทบั ห้กบัลูก า้ ห้
ไ ม้ากท่ีสุ  ลูก า้ก ะกลบัมา ชบ้ริการกบั าร ร ไม่ ปล่ียน ไป ชบ้ริการกบั าร รอ่ืน 

 3.2  การบริการ 

 การบริการ หมายถึง “กระบวนการของการป ิบติั ื่อ ห้ ูอ่ื้นไ รั้บ วามสุข วาม
สะ วก หรือ วามสบายอนั ปน การกระทาํท่ี กิ าก ิต ท่ี ป่ียมไป ว้ย วามปรารถนา ี ช่วย หลือ
ก้ือกลู อ้ืออาทร มีนํ้ า ไมตรี ห้ วาม ปนธรรม ละ สมอ า ” การ ห้บริการ ะมีทั้ง ู ้ ห ้ ละ
ูรั้บ ถา้ ปนการบริการท่ี ี ูรั้บ ะ กิ วามประทบั หรือ กิ ทศัน ติท่ี ีต่อการบริการ งักล่าว  

 วีร งษ ลิมวิระรัตน (2542: 7) ไ ้ ห้ วามหมายของการบริการว่า ปนส่ิงท่ี บั 

สัม สั ตะตอ้งไ ย้าก ละ ปนส่ิงท่ี ส่ือมสูญสลายไปไ ง่้าย บริการ ะไ รั้บการทาํข้ึน(โ ย/ าก
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บริการ) ละส่งมอบสู่ ูรั้บบริการ (ลูก า้) ื่อ ชส้อยบริการนั้น  โ ยทนัที หรือ น วลา กือบ ะ
ทนัทีทนั ท่ีมีการ หบ้ริการนั้น 

 ิตตินนัท ชะ ุปต (2549: 7) ไ ไ้วก้ล่าวว่า การบริการไม่ ช่ส่ิงท่ีมีตวัตน ต่ ปน
กระบวนการหรือกิ กรรมต่าง  ท่ี กิ ข้ึน ากการป ิสัม นัธระหว่าง ูท่ี้ตอ้งการ ช้บริการ 

( ูบ้ริโ /ลูก า้/ ูรั้บ บริการ) กบั ู ้ ห้บริการ ( า้ของกิ การ/ นักงานงานบริการ/ระบบการ
ั การบริการ) หรือ นทางกลบักนั ระหว่าง ู ้ หบ้ริการกบั ูรั้บบริการ นอนัท่ี ะตอบสนอง วาม

ตอ้งการอยา่ง อยา่งหน่ึง ห้บรรลุ ลสาํ ร  วาม ตกต่างระหว่างสิน า้ ละการบริการ ต่างก
ก่อ ห้ กิ ประโยชน ละ วาม ึง อ ก่ลูก า้ท่ีมา ื้อ โ ยท่ีธุรกิ บริการ ะมุ่ง นน้การกระทาํท่ี
ตอบสนอง วามตอ้งการของลูก า้ อนันาํไปสู่ วาม ึง อ ท่ีไ รั้บบริการนั้น นข ะท่ีธุรกิ
ทัว่ไป มุ่งขายสิน า้ท่ีลูก า้ชอบ ละทาํ ห้ กิ วาม ึง อ ท่ีไ ้ ปน า้ของสิน า้นั้น 

 สุมนา อยูโ่ ธิ (2544: 6) ไ ้ ห้ วามหมายไวว้่า การบริการ หมายถึง กิ กรรม
ประโยชน หรือ วาม อ ึ่งไ ้ สนอ ื่อขาย หรือกิ กรรมท่ี ั ข้ึนรวมกบัการขายสิน า้ 
 ริสโต อร อช ลิ ลอ  ละลอ รน ไรท (2546: 4) ไ ้ ห้ วามหมาย การบริการ 

2 อย่าง งัน้ี บริการ ปนป ิกิริยาหรือการป ิบติังานท่ี ่ ายหน่ึง สนอ ห้กบั ่ ายอ่ืน มว้่า
กระบวนการ (Process) อา กู นักบัตวัสิน า้กตาม ต่ป ิบติัการก ปนส่ิงท่ีมองไม่ หน บัตอ้ง
ไม่ไ  ้ ละไม่สามารถ รอบ รองไ บ้ริการ ปนกิ กรรมทาง ศรษ กิ ท่ีสร้าง ุ ่า ละ ั หา 
ุ ประโยชน (Benefits) ห้ ก่ลูก า้ น วลา ละสถานท่ี าะ ห่ง อนั ปน ลมา ากการท่ี 

ูรั้บบริการหรือ ู ้ ทนนาํ อา วาม ปล่ียน ปลงมา ห ้

 วชัรา ร  สุริยา ิว ั น (2546: 15) ไ ้ ห้ วามหมายไวว้่า การบริการ หมายถึง 

กิ กรรมท่ีหน่วยงานท่ี ก่ียวขอ้ง ั ข้ึน ื่อ ห้ ก่สมาชิกตาม วามสามารถ ละหน้าท่ีของ ต่ละ
หน่วยงาน โ ยอาศยั วามตอ้งการของสมาชิกท่ีไ รั้บบริการ ากหน่วยงานท่ี ก่ียวขอ้ง ปน นวทาง
นการ าํ นินโ รงการ นระยะต่อไป ร้อมทั้ง ห้ กิ วาม อ ก่สมาชิก 

 วีระรัตน กิ ลิศไ โร น (2548: 14) ไ ้ ห้ วามหมายไวว้่า การบริการ หมายถึง 

การกระทาํ ติกรรม หรือการป ิบติัการท่ี ่ ายหน่ึง สนอ หอี้ก ่ ายหน่ึง โ ยกระบวนการท่ี กิ ข้ึน 

 อนก สุวรร บั ิต (2548: 18) Lehtinen ห้ าํนิยามว่า การบริการ หมายถึง 

กิ กรรมหน่ึงหรือ ชุ ของกิ กรรมหลายอยา่ง ท่ี กิ ข้ึน ากการป ิสัม นัธระหว่างบุ ลหรือวตัถุ
อย่าง อย่างหน่ึง ื่อ ห้ ูรั้บบริการ กิ วาม ึง อ การบริการ รวมถึงการ ปล่ียน ปลง ละ
ั นา ติกรรมของบุ ลท่ี ก่ียวขอ้งกบัการบริการ 
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 ชยัสม ล ชาวประ สริ  (2549: 18) ไ ้ ห้ วามหมายของ การบริการ หมายถึง 

กิ กรรมของกระบวนการส่งมอบสิน า้ท่ีไม่มีตวัตน (intangible goods) ของธุรกิ หก้บั ูรั้บบริการ 

โ ยสิน า้ท่ีไม่มีตวัตนนั้น ะตอ้งตอบสนอง วามตอ้งการของ ูรั้บบริการ นนาํไปสู่ วาม ึง อ ไ  ้ 

 ตัรยา ร สมอ  (2547: 14) ไ ้ ห้ วามหมายของการบริการไวว้่า กิ กรรม
ประโยชน หรือ วาม ึง อ ท่ี ั ทาํข้ึน ื่อ สนอขาย หรือกิ กรรมท่ี ั ทาํข้ึนรวมกบัการขาย
สิน า้ าก วามหมาย งักล่าว สามารถอธิบายไ ว้า่ การบริการ บ่งออก ปน 2 รูป บบ ือ 

 1.  ลิต ั บริการ ปนกิ กรรม ลประโยชนหรือ วาม ึง อ ท่ี ูข้าย ั ทาํข้ึน
ปน ลิต ั รูป บบหน่ึง ื่อสนอง วามตอ้งการ ก่ ูบ้ริโ  ช่น การนว ื่อ ่อน ลาย
กลา้ม น้ือ การตรว ละรักษาโร  การ ั ท่ี กั นรูป บบต่าง  การ ห้ วามรู้ ละ ั นาทกัษะ น
สถานศึกษาต่าง  การ ห้ าํปรึกษา นการบริหารธุรกิ  หรือการ ห้ วามบนั ทิง นรูป บบต่าง  

 2.  การบริการส่วน รบ ปนกิ กรรม ลประโยชน หรือ วาม ึง อ ท่ี ูข้าย
ั ทาํข้ึน ื่อ สริมกบัสิน า้ ื่อ ห้การขาย ละ ห้สิน า้มีประสิทธิ า มากยิ่งข้ึน ช่น บริการ

ติ ตั้ง ร่ือง กั า้หลงัการขาย การตรว ช ร่ืองปรับอากาศตามระยะ วลา หรือการ ห้ าํ นะนาํ
นการ ชง้าน ร่ือง ิม หมี้ประสิทธิ า  หรือการ ึ กอบรม ช้ ร่ือง กัร นการ ลิต หก้บัลูก า้ 

 ชยัสม ล  ชาวประ สริ  (2547: 18) ไ ้ ห้ วามหมายของการบริการไวว้่า 
กิ กรรมของกระบวนการท่ีส่งมอบสิน า้ท่ีไม่มีตวัตน (Intangible Good) ของธุรกิ ห้กบั
ูรั้บบริการ โ ยสิน า้ท่ีไม่มีตวัตนนั้น ะตอ้งตอบสนอง วามตอ้งการของ ูรั้บบริการ นนาํไปสู่
วาม ึง อ ไ ย้าก 

 วีร งษ  ลิม ิระรัตน (2543: 6-7) ไ ้ ห้ วามหมายของการบริการไวว้่า ปน
กระบวนการหรือกระบวนกิ กรรม นการส่งมอบบริการ าก ู ้ หบ้ริการ (บริการ)ไปยงั ูรั้บบริการ 

(ลูก า้) หรือ ู ้ ชบ้ริการโ ยบริการ ปนส่ิงท่ี บั สัม สั หรือ ตะตอ้งไ ย้าก ต่ ปนส่ิงท่ีสูญสลาย 

ไ ง่้าย บริการ ะไ รั้บการทาํข้ึนโ ยบริการ ละ ะส่งมอบสู่ ูรั้บบริการ(ลูก า้) ื่อ ชส้อยบริการ
นั้น  โ ยทนัที หรือ น วลา กือบ ะทนัทีทนั ท่ีมีการ หบ้ริการ หรือ กิ การบริการข้ึน 

 ศิริวรร   สรีรัตน ละ ะ (2541: 142) ไ ้ ห้ วามหมายของ การบริการวา่  ปน
กิ กรรม ลประโยชน หรือ วาม ึง อ ท่ีสนอง วามตอ้งการของลูก า้ 
 Kotler (1997: 611) ไ ้ าํกั วามของการบริการ ไว้ งัต่อไปน้ี การบริการ ปน 

การ ส งหรือสมรรถนะท่ีหน่วยงานหน่ึง  สามารถ สนอ ห้กบัอีกหน่วยงานอนั ปนส่ิงท่ีไม่มี
รูปลกัษ อย่าง ปน ก่นสาร ละไม่มี ลลั ธ นส า วาม ปน า้ของ นส่ิง  โ ยท่ีการ ลิต
อา ะไม่ถูก กูมั กบั ลิต ั กาย า  
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 ราชบั ิตสถาน (2542: 295) ไ ้ ห้ วามหมายของ าํว่า “บริการ” ไวว้่าป ิบติั 

รับ ช ้ ห้ วามสะ วกต่าง  การบริการ น าษาองัก ษ ือ Service หมายถึง การกระทาํท่ี ปนไป
ื่อ ห้ วามช่วย หลือ ปนประโยชนต่อ ูอ่ื้น นลกัษ ะของการป ิบติั ว้ย วาม อา ส่ กลชิ้  

อบอุ่นมีไมตรี ิต ึ่ งอา ะอธิบาย วามหมาย าก ต่ละตวัอกัษร (วีระ งษ ลิม ิระรัตน: 2538) 

ไ ้ งัน้ี 

 1. S Smile& Sympathy ยิม้ ยม้ ่ม ส ละ อา ส่  

 2. E Early Response & Equity รวไวรีบสนองอยา่งมี วาม สมอ า   

 3. R Responsibility& Respectful สาํนึกรับ ิ ชอบ ละนบัถือ ห้ กียรติลูก า้  
 4. V Voluntary manner มอบบริการ ว้ย สมั ร  

 5. I Image Enhancing &Integrity ื่อ สริม า นขององ การ ละ ื่อ
ุ ธรรม วามสุ ริต  

 6. C Courtesy ปนมิตร อ้ือ ื้ อ อา ส่  

 7. E Enthusiasm วอ่งไวกระตือรือร้น  

 นอก ากน้ี Service ยงัมี วามหมายอ่ืน  ว้ย ช่น Satisfaction สร้าง วาม ึง อ  

Expectation ปนไปตาม วาม า หวงั Reliablitity ช่ือมัน่ไ  ้ Value ส่ิงท่ีทาํนั้นมีประโยชน 

Information หข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง Competence บริการอยา่งสามารถ ช่ียวชาญ Electronics ช้
ระบบอิ ลกทรอนิกสช่วย หส้ะ วกรว รวข้ึน 

 3.3 ความหมายของระบบบริการ (Service Systems)  

 ระบบบริการ หมายถึง ระบบการทาํงานขององ การต่าง  ท่ีประกอบ ว้ยระบบ
ยอ่ย  หลายระบบรวมกนั ละทาํงานร่วมกนั ึ่ ง ะตอ้งมีการป ิบติังานอย่าง อย่างหน่ึง ื่อ
ประโยชนหรือวตัถุประสง ร่วมกนัหรืออยา่ง ียวกนั 

 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2530: 1-7) ห้ วามหมายของ ระบบบริการ 

(Service Systems) หมายถึง การ ั วาง บบ นการ าํ นินการต่าง  นอนัท่ี ะ ห้บริการท่ี
ตอบสนอง วามตอ้งการของบุ ลท่ีมารับบริการ นการ ั การระบบบริการสมยั หม่ ะ น้น  

วามตอ้งการของลูก า้ ละ วามสัม นัธกบัลูก า้ นกระบวนการ ั การบริการของบุ ลากรท่ี
ป ิบติังานบริการ ส า ว ลอ้ม ละส่ิงอาํนวย วามสะ วก ึ่ ง ะ ปน ร่ืองช้ีวั วามสาํ ร หรือ
ลม้ หลวของการบริการ งักล่าว อง ประกอบของงานบริการ  

 ปรัชญา วสารัชช (2540; อา้งถึง น ปาน ิต, 2548: 6) กล่าวว่า อง ประกอบของ
การบริการมี งัน้ี  
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 1. ส า ว ลอ้ม หมายถึง ส า ทัว่ไป ึ่ งไม่ ก่ียวขอ้งโ ยตรงกบัการบริการ ต่
ส า ว ลอ้มท่ีส่ง ลกระทบต่อ วามรู้สึกของ ูม้ารับบริการท่ีสาํ ญั ไ ้ ก่  

 1.1 การ ินทางท่ีง่าย ละสะ วก นการ ินทางมาติ ต่อขอรับบริการ 

 1.2 สถานท่ีของหน่วยบริการ ไ ้ ก่ตวัอา าร ส า ว ลอ้มของหน่วยบริการ 

สถานท่ีรับบริการตอ้งมีลกัษ ะ ละส า ท่ี หมาะสม มี วามกวา้งขวาง สะอา  ละปลอ ยั 

รวมทั้ง ั ส่ิงอาํนวย วามสะ วกไว้ อย หบ้ริการ ก่ ูม้ารับบริการ  

 2. การประชาสัม นัธ ะช่วย ห้ ูรั้บบริการ กิ วามมัน่ นการติ ต่อทาํ ห้รู้
ง่ือนไขรู้ขั้นตอน ละวิธีป ิบติั น นการติ ต่อขอรับบริการ  

 3.  กระบวนการบริการ วามประทบั ท่ี ีของ ูรั้บบริการ ข้ึนอยูก่บักระบวนการ
บริการ ท่ีรว รว ชั น มีระ บียบ มีประสิทธิ า  ถูกตอ้ง โปร่ง ส ละสะ วก 

4.  ติกรรม ละวิธีการบริการของ ู ้ หบ้ริการ ปนอง ประกอบท่ีมี วามสาํ ญั
มากท่ีสุ นการสร้าง วาม ึง อ นการบริการ ราะ ูรั้บบริการไ รั้บประสบการ โ ยตรง
ากการสมั สักบั ู ้ หบ้ริการ ึ่ งส่ิงท่ี ก่ียวขอ้งกบั ู ้ หบ้ริการ มี งัน้ี  

4.1 บุ ลิก า  ละการปราก ตวัของ ู ้ หบ้ริการไ ้ ก่ รูปร่างหนา้ตา ส้ือ า้ 
ร่ือง ต่งกาย 

4.2 การ ู า ละการตอบ าํถามของ ู ้ หบ้ริการ 

 3.4 เทคนิคการส่อสารของผู้ให้บริการ  

 ท นิ การส่ือสารของ ู ้ หบ้ริการ หมายถึง การส่ือสาร ื่อ ห้ ูอ่ื้นประทบั  โ ย
ยึ หลกัการ ห้บริการ ว้ย วาม ริง  อา ส่ลูก า้ สมือนลูก า้ ปนบุ ลท่ี ราสน  หรือชอบ
อ นอยาก ขา้ไปทาํ วามรู้ กั ื่อ ห้ ราสร้าง ินตนาการ น ส ง ละ ส งออกโ ยการบริการ

อยา่ง ตม  (สาํนกังาน ก. ., 2547: 23) 

 1. ท นิ การ ู า วร ู หช้ั น ไ ้ วามท่ีถูกตอ้ง รบถว้น สั้นกระชบั 

สุ า  ละ ิ าร าวา่ ู ้ ัง ขา้ หรือไม่ ถา้ไม่ ขา้  หอ้ธิบาย ิ่ม ติมหรือ ขียนประกอบ โ ย วร
วบ ุมอารม ไม่โตต้อบอยา่ลืม าํขอโทษ ม่ือตน อง ิ  ละ ช้ าํขอบ ุ   

 2. ท นิ การ ัง ัง ว้ยท่าที ห้ วามสน  ไม่ ู งข ะ ูอ่ื้นยงั ู ไม่ บ 

ทบทวนสาระ หรือขอ้ วามสาํ ญั ื่อ ห้ ูส่้งสาร น่ วา่รับสารไ ถู้กตอ้งตามท่ี ขาตอ้งการ ส ง
วาม ิ หน สริมหรือโตต้อบตามสม วร หาก กรง วามขั ยง้ หห้าวิธี ปล่ียนหวัขอ้สนทนา 

 3. ท นิ การสนทนา ู ว้ยถอ้ย าํสุ า  ห้ กียรติ ูร่้วมสนทนา หลีก ล่ียง          

การ ู ลุม รือ หรือ าํศั ทท่ีไม ปนท่ี ขา้ ของ นทัว่ไป อยา่ กูขา การ ู ไว้ น ียวหรือ ิ
วา่ นถูก สมออยา่ ส ง น ปน ูรู้้อยา่ล่วง กินหรือสัง่สอน ูอ่ื้น  
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 4. ท นิ การ ขียน ขียน หช้ั นบอก ห้ ูอ่้านทราบว่าตอ้งการอะไร ละทาํไม
ช้ าํง่าย  สั้น  หมาะสมไม่ วร ขียนหวั นอ่านไม่ออก  

 5. ท นิ การ ชโ้ทรศั ท กล่าว าํ สวสั ี ม่ือโทรไปหรือรับสาย ชน้ํ้ า สียง
อ่อนโยน ง้ช่ือหรือสถานท่ีทาํงาน บนัทึกกร ีท่ีรับ ากขอ้ วาม กล่าว าํขอบ ุ ม่ือไ รั้บ
วามช่วย หลือไม่ วรโทรศั ท ว้ย ร่ืองส่วนตวั ปน วลานานข ะทาํงาน หรือข ะมี ูร้อรับ

บริการอยูต่รงหนา้ 
 3.5 หน้าทีข่องผู้ให้บริการ  

 หนา้ท่ีของ ู ้ ห้บริการ หมายถึง การ ห้ วามช่วย หลือ นการบริการ ก่ลูก า้ ูม้า
ชบ้ริการ ห้ไ รั้บการบริการท่ี ีท่ีสุ  ละ กิ ประโยชนสูงสุ ก่ ูท่ี้ไ รั้บบริการ โ ย าํนึงถึง
ประสิทธิ า  ละประสิทธิ ลท่ี ูม้า ชบ้ริการไ รั้บ ปนท่ีตั้ง  

 สาํนกังาน ก. . (2547: 23) หนา้ท่ีสาํ ญั ือ การ ห ้8 ประการ ือ ห้ วามสะ วก 

ห้ วามสบาย  ห้ วาม ริง ห้ วามช่วย หลือ ห้ กียรติ หก้ารตอ้นรับ ห้ วาม ขา้  ละ ห้
วาม ปนธรรม ุ า การ หบ้ริการ  

 ศิริวรร  สรีรัตน ละ ะ (2541 ; อา้งถึง นปาน ิต บูร สม , 2548: 14) กล่าว
วา่ ุ า ของการ หบ้ริการ ะมีลกัษ ะ งัน้ี  

 1. การ ขา้ถึงลูก า้ (Access) บริการท่ี หลู้ก า้ตอ้งอาํนวย วามสะ วก น า้น วลา 
สถานท่ี ก่ลูก า้ ือ ไม่ตอ้ง ห้ลูก า้ อยนาน ทาํ ลท่ีตั้ง หมาะสม ึ่ ง ส งถึง วามสามารถของ 

การ ขา้ถึงลูก า้  
 2. การติ ต่อสัง กตการ (Communication) มีการอธิบายอยา่งถูกตอ้งโ ย ช้ าษาท่ี
ลูก า้ ขา้ ง่าย  

 3. วามสามารถ (Competence) บุ ลากรท่ี ห้บริการตอ้งมี วามชาํนาญ ละมี
วามรู้ วามสามารถ นงานบริการ  

 4. วามมีนํ้ า  (Courtesy) บุ ลากรตอ้งมีมนุษยสัม นัธ ปนท่ีน่า ช่ือถือ มี วาม
ปนกนั อง มีวิ าร ญา   

 5. วามน่า ช่ือถือ (Creditability) บริษทั ละบุ ลากรตอ้งสามารถสร้าง วาม
ช่ือมัน่ ละ วามไวว้าง นการบริการโ ย สนอบริการท่ี ีท่ีสุ ก่ลูก า้  

 6. วามไวว้าง  (Reliability) บริการท่ี ห้ ก่ลูก า้ตอ้งมี วามสมํ่า สมอ ละ
ถูกตอ้ง  

 7. การตอบสนองลูก า้ (Responsiveness) นกังาน ะตอ้ง ห้บริการ ละ กไ้ข
ปัญหา ก่ลูก า้อยา่งรว รวตามท่ีลูก า้ตอ้งการ  
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 8. วามปลอ ยั (Security) บริการท่ี ห้ ะตอ้งปราศ ากอนัตราย วาม ส่ียง ละ
ปัญหาต่าง   

 9. การสร้างบริการ ห้ ปนท่ีรู้ กั (Tangible) บริการท่ีลูก า้ไ รั้บทาํ ห้ ขาสามารถ
า ะ นถึง ุ า ของบริการ งักล่าวไ  ้

 10. การ ขา้  ละรู้ กัลูก า้ (Understanding/Knowing customer) นกังานตอ้ง
ยายาม ขา้ ถึง วามตอ้งการของลูก า้ ละ ห้ วามสน  ตอบสนอง วามตอ้งการ งักล่าว 

 งันั้น นการรักษา ุ า การบริการ ึง าํ ปนตอ้ง วบ ุม นทุก  หน่วยบริการ
ห้ ปนท่ี ึง อ ของ ูม้ารับบริการ สมอ ือ ะตอ้งมีการบริการ ีทั้งอง กร ึ่ งการบริการ ะ ี
หรือไม่ ีต่อ ูม้ารับบริการนั้น ยงัข้ึนอยูก่บั วาม า หวงัของ ูรั้บบริการ ละ นการสร้างธุรกิ
อง กรทุกชนิ ตอ้งรักษา วาม ึง อ ของ ูรั้บบริการ หอ้ยูต่ลอ  

 สรุป วามหมายโ ย ูว้ิ ยั าก นว ิ ละท ษ ี ก่ียวกบัการบริการ วามหมาย
ของการบริการ งักล่าวขา้งตน้ สรุปไ ว้่า การบริการ ปนกิ กรรมการกระทาํ ละการป ิบติัท่ี ู ้ ห้
บริการ ั ทาํข้ึน ื่อ สนอขาย ละส่งมอบสู่ ูรั้บบริการหรือ ปนกิ กรรมท่ี ั ทาํข้ึนรวมกบัการขาย
สิน า้ ื่อสนอง วามตอ้งการ ละสร้าง วาม ึง อ ห้ ก่ ูรั้บบริการอยา่งทนัทีทนั  ลกัษ ะ
ของการบริการมีทั้งไม่มีรูปร่างหรือตวัตน บัสัม สั ตะตอ้งไ ย้าก ละ ปนส่ิงท่ี ส่ือมสูญสลายไ ้
ง่าย ต่นาํมา ื้อขายกนัไ  ้

 3.6 การบริการลูกค้าทีเ่ป็นเลศิ 

 การบริการลูก า้ (Customer Service) ถือ ปน ร่ืองสาํ ญัสาํหรับทุกธุรกิ  ราะ
ปน ร่ืองมือหน่ึง นการสร้าง วาม ตกต่าง ละ วามสามารถ นการ ข่งขนั การบริการลูก า้ท่ีมี
ุ า ยงัช่วย กู ลูก า้ไวไ้ ้ นระยะยาว ละ ิ่ม ุ ่า ห้กบักิ การอีก ว้ย การบริการลูก า้

อยา่งไร้ทิศทาง ะขา การวาง นท่ี ี ยอ่มทาํ หกิ้ การถ ถอยลงไป ร่ือย  ละยากท่ี ะรักษาลูก า้
อาไวไ้ ้ นยุ ท่ีลูก า้มีทาง ลือกมากมาย ทบ ะไม่ าํกั  อยา่ง ช่น  

 วิทยา ่านธาํรุงกุล (2549: 7-9) นข ะท่ีกิ การทั้งหลายมกั ะ ห้ วามสาํ ญักบั 

ูถื้อหุ้น ยายาม ะสร้างมูล ่าของกิ การ ห้สูง  ื่อ งินปัน ล ละรา าหุ้นท่ีสูงข้ึน ะไ ้ อา    

ูถื้อหุ้น ต่กลบัลืมไปว่ารายไ ้ ละกาํไรท่ีนาํมา ึ่ งมูล ่าของกิ การนั้น ท้ ริงมา ากลูก า้ หาก         

ู งัโ รงสร้างอง กร ะ บว่า ทุก ห่ง ส่ ูถื้อหุ้น อาไวสู้งสุ ของ งัอง กร ละมี นักงาน น
ตาํ หน่งต่าง  ล หลัน่ลงมาอีกมากมาย ทท่ี้ ริง ลว้ลูก า้ต่างหากน่า ะถูก ั อาไว ้  ตาํ หน่ง
สูงสุ  ราะลูก า้ ือตวั ริงท่ีสร้างรายไ  ้ ละ ลกาํไรท่ี ะ ื่อ ่ไปถึง ูถื้อหุ้น ละ นักงาน     

ทุก น ลูก า้ ือ นท่ีมี ระ ุ สูงสุ ของกิ การ ละ วร ะไ รั้บการป ิบติั ยีย่งหุ้นส่วนระยะยาว
ของกิ การ ว้ยวิธีการ งัต่อไปน้ี 
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 1. ศึกษาถึง วามตอ้งการของลูก า้อย่างลึก ึ้ ง มี า ท่ีชั นว่า ลูก า้ ปน ร 

อาย ุการศึกษา ติกรรม รายไ  ้ วามตอ้งการ ปนอยา่งไร ยิง่มี า ลูก า้ชั นมาก ท่าไรกิ การก
สามารถท่ี ะตอบสนอง วามตอ้งการไ ต้รง ุ  ละรักษาลูก า้ไ ้ ีมาก ท่านั้น กิ การ วร ลือกว่า
ะ ปนอะไรสําหรับลูก า้กลุ่มไหน การ ยายามท่ี ะ ปนทุกอย่างสําหรับลูก า้ทุก นอา ทาํ ห้

กิ การ บลง ว้ยการไม่มีอะไร ีสกัอยา่งสาํหรับลูก า้สกั น ึ่ ง ปน ร่ืองท่ีอนัตราย 

 2. การ บ่งกลุ่มลูก า้ ห้ชั น ศึกษากลุ่มลูก า้อย่างลึก ึ้ ง ึง ปน ่าน รกของ
การ ห้ ุ ่ากบัลูก า้ โ ย าะอย่างยิ่งการบริการสมยั หม่นั้นมุ่ง นน้การศึกษา ละ วาม ขา้
ลูก า้ ปนรายบุ ล ศึกษาขอ้มูลลูก า้อย่าง กลชิ้ ื่อวิ ราะหโอกาส นการทาํกาํไร ากลูก า้   
ต่ละราย ละนาํ สนอบริการท่ีสอ ลอ้งกบั วามสามารถ นการทาํกาํไร ากลูก า้ สมือนหน่ึง

การ ห้บริการ บบตั ส้ือ อ ีตวักบัลูก า้ ไม่ ช่การบริการ บบ หวี่ยง หอีกต่อไป นัน่ ท่ากบั ปน
การรักษาลูก า้ สร้างกาํไร ละล ตน้ทุนของการ สวงหาลูก า้ หม่ นอนา ต สร้างช่องทางท่ี
ลูก า้ ะ ขา้ถึงกิ การอย่างง่าย าย กิ การ วร น่ ว่า นักงาน ปนมิตร ละ ร้อม ปิ รับขอ้มูล
ากลูก า้ทุก ร่ืองทุก วลา นอก ากนั้น ะตอ้งมีช่องทางง่าย  ท่ี ะติ ต่อ ช่น มี อลล น ตอรท่ี าํ
หมาย ลขไ ้ง่าย  มี วบไ ต อี มลท่ีติ ต่อง่าย  ละไ ้รับการตอบสนองกลบัอย่างรว รว มี
ช่องทางท่ีสะ วกท่ี ะช่วย กไ้ขปัญหาของลูก า้ มีการรับประกนั วามไม่ อ  การ ืน งินโ ยไม่
มี ง่ือนไขท่ีวุน่วายยุง่ยาก นลูก า้ทอ้  

 3. หมัน่ สวงหาขอ้มูล ากลูก า้ ยายาม ช้ช่องทางต่าง  ื่อ สวงหาขอ้มูล
วาม อ หรือไม่ อ ของลูก า้ ถาม าํถาม ากลูก า้บ่อย  ชว้ิธีการท่ี ปนระบบ นการ กบ

ขอ้มูล ื่อประ มิน วาม อ  ตลอ นการรับรู้ของลูก า้ท่ีมีต่อบริการของกิ การ ช่น อา ะมี
บบสอบถาม ลก  อาไวข้อ วาม ิ หน ากลูก า้ อยา่งท่ีร้านอาหารหรือโรง รมทั้งหลายชอบทาํ 

หรือไม่ก ชว้ิธีการ ู ุยอยา่งไม่ ปนทางการกบัลูก า้ 
 4. การหาขอ้มูล มีวิธีการตั้ง ต่ง่ายท่ีสุ  ไป นถึงการสาํรว วิ ยั บบ ิส าร นัลึก 

า้ของกิ การ วร ลือก ห้ หมาะกบักิ การ กลุ่มลูก า้ ละ งิน นกระ ปา ว้ย ต่ท่ีสาํ ญั หนือกว่า
นั้น ือ ม่ือไ ข้อ้มูล ลว้ตอ้งรู้ กั ชข้อ้มูลท่ีไ ม้า ื่อปรับปรุงบริการ ื่อ ห้ลูก า้มัน่ ว่า ขอ้มูล
ากลูก า้มี ุ ่าไม่ไ ถู้กละ ลย ากกิ การ  

 สวงหา วาม ิ ี  นการปรับปรุงการบริการลูก า้ าก นกังาน ือ นข ะท่ี
ลูก ้า ะ ปน สมือนกรรมการท่ีบอกว่า บริการตรงไหน วรไ ้ ะ นน ท่าไร ต่ นักงานท่ี
ห้บริการ ะ ปน สมือน ู ้ ล่นท่ี ะบอกไ ้ว่า หตุ บริการ ึงไ ้ ะ นน ท่านั้น ละ วร ะทาํ
อยา่งไร ื่อ หไ้ ้ ะ นน ิ่มข้ึน งันั้น กิ การตอ้งไม่ลืมว่า นกังาน ือ หล่งขอ้มูลท่ีสาํ ญั ท่ี ะ
นาํไปสู่การปรับปรุงบริการ หมัน่กระตุน้ ห้ นกังานระ มสมอง ื่อนาํมา ึ่ ง วาม ิ สร้างสรร
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นการบริการ ม่ือลงมือทาํ ูบ้ริหาร ะ บว่า วาม ิ ี  นการบริการลูก า้นั้นอยู่ไม่ไกล ลย  

หากรู้ กัท่ี ะ สวงหา นักงาน ะ ปน นรู้ ีว่าปัญหาสํา ญั  นการบริการ ืออะไร ละปัญหา
กิ   ุ ไหนบ่อย  ร้อมกบั สนอ นะวิธีการ กไ้ข ากประสบการ ท่ี ชิญกบัปัญหา หล่านั้น
ว้ยตน อง ท่ีสาํ ญั ูบ้ริหาร วร ะ กู ร่ืองรางวลั ละ ลตอบ ทน ขา้กบั วาม ิ ี  าก นกังาน
ว้ย หาก วาม ิ ท่ีนาํไปป ิบติั ลว้ไ ้ ล กตอ้งไม่ลืมท่ี ะบอกว่า วาม ิ นั้นมา าก ร ราะ
ะสร้าง วาม า ูมิ  นาํมา ึ่ ง วาม ิ ละ วามร่วมมือ ี  าก นกังานอีกมาก นอนา ต  

 กาํหน กลยทุธ นการบริการลูก า้ ือ กิ การ ะตอ้ง ยายามสร้าง ุ ขาย นงาน
บริการท่ีโ ่น ตกต่าง ละสามารถสร้าง วามไ ้ ปรียบ ชิง ข่งขนั บริการลูก า้ท่ีสามารถสร้าง
ประสบการ ท่ี ตกต่างอย่างมี ุ ่า ะ ุ ร้ังลูก า้ไวไ้ อ้ย่างถาวร ไม่ ียง ต่ลูก า้ ท่านั้น ต่
นักงาน องกตอ้ง ขา้ ละ าบ ึ้ งกบั วาม ตกต่างท่ี หนือกว่า ู่ ข่ง ว้ย ึ่ ง วาม ขา้ ของ
นักงาน งักล่าว ะ กิ ไ ก้ต่อ ม่ือ ูบ้ริหาร ะตอ้งกาํหน วิสัยทศัน นงานบริการท่ีชั น ห้
นักงาน หนทิศทางของงานบริการลูก า้ว่า ตกต่าง าก ู่ ข่งอย่างไร ท่ีสํา ญั ูบ้ริหาร ะตอ้ง       

ยึ มัน่ ละลงมือป ิบติั นกลยุทธท่ีกาํหน อยา่ง ร่ง รั ว้ย ตวัอย่างของ อรัล อก รส 

บริษัทขนส่ง ัส ุ ั ทางอากาศ ท่ียึ มั่นกลยุทธบริการส่ง ัส ุ ั ้วย วาม รว ียง           

“ชัว่ขา้ม ืน” (absolutely positively overnight) บริการของร้านกา สตารบั ส ท่ีตอ้งการ ปน “ท่ีท่ี
สาม” (Third Place) ของ นทั้งโลก การบริการ บัไว ทนั  บบไม่ตอ้ง หร้อของ วิก ช หรือ 

ิ ่ายี่หอ้ งัท่ีบอกว่า  “ส่งร้อน ส่ง รว กิน 30 นาทีไม่ตอ้ง ่าย งิน” นบั ปนกลยทุธท่ีชั น ละ
สร้าง วาม ตกต่าง น ของลูก า้ ละ นกังานไ ้ ปนอยา่ง ี  
 ั ลือก ละ ึ กอบรม นักงาน ่านหน้าอย่าง ขม้ขน้ ือ วาม ปน ลิศของงาน
บริการลูก า้ ปน ลมา ากการ ิถี ิถนั นกระบวนการ ั ลือก นักงานท่ี ห้บริการ ละการ
ึ กอบรมท่ี ขม้ขน้ การ ั ลือก นกังานบริการนั้น ตอ้ง น่ วา่ ร่ืองมือ นการกลัน่กรอง ูส้มั ร ี
อท่ี ะตรว สอบ วามสามารถ นการบริการ โ ย าะอยา่งยิง่ทกัษะ นการป ิสัม นัธกบัลูก า้ 
ละการ กปั้ญหาต่าง  นงานบริการ วรระลึกไว้ สมอว่า นักงานท่ีขา วามสามารถ นการ
ห้บริการนั้ นไม่ ียง ต่สร้างปัญหา ห้ลูก า้ ต่ยงั ปนปัญหากับ นักงานอ่ืน  ลอยทาํ ห้
นักงานอ่ืนตอ้งทาํงานหนัก ื่อ อยสางปัญหา ห้ลูก า้ ว้ย นักงานบริการ ตอ้งไ รั้บการ
ึ กอบรมอย่างสมํ่ า สมอ ห้รับทราบข้อมูล ื้น าน ช่น กลยุทธ ละ ป้าหมายการบริการ 

รายละ อีย ของสิน า้ ละบริการ ท นิ นการสร้าง วาม อ ละการ กไ้ขปัญหา ห้ลูก า้ 
นอก ากนั้น วร ช้ ท นิ  “กลุ่มสร้าง ุ า บริการ” ื่อ ห้ นกังาน บ่งปัน วาม ิ ละขอ้มูล 

อา ะ ั ทุก  ชา้ ร้ังละ ร่ึงหรือหน่ึงชัว่โมง ปิ โอกาส ห้ นกังานไ ้ รียนรู้ประสบการ ละ
การ กปั้ญหาของกนั ละกนั นอก ากนั้น กลุ่มอา ะ นะนาํ วาม ิ ี  ื่อการปรับปรุงบริการ
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ห้กบั ูบ้ริหารไ ้ ว้ย ละ วาม ิ ี  ของกลุ่มท่ีนาํไปป ิบติัไ ก้ วรไ รั้บการยกย่องหรือ ห้
รางวลั ว้ย ะสงั กตวา่ ียวน้ีกิ การบริการหลาย ห่ง นบา้น ราก อาวิธีการน้ีมา ช ้ตอน ชา้  ก่อน
ร่ิมทาํงานกมีการประชุมกนั ื่อท่ี ะ กั ้อม วาม ขา้ กนั รวมถึง ลก ปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั 

ื่อท่ี ะนาํไปสู่การปรับปรุงบริการ ึ่ งถือ ปน ร่ืองท่ี ีมาก 

 ศึกษาส า ว ลอ้ม ละ ู่ ข่งขนั ือ ูบ้ริหารท่ี ีตอ้งศึกษาส า ว ลอ้ม ละ
การ ปล่ียน ปลงตลอ วลา ศึกษา หรู้้วา่ ู่ ข่งไปถึงไหน ลว้ ลูก า้ ิ อยา่งไร ตอ้งการอะไร มี ร
นอุตสาหกรรมท่ีสามารถ ปน บบอย่าง นการบริการไ ้ ูบ้ริหารงานบริการไม่ วร ิ ละ
ตั สิน นสุญญากาศ ึงตอ้งลุก ากท่ีทาํงาน ื่อ สวงหาขอ้มูลบา้ง หมัน่สัง กตการทาํงานของ
นกังาน ลองทาํตวั ปนลูก า้ตวัปลอม ติ ต่อไปท่ีบริษทัของ ู่ ข่ง ละของตวั อง อา ะสอบถาม

ขอ้มูลหรือร้อง รียน ล้ว ปรียบ ทียบว่าไ ้รับบริการ ตกต่างกันอย่างไร ส่ิง ท่ี วร ะต้อง
ปรับปรุง รู้ กัท่ี ะออกไปอยู่  ุ ห้บริการลูก า้ ื่อ รียนรู้ส า การบริการ ริง  ทาํตวั ปน
ตวัอยา่ง ห้ นกังาน หนว่า ูบ้ริหาร ส่ กบัการบริการ ียง  การออกไป ียงบ่า ียงไหล่กบั
นกังาน ปน ร้ัง ราว ไม่ ียง ะทาํ ห้ นกังานตระหนกัว่า ูบ้ริหาร ห้ วามสาํ ญักบัการบริการ

ลูก า้มาก ท่านั้น ต่ยงั ปิ โอกาส ห้ ูบ้ริหารไ ช่ื้นชม นกังาน ทนัทีท่ี นกังาน ห้บริการท่ี ีกบั
ลูก า้ ึ่ ง ะทาํ ห้ นกังานรู้สึก ูมิ ละมีกาํลงั ท่ี ะปรับปรุงบริการ ห้ ียิง่  ข้ึนไปอีก ว้ย  

 อ ทน ละตอ้งไม่รู้สึก อ กบั ุ า การบริการ ือ การบริการลูก า้ ปนงาน 

ท่ีไม่มีวนัส้ินสุ  ตราบ ท่ีส า ว ลอ้ม ละลูก า้ ปล่ียน ปลงตลอ วลา ม่ือนั้ นกยงั งมี
ช่องวา่ง นงานบริการท่ีสามารถ ะปรับปรุง ห้ ีข้ึนไ ้ สมอ ูบ้ริหาร ึงไม่ วร ะ อ กบั ุ า
งานบริการท่ี ปนอยู่ ต่ ะตอ้ง อยหาช่องทางการปรับปรุงตลอ วลา ตอ้งระลึกไวว้่า ทุก ร้ังท่ี
ติ ต่อกบัลูก า้มีโอกาสท่ี ะสร้าง วาม อ ท่ี ิ่มข้ึน หลู้ก า้ไ อี้ก สมอ วามรู้สึกน้ีตอ้ง กิ กบั
นักงานทุก นตั้ง ต่ระ บับนสุ นถึงล่างสุ  ื่อการบริการลูก า้ท่ี ะ ง วาม ปน ลิศไวไ้ ้

ตลอ ไป ท่ีสาํ ญั ท โนโลยท่ีี ปล่ียน ปลงอยา่งรว รวทุกวนัน้ี ทาํ หก้ารบริการลูก า้ ปล่ียนโ ม
ไป ากอ ีตอย่างมากมาย มีการนาํ อา ท นิ ละ ร่ืองมือ หม่  ขา้มา รียนรู้ลูก า้ ละอาํนวย
วามสะ วก ห้ลูก า้มากข้ึนทุกวนั หาก า้ของกิ การ อ อยู่กบั ุ า บริการของตวั องโ ย 

ไม่สน กบัการ ปล่ียน ปลง นท่ีสุ  ก ะถูก ู่ ข่งวิ่ง งหนา้ไปอยา่ง น่นอน  

 สรุป นว ิ ละท ษ ี ก่ียวกบั วาม ปน ลิศ ุ า บริการ 

 าก นว ิ ละท ษ ี วาม ปน ลิศ ุ า บริการ สรุปไ ้ว่า วาม ปน ลิศ
ุ า บริการ หมายถึง ุ า การ ห้บริการท่ี กิ ากการรับรู้ น ุ า การบริการของลูก า้
ายหลงั ากการไ รั้บบริการ การทาํ หลู้ก า้ประทบั  การรับประกนั ุ า  ท โนโลยี วิธีการ 

รวมไปถึงระบบการบริการ การตระหนักถึง ุ า บริการ การ ึ กอบรม นักงาน ื่อ ั นา          
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การบริการ มก้ระทัง่การมีส่วนร่วมของ นกังาน ละ ูบ้ริหาร นการออก บบการบริการ หล่าน้ี
ปนทิศทาง วามสาํ ร ของกระบวนการท่ี ะนาํไปสู่ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ราะธุรกิ
บริการ ปนงานทาง า้นการบริการ งันั้นการบริการลูก า้ ึงถือ ปน ร่ืองสาํ ญัสาํหรับธุรกิ  อีกทั้ง
การบริการลูก า้ท่ีมี ุ า ยงัช่วย กู ลูก า้ไวไ้ ้ นระยะยาว  วาม ปน ลิศ ุ า บริการยงั
ปนส่ิงช้ีว ั ท่ี ละยงัช่วยส่ง สริม ห้ลูก า้ กิ วามรู้สึก ุน้ ย ละ ช่ือมัน่ นบริการท่ีไ รั้บ ม่ือ
ลูก า้ กิ วาม ช่ือมัน่ น วาม ปน ลิศ ุ า บริการ ย่อมส่ง ล ห้ลูก า้ กิ วามไวว้าง น       

การ ชบ้ริการ ละยากต่อการท่ีลูก า้ ะตั สิน ไป ชบ้ริการ าก หล่งบริการอ่ืน ูว้ิ ยัมี วาม
ิ หนว่า ตวั ปร งักล่าว ปนปั ยัสาํ ญัท่ี ะทาํ ห้การขบั ล่ือนของธุรกิ บริการ มุ่งไปสู่ วาม

ประสบ ลสาํ ร  ละยงั ปนการ ิ่ม ลกาํไร หก้บัยอ ขาย ละการบริการ ึงไ น้าํ นว ิ งักล่าว
มาสร้าง ปนกรอบ นว ิ นการวิ ยัโ ยตั้งสมมติ าน นการวิ ยั งัน้ี  

 สมมติฐานที่ 1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)  

 สมมติฐานที ่1.1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติฐานที่ 1.2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านส า ว ล้อม
ศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม
(สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติฐานที่  1.3 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้าน วาม ุ ้ม ่ า           
การบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม
(สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติฐานที่ 1.4 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้าน วามน่า ช่ือถือมี
อิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติฐานที ่1.5 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นนวตักรรมการบริการ
มีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) 

 สมมติฐานที่ 1.6 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นการส่ือสารมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี) รายละ อีย งั า ท่ี 3 
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า ท่ี 3 กรอบ นว ิ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีอิทธิ ลต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

 

4.  แนวคดิและท เีกีย่วกบัการส่อสารแบบปากต่อปาก  

 4.1 ความหมายการส่อสารแบบปากต่อปาก 

 การส่ือสาร บบปากต่อปาก หมายถึง ท นิ ทางการตลา ื่อ ิ่มการรับรู้ น
สิน า้ หรือบริการ ื่อวตัถุประสง ทางการตลา  า่นทางการ ู บบปากต่อปากโ ยท่ีลูก า้ หรือ
ูท่ี้ ยไ รั้บบริการ ะ ปนส่ือ นการนาํขอ้มูลท่ีไ รั้บ ากการ ื้อสิน า้ หรือบริการ ไป ย ร่ต่อ

ยงับุ ลอ่ืน ทนการ ชส่ื้อทางการตลา บบอ่ืน   

 บอร นท ละมอ รียทิ (Burnett & Moriarty, 1998: 332)ไ ก้ล่าวถึง การติ ต่อ 

ส่ือสาร บบบอก ล่า หรือปากต่อปาก ือ ขอ้มูลของสิน า้ถูกถ่ายทอ ากบุ ลหน่ึงไปยงับุ ล
อ่ืนอยา่งไม่ ปนทางการ บุ ลมี นวโนม้ท่ี ะมีการติ ต่อส่ือสาร บบ ู ุยกนั ากปากต่อปากกบั 

ูท่ี้มี วาม ลา้ย ลึงกบัตน ช่น บุ ลิกหรือ ูมิหลงัท่ี ลา้ยกนั หรือ กล้ ียงกนัทั้ง น า้นร่างกาย
ละสัง ม อยา่งไรกตาม การติ ต่อส่ือสาร บบบอก ล่าน้ี นกัการตลา ถือว่าไม่ ช่ ปนการส่ือสาร

ทางการ า้ (Noncommercial Communication) ต่ นปั ุบนั ธุรกิ ส่วน หญ่ไ ้ ห้ วามสน          

กบัการติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปากน้ีอย่างมาก น่ือง ากการการติ ต่อส่ือสาร บบน้ี ปน
กระบวนการ ึ่งข่าวสารถูกส่ง า่นไปมา าย นกลุ่ม ากสมาชิก นหน่ึงไปยงัอีก นหน่ึง การส่ือสาร
บบน้ี ปนปั ยัท่ีสาํ ญั นการกาํหน ว่า ูบ้ริโ ะ ื้อ ลิต ั อะไร ตราสิน า้  วามสาํ ร

ของ ลิต ั หลายชนิ มกัข้ึนอยู่กับส่ิงท่ีประชาชนไ ้ยิน ร่ืองราว ก่ียวกับ ลิต ั นั้น าก
สมาชิก นอ่ืนของกลุ่ม โ ยทัว่ไป ลว้ ถา้สมาชิก น นหน่ึง นกลุ่มมี วาม อ น ลิต ั
สืบ น่ือง วาม อ นั้นไปยงัสมาชิก นอ่ืน ว้ย การติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปากสามารถช่วย ห้
กิ การยอมรับหรือขั ขวางการยอมรับ น ลิต ั ต่าง  ไ  ้ ถา้ขอ้มูลท่ีไ รั้บ ปนไป นทางท่ี ี

วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

     1. า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ 

     2. า้นส า ว ลอ้ม 

     3. า้น วาม ุม้ ่าการบริการ 

     4. า้น วามน่า ช่ือถือ 

     5. า้นนวตักรรมการบริการ 

     6. า้นการส่ือสาร 

วามไวว้าง             

นการ ชบ้ริการ 
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ช่วย ห้ ลิต ั ปนท่ียอมรับ ละขายไ  ้ น่ือง ากขอ้มูล ินทาง รวมาก ละไ รั้บการสนบัสนุน
โ ย วาม ิ หนของกลุ่ม การติ ต่อส่ือสารรูป บบน้ีสามารถ กิ ข้ึนไ ก้บั ลิต ั ทุกชนิ  ไม่ว่า
ูบ้ริหารของกิ การนั้น ช้ วาม ยายาม นการ วบ ุมการส่ือสารรูป บบน้ีหรือไม่กตาม ละการ

ส่ือสารน้ี ห้ ลทางบวกหรือลบกไ  ้ งันั้น นการวาง นการส่ง สริมการตลา  ูบ้ริหาร วร
รวบรวมวิธีการต่าง  ท่ี ปนไปไ ้ นการสนับสนุน ห้มีการส่ือสาร บบปากต่อปากท่ี ี น
ข ะ ียวกนั กตอ้ง ยายามข ั อนัท่ีไม่ ีออกไป 

 บอร นท ละมอ รียทิ (Burnett & Moriarty, 1998: 333) ไ ก้ล่าวถึงปี 1950 นกั
ท ษ ีของการส่ือสาร ร่ิมตั้งสมมติ านว่าการโ ษ า ือ ปั ยั บ้ืองตน้ของการ ื้อ ึ่ ง ปนหลกัท่ี
รับรองโ ยทัว่ไปว่าการโ ษ ามี ลกระทบต่อการสนับสนุน ห้ชอบสิน า้ท่ีมีอยู่ มากกว่าท่ี ะ
สร้างสิน า้ หม่ข้ึนมา การศึกษาถึงการ ื้อของบุ ล ละอุตสาหกรรมถูกกาํหน ข้ึน ื่อยืนยนั
วาม ิ ท่ีว่า มข้อ้มูล าก หล่งท่ีไม่ ช่ลกัษ ะส่วนบุ ลนั้นมี วามสาํ ญั นการสร้างตราสิน า้
ห้ ปนท่ีรู้ กั การส่ือสาร บบปากต่อปากทาํ ห้ กิ วาม ช่ือมัน่ นช่วงท่ี ิ าร า ละ ลือกท่ี ะ
นาํมา ช ้ขอ้มูลท่ี ปนทางบวกส่วน หญ่ ูบ้ริโ ะไ รั้บขอ้มูล ก่ียวกบัสิน า้นั้นมา าก ื่อน ละ
ปนไปไ ท่ี้ ะทาํ ห้ กิ การ ปล่ียนมา ชสิ้น า้นั้น 

 ปั ยัท่ีสนบัสนุนการส่ือสาร บบปากต่อปาก การ ู ปากต่อปาก ะไ ้ ลอยา่ง
มากโ ย าะอย่างยิ่ง ูบ้ริโ ไม่ ุน้ ย หรือไม่ทราบ ก่ียวกบัชนิ ของ ลิต ั  ช่น วาม
า หวงั นกร ี ลิต ั หม่ ช่น ยาป้องกนั มร่วง หรือ ลิต ั ท่ีมีการ ช้ ท โนโลยีท่ี
บั อ้น ช่น ร่ือง ล่นวี ี ี ส่วน หญ่การ ู ปากต่อปาก ปนการ ข่งขนัท่ี กิ ข้ึน อง โ ยท่ี
ลิต ั ก ะ ร่ิม ั นาตามข้ึนมา 

 บอร นท ละมอ รียทิ (Burnett & Moriarty, 1998: 335) ไ ก้ล่าวถึง การ ู ุย
หรือกล่าวถึง ก่ียวกบั ลิต ั นั้นอา ถูกกระตุน้โ ยปั ยัต่าง  งัน้ี 

 บุ ล นหน่ึงอา ะรวบรวม ลิต ั หรือกิ กรรมหน่ึงท่ีน่าช่ืนชม ละยิน ี       
ท่ี ะ ู ถึง ก่ียวกบั ลิต ั หรือกิ กรรมนั้น ึ่ งสามารถท่ีช้ีนาํ ห้ ก่บุ ลท่ีน่าสน โ ย ช ้   

การสนทนา  
 บุ ล นหน่ึงอา มี วามรู้ ก่ียวกบั ลิต ั หน่ึง ละ ชก้าร ู ุยสนทนา ปน
สน้ทางท่ี ะทาํ ห้ ูอ่ื้นไ รั้บรู้ ก่ียวกบั ลิต ั นั้น ว้ย  

 งันั้น บาง ร้ังการติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก ะ ปนการ ิ่ม วามรู้สึกส่วนตวั
ของ ูท่ี้ตอ้งการ ห้มีการ ัง น วาม ิ ของตน องบุ ล นหน่ึงอา ปน ู ้ ร่ิมนําโ ยอา ช ้        

การถก ถียง ร่ืองท่ี ท้ ริงกบัอีกบาง น ึ่ ง ะ ปนการกระตุน้ การ ู ุย ะทาํ ห้ ูบ้ริโ มีโอกาสท่ี
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ะไ รั้บขอ้สรุปหรือหลกั านท่ี ะมาสนับสนุน สําหรับการ ื้อ ละ ะ กบ ปนขอ้มูลสําหรับ          

การตั สิน ื้อ น ร้ังต่อไป  

 4.2 ลกั ณะของการติดต่อส่อสารแบบปากต่อปาก 

 ลกัษ ะของการติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก หมายถึง อสั ล (Assael, 2004: 

466-468) ห้ วามหมายว่า ถา้หากนกัการตลา ตอ้งการท่ี ะทาํ ห้การติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อ
ปาก (WOM) ก่ียวกบั ลิต ั ของตน อง ปนไป นทางบวก นกัการตลา ะตอ้งมี วามรู้ วาม
ขา้ ก่ียวกบั ลกัษ ะของการติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก ท่ีสาํ ญั งัน้ี ือ 

 1. ประ ทของการติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก (Types of Word of Mouth 

Communication) ากการศึกษาทาง า้นบุ ลต่อการ ื้อรถยนต โ ย ริชินส ละรูท ชั อร 

(Richins & Root-Shaffer, 1988; อา้งถึง น Assael, 2004: 466)ไ ้ บ่งประ ทของการติ ต่อส่ือสาร
บบปากต่อปาก ออก ปน 3 รูป บบ ือ 

  1.1 ข่าว ก่ียวกบั ลิต ั  (Product News) ไ ้ ก่ ขอ้มูลต่าง  ก่ียวกบัตวั
ลิต ั  ช่น ลกัษ ะสาํ ญัของรถยนตรุ่นต่าง  วามกา้วหนา้ทาง า้น ท โนโลยี หม่ หรือ 

ลกัษ ะสมรรถ า การทาํงานของ ร่ืองยนต ปนตน้ 

  1.2 การ ห้ าํ นะนาํ (Advice Giving) ไ ้ ก่ การ ห้ วาม ิ หนต่าง  ก่ียวกบั
รถยนต ช่น การ นะนาํวา่ วร ะ ื้อรุ่นไหน ปนตน้ 

  1.3 ประสบการ ส่วนตวั (Personal Experience) ไ ้ ก่ ขอ้วิ ากษวิ าร ต่าง  

ก่ียวกบัการ ชร้ถยนตของ ูบ้ริโ อง ากการท่ีไ ้ ชร้ถยนตนั้น หรือ ปนการ ห้ หตุ ลว่าทาํไม
ึง ื้อรถยนตยีห่อ้นั้น 

  นส่วนของข่าว ก่ียวกบั ลิต ั การติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก ะ ปนไป
ตามขอ้ ท ริง ต่ นส่วนของการ ห้ าํ นะนาํ ละประสบการ ส่วนตวัการติ ต่อส่ือสาร บบ
ปากต่อปาก อา ะสามารถ ปนไป นทางบวกหรือทางลบกไ  ้ ละ ม่ือ ิ าร าการติ ต่อส่ือสาร
บบปากต่อปาก ทั้ง 3 รูป บบ ะ หนไ ช้ั ว่าการติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก ะทาํหนา้ท่ี 2 

อยา่ง ื่อ หข้อ้มูล (To Inform) ละ ื่อ หมี้อิทธิ ล (To Influence) นัน่ ือ ข่าว ก่ียวกบั ลิต ั  

ะ ปนไปการ หข้อ้มูล ก่ ูบ้ริโ  ส่วนการ ห้ าํ นะนาํ ละประสบการ ส่วนตวั ะมีลกัษ ะ
ื่อ หมี้อิทธิ ลต่อการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ  

  งันั้น ึง หนว่าการติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก ต่ละรูป บบ ะมี วาม 

สํา ญัต่อกระบวนการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ น ต่ละขั้นตอนไม่ หมือนกนั กล่าว ือ ข่าว
ก่ียวกบั ลิต ั ะมี วามสาํ ญั น า้นการสร้างการรับรู้ ลิต ั  (Product Awareness) ก่ียว 

กบัลกัษ ะ ิ ศษบางอยา่ง หรือ ก่ียวกบัลกัษ ะ ลิต ั หม่ ละ ม่ือ ูบ้ริโ ไ ้ กิ การรับรู้  
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  งันั้น ม่ือ ูบ้ริโ ไ รั้บขอ้มูล ิ่ม ติม าก ื่อน ญาติ หรือ ี่นอ้ง ึ่ งมี
ประสบการ ชโ้ ยตรง ะ หนไ ว้่า าํ นะนาํ าก ูอ่ื้นมี วามสาํ ญัมากท่ีสุ ต่อการตั สิน      

ขั้นสุ ทา้ย ของ ูบ้ริโ  โ ย าะอยา่งยิง่ วาม ิ หนของ ู ้ ก่ียวขอ้งโ ยตรง (Relevant Other) 

ก่ียวกบั ลิต ั ท่ี ะ ื้อ ่อนขา้ง ะมีอิทธิ ลต่อการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ ปนอยา่งมาก 

 2.  กระบวนการท่ีการติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก กิ ข้ึน (Process of Word of 

Mouth Communication) กระบวนการไหลไปของข่าวสาร าก ูส่้งไปยงั ูรั้บมีอยู ่2 ท ษ ี ต่อไปน้ี 

  2.1 ท ษ ีการไหลของข่าวสารสองขั้นตอน (Two-Step Flow of Communication) 

นปี .ศ.1984 ท กบัล ารส ล  (Katz and Lazarsfeld, 1998: 606) ปนนกัวิ ยักลุ่ม รกท่ี ช่ือ
ว่าการส่ือสาร บบปากต่อปาก ปนการไหลของข่าวสาร 2 ขั้นตอน ือ ข่าวสาร ะไหล าก
ส่ือมวลชน (Mass Media) ไปยงั ูน้าํทาง วาม ิ  (Opinion Leaders) ละ าก ูน้าํทาง วาม ิ ไป
ยงั ูต้าม (Followers) วก ขา ช่ือว่า ูน้าํทาง วาม ิ ะ ปิ รับขอ้มูลข่าวสาร ากส่ือมวลชวน
มากกว่า ูต้าม ูน้าํทาง วาม ิ ะทาํหนา้ท่ี ป้น นกลาง (Intermediaries) ระหว่างส่ือมวลชวนกบั
ูบ้ริโ อ่ืน  นส่วน หญ่ของ ูบ้ริโ  ปน ูรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ี ื่อยชาวาง ยไม่ต่ืนตวั (Passive 

recipients) ละการไหลไปของข่าวสาร ะไหลไปทาง ียว (One-way communication)  

  2.2 ท ษ ีการไหลไปของข่าวสารหลายขั้นตอน (Multi-Step Flow Theory 

หรือ Multi-Stage Interaction) มว้่าท ษ ีท่ีหน่ึงมีส่วนสาํ ญัท่ีช่วย ห้ ขา้ ถึงกระบวนการ
อิทธิ ลทาง า้นบุ ล ต่ยงัมีขอ้ ิ ลา หลายประการ นส่วนของการไหลไปของข่าวสาร ละ
ทิศทางของอิทธิ ลอนั กิ าก ูรั้บ ละ ูส่้งข่าวสาร โ ยมี หตุ ล 3 ประการ งัน้ี ือ 

   2.2.1 ูต้ามไม่ ช่ ปน ู ้ ื่อยชาวาง ยอยา่งท่ี ขา้  ต่ ขาอา ปน ู ้ ร่ิมตน้
สอบถามหาขอ้มูล รวมทั้งรับ ัง วาม ิ หน าก ูอ่ื้นท่ีไม่ไ ้ รียกร้องอีก ว้ย 

   2.2.2 ู ้ ห้ขอ้มูลข่าวสาร นข ะ ียวกนั ยงั ปน ูรั้บข่าวสาร ว้ยนัน่ ือ 

ูน้าํทาง วาม ิ ไ รั้บอิทธิ ลมา าก ูต้าม ว้ย ช่น ียวกนั หรือ นทางกลบักนั ู ้ สวงหาขอ้มูล
าก ูอ่ื้นก ะ ห้ขอ้มูลต่อ ูอ่ื้น ว้ยนัน่ อง อิทธิ ลของการไหลไปของการติ ต่อส่ือสาร บบปาก 

ต่อปาก ึง ปนไป นลกัษ ะ 2 ทิศทางระหวา่ง ูส่้งข่าวสาร ละ ูรั้บข่าวสาร 

   2.2.3 ูน้าํทาง วาม ิ  ไม่ ช่ ปน ียง ู ้ ียวท่ีรับขอ้มูลข่าวสารมาก าก
ส่ือมวลชน ูต้ามกไ รั้บอิทธิ ลมาก ากโ ษ า ว้ย หมือนกนั ยิง่ไปกว่านั้น ูน้าํทาง วาม ิ ก
ไม่อา ะ วบ ุมการไหลไปของข่าวสาร ากส่ือมวลชนไ ท้ั้งหม  ท่ี ะส่ง ่านไปยงักลุ่ม ูต้าม 

ราะยงัมี ูร้วบรวมขอ้มูล (Gate Keeper) ทาํหน้าท่ี ิ าร าตั สิน ว่าขอ้มูลท่ีไ รั้บ าก
ส่ือมวลชน วรส่ง ่านไปยงักลุ่ม ูรั้บหรือไม่อีกต่อหน่ึง ูร้วบรวมขอ้มูล ะ ตกต่าง าก ูน้าํ
วาม ิ  ือ ะทาํหนา้ท่ี นะนาํ วาม ิ  ละขอ้มูล หก้ลุ่มรับรู้ ต่อา ะไม่มีอิทธิ ลต่อกลุ่ม 
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  น่ือง ากมีขอ้ าํกั น นว ิ บางอยา่งของการไหลของข่าวสาร 2 ขั้นตอน 

งันั้น การไหลไปของข่าวสารหลายขั้นตอน ึงมี วามถูกตอ้ง ละไ รั้บการยอมรับมากท่ีสุ  

ข่าวสาร ากส่ือมวลชน ะสามารถ ขา้ถึง ูร้วบรวมขอ้มูล ูน้าํทาง วาม ิ  ละ ูต้ามโ ยตรง ต่
โอกาสท่ี ะ ขา้ถึง ูต้ามมี วาม ปนไปไ น้อ้ยกว่า การติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก ระหว่าง ูน้าํ
ทาง วาม ิ กบั ูต้าม ะมีลกัษ ะการไหลไปของข่าวสาร บบ 2 ทาง 

  อมมานู อล โร น (2545: 20) กล่าวถึงอยู่ น ร่ือง Buzz Marketing ือกลยทุธ
ทางการตลา อยา่งหน่ึงของการประชาสัม นัธ ท่ีกระตุน้ หบุ้ ลมีการส่งต่อข่าวสารไป ห้ นอ่ืน 

โ ยการบอกต่อกนัไป ร่ือย  ทาํ ห้ ปนการสร้างประสิทธิ า นการกระ ายข่าวสาร ละ ร่ืองราว
ของมนัไ ้ ปนอยา่ง ี โ ยทัว่ไป ราสามารถ บ่ง วามหมายของ Buzz Marketing ออกไ ้ ปน 2 

ประ ท ยกตามส่ือท่ี ช้ นการส่งข่าวสาร งัน้ี 

  1. การส่ง ่านข่าวสารโ ย ชก้าร ู บบปากต่อปาก (Word of Mouth 

Marketing) ากบุ ลหน่ึงไปสู่อีกบุ ลกลุ่มหน่ึง ทาํ ห้ กิ ปน ร่ืองท่ี น ู ถึง (Talk of the town) 

  2.  การส่ง า่นข่าวสารต่อ  กนัไปโ ย ชส่ื้ออิ ลกทรอนิกส (Viral Marketing) 

ไ ้ ก่ E-mail ทาํ ห้ กิ การ ร่กระ ายของข่าวสารไ อ้ย่างกวา้งขวาง น วลาอนัรว รว 

โ ย าะอยา่งยิ่ง นยุ ปั ุบนัท่ี ท โนโลยีทาง า้น Internet มี วามกา้วหนา้อยา่งมาก ทาํ ห้
วิธีการ ร่กระ ายข่าวสาร ว้ยวิธีน้ี ปนวิธีท่ีนิยม ปนอยา่งมาก 

  วิธีการส่ง า่นข่าวสารโ ย Buzz สามารถทาํไ  ้3 รูป บบ ว้ยกนั ือ 

  1.  ู ้ ช่ียวชาญสู่ ู ้ ช่ียวชาญ (Expert to Expert) โ ยปกติ ู ้ ช่ียวชาญ ะ ปน          

ตน้ตอ ของการ ู ต่อท่ีมี วามน่า ช่ือถือมาก ราะว่าถา้ ห้ ู ้ ช่ียวชาญ ู ก่ียวกบัตวัสิน า้ ห้ น
ทัว่ไป ัง ลว้บ่อย ร้ังท่ี ขา ะทาํ ห้สิน า้ ปนท่ีรู้ กัไ ้ ปนอยา่ง ี งันั้น การท่ี รา ยายามทาํ ห้
ู ้ ช่ียวชาญ นสิน า้หน่ึง ปนตน้ตอ นการกระ ายขอ้มูลไปสู่ ู ้ ช่ียวชาญ นอ่ืน  ท่ีอยู่ น

อุตสาหกรรม ียวกนั โ ย า่นงานสัมมนา หรืองานประชุมทางวิชาการ ะ ปนการทาํ ห้สามารถ
ิ่ม วามสามารถ นการบอกต่อของขอ้มูล ก่ียวกบัสิน า้ตวันั้น หม้ากข้ึนไ  ้ ช่น ุ สมบติัของยา

ท่ีมีการบอกต่อกนั นงานสมัมนา ปนตน้ 

  2.  ู ้ ช่ียวชาญสู่บุ ลทัว่ไป (Expert to Peer) วิธีการส่ง า่นข่าวสาร ว้ยวิธีน้ี 

ือ การ ห้ ู ้ ช่ียวชาญ ปน ูบ้อกต่อขอ้มูลของตวัสิน า้ ห้ ก่ นทัว่ไปไ ท้ราบ ึ่ ง ะ ่อนขา้งไ รั้บ
วามน่า ช่ือถือ ราะว่า ู ้ ช่ียวชาญ หล่าน้ีมกั ะบอกถึง ุ สมบติัท่ี ท้ ริงของตวัสิน า้ โ ยไม่มี

การ ู กิน วาม ริง หมือนกบัท่ีบริษทัส่วน หญ่ ช้ นการโ ษ า หรือการส่ือสาร ว้ยวิธีอ่ืน  

ช่น รายการ Sport Weekly ทางสถานีโทรทศัน ITV ปนตน้ 
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  3.  บุ ลทัว่ไปบอกต่อกนั อง (Peer to Peer) โ ยวิธีการน้ี ะ ชห้ลกั ห้ น
ทัว่ไปบอกต่อกนั อง ึ่ งวิธีน้ี ะไ รั้บ วามน่า ช่ือถือมากท่ีสุ  น่ือง ากส่ิงท่ี นทัว่ไปไ บ้อกน้ี ะ
ปนประสบการ ท่ี ขาไ รั้บ ากการ ชสิ้น า้ หรือบริการชนิ นั้น นชีวิต ริง  

  ธีรกิติ นวรัตน  อยธุยา (2549: 117) ห้ นว ิ ไว้ นส่วนประสมของ          

การส่ือสารการตลา บริการ ว่า การส่ือสาร บบปากต่อปากน้ี ปน หล่งอา้งอิงท่ีมี วามสํา ญั 

โ ย าะอยา่งยิง่สาํหรับธุรกิ า้นการบริการ ึ่ งขอ้มูลไ รั้บการ ย ร่ออกไป ว้ยวิธีการน้ีอา
ปนไปไ ท้ั้ง น ง่บวก ละ น ง่ลบ งัต่อไปน้ี 

  1.  การส่ือสาร บบปากต่อปากทาง า้นบวก ม่ือลูก า้ อ นการบริการก ะ
ถ่ายทอ ห้ ูอ่ื้น ปน หล่งอา้งอิงสาํ ญัมี ลมาก โ ย าะธุรกิ บริการ า้นการรักษา ยาบาล 

หรืองานบริการ า้นวิชาชี  ช่น ทย ทนัต ทย ท่ีปรึกษาทาง า้นการ ั การ สถาปนิก ละ
บญัชี ปนตน้การส่ือสาร ว้ยวิธีการน้ี ะช่วย ห้อง การสามารถประหยั ่า ช้ ่ายไ  ้ ม่ือนาํไป
ปรียบ ทียบกบัวิธีการส่ือสาร บบอ่ืน  

  2. การส่ือสาร บบปากต่อปากทาง า้นลบ หากลูก า้ไม่ อ งานบริการท่ี
ไ รั้บ กอา ถ่ายทอ วามรู้สึกไม่ อ นั้นไปยงัลูก า้ นอ่ืน ว้ย ช่นกนั งันั้นนกัการตลา บริการ
ึง วร ิ่ม วามระมั ระวงัถึง ลกระทบของการส่ือสาร บบปากต่อปาก น ง่ลบน้ี อาไว้ ว้ย 

  มหาวิทยาลยักรุง ท  (2553) ห้ นว ิ การส่ือสาร บบปากต่อปาก น ชิง
วามสัม นัธของการส่ือสาร าย นกลุ่มกบัอิทธิ ล า้น ติกรรมการบริโ  โ ย ห้ วามหมาย

ของการส่ือสาร บบปากต่อปาก มีลกัษ ะ งัน้ี 

  1.  ปนการส่ือสาร บบไม่ ปนทางการ 

  2.  มีอิทธิ ล า้นขอ้มูล นการ ื้ออยา่งมาก 

  3.  ส่ือสารไ ไ้กล รว รว ป ิกิริยาตอบรับสูง 

  4.  ปนไ ท้ั้ง า้นบวก ละลบของ ลิต ั  

  ปั ยัท่ีทาํ ห้ กิ การส่ือสารปากต่อปาก 

  1.  บุ ลตอ้งการ ู นส่ิงท่ีตนประสบหรือไ รู้้มา 
  2.  บุ ลตอ้งการ ส ง ร่ืองท่ีตนสน ปน ิ ศษ 

  3.  บุ ลไม่ตอ้งการ ห้ น กลต้วั ชข้องไม่ ี 
  4.  บุ ลตอ้งการล วามลงั ล หลงัการ ื้อ ึงตอ้งการขอ้มูลทั้ง า้น ี ละ
ร้ายของสิน า้นั้น  

  สรุป วามหมายโ ย ูว้ิ ยั าก นว ิ ก่ียวกับการส่ือสาร บบปากต่อปาก  

สรุปไ ว้่า การติ ต่อส่ือสาร บบบอก ล่าหรือปากต่อปาก ือ ขอ้มูลของสิน า้ถูกถ่ายทอ าก
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บุ ลหน่ึงไปยงับุ ลอ่ืนอยา่งไม่ ปนทางการ การติ ต่อส่ือสาร บบน้ี ปนกระบวนการ ึ่ งข่าวสาร
ถูกส่ง ่านไปมา าย นกลุ่ม ากสมาชิก นหน่ึงไปยงัอีก นหน่ึง การส่ือสาร บบน้ี ปนปั ยั        

ท่ีสํา ญั นการกาํหน ว่า ูบ้ริโ ะ ื้อ ลิต ั อะไร ตราสิน า้  ละการส่ือสารน้ี ห้ ล
ทางบวกหรือลบกไ  ้ งันั้น นการวาง นการส่ง สริมการตลา  ูบ้ริหาร วรรวบรวมวิธีการ
ต่าง  ท่ี ปนไปไ ้ นการสนบัสนุน ห้มีการส่ือสาร บบปากต่อปากท่ี ี นข ะ ียวกนั กตอ้ง
ยายามข ั อนัท่ีไม่ ีออกไป 

 

5. แนวคดิ และท เีกีย่วกบัพ ติกรรมผู้บริ ภค   

 การ าํ นินธุรกิ นปั ุบนั ูบ้ริหารการตลา ะตอ้งศึกษา ละทาํ วาม ขา้ ถึง
ติกรรม ูบ้ริโ  (Consumer Behavior) ไม่ ียง ต่สร้างสิน า้ ละบริการออกสู่ ตลา ท่านั้น 

อง การตอ้ง ยายามสนอง วามตอ้งการ (Needs) ละ วาม ึง อ  (Satisfaction) ของ ูบ้ริโ
ห้ไ ม้ากท่ีสุ  ื่อ ห้สามารถ ลิตสิน า้หรือบริการท่ีตรงกบั วามตอ้งการของ ูบ้ริโ ไ ้
หมาะสม ละสร้าง วามไ ้ ปรียบ หนือกว่า ู่ ข่งขนัโ ยการศึกษา ติกรรม ูบ้ริโ ราะ         

ต่ละ นมี ติกรรมการบริโ ท่ี ตกต่างกนั 

 5.1 ความหมายของผู้บริ ภค 

 “ ูบ้ริโ ” ตาม ระราชบญัญติั ุม้ รอง ูบ้ริโ  .ศ.2522 ห้ วามหมายไวว้่า 
หมายถึง ู ้ ื้ อ ูไ้ ้รับบริการ าก ูป้ระกอบธุรกิ  หรือ ู ้ ึ่ งไ ้รับการ สนอหรือชักชวน าก            

ูป้ระกอบธุรกิ  ื่อ ห้ ื้อสิน า้หรือบริการ ละหมาย วามรวมถึง ู ้ ชสิ้น า้หรือ ูไ้ รั้บบริการ
าก ูป้ระกอบธุรกิ โ นชอบ มมิ้ไ ้ สีย ่าตอบ ทนกตาม 

 สรี วงษม า (2542: 30-31) ไ ้ ห้ วามหมายของ ูบ้ริโ  ือ ูท่ี้ มี วาม
ตอ้งการ ื้อ (Need) อาํนา ื้อ (Purchasing Power) ทาํ ห้ กิ ติกรรม ื้อ (Purchasing Behavior) 

ละ ติกรรม ช ้(Using Behavior) งัน้ี  

 1.  ูบ้ริโ ปนบุ ลท่ีมี วามตอ้งการ (Needs) การท่ี ะถือว่า ร ปน ูบ้ริโ
นั้นบุ ล ะตอ้งมี วามตอ้งการ น ลิต ั ถา้หากว่าไม่มี วามตอ้งการกไม่ถือว่า ปน ูบ้ริโ  

งันั้น การท่ีบริษทัท่ี ลิตสิน า้ ะวั ไ ว้า่ ร ปน ูบ้ริโ ของบริษทั ราหรือไม่นั้น สามารถวั ไ ้
ท่ี วามตอ้งการ ึ่ ง วามตอ้งการ ปนปั ยัสาํ ญัท่ีมีอิทธิ ลโ ยตรงกบั ติกรรม ูบ้ริโ  งันั้น
ูบ้ริโ ก ือ นท่ีมี วามตอ้งการนั้น อง  

 2.  ูบ้ริโ ปน ูมี้อาํนา ื้อ (Purchasing power) นอก าก ูบ้ริโ ะมี วาม
ตอ้งการ ลว้ นั้น ูบ้ริโ นนั้น ะตอ้งมีอาํนา ื้อสิน า้ ว้ย ถา้หากมี ียง วามตอ้งการ ลว้
บุ ลนั้นไม่มีอาํนา นการ ื้อกไม่ถือวา่ ปน ูบ้ริโ สิน า้นั้น  
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 3.  การ กิ ติกรรมการ ื้อ (Using Behavior) ม่ือ กิ การ ื้อสิน า้ ลว้นั้น น
ขั้นน้ี ะ ปนขั้นของการ ิ าร าวา่ ูบ้ริโ มี ติกรรมการ ชสิ้น า้นั้นอยา่งไร ื่อ ปนประโยชน
ต่อการวาง นกลยุทธทางการตลา ของบริษทัท่ี ลิตสิน า้ ึ่ ง นการ ิ าร า ลือก ื้อบริการนั้น
ูบ้ริโ ะมี วามตอ้งการ ปน ูมี้อาํนา ื้อ กิ ติกรรมการ ื้อ ละ ติกรรมการ ช้ ช่น ียวกนั 

 5.2 ความหมายของพ ติกรรมผู้บริ ภค  

 ติกรรม ูบ้ริโ  หมายถึง ติกรรมของ ูบ้ริโ นการ น้หา ื้อ ช ้

ประ มิน ละ ั การกบัส่ิง หลือ ช ้สิน า้ ละบริการ ึ่ ง ูบ้ริโ า ว่า ะสามารถสนอง วามตอ้ง
ของ ขาไ  ้มีนกัท ษ ี ละนกัวิชาการไ ้ ห้ วามหมายของ ติกรรม ูบ้ริโ ไว ้ งัน้ี 

 Schiffman & Kanut (อา้งถึง น ศิริวรร  สรีรัตน ละ ะ, 2546: 192) ไ ้ ห้
วามหมายของ ติกรรม ูบ้ริโ  ือ ติกรรมท่ี ูบ้ริโ ทาํการ น้หา การ ื้อ การ ช ้         

การประ มิน ล นสิน า้ ละบริการ ึ่ ง า วา่ ะตอบสนอง วามตอ้งการของ ขา  
 Churchill et al (อา้งถึง น อ ุลย าตุรง กุล, 2543: 9-11) ไ ้ ห้ วามหมาย ของ

ติกรรม ูบ้ริโ  ือ ติกรรมการ ูง ื่อสนองตอบ วามตอ้งการ ละ วามปรารถนาต่าง  

ปนกระบวนการทางอารม โ ยรวมถึง “การ ลือก การ ื้อ ละการ ชสิ้น า้” ึ่ ง วามสัม นัธ
ระหวา่งขั้นตอน หล่าน้ี ทาํ ห้ กิ กระบวนการตั สิน ของ ูบ้ริโ   

 Britt (อา้งถึง น ธงชยั สันติวงษ, 2539: 21) ไ ้ ห้ วามหมายของ ติกรรม 

ูบ้ริโ  ือ วิชาท่ีศึกษา ากการนาํ อา วามรู้ ากหลาย  สาขามารวมศึกษา โ ย าะ นทาง
ติกรรมศาสตร ึ่ งประกอบ ว้ย ิตวิทยา สัง มวิทยา มานุษยวิทยา ละสาขายอ่ยอ่ืน  ท่ี

ก่ียว น่ืองกนัระหวา่งวิชาการต่าง  หล่าน้ี ือ ิตวิทยาสงั ม ละวั นธรรมมนุษย  

 อ ุลย าตุรง กลุ (2543: 5) ไ ้ ห้ วามหมายของ ติกรรม ูบ้ริโ  ือ ป ิกิริยา
ของบุ ลท่ี ก่ียวขอ้งโ ยตรงกบัการไ รั้บ ละ ช้สิน า้ ละบริหารทาง ศรษ กิ  รวมทั้ง
กระบวนการต่าง  ของการตั สิน ึ่ ง กิ ก่อน ละ ปนตวักาํหน ป ิกิริยาต่าง  หล่านั้น 

 าก าํ าํกั วามต่าง  ก่ียวกบั ติกรรม ูบ้ริโ สามารถ บ่งส่วน สาํ ญัไ  ้ 3 

ส่วน ือ  

 1.  การ ่ายของ นร้าน า้ การ ื้อ การขนสิน า้ การ ชป้ระโยชน ละการ ประ มิน
่าสิน า้ ละบริการท่ีมี าํหน่ายอยู่ นตลา   

 2.  บุ ล ก่ียวขอ้งโ ยตรงกบัการไ รั้บการ ชสิ้น า้ ละบริการทาง ศรษ กิ  ึ่ ง
หมายถึง ูบ้ริโ นสุ ทา้ย รามุ่งท่ีตวับุ ล ู ้ ื้อสิน า้ ละบริการ ื่อนาํไป ช ้บริโ อง ละ/

หรือ ื่อการบริโ ของหน่วยบริโ ต่าง  ท่ีมีลกัษ ะ ลา้ย ลึงกนั ช่น รอบ รัว รา ิ าร า
หน่วยบริโ รวมถึง ม่บา้น น านะท่ี ปนตวั ทน ื้อของ รอบ รัว ละบุ ลบาง น ท่ี ื้อ
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ของขวญั ห้กบั ูอ่ื้น ว้ย อย่างไรก ี ราไม่ ิ าร าถึงการท่ีบุ ล ื้อ ห้กบัอง การธุรกิ หรือ 

สถาบนัต่าง   

 3.  รวมถึงกระบวนการต่าง  ของการตั สิน ึ่ ง กิ ก่อน ละ ปน ตวักาํหน
ป ิกิริยาต่าง  หล่าน้ี ึ่ งรวมถึงการตระหนกัถึง วามสาํ ญัของกิ กรรมการ ื้อของ ูบ้ริโ ท่ี
กระทบโ ยตรงต่อป ิกิริยาทางการตลา  ช่น การติ ต่อกบั นกังานขายกบัส่ือโ ษ า ละ         

การ ปิ รับข่าวสารโ ษ า การสอบถามอยา่งไม่ ปนทางการ ากญาติมิตร การสร้าง วาม โนม้ อียง
หรือ ก นการประ มินทาง ลือกต่าง  ละป ิกิริยาต่าง  ก่ียวกบัการตั สิน ื้อ หลงั าก          

การระบุ ละ ิ าร าทาง ลือกต่าง  ปนอยา่ง ี ลว้  

 สรุป วามหมายโ ย ูว้ิ ยั าก วามหมาย ก่ียวกบั นว ิ  ท ษ ี ูบ้ริโ ละ
ติกรรม ูบ้ริโ ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาถึงว่าบุ ล ูบ้ริโ  บริโ อะไร ท่ีไหน ่ไหน ละ

าย ตส้ถานการ อะไรบา้งท่ีสิน า้ ละบริการไ รั้บการบริโ  ต่ก่อนนกัการตลา ส่วนมาก
มกั ะสน ต่ าะ ติกรรมการ ื้อ น่ือง าก ขา ช ้ยอ ขาย ปนตวัวั วามสาํ ร ทางการตลา  

อยา่งไรก ี นปั ุบนัน้ีนกัการตลา ส่วน หญ่ ิ่ม วามสน  ละยอมรับว่าการท่ี ะรักษาระ บั
ยอ ขาย ห้ งอยู่ ปนระยะ วลานานนั้น ขา ะตอ้ง ิ าร า ติกรรมการ ื้อ ห้กวา้งกว่านั้น ือ
ตอ้ง ิ าร ากิ กรรมก่อนท่ี ะมีการ ื้อ ละ ติกรรมการ ื้อรวม ขา้ไป ว้ย ทั้งน้ีก ราะกิ กรรม
หล่าน้ีกระทบต่อยอ ขายโ ยตรง ม่ือ ปน ช่นน้ี การ ื้อ ริง ึง ปน ต่ ียงขั้นตอนหน่ึงของ
ติกรรม ูบ้ริโ ท่านั้น วามหมายของ ติกรรม ูบ้ริโ ท่ีถูกตอ้ง ะตอ้ง ก่ียวกบั

กระบวนการตั สิน โ ย ช้ วาม ิ  รวมทั้งป ิกิริยาทางร่างกาย ว้ย 

 5.3 การตัดสินใจ อ  

 การตั สิน ื้อ หมายถึง กระบวนการ นการ ลือกท่ี ะกระทาํส่ิง ส่ิงหน่ึง าก
ทาง ลือกต่าง  ท่ีมีอยู่ ึ่ ง ูบ้ริโ มกั ะตอ้งตั สิน นทาง ลือกต่าง  ของสิน า้ ละบริการอยู่
สมอ นชีวิตประ าํวนั โ ยท่ี ูบ้ริโ ะ ลือก ื้อสิน า้หรือบริการตามขอ้มูล ละขอ้ าํกั ของ 

สถานการ  ึ่ งถา้นักการตลา สามารถทาํ วาม ขา้ ละ ขา้ถึง ิต ของ ูบ้ริโ  การกระ าย
สิน า้ ละสร้าง วามยอมรับของ ูบ้ริโ ก ะมีประสิทธิ า ยิง่ข้ึน (Watson, 1878 อา้งถึง น     ตั
ยา ร สมอ  ละมทันียา สมมิ, 2545: 23) 

 Kotler (อา้งถึง น ศิริวรร  สรีรัตน ละ ะ, 2546: 196-199) S-R Theory หรือ
โม ล ติกรรม ูบ้ริโ  ตลา ูบ้ริโ  ือ ู ้ ื้อสิน า้หรือบริการ ื่อการบริโ ของตน อง หรือ
าย น รอบ รัว โ ยไม่ไ ้ ปนการ ื้อ ื่อนาํไป าํหน่ายต่อ งันั้น ูบ้ริหารการตลา ึง าํ ปน 

ตอ้งศึกษา ละทาํ วาม ขา้ ถึง ติกรรมการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ นตลา กลุ่ม ป้าหมาย ห้
ทราบว่า ราะ หตุ สิน า้บางประ ท ม่ือกาํหน รา าขายสูง ึงไม่มี ูบ้ริโ ื้อ ต่สิน า้บาง
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ประ ท าํ ปนตอ้งกาํหน รา า หสู้ง ูบ้ริโ ึงตั สิน ื้อ การศึกษา ติกรรมการตั สิน ื้อ
สิน า้ของ ูบ้ริโ นตลา  ึง ปนส่ิงท่ีนักการตลา  ละนัก ิตวิทยา าํนวนมากต่าง ยายาม
น้ วา้ ละหา าํตอบกระทัง่ หนว่าท ษ ี า้น ิตวิทยาสัง มวิทยา ละ ศรษ ศาสตร ือท ษ ีท่ี
ะสามารถอธิบายถึงปราก การ ท่ีมองไม่ หน บัตอ้งไม่ไ  ้ ละอธิบายไ อ้ย่างน้ีว่า Black box 

หรือกล่อง าํ าย น ิต ของ ูบ้ริโ   

 S – R Theoty ปนการศึกษาถึง หตุ ูง ท่ีทาํ ห้ กิ การตั สิน ื้อ ลิต ั โ ย
มี ุ ร่ิมตน้ ากการท่ี กิ ส่ิงกระตุน้ (Stimulas) ท่ีทาํ ห้ กิ วามตอ้งการส่ิงกระตุน้ า่น ขา้มา น
วามรู้สึกนึก ิ ของ ู ้ ื้อ (Buyer’s black box) ึ่ ง ปรียบ สมือนกล่อง าํ ึ่ ง ู ้ ลิตหรือ ูข้ายไม่

สามารถ า ะ นไ ้ วามรู้สึกนึก ิ ของ ู ้ ื้อ ะไ รั้บอิทธิ ล ากลกัษ ะต่าง  ของ ู ้ ื้อ ึ่ ง ะ
นาํไปสู่การตอบสนองของ ู ้ ื้อ (Buyer’s response) หรือการตั สิน ื้อของ ู ้ ื้อ (Buyer’ s 

purchasedecision)  

 ส่ิงกระตุน้อา กิ ข้ึน อง าก าย นร่างกาย ละส่ิงกระตุน้ าก ายนอก  

 1. ส่ิงกระตุน้ ายนอก ื่อ ห้ ูบ้ริโ กิ วามตอ้งการ ลิต ั ส่ิงกระตุน้ ถือ
ปน หตุ ูง ห้ กิ การ ื้อสิน า้ ึ่ งอา ห้ หตุ ูง ห้ ื้อ า้น หตุ ลหรือ า้น ิตวิทยากไ ส่ิ้ง
กระตุน้ ายนอก ประกอบ ว้ย 2 ส่วน ือ  

  1.1 ส่ิงกระตุน้ทางการตลา  (marketing stimulus) ปนส่ิงกระตุน้ท่ีนัก    

การตลา สามารถ วบ ุม ละตอ้ง ั ห้มีข้ึน ปนส่ิงกระตุน้ท่ี ก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลา  

ประกอบ ว้ย   

   ส่ิงกระตุน้ า้น ลิต ั  (Product) ช่น ออก บบ ลิต ั ห้สวยงาม
ื่อกระตุน้ วามตอ้งการ ื้อ  

   ส่ิงกระตุน้ า้นรา า (Price) ช่น การกาํหน รา าสิน า้ ห้ หมาะสมกบั
ลิต ั โ ย ิ าร าลูก า้ ป้าหมาย  

   ส่ิงกระตุน้ า้นช่องการตลา  (Place) ช่น ั าํหน่าย ลิต ั หท้ัว่ถึง
ื่อ ห้ วามสะ วก ก่ ูบ้ริโ  ถือวา่ ปนการกระตุน้ วามตอ้งการ ื้อ 

   ส่ิงกระตุน้ า้นการส่ง สริมการตลา  (Promotion) ช่น การโ ษ า
สมํ่า สมอ การ ช้ วาม ยายามของ นกังานขาย การล  ลก ก ถมถือว่า ปนส่ิงกระตุน้ วาม
ตอ้งการ ื้อ  

  1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน  (Other stimulus) ปนส่ิงกระตุน้ วามตอ้งการ ูบ้ริโ ท่ีอยู่
ายนอกอง การ ึ่ งบริษทั วบ ุมไม่ไ ส่ิ้งกระตุน้ หล่าน้ี ไ ้ ก่ 
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   ส่ิงกระตุน้ทาง ศรษ กิ  (Economic) ช่น าวะ ศรษ กิ รายไ ข้อง
ูบ้ริโ หล่าน้ีมีอิทธิ ลต่อ วามตอ้งการของบุ ล  

   ส่ิงกระตุน้ทาง ท โนโลยี (Technological) ช่น ท โนโลยี หม่ า้นการ
าก - ถอน งินอตัโนมติัสามารถกระตุน้ วามตอ้งการของ ูบ้ริโ ห้ ชบ้ริการของธนา ารมากข้ึน  

   ส่ิงกระตุน้ทางก หมาย ละการ มือง (Law and political) ช่น ก หมาย
ิ่มหรือ ล าษีสิน า้ สิน า้หน่ึง ะมีอิทธิ ลต่อการ ิ่มหรือล วามตอ้งการของ ู ้ ื้อ  

 2. กล่อง าํหรือ วามรู้สึกนึก ิ ของ ู ้ ื้อ (Buyer’s black box) วามรู้สึกนึก ิ
ของ ู ้ ื้อ ปรียบ สมือนกล่อง าํ (black box) ึ่ ง ู ้ ลิตหรือ ูข้ายไม่สามารถทราบไ  ้ ึงตอ้ง ยายาม
น้หา วามรู้สึกนึก ิ ของ ู ้ ื้อ วามรู้สึกนึก ิ ของ ู ้ ื้อไ รั้บอิทธิ ล ากลกัษ ะของ ู ้ ื้อ  

  2.1 ลกัษ ะของ ู ้ ื้อ (Buyer’s characteristics) ลกัษ ะของ ู ้ ื้อมีอิทธิ ล าก
ปั ยัต่าง  ือ ปั ยัทาง า้นวั นธรรม ปั ยัทาง า้นสัง ม ปั ยัทาง า้นส่วนบุ ล ละปั ยั
ทาง า้น ิตวิทยา  
  2.2 กระบวนการตั สิน ื้อของ ู ้ ื้อ (Buyer’s decision process) ปนลาํ บั
ขั้นตอน นการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ  ึ่ ง ะประกอบไป ว้ยขั้นตอนต่าง  ือ  

   วามรับรู้ วามตอ้งการ (ปัญหา) 
   การ น้หาขอ้มูล  

   การประ มิน ลทาง ลือก  

   การตั สิน ื้อ  

   ติกรรม ายหลกัการ ื้อ  

 3. การตอบสนอง (Response) หรือการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ หรือ ู ้ ื้อ ึ่ ง
ูบ้ริโ ะมีการตั สิน นประ นต่าง  งัน้ี  

  3.1 การ ลือก ลิต ั  (Product choice)  

  3.2 การ ลือกตราสิน า้ (Brand choice)  

  3.3 การ ลือก ูข้าย (Dealer choice)  

  3.4 การ ลือก วลา นการ ื้อ (Purchase timing)  

  3.5 การ ลือกปริมา การ ื้อ (Purchase amount)  

 สรุป วามหมายโ ย ูว้ิ ยั ากท ษ ีท่ี ก่ียวขอ้งกบัการตั สิน ื้อ กล่าวโ ยสรุป  

การตั สิน ของ ูบ้ริโ นการ ลือก ื้อ ูบ้ริโ มกั ะตอ้งตั สิน นทาง ลือกต่าง  ของสิน า้
ละบริการอยู่ สมอ นชีวิตประ าํวนั โ ยท่ี ูบ้ริโ ะ ลือก ื้อสิน า้หรือบริการตามขอ้มูล ละ

ขอ้ าํกั ของ สถานการ  ึ่ งถา้นกัการตลา สามารถทาํ วาม ขา้ ละ ขา้ถึง ิต ของ ูบ้ริโ  
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ยอ่มส่ง ล ห้ ูบ้ริโ กิ การตั สิน นการ ลือก ื้อสิน า้ หรือบริการ ากอง กร/ธุรกิ  ไ ง่้าย
ละอา ส่ง ลถึงกาํลงัการ ื้อสิน า้ หรือบริการท่ีมี ิ่มมากข้ึนอีก ว้ย 

 สรุป นว ิ ก่ียวกบัการส่ือสาร บบปากต่อปาก 

 าก นว ิ ก่ียวกบัการส่ือสาร บบปากต่อปาก สรุปไ ว้่า การส่ือสาร บบปาก 

ต่อปาก หมายถึง การติ ต่อส่ือสาร บบบอก ล่าหรือปากต่อปาก ือ ขอ้มูลของสิน า้ถูกถ่ายทอ
ากบุ ลหน่ึงไปยงับุ ลอ่ืนอย่างไม่ ปนทางการ การติ ต่อส่ือสาร บบน้ี ปนกระบวนการ ึ่ ง

ข่าวสารถูกส่ง า่นไปมา าย นกลุ่ม ากสมาชิก นหน่ึงไปยงัอีก นหน่ึง ถือ ปนการสร้าง วาม
ช่ือมัน่ น วาม ปน ลิศ ุ า บริการ ท่ีลูก า้มีต่อบริการท่ีไ รั้บ ากสถานบริการ อง กรหรือ
หน่วยงานต่าง  มว้่าการส่ือสาร บบปากต่อปาก ะไม่ ชรู้ป บบกลยุทธท่ีนกัการตลา สร้างข้ึน 

ต่วิธีน้ีมกัไ ้ ล ี สมอ ราะ ะ ปนวิธีท่ีลูก า้หรือ ูรั้บบริการ ชข้อ้ ท ริงท่ีไ รั้บ ากการ ขา้ ช้
บริการ ื่อ ปนการกระ ายขอ้มูลต่อไปยงับุ ลอ่ืน  ึง ปนส่ิง าํ ปนท่ีสถานบริการ อง กรหรือ
หน่วยงาน ตอ้ง ส่ กบัการบริการ หมี้ วามสมํ่า สมอ ละ ั นาการบริการ ห้ ียิง่  ข้ึน ื่อ ปน
อีกหน่ึงช่องทาง นการ ย ร่การ ห้บริการ ท่ีไม่ตอ้งลงทุน นการทาํโ ษ า า่นส่ือต่าง  ต่ ช้
บุ ลท่ี ขา้รับบริการ ปนส่ือ ทน ึ่ งก ะส่ง ล ห้การขบั ล่ือนทางธุรกิ  การ าํ นินกิ การไปสู่
ุ หมายท่ีกาํหน ไ ้ ียิ่งข้ึน อีกทั้งการท่ีอง กร หรือธุรกิ บริการ มี วาม ขา้ ก่ียวกบั ูบ้ริโ
ย่อมทาํ ห้สามารถ ลิตสิน า้ หรือบริการท่ีตอบสนอง วามตอ้งการ ูบ้ริโ ไ ต้รง ุ  ร้อมทั้ง
สามารถปรับ ปล่ียนรูป บบสิน า้ ละบริการ ห้ ขา้กบัยุ สมยัท่ีตอบโ ทย นส่ิงท่ีลูก า้ตอ้งการไ ้
ทนัถ่วงที ึ่ งนั้นยอ่มส่ง ลท่ีง่ายต่อการท่ี ูบ้ริโ ะตั สิน นการ ื้อสิน า้ ละบริการไ ง่้ายข้ึน
ว้ย ม่ือ ูบ้ริโ ขา้ถึงสิน า้ ละบริการ ยอ่ม ปน ล ีท่ี ูบ้ริโ ะ หข้อ้มูล นสิน า้ ละบริการ

ท่ีไ ้รับส่งต่อไปยงับุ ลอ่ืน  ่านช่องทางการส่ือสาร บบปากต่อปาก ึ่ ง ปนขอ้มูลท่ี ปน
ขอ้ ท ริงท่ี ูบ้ริโ ไ รั้บ ากสิน า้ ละบริการ ูว้ิ ยัมี วาม ิ หนว่า ตวั ปร งักล่าว ปนปั ยั
สาํ ญัท่ี ะทาํ ห้ธุรกิ ประสบ ลสาํ ร  มี ลกาํไรตอบ ทนกลบัมา นทางท่ี ี งันั้น ึงนาํ นว ิ
งักล่าวมาสร้าง ปนกรอบ นว ิ นการวิ ยัโ ยตั้งสมมติ าน นการวิ ยั งัน้ี 

 สมมติฐานที่ 2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อ
ของ ู ้ ชบ้ริการ 

  สมมติฐานที ่2.1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี) 
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  สมมติฐานที่ 2.2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านส า ว ล้อม
ศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขา
วิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

  สมมติฐานที่  2.3  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้าน วาม ุ ้ม ่า           
การบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขา
วิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

  สมมติฐานที่ 2.4 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้าน วามน่า ช่ือถือมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี) 

  สมมติฐานที ่2.5 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นนวตักรรมการบริการ
มีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) 

  สมมติฐานที่ 2.6 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นการส่ือสารมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

รายละ อีย งั า ท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

า ท่ี 4 กรอบ นว ิ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีอิทธิ ลต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

 

 

 

วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

     1. า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ 

     2. า้นส า ว ลอ้ม 

     3. า้น วาม ุม้ ่าการบริการ 

     4. า้น วามน่า ช่ือถือ 

     5. า้นนวตักรรมการบริการ 

     6. า้นการส่ือสาร 

การบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการ 
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6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง มีดงันี 

 ุไรลกัษ   นัทสีหราช (2553) ไ ศึ้กษา ก่ียวกบั “อิทธิ ลของ า ลกัษ บริษทัท่ีมี
ต่อ วามไวว้าง ละ วาม ัก ีของลูก า้ บริษทั อน ้า ออโตโมบิล (ประ ทศไทย) าํกั ”          

การวิ ยั ร้ังน้ีมี วามมุ่งหมาย ื่อศึกษา า ลกัษ  ละ วามไวว้าง  ท่ีมี ลต่อ วาม กั ีของ
ลูก า้ บริษทั อน า้ ออโตโมบิล (ประ ทศไทย) าํกั  น ขตกรุง ท มหาน ร กลุ่มตวัอยา่งท่ี ช้
นการวิ ยั ือลูก า้ท่ี ขา้มา ชบ้ริการ าย นศูนยบริการ อน า้ ท่ีอยู่ น ขตกรุง ท มหาน ร 

าํนวน 400 น โ ย ช้ บบสอบถาม ปน ร่ืองมือ นการ กบรวบรวมขอ้มูล ลการวิ ยั บวา่  
 1. ลกัษ ะประชากรศาสตร ของลูก า้บริษทั อน า้ ออโตโมบิล (ประ ทศไทย) าํกั  

ส่วน หญ่ ปน ศหญิง มีอาย ุ31 - 40 ปี ระ บัการศึกษาปริญญาตรี อาชี นกังานบริษทั อกชน มี
รายไ ้ ล่ียต่อ ือน 20,001 - 30,000 บาท มีสถาน า สมรส  

 2. า ลกัษ ของบริษทั อน า้ ออโตโมบิล (ประ ทศไทย) าํกั  มีระ บั วาม ิ หน
โ ยรวมอยู่ นระ บั ีมาก ม่ือ ิ าร าราย า้น บว่า ระ บั วาม ิ หน นระ บั ีมาก น า้น
ศูนยบริการ า้น วามมีช่ือ สียง า้นการบริการของ นกังาน า้น วามรับ ิ ชอบต่อสัง ม ละ
ส่ิง ว ลอ้ม ละระ บั วาม ิ หน นระ บั ี น า้น ลิต ั   

 3. วามไวว้าง ของบริษทั อน า้ ออโตโมบิล (ประ ทศไทย) าํกั  มีระ บั วาม
ิ หนโ ยรวมอยู่ นระ บั ี ม่ือ ิ าร าราย า้น บว่า ระ บั วาม ิ หน นระ บั ีมาก น า้น
วาม ื่อสัตย ละยติุธรรม ละระ บั วาม ิ หน นระ บั ี น า้นบริการหลงัการขาย า้น วาม

ปลอ ยั  

 4. วาม กั ีของลูก า้ ของบริษทั อน า้ ออโตโมบิล (ประ ทศไทย) าํกั  มีระ บั
วาม กั ีโ ยรวม อยู่ นระ บั มากท่ีสุ  ม่ือ ิ าร าราย า้น บว่า ระ บั วาม กั ี นระ บั      

มากท่ีสุ  นขอ้ ท่าน ะ ห้ขอ้มูลของบริษัท อน ้ากับบุ ลท่ีต้องการ าํ นะนํา ขอ้ถ้า
บริษทั อน า้มีการ ั กิ กรรม  ท่านยิน ีท่ี ะ ขา้ร่วมกิ กรรมนั้น สมอ ขอ้ท่าน ปนลูก า้ท่ีมี
วามสัม นัธอนั ีกบับริษทั อน า้ ละ ขอ้ น ร้ังต่อไป ถา้ท่านตอ้งการ ื้อรถยนต ท่านมี
นวโนม้ว่า ะ ลือก ื้อรถยนต ยีห่อ้ อน า้ ละมีระ บั วาม กั ี นระ บั มาก นขอ้ท่าน ะบอก
ล่าส่ิง ี  ท่ีไ รั้บ ากบริษทั อน า้ ห้ ูอ่ื้น ัง 

 5. ลูก า้ท่ีมี ศ อาย ุ ระ บัการศึกษา รายไ ้ ล่ียต่อ ือน ละสถาน า สมรส
ตกต่างกนั มี วาม กั ีต่อบริษทั อน า้ ออโตโมบิล (ประ ทศไทย) าํกั  ตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํ ญัทางสถิติท่ีระ บั 0.05  
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 6. า ลกัษ ของบริษทั อน า้ มี วามสัม นัธ กบั วาม กั ีของลูก า้ท่ีมีต่อบริษทั 

อน า้ ออโตโมบิล (ประ ทศไทย) าํกั  อยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติท่ีระ บั 0.05 โ ยมี วาม 

สมั นัธ ปนไป นทิศทาง ียวกนั นระ บั วามสมั นัธปานกลาง  

 7. วามไวว้าง  มี วามสัม นัธ กบั วาม กั ี ของลูก า้ท่ีมีต่อบริษทั อน า้ ออโต
โมบิล (ประ ทศไทย) าํกั  อยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติท่ีระ บั 0.05 โ ยมี วามสัม นัธ ปนไป น
ทิศทาง ียวกนั นระ บั วามสมั นัธปานกลาง  

 อญัชิสา  ิ ศก (2548) ไ ้ศึกษา ก่ียวกับ “การรับรู้ ุ า บริการของ ู ้ ช้บริการ
สถาบนัวิชาการ ทีโอที”  การ น้ วา้ บบอิสระน้ี มีวตัถุประสง ื่อศึกษา ุ า บริการของ
สถาบนัวิชาการ ทีโอที ตามการรับรู้ของ ู ้ ชบ้ริการ กลุ่มตวัอย่าง ปน นกังานบริษทั ทีโอที าํกั
(มหาชน) ท่ี ขา้มารับการ ึ กอบรม/สัมมนา ท่ีสถาบนัวิชาการ ทีโอที ระหว่าง ือนมกรา ม – 

ธนัวา ม .ศ.2547 าํนวน 389 น รวบรวมขอ้มูลโ ย ช้ บบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ื่อวั การรับรู้
ุ า บริการ สถิติท่ี ช้ นการวิ ราะห ือ ่าร้อยละ ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน         

ลการศึกษา บว่า ุ า บริการโ ยรวมของสถาบนัวิชาการ ทีโอที ตามการรับรู้ของ ู ้ ชบ้ริการ
อยู่ นระ บั ึง อ  ม่ือ าํ นกตามอง ประกอบของ ุ า บริการ 5 า้น ไ ้ ก่ ส่ิงท่ี บัตอ้ง
สมั สัไ  ้ วาม ช่ือถือไวว้าง ไ  ้ วามรับ ิ ชอบต่อการบริการ การ ห้ วามมัน่  ละ วาม หน
อก หน  บวา่ การรับรู้ต่อ ุ า บริการทุก า้นอยู่ นระ บั ึง อ  

 ไ รัช  รืองศิริ ช (2551) ไ ศึ้กษา ก่ียวกบั  “ ุ า บริการท่ีมีอิทธิ ลต่อ ติกรรม
ชบ้ริการของศูนยบริการลูก า้ ทัช (The Hutch Shop) นกรุง ท มหาน ร” การวิ ยั ร้ังน้ี มี วาม
มุ่งหมาย ื่อศึกษา ุ า การบริการ ติกรรมการ ชบ้ริการของศูนยบริการลูก า้ ทัช ละ 

วามสมั นัธระหวา่ง ติกรรมการ ชบ้ริการกบั ุ า บริการ กลุ่มตวัอยา่งของการวิ ยั ร้ังน้ี ือ 

ลูก า้ท่ี ขา้มา ชบ้ริการศูนยบริการลูก า้ ทัช นกรุง ท มหาน ร าํนวน 400 น โ ย ช้
บบสอบถาม ปน ร่ืองมือ นการ กบรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ี ช้ นการวิ ราะหขอ้มูล ือ ่าร้อยละ 

่า ล่ีย ่า บ่ียง บนมาตร าน การท สอบ ่าที ละการท สอบไ -ส วร ลการวิ ยั บวา่ ูต้อบ
บบสอบถาม ส่วน หญ่ ปน ศชาย มีอายอุยู่ นช่วง 20 – 29 ปี มีการศึกษาระ บัปริญญาตรี ปน
นกังานบริษทั อกชน ละมีรายไ ้ ล่ียต่อ ือนอยู่ นช่วง 20,001 - 30,000 บาท ลการวิ ยั
ุ า การบริการของศูนยบริการลูก า้ ทัช บว่า ูต้อบ บบสอบถาม หนว่าศูนยบริการลูก า้
ทัชมี ุ า  า้นลกัษ ะทางกาย า  า้น วาม ช่ือถือไ  ้ า้นการตอบสนองอยา่งรว รว า้น
วามมัน่ ไ  ้ ละ า้น วาม ขา้ ละ วาม หนอก หน  นอ้ยกว่าท่ี า หวงั ลการท สอบ

สมมติ านท่ีระ บันยัสาํ ญัทางสถิติ .05 บวา่ 
 1. วามถ่ี ล่ียต่อ ือน นการ ชบ้ริการ มี วามสมั นัธกบั อาย ุ
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 2. ส่ือท่ี ช้ นการรับรู้ขอ้มูล มี วามสมั นัธกบั ศ 

 3.  ช่วง วลาท่ี ชบ้ริการ มี วามสัม นัธกบั ุ า การบริการ า้นการตอบสนองอยา่ง
รว รว 

 4. ประโยชนท่ีไ รั้บ มี วามสมั นัธกบั ุ า การบริการ า้น วามมัน่ ไ  ้

 5. การ ชบ้ริการ ํ้ า มี วามสมั นัธกบั อาย ุ

 มีนา  อ่องบางน้อย (2553) ไ ศึ้กษา ก่ียวกบั “ ุ ่าตราสิน า้ วามไวว้าง  ละ
วาม ึง อ  ท่ีมี ลต่อ วาม กั ีต่อตราสิน า้ CAT CDMA ( ท ี ี อม อ)” การวิ ยั ร้ังน้ี        

มี วามมุ่งหมาย ื่อศึกษา ุ ่าตราสิน า้ วามไวว้าง  ละ วาม ึง อ  ท่ีมี ลต่อ วาม กั ี
ต่อตราสิน า้ CAT CDMA ( ท ี ี อม อ) กลุ่มตวัอยา่งของการวิ ยั ร้ังน้ี ือ ู ้ ชบ้ริการ
โทรศั ท ล่ือนท่ี CAT CDMA ทัว่ประ ทศ าํนวน 394 น สถิติท่ี ช้ นการวิ ราะหขอ้มูล ือ 

วามถ่ี ่าร้อยละ ่า ล่ีย ละ ่า บ่ียง บนมาตร าน การวิ ราะห วามสัม นัธ ชก้ารท สอบ ่าที 

การวิ ราะห วาม ปรปรวนทาง ียว สถิติสหสัม นัธอยา่งง่าย ละสถิติการวิ ราะหการถ ถอย
บบ ส้นตรง หุ ู  ลการวิ ยั บว่า ูต้อบ บบสอบถามส่วน หญ่ ปน ศชาย มีอายรุะหว่าง         

25 – 34 ปี มีการศึกษาระ บัปริญญาตรี ปน นกังานบริษทั อกชน มีรายไ ้ ล่ียต่อ ือนอยู่
ระหวา่ง 20,001 - 25,000 บาท ละมี ูมิ า ท่ี กัอาศยัอยู่ น า ตะวนัออก ียง หนือ ปนส่วน หญ่  

ลการท สอบสมมติ าน บว่า วาม กั ีต่อตราสิน า้ CAT CDMA ( ท ี ี อม อ) า้น วาม
หนือกวา่ตราสิน า้อ่ืนมี วามสมั นัธกบั ศ การตระหนกัรู้ตราสิน า้ า้นการ าํไ  ้ ุ า ท่ี
ถูกรับรู้ า้น วามน่า ช่ือถือ ละการตอบสนอง การ ช่ือมโยงกบัตราสิน า้ า้น ุ สมบติั ละ
วาม ึง อ  า้นกระบวนการบริการ ลกัษ ะทางกาย า ของบริการ ละ นกังาน ู ้ หบ้ริการ 

วาม กั ีต่อตราสิน า้ CAT CDMA ( ท ี ี อม อ) า้นการยอมรับ ุ า ของตราสิน า้มี
วามสัม นัธกบั ศ การตระหนกัรู้ตราสิน า้ า้นการ าํไ  ้ ุ า ท่ีถูกรับรู้ า้น วาม ปน

รูปธรรรม วามน่า ช่ือถือ ละการตอบสนอง การ ช่ือมโยงกบัตราสิน า้ า้น ุ สมบติั ละ         

วาม ึง อ  า้นกระบวนการบริการ ละ นกังาน ู ้ หบ้ริการ  วาม กั ีต่อตราสิน า้ CAT 

CDMA ( ท ี ี อม อ) า้น วามสามารถตอบสนอง วามตอ้งการไ มี้ วามสัม นัธกบั ศ            

การ ช่ือมโยงกบัตราสิน า้ า้น ุ สมบติั ละ า้นทศัน ติ ละ วาม ึง อ  า้นกระบวน          

การบริการ ละ นกังาน ู ้ หบ้ริการ 

อนันต นัทร ร้ิม ละ ศรั ย งศ  ท่ียงธรรม (2552) ไ ้ศึกษา ก่ียวกับ “การรับรู้
ุ า บริการของศูนยยางบาง ลี” การศึกษา ร่ือง การรับรู้ ุ า การบริการของศูนยยางบาง ลี

ของลูก า้ มีวตัถุประสง  ื่อศึกษา วามสัม นัธระหว่างปั ยัส่วนบุ ลกบัการรับรู้ ุ า    

การบริการ ละ ื่อศึกษา วามสัม นัธระหว่าง ติกรรมการ ชบ้ริการกบัการรับรู้ ุ า             
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การบริการ โ ยทาํการ ก บบสอบถามกบัประชากรท่ี ขา้รับบริการของศูนยยางบาง ลี าํนวน 

430 ชุ  ละสุ่ม บบตามสะ วก ลการศึกษา บว่า ูต้อบ บบสอบถามส่วน หญ่ ลว้ ปน ศชาย
ร้อยละ 71.4 มีอายอุยู่ นช่วง 40-49 ปี ร้อยละ 47.2 มีการศึกษาอยู่ นระ บัปริญญาตรี ร้อยละ 35.1 มี
รายไ ้ ล่ียต่อ ือนอยู่ นช่วง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 40.9 ทาํธุรกิ ส่วนตวั/ า้ของกิ การ 

ร้อยละ 41.9 โ ย ลือก ชร้ถยีห่อ้โตโยตา้ ร้อยละ32.8 ละ ลือก ชร้ถยนตนัง่ส่วนบุ ลไม่ กิน 7 น 

(รย.1) ร้อยละ 85.6 ส่วน หญ่ ลว้รถยนตมีอายกุาร ชง้าน 5-7 ปี ร้อยละ 38.4 ละ ูต้อบ
บบสอบถาม ปน ู้ รอบ รองรถ อง ร้อยละ 71.2 ไม่ ปน า้ของรถ ร้อยละ 28.1 ต่ตั สิน น

การ ขา้รับบริการ อง ียง ร้อยละ 97.4 ไม่ไ ต้ั สิน อง ร้อยละ 2.6 ตามลาํ บั ูต้อบ
บบสอบถาม ย ชบ้ริการ ลว้ ร้อยละ 64.4 ึ่ ง ชบ้ริการ ปล่ียนยางรถยนต ร้อยละ 69.1 มี
่า ช้ ่าย ม่ือนาํรถ ขา้รับบริการศูนยยางบาง ลีประมา  3,501-4,500 บาท ร้อยละ 29.1 น า้น
วามถ่ีของการนาํรถ ขา้รับบริการของศูนยยางบาง ลี นระยะ วลา 1 ปี ส่วน หญ่ ลว้ ะมี วามถ่ี

ของการนาํรถ ขา้รับบริการของศูนยยางบาง ลี นระยะ วลา 1 ปี 2-3 ร้ัง ร้อยละ 49.8 ส่วน หตุ ล
นการ ขา้รับบริการของศูนยยางบาง ลี ราะ นรู้ กั นะนาํ ร้อยละ 41.2 ละ กินกว่า ร่ึง ลือก
ขา้รับบริการ นวนัธรรม า ร้อยละ 55.6 ูต้อบ บบสอบถาม มีการรับรู้ ุ า การบริการ          

ศูนยยางบาง ลี โ ย า รวมอยู่ นระ บัสูง ม่ือ ิ าร า น า้นต่าง  สามารถ ั อนั บั
วามสาํ ญัไ ้ งัน้ี อนั บั 1 ือ า้น วาม อา ส่ลูก า้ มีการรับรู้ นระ บัสูง (3.97) อนั บั 2 ือ 

า้นการสร้าง วาม ช่ือมัน่ หก้บั ูรั้บบริการ มีการรับรู้ นระ บัท่ีสูง (3.95) อนั บั 3 ือ า้น วาม
ช่ือถือ ละไวว้าง ไ ข้องศูนยยางบาง ลีมีการรับรู้ นระ บัท่ีสูง (3.93) อนั บั 4 ือ า้นการ
ตอบสนองต่อ วามตอ้งการของ ูรั้บบริการ มีการรับรู้ นระ บัท่ีสูง (3.88) ละ อนั บั 5 ือ า้น
ส่ิงท่ี บัตอ้งไ มี้การน้ี นระ บัท่ีสูง (3.76) ลการท สอบสมมุติ านขอ้ท่ี 1 บว่า ูบ้ริโ ปั ยั
ส่วนบุ ล น า้น ระ บัการศึกษารายไ  ้ ละอายกุาร ชง้าน ท่ี ตกต่างกนัทาํ ห้ กิ การรับรู้
ุ า การบริการ ตกต่างกนั ละสมมุติ านขอ้ท่ี 2 บว่า ติกรรมการ ชบ้ริการ ไ ้ ก่ บริการ

ท่ี ขา้ ช ้ ่า ช้ ่ายต่อ ร้ัง วามถ่ี นการ ขา้รับบริการ ละ หตุ ล นการรับบริการ ท่ี ตกต่างกนัทาํ
ห้ กิ การรับรู้ ุ า การบริการ ตกต่างกนั อย่างมีนัยสํา ญัทางสถิติท่ีระ บั 0.05 ส่วน
วามสัม นัธระหว่าง ุ า การบริการทั้ง 10 า้นกบัการส่ือสารปากต่อปาก กร ีศึกษาศูนย

วิทยาศาสตรสุข า  บว่า ุ า การบริการโ ยรวมมี วามสัม นัธทางบวก หรือ ปนไป น
นวทาง ียวกนักบัการส่ือสารปากต่อปาก กร ีศึกษาศูนยวิทยาศาสตรสุข า  ยงั บว่า ุ า

การบริการ น า้นการตอบสนองลูก า้กบัการส่ือสาร บบปากต่อปาก มี วามสัม นัธกนั น
ทางบวก ปนอนั บั รก รองลงมา ือ ุ า การบริการ น า้น วามสุ า ละ ปนมิตรกบั        
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การส่ือสาร บบปากต่อปาก ละ ุ า การบริการ า้นการสร้างบริการ ห้ ปนรูปธรรม กบั          

การส่ือสาร บบปากต่อปากตามลาํ บั 

สินีนา  สว่าง ินิ กุล (2548) ไ ท้าํการศึกษา ก่ียวกบั “ วามสัม นัธระหว่าง า  

ลกัษ ของบริษทั อ วาน  อินโ ร อรวิส าํกั (มหาชน) ละ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ
ของ ู ้ ชบ้ริการ” การวิ ยั ร้ังน้ีมี วามมุ่งหมาย ื่อศึกษา วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ของ
ู ้ ชบ้ริการบริษทั อ วาน  อินโ ร อรวิส าํกั  (มหาชน) าํ นกตามลกัษ ะทาง

ประชากรศาสตรของ ู ้ ชบ้ริการ ไ ้ ก่ ศ อาย ุ ระ บัการศึกษา รายไ ต่้อ ือน ละระบบท่ี ช้
บริการ ศึกษา วามสัม นัธระหว่าง วาม ิ หนท่ีมีต่อ า ลกัษ ของบริษทั อ วาน  อินโ ร 

อรวิส าํกั  (มหาชน) ประกอบ ว้ย า้น ลิต ั หรือบริการ า้น ุ า งานบริการ า้น ตรา
สิน า้ า้น วามรับ ิ ชอบต่อสัง ม ละ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ของ ู ้ ชบ้ริการบริษทั 

อ วาน  อินโ ร อรวิส าํกั  (มหาชน)  กลุ่มตวัอยา่งท่ี ช้ นการวิ ยั ือ ู ้ ชบ้ริการ รือข่าย
โทรศั ท ล่ือนท่ีระบบ ี อส อม อ วาน  วนั-ทู- อล! ละสวสั ี ของบริษทั อ วาน  อินโ ร 

อรวิส าํกั  (มหาชน) นกรุง ท มหาน ร ละมา ชบ้ริการท่ี อไอ อส ชอป นกรุง ท มหาน ร
ทั้งหม  10 สาขา าํนวน 385 น โ ย ช้ บบสอบถาม ปน ร่ืองมือ นการ กบขอ้มูล สถิติท่ี ช ้ ือ 

่าร้อยละ ่า ะ นน ล่ีย ่า บ่ียง บนมาตร าน การวิ ราะห วาม ตกต่างโ ย ชส้ถิติวิ ราะห ่า
ที การวิ ราะห วาม ปรปรวนทาง ียว การตรว สอบ วาม ตกต่าง ปนราย ู่ ละสถิติ ่า
สมัประสิทธิสหสมั นัธ บบ ียรสนั ลการวิ ยั บวา่  

1.  ู ้ ชบ้ริการท่ีตอบ บบสอบถามส่วน หญ่ ปน ศหญิง มีอายรุะหว่าง 26 - 33 ปี มี
การศึกษา นระ บัปริญญาตรี มีรายไ ต่้อ ือน 10,001 – 20,000 บาท ละ ชบ้ริการระบบ ี อส
อม อ วาน   

2.  ู ้ ชบ้ริการท่ีตอบ บบสอบถามมี วาม ิ หนต่อ า ลกัษ ของบริษทั อ วาน  

อินโ ร อรวิส าํกั  (มหาชน) ประกอบ ว้ย า้น ลิต ั หรือบริการ า้น ุ า งานบริการ 

า้นตราสิน า้ า้น วามรับ ิ ชอบต่อสงั ม อยู่ นระ บั ี  
3.  ู ้ ชบ้ริการท่ีตอบ บบสอบถามมีระ บั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ บริษทั อ

วาน  อินโ ร อรวิส าํกั  (มหาชน) อยู่ นระ บัมาก  

4.  ลการท สอบสมมติ านท่ีระ บันยัสาํ ญัทางสถิติ 0.05 บวา่  
 4.1 ู ้ ชบ้ริการท่ีมีลกัษ ะทางประชาศาสตร ประกอบ ว้ย ศ อายุ ระ บั

การศึกษา ระบบท่ี ชบ้ริการต่างกนั มี วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบริษทั อ วาน  อินโ ร 

อรวิส าํกั  (มหาชน) ไม่ ตกต่างกนั 
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 4.2 ู ้ ชบ้ริการท่ีมีลกัษ ะทางประชาศาสตร รายไ ต่้อ ือนต่างกนั มี วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการบริษทั อ วาน  อินโ ร อรวิส าํกั  (มหาชน) ตกต่างกนั  

 4.3 า ลกัษ ของบริษทั อ วาน  อินโ ร อรวิส าํกั  (มหาชน) ไ ้ ก่ า้น
ลิต ั ละบริการ า้น ุ า งานบริการ า้นตราสิน า้ ละ า้น วามรับ ิ ชอบต่อสัง ม มี
วามสมั นัธกบั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ของ ู ้ ชบ้ริการบริษทั อ วาน  อินโ ร อรวิส 

าํกั  (มหาชน) นระ บัปานกลาง 

กาญ นามาส ชาํนาญกิ  (2555) ไ ท้าํการศึกษา ก่ียวกบั การวิ ยั ร่ือง “ทศัน ติของ
ู ้ ชบ้ริการท่ีมีอิทธิ ลต่อ วาม ึง อ  ละการส่ือสาร บบปากต่อปากของการ หบ้ริการอง การ

บริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง อาํ อชา้งกลาง งัหวั น รศรีธรรมราช” กลุ่มตวัอยา่งท่ี ช้ นการวิ ยั
น ร้ังน้ี ไ ้ ากการสุ่มตวัอยา่ง บบไม่ ช้ วามน่า ะ ปน (Non-Probability Sampling) ละ       

การ ลือกตวัอยา่งตามสะ วก (Convenience Sampling) โ ย ชว้ิธี ก บบสอบถาม าํนวนทั้งส้ิน 

400 ชุ  วิ ราะหขอ้มูลโ ย ชโ้ปร กรม SPSS สถิติท่ี ช้ นการวิ ราะหขอ้มูล ือ ่า วามถ่ี        

ร้อยละ ่า ล่ีย ลข ิต ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละท สอบสมมติ านโ ย ช้ ่า T-test        

่า วาม ปรปรวนทาง ียว (One Way Anova) ละ ท นิ การวิ ราะห วามถ ถอย ชิง หุ
(Multiple Regression Analysis) ลการวิ ยั บวา่ 

1. ู ้ ชบ้ริการมี วาม ึง อ ต่อการ หบ้ริการขององ การบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง
โ ยรวมอยู่ นระ บัมาก ( ่า ล่ีย = 3.52) โ ยกลุ่มตวัอยา่งมี วาม ึง อ ต่อการ ห ้บริการระ บั
ีมาก ตามลาํ บัก่อนหลงั ช่น ูม้าก่อนไ รั้บการบริการก่อน ปนตน้มากท่ีสุ  ( ่า ล่ีย = 3.64) 

รองลงมาไ ้ ก่ การ ห้ วาม สมอ า ท่า ทียมกนัโ ยไม่ ลือกป ิบติั ( ่า ล่ีย = 3.61) ละนอ้ย
ท่ีสุ ไ ้ ก่ การ ปิ รับ ัง วาม ิ หนต่อบริการ ช่น กล่องรับ วาม ิ หน บบสอบถาม ปนตน้ 

( ่า ล่ีย = 3.41) ละ บว่าปั ยั า้นประชากรศาสตร กล่าว ือ ศ อาย ุ สถาน า  ระ บั
การศึกษา อาชี  รายไ ้ ล่ียต่อ ือน ละงานท่ีรับบริการ ตกต่างกนั มีระ บั วาม ึง อ น 

การ หบ้ริการไม่ ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติ 

2. ู ้ ชบ้ริการมีระ บัการส่ือสาร บบปากต่อปาก (การ ู ชิงบวก) ต่อการ หบ้ริการ
ขององ การบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้งโ ยรวมอยู่ นระ บัปานกลาง ( ่า ล่ีย = 3.31) โ ยกลุ่ม
ตวัอยา่งมีการส่ือสาร บบปากต่อปาก (การ ู ชิงบวก) ตามลาํ บัก่อนหลงั ช่น นการ ู ุย น
กลุ่ม ื่อนบา้น หากมีการ ู ถึง า้หนา้ท่ี อบต. หลกัชา้ง ท่าน ะ ู ถึงอธัยาศยัไมตรี ละการ ู า
ของ า้หนา้ท่ี นทางท่ี ีอยู่ สมอ ( ่า ล่ีย = 3.37) รองลงมาไ ้ ก่ นการ ู ุย นกลุ่ม ื่อนบา้น 

หากมีการ ู ถึง อบต.หลกัชา้ง ท่าน ะ ู ถึง การ ั หมี้กิ กรรมนนัทนาการ นวนัสาํ ญัโ ย ห้
ประชาชน ขา้มามีส่วนร่วมกิ กรรม งักล่าว นทางท่ี ีอยู่ สมอ ( ่า ล่ีย = 3.36) ละนอ้ยท่ีสุ
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ไ ้ ก่ ท่านสามารถช้ี งขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ก่ียวกบั อบต. หลกัชา้ง ห้ ก่บุ ลอ่ืนท่ีไ รั้บขอ้มูลท่ีไม่
ถูกตอ้งไ ้ ปนอยา่ง ี ( ่า ล่ีย = 3.19) ละ บว่าปั ยั า้นประชากรศาสตร กล่าว ือ ศ อาย ุ

สถาน า  อาชี  รายไ ้ ล่ียต่อ ือน ละงานท่ีรับบริการ ตกต่างกนั มีระ บัการส่ือสาร บบ
ปากต่อปาก (การ ู ชิงบวก) นการ หบ้ริการไม่ ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติ ยก วน้ระ บั
การศึกษา 

3. ู ้ ชบ้ริการมีระ บัการส่ือสาร บบปากต่อปาก (การบอกต่อ) ต่อการ หบ้ริการของ
อง การบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้งโ ยรวมอยู่ นระ บัปานกลาง ( ่า ล่ีย = 3.40)โ ยกลุ่มตวัอยา่ง
มีการส่ือสาร บบปากต่อปาก (การบอกต่อ) ต่อการ หบ้ริการตามลาํ บัก่อนหลงั ช่น ท่านสามารถ
ห้ าํ นะนาํบุ ลอ่ืน ก่ียวกบัช่องทางการ หบ้ริการของ อบต.หลกัชา้ง ช่น การชาํระ าษี การ ่าย
บ้ียยงัชี ูสู้งวยัโ ยมีการ ห้ บริการ ล่ือนท่ีตาม ุ บริการหลกั มากท่ีสุ  ( ่า ล่ีย = 3.48) 

รองลงมา ไ ้ ก่ ท่าน ะ ู ถึงการ หบ้ริการของ อบต.หลกัชา้ง นทางท่ี ีอยู่ สมอ ( ่า ล่ีย = 3.42) 

ละนอ้ยท่ีสุ ไ ้ ก่ ท่านสามารถท่ี ะถ่ายทอ ถึง วาม ึง อ ของท่านต่อการ ห้บริการ ก่ ูท่ี้มี
วามลงั ล ท่ี ะมา ชบ้ริการ ( ่า ล่ีย = 3.35) ละ บว่าปั ยั า้นประชากรศาสตร กล่าว ือ ศ 

อาย ุระ บัการศึกษา อาชี รายไ ้ ล่ียต่อ ือน ละงานท่ีรับบริการ ตกต่างกนัมีระ บัการส่ือสาร
บบปากต่อปาก(การ ู ชิงบวก) นการ หบ้ริการไม่ ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติ ยก วน้

สถาน า  

4. ปั ยั า้นทศัน ติของ ู ้ ชบ้ริการ ือ ปั ยั า้น า้หนา้ท่ี ู ้ ห้บริการ า้น
กระบวนการ า้นส่ิงอาํนวย วามสะ วก ละ า้นการประชาสัม นัธ สามารถ ยากร ระ บั 

วาม ึง อ ของ ู ้ ช้บริการท่ีมีต่อการ ห้บริการอง การบริหารส่วนตาํบลหลักช้างอย่างมี
นยัสาํ ญัทางสถิติ ยก วน้ปั ยั า้นสถานท่ี 

5. ปั ยั า้นทศัน ติของ ู ้ ชบ้ริการ ือ ปั ยั า้น า้หน้าท่ี ู ้ ห้บริการ า้น
กระบวนการ ละ า้นการประชาสัม นัธ ไม่สามารถ ยากร ระ บัการส่ือสาร บบปากต่อปาก 

(การ ู ชิงบวก ละการบอกต่อ) ของ ู ้ ชบ้ริการท่ีมีต่อการ ห้บริการอง การบริหารส่วนตาํบล
หลกัชา้ง อยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติ ยก วน้ปั ยั า้นสถานท่ี ละ า้นส่ิงอาํนวย วามสะ วก 

าก ลการวิ ยัสรุปไ ว้่า อง การบริหารส่วนตาํบลหลกัชา้ง อาํ อชา้งกลาง งัหวั
น รศรีธรรมราช วร ั นา ุ า การ หบ้ริการ ื่อสร้าง วาม ึง อ ห้ ก่ ู ้ ชบ้ริการ 4 า้น 

ือ า้น า้หนา้ท่ี ู ้ ห้บริการ า้นกระบวนการ า้นส่ิงอาํนวย วามสะ วก ละ า้นการประชา 
สัม นัธ ึ่ ง ะมีอิทธิ ลต่อ วาม ึง อ ของ ู ้ ชบ้ริการ ิ่มมากข้ึน รวมทั้ง หากมีการ ั นา น
า้นสถานท่ี ละ า้นส่ิงอาํนวย วามสะ วก ะส่ง ลต่อระ บัการส่ือสาร บบปากต่อปาก น         

การ ู ชิงบวก ละการบอกต่อ นทางท่ี ี ิ่มมากข้ึน 
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ปมิกา สิริธนานุวตัร ละนิศารัตน อ่ียมกิ การ(2554) ไ ท้าํการศึกษา ก่ียวกบั 

“ า ลกัษ ละการส่ือสาร บบปากต่อปากของสถาบนั ท โนโลยี ห่งอโยธยา” ศึกษา ร้ังน้ีมี
วตัถุประสง ื่อ ศึกษาการรับรู้ า ลักษ  ละการส่ือสาร บบปากต่อปากท่ีมีต่อสถาบัน
ท โนโลยี ห่งอโยธยา โ ยกลุ่มตวัอยา่ง ือนกัศึกษา นสถาบนั าํนวน 126 น นการศึกษา        
ร้ังน้ีไ ้ ช้ บบสอบถาม บบ ลือกตอบ าํนวน 6 ขอ้ ละ บบมาตราส่วนประมา ่า 5 ระ บั

ตาม นวของไล ิรท าํนวน 24 ขอ้ ปน ร่ืองมือ นการ กบรวบรวมขอ้มูล ึ่ งสถิติท่ี ช้ น           

การวิ ราะหขอ้มูล ไ ้ ก่ ่า วามถ่ี ่าร้อยละ ่า ล่ีย ลข ิต ่า วาม บ่ียง บนมาตร าน           

การท สอบ วาม ตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งโ ย ชที้- ทสต (t-test) ละการวิ ราะห วาม ปรปรวน
บบทาง ียว (One-way ANOVA) ละ วามถ ถอย ชิง หุ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) นาํไปประมวล ลโ ย ชโ้ปร กรม SPSS for Windows ลการศึกษา บว่า นกัศึกษาส่วน
หญ่ ปน ศหญิง อาย ุ 30 ปีข้ึนไป-45 ปีสถาน า โส  บการศึกษาสูงสุ ระ บัปริญญาตรี มี
อาชี ปนขา้ราชการ/รั วิสาหกิ  ละมีรายไ ต้ั้ง ต่ 10,001-30,000 บาท ล ากกลุ่มตวัอยา่ง          

มีระ บั วาม ิ หน ก่ียวกบั า ลกัษ  ทั้ง า้นการ าํ นินงาน า้น วามน่า ช่ือถือ ละ า้น          

การยอมรับ อยู่ นระ บั หน ว้ย ส่วน วาม ิ หน ก่ียวกบัการส่ือสาร บบปากต่อปาก ทาง า้น 

การ ย ร่ การ ู น ชิงบวก การ ูง  อยู่ นระ บั หน ว้ยทั้งหม ทุก า้นส่วน ลการท สอบ
สมมุติ าน บว่า ทศัน ติของนกัศึกษาท่ีมีอาย ุสถาน า  ระ บัการศึกษา ละอาชี ต่างกนั ะมี
า ลกัษ ต่อสถาบนั ท โนโลยี ห่งอโยธยา ตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํ ญัทางสถิติท่ีระ บั 0.05 

ละนกัศึกษาท่ีมีระ บัการศึกษา ละอาชี ต่างกนั ะมีการส่ือสาร บบปากต่อปาก ก่ียวกบัสถาบนั
ท โนโลยี ห่งอโยธยา ตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติท่ีระ บั 0.05 

รุ ินนัท ะ ชนทรชาติ (2549) ไ ท้าํการศึกษา ก่ียวกบั “ศึกษา ร่ืองอิทธิ ลการส่ือสาร
บบบอกต่อกบัการตั สิน ของ ู ้ ูบ้ริโ นการรับบริการ าก ลีนิก วามงาม: กร ีศึกษานิติ ล
ลีนิก” ลการวิ ยั ากกลุ่มวยัรุ่น าํนวน 50 น ละกลุ่มวยัทาํงาน าํนวน 50 น บว่าการส่ือสาร
บบบอกต่อมีอิทธิ ลต่อการตั สิน ื้ออยู่ นระ บัมากทั้งสองกลุ่ม ละยงัส่ง ลต่อ ติกรรม

การบอกต่อท่ี ตกต่างกันระหว่างสองกลุ่ม โ ยกลุ่มวัยรุ่น ะบอกต่อข้อมูลโ ย ช้ ร่ืองมือ          

การส่ือสาร บบบอกต่อมากกว่า กลุ่มวยัทาํงาน น่ือง ากตอ้งการ วามมัน่ ก่อนการตั สิน ื้อ 

โ ย วามต้องการบอกต่อข้ึนกับระ ับของ วาม ึง อ ายหลัง ช้บริการ ลินิก วามงาม น              

ทั้งสองกลุ่ม  

นวิทย สิทธิวงศ (2555) ไ ท้าํการศึกษา “อิทธิ ลของการ รียนรู้ ละ รง ูง น  

การทาํงานท่ีมี ลต่อประสิทธิ า นการทาํงาน ่านสมรรถนะของบุ ลากร บริษทั โ ร กรส 

อรวิส ับ อรท ํากั (กลุ่มบริษัท ห้บริการสนับสนุนงานต่อ รือธนา ารกสิกรไทย) 
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ลการวิ ยั ากกลุ่มตวัอย่าง าํนวน าํนวน 266 น ลการวิ ยั บว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน หญ่ ปน
ศหญิง มีอายุนอ้ยกว่า 25 ปี การศึกษาอยู่ นระ บัปริญญาตรี ส่วน หญ่ ปน า้หนา้ท่ี ู ้ ู ลงาน

บริการลูก า้รายบุ ล ึ่ งมีอายุงานระหว่าง 2-3 ปี การ รียนรู้ ละ รง ูง นการทาํงานของ
บุ ลากร า รวมอยู่ นระ บัมาก ส่วนสมรรถนะบุ ลากร ละประสิทธิ า น า รวมอยู่ นระ บั
มากท่ีสุ  ส่วนการ รียนรู้ท่ีมีอิทธิ ลทางบวกต่อสมรรถนะบุ ลากร ือ การ รียนรู้ ชิงกลยุทธ     

การ รียนรู้การ ิ วิ ราะห ชิงระบบ การ รียนรู้กระบวนการ การ รียนรู้ร่วมกนั อย่างมีนัยสํา ญั 

ทางสถิติท่ีระ บั 0.05 ส่วน รง ูง นการทาํงานของบุ ลากรมีอิทธิ ลทางบวกต่อสมรรถนะ
บุ ลากร ือ า้น วามก้าวหน้า นอาชี  ้านการยอมรับนับถือ า้น วามมัน่ ง นอาชี  า้น
ลักษ ะของงาน ้าน วามสัม นัธกับ ูบ้ ัง บับัญชา ละ ื่อน ละ ้านนโยบายการ ั นา
บุ ลากร อย่างมีนัยสํา ญัทางสถิติท่ีระ ับ 0.05 ละสมรรถนะบุ ลากรมีอิทธิ ลทางบวกต่อ
ประสิทธิ า นการทาํงานของ นกังาน อยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติท่ีระ บั 0.05 

 6.1 บทสรุปงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ากการศึกษา ลงานวิ ยัท่ี ก่ียวขอ้ง นช่วงระยะ วลาตั้ง ต่ปี .ศ. 2548-2555 ึ่ ง
ูว้ิ ยัไ ้ศึกษางานวิ ยั น า้นต่าง  ึ่ ง ปนงานวิ ยัท่ี ก่ียวขอ้งทั้งหม  4 ้าน ึ่ ง ้านท่ี 1 ปน

งานวิ ยั ก่ียวกบัการ กั ีของลูก า้ ละ ู ้ ชบ้ริการ โ ยส่วน หญ่ ปนการศึกษาถึง วาม ตกต่าง
ละ วาม กั ี กั ี นการ ช้บริการ า้นท่ี 2 ปนการวิ ยั ก่ียวกบั วามไวว้าง  ส่วน หญ่ ปน

การศึกษาถึง วาม ตกต่าง ละอิทธิ ลท่ีมีต่อ วามไวว้าง ของ ู ้ ชบ้ริการ า้นท่ี 3 ปนงานวิ ยั
ก่ียวกับ ุ า การบริการ ส่วน หญ่ ปนการศึกษาถึง วาม ตกต่าง ละการรับรู้ น ุ า         

การบริการ ละ า้นท่ี 4 ปนงานวิ ยั ก่ียวกบัการส่ือสาร บบปากต่อปาก ส่วน หญ่ ปนการศึกษา
ถึงทศัน ติ ละอิทธิ ลของ ู ้ ชบ้ริการ ละ ากการทบทวนงานวิ ยั งักล่าว ูว้ิ ยั ึงนาํมา ปน
นวทาง นการ าํ นินการวิ ัย โ ยบูร าการ นว ิ นการวิ ยั ึ่ งมี วามสอ ลอ้ง ชิง หตุ     

ละ ล ทั้งน้ี ูว้ิ ยัมี วาม ช่ือวา่ ลลั ธ ากการ หบ้ริการท่ีมี วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ยอ่ม
ส่ง ลต่อ วามน่า ช่ือถือ อนั ะนาํไปสู่ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการของลูก า้หรือ ู ้ ชบ้ริการท่ีมี
ต่อ ู ้ หบ้ริการ ตลอ น วามไวว้าง นการ ชบ้ริการยงัส่ง ลต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 
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 บทที ่3 

วธีิดาเนินการวจัิย 

 

 การวิ ยั ร่ือง อิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)  

การศึกษา ร้ังน้ี ปนการวิ ยั ชิงสาํรว  (Survey Research) าํ นินการตามกระบวนการวิ ยั ชิง
ปริมา  (Quantitative Research) โ ยมีวิธี กบขอ้มูล ว้ยการ ช้ บบสอบถาม (Questionnaires) ึ่ งมี
วิธีการ าํ นินการศึกษาวิ ยั งัน้ีมีวิธี าํ นินการวิ ยั งัน้ี 

 1.  ประชากร ละกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.  ร่ืองมือท่ี ช้ นการ กบรวบรวมขอ้มูล 

 3.  การสร้าง ละ ั นา ร่ืองมือ 

 4.  การ กบรวบรวมขอ้มูล 

 5.  การวิ ราะหขอ้มูล ละสถิติท่ี ช ้

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  

 ประชากรท่ี ช้ นการศึกษาวิ ยั ร้ังน้ี หมายถึง ู ้ ชบ้ริการหรือ า้ของรถยนต ท่ี ช้
บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)   

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ี ช้ นการวิ ยั ร้ังน้ี ือ ู ้ ช้บริการ หรือ า้ของรถยนต ท่ี ช้บริการ        

บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) น่ือง ากไม่ทราบ าํนวนประชากรท่ี
น่นอน  ึ งทําการ ํานว ขนา ของกลุ่มตัวอย่างโ ย ช้สูตรไม่ทราบ ่าประชากรของ 

W.G.cochran (1953; อา้งถึง น นราศรี ไววนิชกลุ ละ ชูศกั ิ อุ มศรี, 2551: 133) 

  N     =  P(1 - P)Z2  

         e2 

   กาํหน ห ้

   n     =     ขนา ของกลุ่มตวัอยา่ง 
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P     =     สั ส่วนของประชากรท่ี ูว้ิ ยั ะสุ่ม (โ ยทัว่ไปนิยม ชส้ั ส่วน  

                30% หรือ 0.30) 

  Z     =     ระ บั วามมัน่ ท่ี ูว้ิ ยักาํหน ไว ้ นท่ีน้ี ช้ วาม ช่ือมัน่ 95%  

                (ระ บั.05) งันั้น Z มี ่า ท่ากบั 1.96 

  E     =     สั ส่วนของ วาม ลา ล่ือนท่ียอม ห้ กิ ข้ึนไ  ้สอ ลอ้งกบั
                 ่า Z ท่ีระ บั วาม ช่ือมัน่ 95% ะไ ส้ั ส่วน วาม ลา ล่ือน 

                                                          ท่ากบั 0.05 

  N     =     .30(1 - 30)1.962 

   0.052  

  N     =      .30(.70)1.962 

   0.052 

     N     =         0.8067 =     322.68   ชก้ลุ่มตวัอยา่ง 320 น 

   0.0025 

 โ ยกาํหน วาม ลา ล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ท่ากบั 0.05 หมาย วามว่า นการสุ่ม
ตวัอยา่ง 100 ร้ัง มีโอกาส ิ ลา  5 ร้ัง ถูกตอ้ง 95 ร้ัง งันั้น ะไ ก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ ช้
สาํหรับการวิ ยั ร้ังน้ี ท่ากบั 320 ตวัอยา่ง 

 

2.  เคร่องมอทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิ ยั ร้ังน้ี ปนการศึกษา ชิงปริมา  (Quantitative Research) ื่อศึกษาอิทธิ ล
วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้บริการ ละการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ร่ืองมือท่ี ช้ นการศึกษา

วิ ยั ปน บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึน ากกรอบ นว ิ ื่อ ปน ร่ืองมือ นการ กบ
รวบรวมขอ้มูลตามวตัถุประสง นการวิ ยั โ ย บบสอบถาม บ่งออก ปน 5 ส่วน งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ลกัษ ะส่วนบุ ล 

 ปน บบสอบถามปลายปิ  (Close-ended response question) ปนขอ้มูลลกัษ ะของ
ูต้อบ บบสอบถาม ไ ้ ก่ ศ อาย ุระ บัการศึกษาสูงสุ หรือกาํลงัศึกษาอยู่ นระ บันั้น  สถาน า

สมรส อาชี  รายไ ต่้อ ือน ละ าํนวน ร้ังท่ีมา ชบ้ริการท่ี บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขา
วิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) นช่วง 1 ือนท่ี า่นมา ของ ูต้อบ บบสอบถาม าํถาม ปน บบ ส งรายการ
ื่อ ห้ ลือกตอบ (Checklist) าํนวน 7 ขอ้  
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ส่วนท่ี  2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

 ปน บบสอบถามปลายปิ  (Close-ended response question) ช้ กบขอ้มูล ชิงปริมา  

ปน าํถามวั ระ บั วาม ิ หนต่อ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 6 า้น ือ 

 1.  า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ  

 2.  า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ  

 3.  า้น วาม ุม้ ่าการบริการ  

 4.  า้น วามน่า ช่ือถือ  

 5.  า้นนวตักรรมการบริการ  

 6.  า้นการส่ือสาร  

 าํนวนทั้งหม  30 ขอ้ ปนการวั ขอ้มูล บบ อนัตร า  (Interval scale) บบวิธีลิ ิรท 

ส กล (Likert Scal) ึ่ งไ ก้าํหน ก การ ห้ ะ นนไว ้5 ระ บั งัน้ี 

  ระ บั วาม ิ หน    ะ นน 

  หน ว้ยมากท่ีสุ   5 ะ นน 

  หน ว้ยมาก   4 ะ นน 

  หน ว้ยปานกลาง  3 ะ นน 

  หน ว้ยนอ้ย  2 ะ นน 

  หน ว้ยนอ้ยท่ีสุ   1 ะ นน 

ส่วนท่ี 3 วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

 ปน บบสอบถามปลายปิ  (Close-ended response question) ช้ กบขอ้มูล ชิงปริมา  

ปน าํถามวั ระ บั วาม ิ หนต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ าํนวน 5 ขอ้ ปนการวั ขอ้มูล
บบ อนัตร า  (Interval scale) บบวิธีลิ ิรท ส กล (Likert Scal) ึ่ งไ ก้าํหน ก การ ห้
ะ นนไว ้5 ระ บั งัน้ี 

  ระ บั วาม ิ หน  ะ นน 

  หน ว้ยมากท่ีสุ   5 ะ นน 

  หน ว้ยมาก   4 ะ นน 

  หน ว้ยปานกลาง  3 ะ นน 

  หน ว้ยนอ้ย  2 ะ นน 

  หน ว้ยนอ้ยท่ีสุ   1 ะ นน 
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 ส่วนท่ี 4 การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

 ปน บบสอบถามปลายปิ  (Close-ended response question) ช้ กบขอ้มูล ชิงปริมา  

ปน าํถามวั ระ บั วาม ิ หนต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ าํนวน 5 ขอ้ ปนการวั ขอ้มูล บบ 

อนัตร า  (Interval scale) บบวิธีลิ ิรท ส กล (Likert Scal) ึ่ งไ ก้าํหน ก การ ห้ ะ นนไว ้

5 ระ บั งัน้ี 

  ระ บั วาม ิ หน  ะ นน 

  หน ว้ยมากท่ีสุ   5 ะ นน 

  หน ว้ยมาก   4 ะ นน 

  หน ว้ยปานกลาง  3 ะ นน 

  หน ว้ยนอ้ย  2 ะ นน 

  หน ว้ยนอ้ยท่ีสุ   1 ะ นน 

ส่วนท่ี 5 วาม ิ หน ละขอ้ สนอ นะ 

 ปน าํถาม บบปลาย ปิ ห้ ูต้อบ บบสอบถาม ส ง วาม ิ หนทัว่ไป ก่ียวกบั
อิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อ
ของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ูว้ิ ยันาํขอ้มูลทั้งหม ท่ีไ ้ าก บบสอบถามมา ั หมว หมู่ตามประ ทของการวั
ตวั ปร ละ าํ นินการวิ ราะห นส่วนของสถิติ ว้ยโปร กรม อม ิว ตอรสาํ ร รูป ื่อวิ ราะห
ขอ้มูล วาม ิ หนต่อ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ทั้ง 6 า้น ประกอบ ว้ย า้นบุ ลากร        

ู ้ ห้บริการ ้านส า ว ล้อมศูนยบริการ ้าน วาม ุ ้ม ่าการบริการ ้าน วามน่า ช่ือถือ         

า้นนวตักรรมการบริการ ละ า้นการส่ือสาร วาม ิ หนต่อ วามไวว้าง นการ ช้บริการ 

วาม ิ หนต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ โ ยการ ิ าร า ปล วามหมายโ ยการ าํนว
่า ล่ียตาม ก การ ห้ ะ นน ว้ยการ ชสู้ตร าํนว หา วามกวา้งอตัรา า ชั้น งัน้ี 

ะ นนสูงสุ  – ะ นนตํ่าสุ   =   5-1  =    0.80 

               าํนวนชั้น             5 

 โ ยนาํ ะ นนท่ีไ ม้าวิ ราะหหา ่า ล่ีย บบ (Arbitrary Weighting Method)  ( วงรัตน 

ทวีรัตน, 2540: 108) ื่อ ปล ล วาม ิ หนต่อ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการทั้ง 6 า้น 

ประกอบ ว้ย า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการ า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ า้น วาม ุม้ ่าการบริการ 
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า้น วามน่า ช่ือถือ า้นนวตักรรมการบริการ ละ า้นการส่ือสาร วาม ิ หนต่อ วามไวว้าง
นการ ชบ้ริการ วาม ิ หนต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ การ ปล วามหมายของระ บั ะ นน
ล่ีย ยึ ก ตามท่ีไ ้ ากสูตร าํนว ของระ บัชั้น = 0.80 งัน้ี 

  ่า ล่ีย                ระ บั วาม ิ หน 

       1.00-1.80 ะ นน ส งวา่อยู่ นระ บั หน ว้ยนอ้ยท่ีสุ  

         1.81-2.60 ะ นน ส งวา่อยู่ นระ บั หน ว้ยนอ้ย 

        2.61-3.40 ะ นน ส งวา่อยู่ นระ บั หน ว้ยปานกลาง 

        3.41-4.20 ะ นน ส งวา่อยู่ นระ บั หน ว้ยมาก 

        4.21-5.00 ะ นน ส งวา่อยู่ นระ บั หน ว้ยมากท่ีสุ   

  

3.  การสร้างและพั นาเคร่องมอ 

 นการวิ ยั ร้ังน้ี ร่ืองมือท่ี ช้ ปน บบสอบถามท่ี ูว้ิ ยัสร้างข้ึน ื่อศึกษาอิทธิ ล
วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้บริการ ละการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) โ ย าํ นินการ งัน้ี 

 3.1 ศึกษาหลกัการ ท ษ ี ละ นว ิ ก่ียวกบั วามไวว้าง  วาม ปน ลิศ ุ า
บริการ การส่ือสาร บบปากต่อปาก ละ อกสารงานวิ ยัท่ี ก่ียวขอ้ง 

 3.2 ูว้ิ ยัไ ก้าํหน กรอบ นว วาม ิ  ื่อทาํการศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ
ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ โ ยการสร้าง
ร่ืองมือสาํหรับการวิ ยั บ่ง บบสอบถามออก ปน 5 ส่วน ือ 

 3.2.1  ขอ้มูลทางประชากรศาสตรส่วนบุ ล 

 3.2.2  วาม ิ หน ก่ียวกบั วาม ปน ลิศของ ุ า  

 3.2.3  วาม ิ หน ก่ียวกบั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

 3.2.4  วาม ิ หน ก่ียวกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

 3.2.5  การ ส ง วาม ิ หนขอ้ สนอ นะ 

 3.3 ูว้ิ ยันาํ บบสอบถามไป สนออา ารยท่ีปรึกษางานวิ ยั ละ ูท้รง ุ วุ ิอีก        

3 ท่าน ื่อ ิ าร า ละ ห้ขอ้ สนอ นะ หลงั ากนั้น ูว้ิ ัย ึงนํามา ก้ไข ห้สมบูร ตาม
ขอ้ สนอ นะ 



57 

 3.4 ูว้ิ ยันาํ บบสอบถามไปท ลอง ช ้ ื่อหา ่า วาม ช่ือมัน่ท่ีไม่ ช่กลุ่มตวัอย่าง 

าํนวน 30 น ื่อหา ่า วาม ท่ียง (Reliability) ของ บบสอบถาม ื่อหา ่าสัมประสิทธิอลั ่ า 
ตามวิธีของ รอนบา  (Conbach’s Alpha Coefficient) 

 3.5 นาํ บบสอบถาม บบัสมบูร ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง  

การตรวจสอบเคร่องมอทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การตรว สอบ า้น วาม ท่ียงตรง ชิง น้ือหา (Content Validity) 

โ ยนาํ บบสอบถาม สนอต่อ ูท้รง ุ วุ ิ ื่อ ิ าร า วามสอ ลอ้ง วาม รอบ ลุมของ ขอ้
าํถามกบัวตัถุประสง ของการวิ ยั าํนิยามศั ท วาม หมาะสมทาง า้น าษาของขอ้ าํถาม า้น

การวั ละการประ มิน ลของ บบสอบถาม โ ยหา ่า ชันี วามสอ ลอ้งระหว่างขอ้ าํถาม ละ
วตัถุประสง  (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ึ่ งมีสมการ นการ าํนว งัน้ี  

 

 ่า ชันี วามสอ ลอ้ง     IOC    =    R  

                                                                                   N  

 ม่ือ  IOC   ือ  ่า ชันี วามสอ ลอ้งระหวา่งขอ้ าํถาม ละวตัถุประสง   

 R   ือ  ลรวมของ ะ นน ู ้ ช่ียวชาญ  

  N      ือ  าํนวน ู ้ ช่ียวชาญ  

โ ยมีการกาํหน ะ นน นการประ มิน งัน้ี  

+1       หมายถึง  หนวา่สอ ลอ้ง  

  0       หมายถึง  ไม่ น่   

-1        หมายถึง  หนวา่ไม่สอ ลอ้ง  

 ่า IOC มี ่าระหว่าง -1 ถึง 1 ขอ้ าํถามท่ี ี ะตอ้งมี ่า IOC ทียบ ียงกบั 1 โ ย
กาํหน ก ่า ชันี วามสอ ลอ้งตั้ง ต่ 0.5 ข้ึนไปถือว่าอยู่ น ก ท่ียอมรับไ  ้(ทรงศกั ิ         
ู่สีอ่อน, 2551: 50) ากการท สอบ ่า IOC าก บบสอบถาม วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ โ ยไ ้ ่า IOC ท่ากบั 0.6 

การตรว สอบ ท่ียงตรง ชิงโ รงสร้าง (Construct Validity)  

โ ย ร่ืองมือนั้นสามารถวั ไ ส้อ ลอ้งกบัโ รงสร้างหรือ ุ ลกัษ ะตามท ษ ี
ของส่ิงนั้น  นัน่ ือ ตอ้งสร้างขอ้ าํถาม หมี้ ติกรรมต่าง  ตรงตาม ติกรรมท่ี ปน ป้าหมายของ
ส่ิงท่ีตอ้งการ ะวั  ปนการท สอบอง ประกอบ ชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) ึ่ งไ ้
่า วาม ท่ียงตรง ชิงโ รงสร้างของ ร่ืองมือวั น ร่ือง วาม ปน ลิศของ ุ า การบริการ วาม

ไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ตามบทบาท ละหน้าท่ีของ าํถาม น         
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ต่ละ า้น ว้ย ่า Factor Loading ท่ีมี ่าอยูร่ะหว่าง 0.631-0.960 ึ่ งสอ ลอ้งกบั ่านํ้ าหนกัของ
อง ประกอบ วร ะมีตั้ง ต่ 0.4 ข้ึนไป (Nunnally ละ Bernstein ,1994 อา้งถึง น Jadesadalug and 

Ussahawanchakit, 2009: 47) งัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ่านํ้ าหนกัอง ประกอบ ละ ่าสมัประสิทธิ อล า 
 

ตวั ปร 
่านํ้ าหนกัอง ประกอบ 

(Factor Loading) 

่า วาม ช่ือมัน่ 

(Cronbach’s Alpha) 

วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

              า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ 

              า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ 

              า้น วาม ุม้ ่าการบริการ 

              า้น วามน่า ช่ือถือ 

              า้นนวตักรรมการบริการ 

              า้นการส่ือสาร 

 

0.631-0.903 

0.617-0.838 

0.738-0.880 

0.766-0.882 

0.779-0.943 

0.776-0.875 

 

0.8627 

0.8237 

0.8782 

0.8845 

0.9416 

0.8756 

วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 0.845-0.914 0.9268 

การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 0.920-0.960 0.9689 

 

การวิ ราะห วาม ช่ือมัน่ของ ร่ืองมือ (Reliability) 

 ูว้ิ ยัไ ก้าํหน หมี้การท สอบ วาม ช่ือมัน่ โ ยนาํ บบสอบถามไปท ลอง ช ้(Try 

– Out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ ช่ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ริง าํนวน 30 น ากนั้น หา ่า วาม ช่ือมัน่
ของ ร่ืองมือ ากการวิ ราะห ่า วาม ช่ือมัน่ (Reliability) โ ย ช้ ่าสัมประสิทธิ อล าของ       

รอนบา  (Cronbach’s Alpha Coefficient) โ ยไ ้ ่า วาม ช่ือมัน่ของขอ้ าํถาม ต่ละ า้น ว้ย ่า 
Cronbach’s Alpha Coefficient (ทวีศกั ิ ญา ประทีป ละ ะ: 2534 ) ละ ลการท สอบไ  ้     

่า วาม ช่ือมัน่มี ่าอยูร่ะหว่าง 0.8237 - 0.9689 งัตารางท่ี 2 ึ่ ง ส งว่า บบสอบถามมี วาม
ช่ือมัน่อยู่ นระ บัสูง ละสามารถนาํไป ช้ นการท สอบไ  ้
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4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การ กบรวบรวมขอ้มูล ื่อนาํมาวิ ยั น ร่ือง อิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี
ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ูว้ิ ยั าํ นินการ กบรวบรวมขอ้มูล าก 2 หล่งขอ้มูล งัน้ี  

 4.1 ขอ้มูลป ม ูมิ (Primary Data) ปนการ กบรวบรวมขอ้มูล าก บบสอบถาม 

าํนวนทั้งส้ิน 320 ชุ  โ ยสอบถาม าก ูบ้ริโ ท่ี ปน ู ้ ชบ้ริการหรือ า้ของรถยนต ท่ี ชบ้ริการ
ของบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) โ ย าํ นินตามขั้นตอน งัน้ี 

 4.1.1 ูว้ิ ยั ตรียม บบสอบถาม ห้ ียง อกบั าํนวน ูบ้ริโ นงานตาม าํนวน
ท่ีตอ้งการวิ ยั  

 4.1.2 ก บบสอบถาม ห้กับกลุ่มตวัอย่างท่ียิน ี ละ ตม นการตอบ
บบสอบถาม น ื้นท่ีกาํหน ไว ้รวมทั้งหม ปน าํนวน 320 ชุ   

 4.1.3 ระยะ วลา นการ กบรวบรวมขอ้มูล ั ทาํขอ้มูล ละการวิ ราะหขอ้มูล
นช่วง ือน กมุ า นัธ – มีนา ม 2557 

 4.2 ขอ้มูลทุติย ูมิ (Secondary Data) ปนการรวบรวมขอ้มูล ากรายงาน การวิ ยั 

วิทยานิ นธ การ น้ วา้ บบอิสระ อกสารทางวิชาการ นว ิ ท ษ ี รวมทั้งบท วามท่ี ก่ียวขอ้ง
ตลอ น านขอ้มูลออนไลน ากอิน ทอร นต 

 

5.  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 ูว้ิ ยั าํ นินการตามขั้นตอน งัน้ี 

 5.1 ท สอบ บบสอบถามท่ีปรับปรุง ก้ไข ลว้ ื่อตรว สอบ วาม ช่ือถือไ  ้

(Reliability) โ ย ชสู้ตร ่าสัมประสิทธิอลั ่ า (Coefficient of Alpha) ของ รอนบั  (Cronbach) 

 5.2 นาํ บบสอบถามท่ี กบขอ้มูล ลว้มาตรว สอบ วามสมบูร  ยก บบสอบถามท่ี
ไม่สมบูร ออก  

 5.3 นาํ บบสอบถามท่ีตรว สอบ วามสมบูร ลว้มาลงรหัส (Coding) ตามท่ีไ ้
กาํหน รหสัไวล่้วงหนา้ ื่อ ชป้ระมวล ลขอ้มูล  

 5.4 นาํขอ้มูลท่ีลงรหัส ลว้ไปบนัทึก น ร่ือง อม ิว ตอร ื่อประมวล ล ว้ย
โปร กรมสถิติสาํ ร รูป ื่อการวิ ยัทางสัง มศาสตร นการประมวล ล ละวิ ราะหขอ้มูลตาม
สมมติ านท่ีตั้งไว ้
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 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ูว้ิ ัยไ ้ ํา นินการวิ ราะหข้อมูลท่ีไ ้โ ย ช้สถิติ ละโปร กรมสํา ร รูป น         

การวิ ราะหขอ้มูล งัน้ี  

 1. การวิ ราะหสถิติ ชิง รร นา (Descriptive Analysis) นการอธิบายลกัษ ะ
ประชากรศาสตร โ ยนาํมา ก ง ่า วามถ่ี (Frequency) ละนาํ สนอ ปน ่าร้อยละ (Percentage) 

ช้ ่า ล่ีย (Mean) ละ ก ง วามถ่ี (frequency)  

 2. การวิ ราะหสถิติ ชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ื่อ ช้ นการท สอบ
สมมติ าน ละท สอบทางสถิติ โ ย ูว้ิ ยัไ ก้าํหน ่าการตั สิน นการท สอบไวท่ี้ระ บั 

0.05   

3. นการวิ ราะหขอ้มูล ชิงอนุมาน ะนาํขอ้มูลท่ีไ ม้าวิ ราะหทางสถิติ ว้ย ร่ือง
อม ิว ตอรโ ย ชโ้ปร กรมสาํ ร รูป ื่อท สอบสมมติ าน ต่ละขอ้ โ ย ช้ ่าสถิติต่าง  น 

การวิ ราะห 

 สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิ ยั ร้ังน้ี ูว้ิ ยัไ ก้าํหน นวทางการนาํ สนอ ละวิ ราะหขอ้มูล ื่อ ช้ ปน
า รวม นการตอบ าํถามการวิ ยั โ ยนาํ บบสอบถามท่ี กบรวบรวมไ ม้าตรว สอบ วาม

ถูกตอ้งสมบูร  ละนาํไปลงรหัสขอ้มูล ื่อวิ ราะหขอ้มูล โ ย ชโ้ปร กรมสาํ ร รูป ละ
นาํ สนอ ว้ยตารางประกอบการบรรยาย ูว้ิ ยั ึงไ ้ ชส้ถิติ นการวิ ราะหขอ้มูล งัน้ี 

 สถิติท่ี ช้ ื่อตรว สอบ ุ า ร่ืองมือ 

 1. หา ่า วาม ท่ียงตรง ชิง น้ือหา (Content Validity) โ ยนาํ บบสอบถาม หอ้า ารยท่ี
ปรึกษางานวิทยานิ นธ ละ ู ้ ช่ียวชาญ ิ าร า วามสอ ลอ้งกนัระหว่างขอ้ าํถามกบั น้ือหา
ของงานวิ ยั ุ า ของ ร่ืองมือ วามถูกตอ้งตรงตาม น้ือหาท่ีตอ้งการ วามสอ ลอ้งตาม
วตัถุประสง การวิ ยั ละการ ช้ ร่ืองมือวิ ยัสามารถวั ไ ้ รอบ ลุม น้ือหาทั้งหม  ลว้นาํมาหา
่าโ ย ช้ ท นิ  IOC (Index of Item – Objective Congruence) 

 2. หา ่า วาม ท่ียงตรง ชิงโ รงสร้าง (Construct Validity) ร่ืองมือท่ีมี วาม ท่ียงตรง
ชิงโ รงสร้าง สามารถสร้างขอ้ าํถาม หมี้ ติกรรมต่าง  ตรงตาม ติกรรมท่ี ปน ป้าหมายของ
ส่ิงท่ีตอ้งการ ะวั  ปนการท สอบอง ประกอบ ชิงยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

 3. หา ่า วาม ช่ือมัน่ (Reliability) ของ บบวั ทั้ง บบั ละราย า้นโ ยการหา ่า 
วามสอ ลอ้ง าย น ว้ยวิธี ่าสัมประสิทธิ อล า ของ รอนบา  (Cronbach’s Alpha 

Coefficients) 
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 สถิติ ื้น าน 

 1. การวิ ราะหขอ้มูล ุ สมบติัของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง า้น ศ อาย ุ ระ บั
การศึกษาสูงสุ หรือกาํลงัศึกษาอยู่ นระ บันั้น  สถาน า สมรส อาชี  รายไ ้ต่อ ือน ละ
าํนวน ร้ังท่ีมา ชบ้ริการท่ีบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) นช่วง 1 

ือนท่ี า่นมา ชส้ถิติ ชิง รร นา (Descriptive Statistics) ื่อ ชอ้ธิบายลกัษ ะขอ้มูลส่วนบุ ล 

ว้ยสถิติ ่าร้อยละ (percentage) ละ ก ง วามถ่ี (frequency) 

 2. การวิ ราะหระ บั วาม ิ หนของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ วามไว ้

วาง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ โ ย ชส้ถิติ ชิง รร นา (Descriptive 

Statistics) ไ ้ ก่ ่า ล่ีย (Mean) ละ ่าส่วน บ่ียง บนมาตร าน Standard Deviation (SD) 

 สถิติท่ี ช้ ื่อท สอบ ุ ลกัษ ะของตวั ปร 

 1. ่าสมัประสิทธิสหสมั นัธ บบ ียรสนั (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) นการวิ ราะห วามสัม นัธระหว่าง วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ วามไวว้าง
นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) 

 สถิติท่ี ช้ ื่อการท สอบสมมติ าน 

 1. การวิ ราะห วามถ ถอย บบ หุ ู  (Multiple Regression Analysis) ช้ น        

การวิ ราะหอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการกับ วามไวว้าง นการ ช้บริการของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 2. การวิ ราะห วามถ ถอย บบ หุ ู  (Multiple Regression Analysis) ช้ น          

การวิ ราะหอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการกับการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก     

กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

 3. การวิ ราะห วามถ ถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ช้ น              

การวิ ราะหอิทธิ ล วามไวว้าง นการ ช้บริการกับการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก        

กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 
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ตารางท่ี 3 ่าสถิติท่ี ช้ นการท สอบสมมติ าน 

 

สมมติ านของการศึกษา สถิติท่ี ชว้ิ ราะห 

สมมติ านท่ี 1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวก
ต่อ วามไว้วาง นการ ช้บริการของบาง าก  

กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

สมการถ ถอย บบ
หุ ู  (Multiple 

Regression Analysis) 

สมมติ านท่ี 2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวก
ต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการของบาง าก กรีนวอช 

อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

สมการถ ถอย บบ
หุ ู  (Multiple 

Regression Analysis) 

สมมติ านท่ี  3 วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ
การบอกต่อของ ู ้ ช้บริการของบาง าก กรีนวอช 

อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)  

สมการถ ถอยอยา่งง่าย 

(Simple Regression 

Analysis) 
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บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การนาํ สนอ ลการศึกษา ละวิ ราะหขอ้มูลงานวิ ยั ร่ืองอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ
ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้บริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก 

กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี รังสิต หลักส่ี  ร่ืองมือท่ี ช้ นการวิ ัย ร้ังน้ี ไ ้ ก่ 
บบสอบถาม โ ย ูว้ิ ยัไ น้าํ สนอ ลวิ ราะหขอ้มลู ส งไว้ ปนลาํ บั งัน้ี 

 ตอนที่  ขอ้มลูทัว่ไป ก่ียวกบัสถาน า ส่วนบุ ลของ ูต้อบ บบสอบถาม 
 ตอนที่  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 
 ตอนที่  วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 
 ตอนที่ 4 การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 
 ตอนที่  การท สอบสมมติ าน 
 สมมติฐานที่  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  
 สมมติ านท่ี  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี
รังสิต หลกัส่ี  
 สมมติ านท่ี   วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านส า ว ล้อม
ศนูยบริการ  มีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม 
สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  

 สมมติ านท่ี 3 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วาม ุม้ ่าการบริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี
รังสิต หลกัส่ี  
 สมมติ านท่ี  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  
 สมมติ านท่ี  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นนวตักรรมการบริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี
รังสิต หลกัส่ี  
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 สมมติ านท่ี 6 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านการส่ือสารมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม  สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  
 สมมตฐิานที่  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อ   
ของ ู ้ ชบ้ริการ 
 สมมติ านท่ี  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี      
รังสิต หลกัส่ี   
 สมมติ านท่ี   วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านส า ว ล้อม
ศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อ ของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม     
สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  

 สมมติ านท่ี 3 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วาม ุม้ ่าการบริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี         
รังสิต หลกัส่ี   
 สมมติ านท่ี 4 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  
 สมมติ านท่ี  วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นนวตักรรมการบริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต
หลกัส่ี  
  สมมติ านท่ี 6 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านการส่ือสารมีอิทธิ ล
ทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  
 สมมตฐิานที่  วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  

สั ลกั ณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์วเิคราะห์ข้อมูล 
                  หมายถึง าํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 
  หมายถึง    ่า ล่ีย ลข ิตของขอ้มลูท่ีไ ้ ากกลุ่มตวัอยา่ง  
        หมายถึง      ่าส่วน บ่ียง บนมาตร านของกลุ่มตวัอยา่ง   
        หมายถึง ่าสถิติท่ี ช้ ิ าร า น  
            หมายถึง ่าสถิติท่ี ช้ ิ าร า น  
  หมายถึง      ระ บันยัสาํ ญัทางสถิติ  
  หมายถึง  ่าสมัประสิทธิสหสมั นัธถ ถอย หุ ู  
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  หมายถึง   ่าสมัประสิทธิการถ ถอยของตวั ยากร นรูป ะ นน 
       มาตร าน 
  หมายถึง      ่า งท่ีของสมการ ยากร นรูป ะ นน ิบ 
  หมายถึง วาม ลา ล่ือนมาตรา านของการ ยากร  
  หมายถึง ชั้นหรือองศา วาม ปนอิสระ    
   หมายถึง มีนยัสาํ ญัทางสถิติท่ีระ บั 5 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิ ราะหข้อมูลส่วนบุ ลของ ูต้อบ บบสอบถาม าก ู ้ ช้บริการบาง าก          
กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  าํนวน 3  น าํ นกตามขอ้มูลทัว่ไป ไ ้ ก่ 
ศ อาย ุ ระ บัการศึกษาสูงสุ หรือกาํลงัศึกษาอยู่ นระ บันั้น   สถาน า สมรส  อาชี   รายไ ้

ต่อ ือน ละ าํนวน ร้ังท่ีมา ชบ้ริการ นช่วง  ือน โ ย ชก้าร ก ง วามถ่ี   ละ
สถิติ ่าร้อยละ  ส ง ล นตารางท่ี 4 งัน้ี 
 

ตารางท่ี 4 าํนวน วามถ่ี ร้อยละของข้อมูลทัว่ไป าก ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม    
สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  ูต้อบ บบสอบถาม าํ นกตามลกัษ ะของกลุ่มตวัอย่าง       
น า รวม 

                                                                                                                                      3  น  
ข้อมูลทั่วไป ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

3 
4  

54  
45  

รวม  1  

อายุ 
ตํ่ากว่า   ปี 

 ปี 
3 3  ปี 
4 4  ปี 
5 5  ปี 
6  ปีข้ึนไป 

 
4 

 
 

4  
 

6 
3  

34 4 
 

6 
6 

รวม 
ไม่ ส ง วาม ิ หน  ราย 

1  
 

4 
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ตารางท่ี 4 าํนวน วามถ่ี ร้อยละของข้อมูลทัว่ไป าก ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม   
สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  ูต้อบ บบสอบถาม าํ นกตามลกัษ ะของกลุ่มตวัอย่าง          
น า รวม ต่อ      

                  3  น  
ข้อมูลทั่วไป ความถ่ี ร้อยละ 

ระดับการศก า 
ประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
อนุปริญญา /ปวส. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

4 
12 
18 
53 

175 
57 

1.2 
3.8 
5.6 
16.6 
54.7 
17.8 

รวม 
ไม่ ส ง วาม หน 1 ราย 

1  
  

 
  

สถานะ 
โส  
สมรส 
หยา่/หมา้ย 

148 
14  
22 

46.2 
46.6 
6.  

รวม 
ไม่ ส ง วาม หน 1 ราย 

1  
  

 
  

อาชีพ 
ธุรกิ ส่วนตวั 
รับราชการ/ นกังาน/รั วิสาหกิ  
นกังานบริษทั อกชน 

นิสิต/นกัศึกษา 
รับ า้งทัว่ไป 
อื่น  

64 
87 

114 
 

38 
8 

2 .  
27.2 
35.6 
2.8 
11.  
2.5 

รวม  1  
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ตารางท่ี 4 าํนวน วามถ่ี ร้อยละของข้อมูลทัว่ไป าก ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม             
สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  ูต้อบ บบสอบถาม าํ นกตามลกัษ ะของกลุ่มตวัอย่าง       
น า รวม ต่อ      

                                        32  น  
ข้อมูลทั่วไป ความถ่ี ร้อยละ 

รายได้ต่อเดอน 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 – 50,000 บาท 
50,001 บาทข้ึนไป 

6 
64 
107 
70 
30 
43 

1.9 
20.0 
33.4 
21.9 
9.4 

13.4 
รวม  1  

จานวนครังที่มาใช้บริการในช่วง 1 เดอนที่ผ่านมา 
1 ร้ังต่อ ือน 
2 ร้ังต่อ ือน 
3 ร้ังต่อ ือน 
มากกว่า 3 ร้ังต่อ ือน 

 
49 
160 
68 
43 

 
15.3 
50.0 
21.3 
13.4 

รวม  1  
  

ากตารางท่ี 4 บว่า ูต้อบ บบสอบถาม าํนวน 320 น ส่วน หญ่ ปน ศชาย
าํนวน 173 น ิ ปนร้อยละ 54.1 ละ ศหญิง าํนวน 147 น ิ ปนร้อยละ 45.9  

 อายุของ ู ้ ชบ้ริการส่วน หญ่อยู่ นช่วงอายุ 30 39 ปี าํนวน 110 น ิ ปนร้อยละ
34.4 รองลงมา มีอายุอยู่ นช่วง40 49 ปี าํนวน 90 น ิ ปนร้อยละ 28.1 ละอายุอยู่ นช่วง            
20 29 ปี าํนวน 74 น ิ ปนร้อยละ 23.1 ตามลาํ บั   
 ระ ับการศึกษาสูงสุ ของ ู ้ ช้บริการ ส่วน หญ่อยู่ นระ ับปริญญาตรี  ํานวน            
175 น ิ ปนร้อยละ 54.7 รองลงมาอยู่ นระ บัปริญญาโท หรือสูงกว่า าํนวน 57 น ิ ปน 
ร้อยละ 17.8 ละอนุปริญญา/ปวส. าํนวน 53 น ิ ปนร้อยละ 16.6 ตามลาํ บั   
 สถานะสมรสของ ู ้ ชบ้ริการอยู่ นสถานะสมรส ละโส  ปน าํนวน กล้ ียงกัน   
ือ าํนวน 149 น ละ 148 น ิ ปนร้อยละ 46.6 ละ 46.2 ตามลาํ บั 
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 อาชี ของ ู ้ ช้บริการส่วน หญ่มีอาชี นักงานบริษัท อกชน  าํนวน 114 น             
ิ ปนร้อยละ 35.6 รองลงมามีอาชี รับราชการ/ นักงานรั วิสาหกิ  าํนวน 87 น ิ ปน       

ร้อยละ 27.2 ประกอบธุรกิ ส่วนตวั าํนวน 64 น ิ ปนร้อยละ 20 ละมีอาชี รับ ้างทัว่ไป
าํนวน 38 น ิ ปนร้อยละ11.9   

 รายไ ้ต่อ ือนของ ู ้ ช้บริการ ส่วน หญ่อยู่ นช่วง 20,001 30,000 บาท าํนวน         
107 น  ิ ปนร้อยละ 33.4 รองลงมา อยู่ นช่วง 30,001 40,000 บาท าํนวน 70 น ิ ปน         
ร้อยละ 21.9 รายไ อ้ยู่ นช่วง 10,001 20,000 บาท าํนวน 64 น ิ ปนร้อยละ 20 ละมีรายไ  ้
50,001 บาทข้ึนไป าํนวน 43 น ิ ปนร้อยละ 13.4 ตามลาํ บั 
 ู ้ ชบ้ริการ ข้ามา ชบ้ริการ นช่วง 1 ือนท่ี ่านมา ปน าํนวน 2 ร้ังต่อ ือน ปน
าํนวนมากท่ีสุ  ือ าํนวน 160 น ิ ปนร้อยละ 50  รองลงมา ปน าํนวน 3 ร้ังต่อ ือน 
าํนวน 68 น ิ ปนร้อยละ 21.3 ละ าํนวน 1 ร้ังต่อ ือน าํนวน 49 น  ิ ปนร้อยละ 15.3 
ตามลาํ บั 
 
ตอนที่ 2  ความเป็นเลศิของคุณภาพบริการ 
 การวิ ราะห วาม ปน ลิศของ ุ า บริการประกอบ ว้ย 6 ้าน ประกอบ ้วย          
า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการ า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ า้น วาม ุม้ ่าการบริการ า้น วาม

น่า ช่ือถือ า้นนวตักรรมการบริการ ละ า้นการส่ือสาร ากขอ้มูล ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช 
อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  าํนวน 320 น โ ย ชส้ถิติ ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บน

มาตร าน ส ง นตรารางท่ี 5 งัน้ี 
 

ตารางท่ี 5 ่า ล่ีย ส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บัของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  

                     320 น  
ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ 

 

 แปลผล 
1. า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ 3.90 0.57 มาก 

2. า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ 3.97 0.50 มาก 
3. า้น วาม ุม้ ่าการบริการ 3.82 0.59 มาก 
4. า้น วามน่า ช่ือถือ 3.83 0.54 มาก 
5. า้นนวตักรรมการบริการ 3.81 0.63 มาก 
6. า้นการส่ือสาร 3.31 0.64 ปานกลาง 

ภาพรวม  42 มาก 
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 ากตารางท่ี 5 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร านของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช 
อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  บว่า า รวมการบริการ น วาม ปน ลิศของ ุ า

บริการ มี ่า ล่ียอยู่ นระ บัมาก X  3.77 , . .  0.42  โ ย รียงลาํ บั งัต่อไปน้ี 
 า้นส า ว ลอ้มศนูยบริการมี ่า ล่ียสูงสุ  X  3.97 , . .  0.42  รองลงมา ือ 
า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการ X  3.90 , . .  0.57  ้าน วามน่า ช่ือถือ X  3.83 , . .  0.54        
า้น วาม ุม้ ่าการบริการ X  3.82 , . .  0.59  า้นนวตักรรมการบริการ X  3.81 , . .  

0.63  ละ า้นการส่ือสาร X  3.31 , . .  0.64  
 
ตารางท่ี 6 ่ า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ ับ วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ          

ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ 
                    320 น  

ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ 
 

 แปลผล 
ด้านบุคลากรผู้ ให้บริการ    
1. นกังานมี วามรู้ วามสามารถ นการ หบ้ริการ ปนอยา่ง ี 4.22 0.69 มากท่ีสุ  
2. นกังานมี วามสุ า  ยิม้ ยม้ ่ม ส ปนมิตรกระ ับกระ ง 
ร้อม หบ้ริการ 3.84 0.73 มาก 

3. นกังาน ต่งกาย ว้ยชุ ยนิู อรมท่ีสุ า  สะอา รียบร้อย 3.81 0.72 มาก 
4. นกังานมี วาม ร้อมตลอ วลา นการ หบ้ริการ ละตอบขอ้
ักถามของ ู ้ ชบ้ริการไ ้ ปนอยา่ง ี 

3.88 0.76 มาก 

5. นกังานมี วาม ส่ นการ หบ้ริการอยา่งกระตือรือร้น ละ
รว รว 3.73 0.76 มาก 

ภาพรวม   มาก 
 
 ากตารางท่ี 6 วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการ
น า รวมอยู่ นระ บัมาก มี ่า ล่ีย ท่ากบั X  3.90 , . .  0.57  ละ ม่ือ ิ าร า ลว้ บว่า 
ระ บั วาม ิ หนอยู่ นระ บั มาก X  3.73 , . .  4.22  โ ย รียงลาํ บั งัต่อไปน้ี 
 วาม ิ หนท่ีมี ่า ล่ียสูงสุ  ือ นักงานมี วามรู้ วามสามารถ นการ ห้บริการ
ปนอย่าง ี X  4.22 , . .  0.69  รองลงมา ือ นักงานมี วาม ร้อมตลอ วลา นการ
หบ้ริการ ละตอบขอ้ กัถามของ ู ้ ชบ้ริการ X  3.88 , . .  0.76   นักงานมี วามสุ า  ยิ้ม
ยม้ ่ม ส ปนมิตร กระ บักระ ง ร้อม ห้บริการ X  3.84 , . .  0.73  นักงาน ต่งกาย
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ว้ยชุ ยนิู อรมท่ีสุ า  สะอา  รียบร้อย X  3.81 , . .  0.72  ละ นักงานมี วาม ส่ น              
การ หบ้ริการ อยา่งกระตือรือร้น ละรว รว X  3.73 , . .  0.76  ตามลาํ บั 
 
ตารางท่ี 7 ่ า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ ับ วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ           

ุ า บริการ า้นส า ว ลอ้มศนูยบริการ 
                                                                                                                      320 น  

ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ 
 

 แปลผล 
ด้านสภาพแวดล้อมศูนย์บริการ    
1. สถานท่ี หบ้ริการตั้งอยู่ น ื้นท่ีท่ี ินทางมา ชบ้ริการไ ส้ะ วก 3.96 0.76 มาก 
2.สถานท่ี หบ้ริการ มีป้ายบอกช่ือร้าน ละป้ายรา า า่บริการ 
ชั น 4.09 0.74 มาก 

3.สถานท่ี หบ้ริการ มีการ ั วางสิน า้ ละวสั ุอุปกร  อยา่ง ปน
ระ บียบ 3.81 0.72 มาก 

4.สถานท่ี หบ้ริการ มีส่ิงอาํนวย วามสะ วกบริ ว รอบ  ช่น 
ร้านอาหาร 

4.22 0.75 มากท่ีสุ  

5.สถานท่ี หบ้ริการโ ยรอบมี วามสะอา  ทั้ง าย น ละ ายนอก 
ศูนยบริการ  3.77 0.65 มาก 

ภาพรวม   มาก 
 
 ากตารางท่ี 7 วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านส า ว ลอ้ม
ศนูยบริการ น า รวมอยู่ นระ บัมาก มี ่า ล่ีย ท่ากบั X  3.97 , . .  0.50  ละ ม่ือ ิ าร า
ลว้ บว่า ระ บั วาม ิ หนอยู่ นระ บั มาก X  3.77 , . .  4.22 โ ย รียงลาํ บั งัต่อไปน้ี 

 วาม ิ หนท่ีมี ่า ล่ียสูงสุ  ือ สถานท่ี ห้บริการ มีส่ิงอาํนวย วามสะ วกบริ ว
รอบ  ช่น ร้านอาหาร X  4.22 , . .  0.75  รองลงมา ือ สถานท่ี ห้บริการ มีป้ายบอกช่ือร้าน 
ละป้ายรา า ่าบริการชั น X   4.09 , . .  0.74  สถานท่ี ห้บริการตั้งอยู่ น ื้นท่ี ท่ี ินทาง 
มา ชบ้ริการไ ้สะ วก X  3.96 , . .  0.76  สถานท่ี ห้บริการ มีการ ั วางสิน า้ ละวสั ุ
อุปกร  อยา่ง ปนระ บียบ X 3.81 , . .  0.72  ละสถานท่ี หบ้ริการโ ยรอบมี วามสะอา ทั้ง
าย น ละ ายนอกศนูยบริการ X  3.77 , . .  0.65  ตามลาํ บั 
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ตารางท่ี 8 ่ า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ ับ วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ       
ุ า บริการ า้น วาม ุม้ ่าการบริการ 

                 320 น  
ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ 

 

 แปลผล 

ด้านความคุ้มค่าการบริการ    
1. ุ า การบริการท่ีไ รั้บมี วาม หมาะสมกบัรา าท่ีตอ้ง
่าย น ต่ละ ร้ัง 3.91 0.73 มาก 

2. ลิต ั ท่ี ชมี้ ุ า ไ ม้าตร านมี วาม หมาะสมกบั
การ ู ลรถยนต 

4.06 0.77 มาก 

3. การไ รั้บ วามสะ วก วลามารับบริการ ช่นมีการ ั ิวท่ี
หมาะสม 3.77 0.76 มาก 

4. วลาท่ีรอรับบริการ มี วาม หมาะสม ละ รว รวทนัต่อ
วามตอ้งการลูก า้ 3.63 0.76 มาก 

5. วามสะอา ของรถยนต ทั้ง ายนอก ละ าย นหลงั ขา้รับ
บริการ ี ยีย่ม 3.74 0.70 มาก 

ภาพรวม 2  มาก 
 
 ากตารางท่ี 8 วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้าน วาม ุ ้ม ่า           
การบริการ น า รวมอยู่ นระ บัมาก มี ่า ล่ีย ท่ากบั X  3.82 , . .  0.59  ละ ม่ือ ิ าร า
ลว้ บว่า ระ บั วาม ิ หนอยู่ นระ บั มาก X  3.63 , . .   4.06  โ ย รียงลาํ บั งัต่อไปน้ี 

 วาม ิ หนท่ีมี ่า ล่ียสูงสุ  ือ ลิต ั ท่ี ช้มี ุ า ไ ้มาตร าน มี วาม
หมาะสมกบัการ ู ลรถยนต X  4.06 , . .  0.77  รองลงมา ือ ุ า การบริการท่ีไ รั้บ        
มี วาม หมาะสมกบัรา าท่ีตอ้ง ่าย น ต่ละ ร้ัง X  3.91 , . .  0.73  การไ รั้บ วามสะ วก 
วลามารับบริการ ช่น มีการ ั ิวท่ี หมาะสม X  3.77 , . .  0.76  วามสะอา ทั้ง าย น ละ
ายนอก หลงั ข้ารับบริการ ี ยี่ยม X  3.74 , . .  0.70  ละ วลาท่ีรอรับบริการ มี วาม
หมาะสม ละรว รว ทนัต่อ วามตอ้งการลกู า้ X  3.63 , . .  0.76  ตามลาํ บั 
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ตารางท่ี 9 ่ า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ ับ วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ         
ุ า บริการ า้น วามน่า ช่ือถือ 

                                                                           320 น  
ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ 

 

 แปลผล 
ด้านความน่าเช่อถอ    
1. รักษา าํมัน่ ละมี วามสมํ่า สมอ นการรักษา ุ า บริการ 3.91 0.69 มาก 
2. วาม ท่ียงตรง/ ื่อสัตย ของ ู ้ หบ้ริการ ช่นตรว สอบ
หล่งท่ีมาของการ าํ นินธุรกิ ไ  ้ 3.97 0.73 มาก 

3. วามปลอ ยั นการ ขา้รับบริการ ช่นออก บรับรถท่ีไ ้
มาตร าน ากทางศูนยบริการ  4.04 0.78 มาก 

4. รับ ิ ชอบต่อ วาม สียหายท่ี กิ ข้ึน นระหว่างการ ขา้รับ
บริการ ากทางศูนยบริการ  3.53 0.80 มาก 

5. บริการงานไ ต้รง ุ ตามท่ี ู ้ ชบ้ริการ ง้ วามประสง น
ต่ละ ร้ังท่ีมา ชบ้ริการ 3.71 0.68 มาก 

ภาพรวม  4 มาก 
        
 ากตารางท่ี 9 วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้าน วามน่า ช่ือถือ      
น า รวมอยู่ นระ บัมาก มี ่า ล่ีย ท่ากบั X  3.83 , . .  0.54  ละ ม่ือ ิ าร า ลว้ บว่า 
ระ บั วาม ิ หนอยู่ นระ บั มาก X  3.53, . .   4.04  โ ย รียงลาํ บั งัต่อไปน้ี 
 วาม ิ หนท่ีมี ่า ล่ียสูงสุ  ือ วามปลอ ยั นการ ข้ารับบริการ ช่น ออก บ         
รับรถท่ีไ ม้าตร าน ากทางศูนยบริการ  X  4.04 , . .  0.78  รองลงมา ือ วาม ท่ียงตรง/
ื่อสตัย ของ ู ้ หบ้ริการ ช่น ตรว สอบ หล่งท่ีมาของการ าํ นินธุรกิ ไ  ้ X  3.97 , . .  0.73  

รักษา าํมัน่ ละมี วามสมํ่า สมอ นการรักษา ุ า บริการ X   3.91 , . .  0.69  บริการงาน 
ไ ต้รง ุ ตามท่ี ู ้ ชบ้ริการ ง้ วามประสง น ต่ละ ร้ังท่ีมา ชบ้ริการ X  3.71 , . .  0.68  
ละรับ ิ ชอบต่อ วาม สียหายท่ี กิ ข้ึน นระหว่างการ ข้ารับบริการ ากทางศูนยบริการ           
X  3.53 , . .  0.80  ตามลาํ บั 
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ตารางท่ี 10 ่ า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ ับ วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ      
ุ า บริการ า้นนวตักรรมการบริการ 

                     320 น  
ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ 

 

 แปลผล 

ด้านนวัตกรรมการบริการ    
1. . วาม ร้อม ละทนัสมยัของ ร่ืองมือ/อุปกร ท่ี ช้ นการ
ป ิบติังาน 4.17 0.78 มาก 

2. ปน ูน้าํการ ลือบกระ กหนา้รถป้องกนัการ กิ ราบ
นํ้าหนา้กระ ก 3.73 0.77 มาก 

3. ปน ูน้าํการ กไ้ข ละข ั สนิมบนลอ้รถยนต ื่อ วาม
สะอา สของลอ้รถยนต โ ร มียม  

3.60 0.80 มาก 

4. ปน ูน้าํการขั สีลบรอย ละป้องกนัการ กิ รอย หม่ ํ้ าอีก 
ื่อยื อายุ วาม หม่ หร้ถยนต 3.79 0.77 มาก 

5. ปน ูน้าํการ ลือบ ิ ลม กว้ หร้ถยนต ื่อ วาม ํ่า งาของ
รถยนต ละป้องกนัการ กิ ราบ 3.75 0.76 มาก 

ภาพรวม 3.81 0.63 มาก 
 
 ากตารางท่ี 10 วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านนวัตกรรม          
การบริการ น า รวมอยู่ นระ บัมาก มี ่า ล่ีย ท่ากบั X  3.81 , . .  0.63  ละ ม่ือ ิ าร า
ลว้ บว่า ระ บั วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก X  3.60 , . .   4.17 โ ย รียงลาํ บั งัต่อไปน้ี 

 วาม ิ หนท่ีมี ่า ล่ียสูงสุ  ือ วาม ร้อม ละทนัสมยัของ ร่ืองมือ/อุปกร ท่ี ช้
นการป ิบติังาน X  4.17 ,  . .  0.78  รองลงมา ือ ปน ูน้ําการขั สีลบรอย ละป้องกัน        
การ กิ รอย หม่ ํ้าอีก ื่อยื อายุ วาม หม่ หร้ถยนต X  3.97 , . .  0.77  ปน ูน้าํการ ลือบ
ิ ลม กว้ หร้ถยนต ื่อ วาม ํ่า งาของรถยนต ละป้องกนัการ กิ ราบ X  3.75 , . .  0.76  
ปน ูน้าํการ ลือบกระ กหน้ารถป้องกนัการ ราบนํ้ าหน้ากระ ก X  3.73 , . .  0.77  ละ 
ปน ูน้ําการ ก้ไข ละข ั สนิมบนลอ้รถยนต ื่อ วามสะอา สของลอ้รถยนต โ ร ม่ียม       
X  3.60 , . .  0.80  ตามลาํ บั 
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ตารางท่ี 11 ่ า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ ับ วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ          
ุ า บริการ า้นการส่ือสาร 

                     320 น  

ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการ 
 

. . แปลผล 

ด้านการส่อสาร    
1. มีการ นะนาํศนูยบริการ กบัอง กร/หน่วยงาน ละประชาชน
ทัว่ไป 3.39 0.79 ปานกลาง 

2. ประชาสัม นัธศูนยบริการ า่นส่ือโ ษ าต่าง ช่น โบชวัร 
บปลิว 3.44 0.82 มาก 

3. ถลงข่าว ปิ ตวัศูนยบริการ โ ยมีบาง าก ปน ู ้ าํ นินงานหลกั 3.31 0.73 ปานกลาง 
4. ออกบูธสาธิตการ ช้ ลิต ั  นงาน    

 มืองทองธานี 3.13 0.79 ปานกลาง 

5. ง้ข่าว ละ นะนาํโปรโมชัน่ท่ี ั ข้ึน ่านส่ือ ละ รือข่ายของ
ศูนยบริการ  3.28 0.76 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.31 0.64 ปานกลาง 

 
 ากตารางท่ี 11 วาม ิ หน วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ้านการส่ือสาร น
า รวมอยู่ นระ บัปานกลาง มี ่า ล่ีย ท่ากบั X  3.31 , . .  0.64  ละ ม่ือ ิ าร า ลว้  
บว่า ระ บั วาม ิ หนอยู่ นระ บัปานกลาง X  3.13 , . .  3.44  โ ย รียงลาํ บั งัต่อไปน้ี 

 วาม ิ หนท่ีมี ่า ล่ียสูงสุ  ือ ประชาสัม นัธศูนยบริการ ่านส่ือโ ษ าต่าง  
ช่น โบชวัร บปลิว X  3.44 , . .  0.82  รองลงมา ือ มีการ นะนาํศูนยบริการ กบัอง กร/
หน่วยงาน ละประชาชนทัว่ไป X  3.39 , . .  0.79  ถลงข่าว ปิ ศนูยบริการ  โ ยมีบาง าก
ปน ู้ าํ นินหลกั X  3.31 , . .  0.73  ง้ข่าว ละ นะนําโปรโมชัน่ท่ี ั ข้ึน ่านส่ือ ละ
รือข่ายของศูนยบริการ  X  3.28 , . .  0.76  ละออกบูธสาธิตการ ช้ ลิต ั  นงาน 

    มืองทองธานี X  3.13 , . .  0.79  ตามลาํ บั 
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ตอนที่ 3  ความไว้วางใจในการใช้บริการ 
 การวิ ราะห วามไวว้าง นการ ช้บริการ ากข้อมูล ูต้อบ บบสอบถามของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี   าํนวน 320 น โ ย ช้

สถิติ ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ส ง นตารางท่ี 12 งัน้ี 
 
ตารางท่ี 12 ่ า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ ับ วาม ิ หน วามไวว้าง น            

การ ชบ้ริการ 
                     320 น  

ความไว้วางใจในการใช้บริการ 
 

. . แปลผล 

1.ท่านวาง นการ าํ นินงาน ละการป ิบติังานของ
นกังาน ละศูนยบริการ 

4.01 0.75 มาก 

2.ท่านวาง น ุ า ของ ลิต ั ท่ีทางศูนยบริการ
ลือก ชบ้ริการ หก้บัท่าน 

4.02 0.74 มาก 

3.ท่านวาง นการรักษา ุ า การบริการอยา่งสมํ่า สมอ 
ของศูนยบริการ 

3.83 0.70 มาก 
 

4.ท่านวาง ต่อการ ขา้รับบริการ น ร้ังต่อ ไปของ
ศูนยบริการ 

3.95 0.72 มาก 

5.ท่านวาง น วาม ท่า ทียมกนัท่ี นกังานป ิบติัต่อท่าน 
ละลูก า้ท่านอื่น  

3.93 0.69 มาก 

ภาพรวม 3.  0.60 มาก 
 
 ากตารางท่ี 12 วาม ิ หน วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ น า รวมอยู่ นระ บั
มาก มี ่า ล่ีย ท่ากบั X  3.95 , . .  0.60  ละ ม่ือ ิ าร า ลว้ บว่า ระ บั วาม ิ หนอยู่ น
ระ บัมาก X  3.83 , . .  4.02  โ ย รียงลาํ บั งัต่อไปน้ี 
 วาม ิ หนท่ีมี ่ า ล่ียสูงสุ  ื อ  ท่านวาง น ุ า ของ ลิต ั ท่ีทาง
ศูนยบริการ ลือก ช้บริการ ห้กับท่าน X  4.02 , . .  0.74  รองลงมา ือ ท่านวาง น            
การ าํ นินงาน ละการป ิบติังานของ นกังาน ละศนูยบริการ X 4.01 , . .  0.75  ท่านวาง
ต่อการ ขา้รับบริการ น ร้ังต่อ  ไปของศูนยบริการ  X  3.95 , . .  0.72  ท่านวาง น วาม       
ท่า ทียมกันท่ี นักงานป ิบติัต่อท่าน ละลูก ้าท่านอ่ืน  X  3.93 , . .  0.69  ละท่านไว ้
วาง นการรักษา ุ า บริการอย่างสมํ่า สมอของศูนยบริการ X  3.83 , . .  0.70  
ตามลาํ บั 
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ตอนที่ 4  การบอกต่อของผู้ใช้บริการ 
 การวิ ราะหการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ  ากข้อมูล ู ้ตอบ บบสอบถามของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  าํนวน 320 น โ ย ชส้ถิติ
่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ส ง นตารางท่ี 13 งัน้ี 

 
ตารางท่ี 13 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บั วาม ิ หนการบอกต่อ ของ ู ้ ชบ้ริการ 
                                        320 น  

การบอกต่อของผู้ ใช้บริการ 
 

. . แปลผล 
1. ท่าน ะ นะนาํ ื่อนหรือ นรู้ กั หม้า ชบ้ริการของ
ศูนยบริการ 

3.96 0.72 มาก 

2. ท่าน ะกลบัมา ชบ้ริการกบัทางศูนยบริการ อีก 
น ร้ังต่อ ไป ร้อมชวน ื่อน หม้า ช ้

3.82 0.75 มาก 

3. หากทางศูนยบริการ  มีโปรโมชัน่ต่าง ท่านยนิ ี ะ
นะนาํต่อ ไปยงับุ ลอื่น 

3.83 0.70 มาก 

4. ท่านมี วามยนิ ีท่ี ะบอกว่า ชบ้ริการลา้งสี ู ุ่ น  
ากท่ีไหน หากมีบุ ลอื่นถาม 

3.87 0.75 มาก 

5.ท่าน ะชกัชวน ื่อนของท่านท่ี ย ชบ้ริการ ากท่ีอื่น ห้
มาท ลอง ชท่ี้ศูนยบริการ  

3.79 0.71 มาก 

ภาพรวม 3.8  0.60 มาก 
  
 ากตารางท่ี 13 วาม ิ หนการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ น า รวมอยู่ นระ ับมาก        
มี ่า ล่ีย ท่ากบั X  3.85 , . .  0.60  ละ ม่ือ ิ าร า ลว้ บว่า ระ บั วาม ิ หนอยู่ น
ระ บัมาก X  3.79 , . .  3.96  โ ย รียงลาํ บั งัต่อไปน้ี 
 วาม ิ หนท่ีมี ่า ล่ียสูงสุ  ือ ท่าน ะ นะนาํ ื่อนหรือ นรู้ กั ห้มา ช้บริการ 
ของศนูยบริการ X  3.96 ,  . .  0.72  รองลงมา ือ ท่านมี วามยิน ีท่ี ะบอกว่า ชบ้ริการลา้ง      
สี ู ุ่ น ากท่ีไหน หากมีบุ ลอ่ืนถาม X  3.87 , . .  0.75  หากศูนยบริการ  มีโปรโมชัน่
ต่าง  ท่านยนิ ี ะ นะนาํต่อ ไปยงับุ ลอ่ืน X   3.83 , . .  0.70  ท่าน ะกลบัมา ชบ้ริการกบัทาง
ศูนยบริการ   อีก น ร้ังต่อ  ไป ร้อมชวน ื่อน ห้มา ช ้ X  3.82 , . .  0.75  ละท่าน ะ
ชกัชวน ื่อนของท่านท่ี ย ชบ้ริการ ากท่ีอ่ืน ห้มาท ลอง ชท่ี้ศูนยบริการ  X  3.79 , . .  
0.71  ตามลาํ บั 
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ตารางท่ี 14 ่ า ล่ีย ส่วน บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าระ บัของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ  
วามไว้วาง นการ ช้บริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช         
อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

                   320 น  
ตัวแปร 

 

. . แปลผล 

1. วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 3.77 0.42 มาก 

2. วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 3.95 0.60 มาก 

3.การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 3.85 0.60 มาก 

ภาพรวม 3.81 0.42 มาก 
 
 ากตารางท่ี 14 ่า ล่ีย ละส่วน บ่ียง บนมาตร าน ของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช 
อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  บว่า า รวมการบริการ น วาม ปน ลิศของ ุ า

บริการ  วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ มี ่า ล่ียอยู่ นระ บัมาก 
X  3.81 , . .  0.42   

 
ตอนที่ 5 การทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานที่ 1 ความเป็นเลศิของคุณภาพบริการมอีทิธพิลทางบวกต่อความไว้วางใจใน
การใช้บริการบางจาก กรีนวอช เดอะพรีเมีย่ม (สาขาวภิาวดีรังสิต-หลกัส่ี)   
 1. บุ ลากร ู ้ ห้บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก 
กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    
 2.  ส า ว ลอ้มศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 
บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    
 3. วาม ุ ้ม ่าการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไว้วาง นการ ช้บริการ         
บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    
 4.  วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไว้วาง นการ ช้บริการบาง าก               
กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    
 5. นวตักรรมการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก
กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    
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 6. การส่ือสารมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช 
อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

 สมมตฐิานที่ 2 ความเป็นเลศิของคุณภาพบริการมอีทิธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ผู้ใช้บริการบางจาก กรีนวอช เดอะพรีเมีย่ม (สาขาวภิาวดีรังสิต-หลกัส่ี)   
 1.  บุ ลากร ู ้ หบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช 
อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

 2.  ส า ว ล้อมศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ       
บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    
 3.  วาม ุม้ ่าการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก 
กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    
 4.  วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช 
อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

 5. นวตักรรมการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก 
กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    
 6.  การส่ือสารมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช 
อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

 สมมติฐานท่ี 3 ความไว้วางใจในการใช้บริการมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ผู้ใช้บริการบางจาก กรีนวอช เดอะพรีเมีย่ม(สาขาวภิาวดีรังสิต-หลกัส่ี)   
 ูว้ิ ัยขอทําการตรว สอบ ุ สมบัติของตัว ปรว่า ข้อมูล หมาะสมกับ ท นิ    
วิ ราะหการถ ถอย บบง่าย ละการวิ ราะห วามถ ถอย บบ หู ู  ้วยการหา ่ า  
สัมประสิทธิสหสัม นัธ บบ ียรสัน    ระหว่างกลุ่มตวั ปร
ร่วมกบัการหา มทริก วามสัม นัธระหว่างตัว ปร ต่ละ ู่ ื่อหลีก ล่ียงปัญหา วามสัม นัธ
ระหว่างตัว ปรสูง กิน ปัญหาการร่วม ส้นตรงหลายตัว ปร  โ ย ิ าร า
ประกอบการท สอบ ่า วามทนทาน  ละ ่า     ของ        
ตวั ปร ต่ละตวั  ราะปัญหาการร่วม ส้นตรงหลายตวั ปร ะไม่ กิ ข้ึน ถา้ ่าทนทานมากกว่า    
0.1  , 1995, อา้งถึง น สรร ชยั กิติยานันท, 2552  132  ละ ่า  ไม่ กิน 10 , 
1991, อา้งถึง น สรร ชยั กิติยานนัท, 2552  132  ลการวิ ราะห ูว้ิ ยัไ น้าํ สนอ นตาราง งัน้ี 
 การวิ ราะห วามสัม ันธของตัว ปรระหว่าง วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ         
กบั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ื่อท สอบสมมติ าน โ ย ชส้ถิติ ่าสัมประสิทธิสหสัม นัธ
บบ ียรสนั    งัตารางท่ี 15  
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ตารางท่ี 15 ่า ล่ีย ่ า วาม บ่ียง บนมาตร าน ละการวิ ราะหสหสัม นัธ วาม ปน ลิศของ
ุ า บริการกบั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

                                                                                                                      320 น  

ตวั ปร 
า้น 

บุ ลากร 
ู ้ หบ้ริการ 

า้นส า  
ว ลอ้ม

ศูนยบริการ 

า้น วาม
ุม้ า่การ
บริการ 

า้น 
วาม

น่า ช่ือถือ 

า้น
นวตักรรม
การบริการ

า้นการ
ส่ือสาร 

วาม
ไวว้าง
นการ ช้
บริการ 

 

 

3.90 3.97 3.82 3.83 3.81 3.31 3.95 
  
  . . 0.57 0.50 0.59 0.54 0.63 0.64 0.60 

า้นบุ ลากร ู ้
หบ้ริการ 

              1.456 
              

า้นส า ว  
ลอ้มศูนยบริการ 

.452              1.494 

0.00             
า้น วาม ุม้ า่

การบริการ 
.413  .497            1.865 

0.00 0.00           
า้น วาม

น่า ช่ือถือ 
.403  .409  .616          2.121 

0.00 0.00 0.00         
า้นนวตักรรม

การบริการ 
.315  .323  .411  .574        1.58 

0.00 0.00 0.00 0.00       
า้นการส่ือสาร .390  .252  .360  .443  .409      1.389 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
วามไวว้าง น

การ ชบ้ริการ 
.423  .521  .558  .551  .474  .402      

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
0.05, 0.01 

 
 ากตารางท่ี 15 ลการวิ ราะห ่า ล่ีย ่ า บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าสัมประสิทธิ
สหสัม นัธของตวั ปรท่ีศึกษา บว่า ตวั ปรอิสระมี วามสัม นัธกนัอย่างมีนัยสาํ ัญทางสถิติ  
โ ยมี ่าสัมประสิทธิสหสัม นัธระหว่าง 0.252 0.616  ละ ม่ือทาํการท สอบสหสัม นัธของ         
ตวั ปรอิสระ บว่า ตวั ปรอิสระมี วามสมั นัธกนัอยู่ นระ บัตํ่า ละ ่า  ของตวั ปรอิสระ         
มี ่าตั้ ง ต่ 1.389 2.121 มี ่าน้อยกว่า 10 ส งว่า ตัว ปรอิสระไม่ บปัญหาสหสัม นัธกัน

 ละ ม่ือ ิ าร า วามสัม นัธระหว่างตวั ปรอิสระ ละตวั ปรตาม บว่า      
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มี วามสัม นัธกนั ึงนาํไปสู่การท สอบสมมติ าน ว้ยการวิ ราะห วามถ ถอย บบ หุ ู
   โ ยนาํ สนอ ลการวิ ราะห นรูปตาราง ส ง นตารางท่ี 16 งัน้ี  

 
ตารางท่ี 16 การท สอบ วามสมั นัธ ่าสมัประสิทธิถ ถอยของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ

กบั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 
                                                                                                                                    320 น  

ตวั ปร วาม ปน ลิศของ ุ า
บริการ 

วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

  
สัมประสิทธิ
ถ ถอย  

วาม ลา
ลื่อน

มาตร าน 
่า งท่ี 0.111 0.236 0.47 0.639 
า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ 0.078 0.052 1.504 0.133 
า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ 0.293 0.06 4.861 0.00  
า้น วาม ุม้ ่าการบริการ 0.212 0.057 3.728 0.00  
า้น วามน่า ช่ือถือ 0.178 0.066 2.684 0.008  
า้นนวตักรรมการบริการ 0.145 0.049 2.96 0.003  
า้นการส่ือสาร 0.098 0.046 2.15 0.032  
  47.425,  0.00, 2  0.69  

0.05, 0.01, 0.001 
 
 ากตารางท่ี 16 การวิ ราะห วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีอิทธิ ลต่อ            
วามไวว้าง นการ ช้บริการ ้วยการวิ ราะหการถ ถอย บบ หุ ู    

 โ ย ช้ ท นิ วิธีการนาํ ขา้  โ ยมี ่าการ ยากร ิ ปนร้อยละ 69 บว่า วาม
ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการอย่างมีนัยสาํ ญั
ทางสถิติท่ีระ บั 0.05 ือ ส า ว ลอ้มศูนยบริการ   0.293,   0.05  รองลงมา ือ 
วาม ุม้ ่าการบริการ   0.212 ,  0.05  วามน่า ช่ือถือ   0.178,  0.05  

นวตักรรมการบริการ   0.145,  0.05  ละ วาม ปน ลิศ ุ า บริการท่ีมีอิทธิ ล 
นอ้ยท่ีสุ  ือ การส่ือสาร   0.098,  0.05    
 ส่วน วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีไม่มีอิทธิทางบวกกบั วามไวว้าง นการ ช้
บริการ ือ บุ ลากร ู ้ หบ้ริการ   0.078,  0.05  งันั้น สมมติ านท่ี 1 ึงยอมรับสมมติ
านรอง 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ละป ิ สธสมมติ านรอง 1.1 อยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติท่ีระ บั 0.05   
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ตารางท่ี 17 ่า ล่ีย ่ า วาม บ่ียง บนมาตร าน ละการวิ ราะหสหสัม นัธ วาม ปน ลิศของ
ุ า บริการกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

                                                                                                  320 น  

ตวั ปร 
า้น

บุ ลากร ู ้
หบ้ริการ 

า้นส า  
ว ลอ้ม

ศูนยบริการ 

า้น วาม
ุม้ า่การ
บริการ 

า้น
วาม

น่า ช่ือถือ 

า้นนวตั 
กรรมการ
บริการ 

า้นการ
ส่ือสาร 

การบอก 
ต่อของ
ู ้ ชบ้ริการ

 

 

3.90 3.97 3.82 3.83 3.81 3.31  3.85   
  . . 0.57 0.50 0.59 0.54 0.63 0.64  0.60 

า้นบุ ลากร ู ้
หบ้ริการ 

              1.456 
                

า้นส า ว ลอ้ม
ศูนยบริการ 

.452              1.494 
  0.00             

า้น วาม ุม้ า่
การบริการ 

.413  .497            1.865 
  0.00 0.00           

า้น วามน่า ช่ือถือ .403  .409  .616          2.121 
  0.00 0.00 0.00         

า้นนวตักรรมการ
บริการ 

.315  .323  .411  .574        1.58 
  0.00 0.00 0.00 0.00       

า้นการส่ือสาร .390  .252  .360  .443  .409      1.389 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

การบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการ 

.352  .456  .524  .479  .476  .299      
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0   

 0.05, 0.01 
 ากตารางท่ี 17 ลการวิ ราะห ่า ล่ีย ่า บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าสัมประสิทธิ
สหสัม นัธของตวั ปรท่ีศึกษา บว่า ตวั ปรอิสระมี วามสัม นัธกนั อย่างมีนัยสาํ ญัทางสถิติ  
โ ยมี ่าสัมประสิทธิสหสัม นัธระหว่าง 0.252 0.616  ละ ม่ือทาํการท สอบสหสัม ันธของ            
ตวั ปรอิสระ บว่า ตวั ปรอิสระมี วามสัม นัธกนัอยู่ นระ บัตํ่า ละ ่า  ของตวั ปรอิสระ      
มี ่ าตั้ ง ต่ 1.389 2.121มี ่ าน้อยกว่า 10 ส งว่าตัว ปรอิสระไม่ บปัญหาสหสัม ันธกัน 

 ละ ม่ือ ิ าร า วามสัม นัธระหว่างตวั ปรอิสระ ละตวั ปรตาม บว่ามี
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วามสัม นัธกนั ึงนาํไปสู่การท สอบสมมติ าน ้วยการวิ ราะห วามถ ถอย บบ หุ ู  
   โ ยนาํ สนอ ลการวิ ราะห นรูปตารางท่ี 18 งัน้ี 

 
ตารางท่ี 18 การท สอบ วามสมั นัธ ่าสมัประสิทธิถ ถอยของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ

กบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 
                     320 น  

ตวั ปร วาม ปน ลิศของ ุ า
บริการ 

การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 
  สัมประสิทธิ

ถ ถอย  
วาม ลา

ลื่อนมาตร าน 

่า งท่ี 0.511 0.252 2.028 0.043 
า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ 0.049 0.055 0.885 0.377 
า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ 0.232 0.064 3.602 0.00  
า้น วาม ุม้ ่าการบริการ 0.260 0.061 4.287 0.00  
า้น วามน่า ช่ือถือ 0.089 0.071 1.259 0.209 
า้นนวตักรรมการบริการ 0.232 0.052 4.436 0.00  
า้นการส่ือสาร 0.003 0.049 0.067 0.946 
  34.156,  0.00, 2  0.629  

 0.05, 0.01, 0.001 
 
 ากตารางท่ี 18 การวิ ราะห วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีอิทธิ ลต่อการบอก
ต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ว้ยการวิ ราะหการถ ถอย บบ หุ ู     โ ย ช้
ท นิ วิธีการนํา ข้า  โ ยมี ่าการ ยากร ิ ปนร้อยละ63 บว่า วาม ปน ลิศของ 
ุ า บริการท่ีมีอิทธิ ลต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการอย่างมีนัยสาํ ญัทางสถิติท่ีระ ับ 0.05         
ือ วาม ุม้ ่าการบริการ   0.26 ,  0.05  รองลงมา ือส า ว ลอ้มศูนยบริการ          

  0.232,  0.05 ละนวตักรรมการบริการ   0.232,  0.05   
 ส่วน วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีไม่มีอิทธิทางบวกกับ วามไวว้าง นการ ช้
บริการ ือ บุ ลากร ู ้ หบ้ริการ   0.049 ,  0.05  วามน่า ช่ือถือ   0.089,  

0.05  ละการส่ือสาร   0.003,  0.05  งันั้น สมมติ านท่ี 2 ึงยอมรับสมมติ านรอง 
2.2, 2.3, 2.5 ละป ิ สธสมมติ านรอง 2.1, 2.4, 2.6  อยา่งมีนยัสาํ ญัทางสถิติท่ีระ บั 0.05 
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ตารางท่ี 19 ่า ล่ีย ่า วาม บ่ียง บนมาตร าน ละการวิ ราะหสหสมั นัธ วามไวว้าง น  
การ ชบ้ริการกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

                                                                                                       320 น  
ตวั ปร วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

 

3.95 3.85 
. . 0.61 0.60 

วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ     
    

การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ .671    
0.00   

 0.05, 0.01 
 

 ากตารางท่ี 19 ลการวิ ราะห ่า ล่ีย ่า บ่ียง บนมาตร าน ละ ่าสัมประสิทธิ
สหสัม นัธของตัว ปรท่ีศึกษา บว่า ่าสัมประสิทธิสหสัม นัธระหว่าง วามไวว้าง นการ ช้
บริการกับการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ ท่ากับ 0.671 อย่างมีนัยสํา ัญท่ีระ ับ 0.01 ึงนําไปสู่            
การท สอบสมมติ าน ว้ยการวิ ราะห วามถ ถอยอย่างง่าย    โ ย
นาํ สนอ ลการวิ ราะห นรูปตารางท่ี 20 งัน้ี 
 

ตารางท่ี 20 การท สอบ วามสัม นัธ ่าสัมประสิทธิถ ถอยของ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ             
กบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

                     320 น  

วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 
การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

  สัมประสิทธิ
ถ ถอย  

วาม ลา
ลื่อนมาตร าน 

่า งท่ี 1.347 0.163 8.255 0.000  
วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 0.675 0.042 16.126 0.000  
  260.044,  0.00, 2  0.45 

0.05, 0.01, 0.001 
 
 ากตารางท่ี 20 การวิ ราะห วามวาง นการ ชบ้ริการท่ีมีอิทธิ ลต่อการบอกต่อ
ของ ู ้ ชบ้ริการ ว้ยการวิ ราะหการวิ ราะห วามถ ถอยอยา่งง่าย   
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โ ย ช้ ท นิ วิธีการนํา ข้า  โ ยมี ่าการ ยากร ิ ปนร้อยละ 45 บว่า วามวาง        
นการ ช้บริการท่ีมีอิทธิ ลต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการอย่างมีนัยสํา ัญทางสถิติท่ีระ ับ           

0.05   0.675 ,  0.05     
 
ตารางท่ี 21 ลการท สอบสมมติ าน 
 

สมมติ านของการศึกษา 
ลการท สอบ 

สมมติ านการศึกษา 
สมมติ านท่ี 

1 
 

วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม
สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

 

สมมติ านท่ี 
1.1 

 

บุ ลากร ู ้ หบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง น
การ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี
รังสิต หลกัส่ี    

ป ิ สธสมมติ าน 
  0.078,  0.05    

สมมติ านท่ี 
1.2 

 

ส า ว ล้อมศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม
สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  

ยอมรับสมมติ าน 
  0.293,  0.05  

สมมติ านท่ี 
1.3 

 

วาม ุม้ ่าการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง
นการ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขา
วิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

ยอมรับสมมติ าน 
  0.212 ,  0.05    

สมมติ านท่ี 
1.4 

 

วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไว้วาง น   
การ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี
รังสิต หลกัส่ี    

ยอมรับสมมติ าน 
  0.178,  0.05    

สมมติ านท่ี 
1.5 

นวตักรรมการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง
นการ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขา
วิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

ยอมรับสมมติ าน 
  0.145,  0.05    

สมมติ านท่ี 
1.6 

การส่ือสารมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต
หลกัส่ี    

ยอมรับสมมติ าน 
  0.098,  0.05    
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ตารางท่ี 21 ลการท สอบสมมติ าน ต่อ  
 

สมมติ านของการศึกษา 
ลการท สอบ 

สมมติ านการศึกษา 
สมมติ านท่ี 

2 
วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการ

บอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม
สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

 

สมมติ านท่ี 
2.1 

บุ ลากร ู ้ ห้บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี

รังสิต หลกัส่ี    

ป ิ สธสมมติ าน 
  0.049 ,  0.05  

สมมติ านท่ี 
2.2 

 

ส า ว ลอ้มศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อ
ของ ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขา
วิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

ยอมรับสมมติ าน 
  0.232,  0.05  

สมมติ านท่ี 
2.3 

 

วาม ุม้ ่าการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี

รังสิต หลกัส่ี    

ยอมรับสมมติ าน 
  0.26 ,  0.05  

สมมติ านท่ี 
2.4 

 

วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี

รังสิต หลกัส่ี    

ป ิ สธสมมติ าน 
  0.089,  0.05  

สมมติ านท่ี 
2.5 

นวตักรรมการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ี

รังสิต หลกัส่ี    

ยอมรับสมมติ าน 
  0.232,  0.05  

สมมติ านท่ี 
2.6 

การส่ือสารมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 
บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี  

ป ิ สธสมมติ าน 
  0.003,  0.05  

สมมติ านท่ี 
3 

วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการ
บอกต่อของ ู ้ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม
สาขาวิ าว ีรังสิต หลกัส่ี    

ยอมรับสมมติ าน 
  0.675 ,   0.05     
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล   และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)

ปนงานวิ ยั ชิงปริมา  (Quantity research) โ ย ช้ บบสอบถาม ปน ร่ืองมือ นการสํารว       

วาม ิ หน ากกลุ่มตวัอยา่ง โ ยกลุ่มตวัอยา่งท่ี ูว้ิ ยันาํมา ช ้ ือ ู ้ ชบ้ริการหรือ า้ของรถยนต 

ท่ี ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม(สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) าํนวน 320 น ละนาํ
ขอ้มูลท่ี กบรวบรวมไ ม้าทาํการวิ ราะห ่าทางสถิติ ว้ยโปร กรมสาํ ร รูปทางสถิติ ูว้ิ ยัไ ส้รุป
ลการวิ ยั อ ิปราย ละขอ้ สนอ นะโ ยมีรายละ อีย งัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ใช้บริการ 

 ลการศึกษากลุ่มตวัอย่าง สรุปไ ว้่า าํนวน 320 น ส่วน หญ่ ปน ศชาย มีอายุอยู่
นช่วงอาย ุ30-39 ปี ระ บัการศึกษาสูงสุ ของ ู ้ ชบ้ริการ ส่วน หญ่อยู่ นระ บัปริญญาตรี สถานะ
สมรสของ ู ้ ชบ้ริการอยู่ นสถานะสมรส ละโส ปน าํนวน กล้ ียงกนั อาชี ของ ู ้ ชบ้ริการ
ส่วน หญ่มีอาชี นักงานบริษัท อกชน รายไ ้ต่อ ือนของ ู ้ ช้บริการส่วน หญ่อยู่ นช่วง  

20,001-30,000 บาท  ละ ู ้ ชบ้ริการ ขา้มา ชบ้ริการ นช่วง 1 ือนท่ี า่นมา ปน าํนวน 2 ร้ังต่อ
ือน ปน าํนวนมากท่ีสุ   

 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นเกีย่วกบัความเป็นเลศิของคุณภาพบริการ 

 ลการศึกษาสรุปไ ว้่า น า รวม บว่า กลุ่มตวัอย่างมี วาม ิ หน ก่ียวกบั วาม
ปน ลิศของ ุ า บริการอยู่ นระ บัมาก  ม่ือ ิ าร า ปนราย า้น บว่า กือบทุก า้นมี วาม
ิ หนอยู่ นระ บัมาก ยก วน้ า้นการส่ือสารมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัปานกลาง โ ย า้นท่ีมี
่า ล่ีย วาม ิ หนสูงท่ีสุ  ือ ้านส า ว ล้อมศูนยบริการ รองลงมา ือ ้านบุ ลากร ู ้
ห้บริการ า้น วามน่า ช่ือถือ า้น วาม ุม้ ่าการบริการ า้นนวตักรรมการบริการตามลาํ บั โ ย
ทั้ง 5 า้นมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก ส่วน า้นการส่ือสาร มี ่า ล่ีย วาม ิ หนตํ่าท่ีสุ  

 2.1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ บว่า โ ยรวม
กลุ่มตวัอย่างมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก ม่ือ ิ าร า ปนรายขอ้ รียงลาํ บั ไ ้ งัน้ี สถานท่ี
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ห้บริการ มีส่ิงอาํนวย วามสะ วกบริ ว รอบ  ช่น ร้านอาหารมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก
ท่ีสุ  รองลงมา ือ สถานท่ี ห้บริการมีป้ายบอกช่ือร้าน ละป้ายรา า ่าบริการชั น สถานท่ี
ห้บริการตั้งอยู่ น ื้นท่ีท่ี ินทางมา ชบ้ริการไ ส้ะ วก สถานท่ี ห้บริการมีการ ั วางสิน า้ ละ
วสั ุอุปกร อยา่ง ปนระ บียบ ละสถานท่ี หบ้ริการโ ยรอบมี วามสะอา ทั้ง าย น ละ ายนอก
ศูนยบริการ  ึ่ งทั้ง 4 ขอ้มี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก 

 2.2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการ บว่า โ ยรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก ม่ือ ิ าร า ปนรายขอ้ รียงลาํ บัไ ้ งัน้ี นกังานมี วามรู้
วามสามารถ นการ ห้บริการ ปนอย่าง ี มี วาม ิ หนอยู่ นระ ับมากท่ีสุ  รองลงมา ือ
นกังานมี วาม ร้อมตลอ วลา นการ หบ้ริการ ละตอบขอ้ กัถามของ ู ้ ชบ้ริการไ ้ ปนอยา่ง ี
นกังานมี วามสุ า ยิ้ม ยม้ ่ม ส ปนมิตรกระ ับกระ ง ร้อม ห้บริการ นักงาน ต่งกาย
้วยชุ ยูนิ อรมท่ีสุ า  สะอา  รียบร้อย ละ นักงานมี วาม ส่ นการ ห้บริการอย่าง

กระตือรือร้น ละรว รว ึ่งทั้ง 4 ขอ้มี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก 

 2.3 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วามน่า ช่ือถือ  บวา่ โ ยรวมกลุ่มตวัอยา่งมี
วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก ม่ือ ิ าร า ปนรายขอ้ บว่า ทุกขอ้อยู่ นระ บัมาก รียงลาํ บัไ ้
งัน้ี วามปลอ ยั นการ ขา้รับบริการ ช่น ออก บรับรถท่ีไ ม้าตร าน ากทางศูนยบริการ

รองลงมา ือ วาม ท่ียงตรง/ ื่อสตัยของ ู ้ หบ้ริการ ช่น ตรว สอบ หล่งท่ีมาของการ าํ นินธุรกิ
ไ ้รักษา าํมั่น ละมี วามสมํ่า สมอ นการรักษา ุ า บริการ บริการงานไ ้ตรง ุ ตามท่ี
ู ้ ชบ้ริการ ง้ วามประสง น ต่ละ ร้ังท่ีมา ชบ้ริการ ละรับ ิ ชอบต่อ วาม สียหายท่ี กิ ข้ึน
นระหวา่งการ ขา้รับบริการ ากทางศูนยบริการ  

 2.4 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้น วาม ุม้ ่าการบริการ บว่า โ ยรวมกลุ่ม
ตวัอย่างมี วาม ิ หนอยู่ นระ ับมาก ม่ือ ิ าร า ปนรายขอ้ บว่า ทุกขอ้อยู่ นระ ับมาก
รียงลาํ ับไ ้ ังน้ี ลิต ั ท่ี ช้มี ุ า ไ ้มาตร าน มี วาม หมาะสมกับการ ู ลรถยนต  

รองลงมา ือ ุ า การบริการท่ีไ รั้บมี วาม หมาะสมกบัรา าท่ีตอ้ง ่าย น ต่ละ ร้ัง การไ รั้บ
วามสะ วก วลามารับบริการ ช่น มีการ ั ิวท่ี หมาะสม วามสะอา ของรถยนตทั้ง ายนอก
ละ าย นหลงั ขา้รับบริการ ี ยี่ยม ละ วลาท่ีรอรับบริการ มี วาม หมาะสม ละรว รวทนัต่อ
วามตอ้งการลูก า้ 

 2.5 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นนวตักรรมการบริการ บว่า โ ยรวมกลุ่ม
ตวัอย่างมี วาม ิ หนอยู่ นระ ับมาก ม่ือ ิ าร า ปนรายขอ้ บว่า ทุกขอ้อยู่ นระ ับมาก
รียงลาํ บัไ ้ งัน้ี วาม ร้อม ละทนัสมยัของ ร่ืองมือ/อุปกร ท่ี ช้ นการป ิบติังาน รองลงมา 
ือ ปน ูน้าํการขั สีลบรอย ละป้องกนัการ กิ รอย หม่ ํ้ าอีก ื่อยื อายุ วาม หม่ ห้รถยนต ปน
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ูน้าํการ ลือบ ิ ลม กว้ ห้รถยนต ื่อ วาม ํ่า งาของรถยนต ละป้องกนัการ กิ ราบ ปน ูน้าํ
การ ลือบกระ กหนา้รถป้องกนัการ กิ ราบนํ้ าหนา้กระ ก ละ ปน ูน้าํการ กไ้ข ละข ั สนิม
บนลอ้รถยนต ื่อ วามสะอา สของลอ้รถยนต (โ ร มียม) 

 2.6 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ า้นการส่ือสาร บว่า โ ยรวมกลุ่มตวัอย่างมี
วาม ิ หนอยู่ นระ บัปานกลาง  ม่ือ ิ าร า ปนรายขอ้ บว่า กือบทุกขอ้อยู่ นระ บัปาน

กลาง ยก วน้ ประชาสมั นัธศูนยบริการ า่นส่ือโ ษ าต่าง  ช่น โบชวัร บปลิวมี วาม ิ หนอยู่
นระ บัมาก รียงลาํ บัไ ้ งัน้ี ประชาสมั นัธศูนยบริการ า่นส่ือโ ษ าต่าง  ช่นโบชวัร บปลิว
รองลงมา ือ มีการ นะนาํศูนยบริการกบัอง กร/หน่วยงาน ละประชาชนทัว่ไป ถลงข่าว ปิ ตวั
ศูนยบริการ โ ยมีบาง าก ปน ู ้ าํ นินงานหลกั ง้ข่าว ละ นะนาํโปรโมชัน่ท่ี ั ข้ึน ่านส่ือ 

ละ รือข่ายของศูนยบริการ  ละออกบูธสาธิตการ ช้ ลิต ั  นงาน Bangkok International 

Auto Salon มืองทองธานี 

 ตอนที ่3 ความคดิเห็นเกีย่วกบัความไว้วางใจในการใช้บริการ 

 ลการศึกษาสรุปไ ว้่า น า รวม บว่า กลุ่มตวัอย่างมี วาม ิ หน ก่ียวกบั วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการอยู่ นระ บัมาก  ม่ือ ิ าร า ปนรายขอ้ บว่า ทุกขอ้อยู่ นระ บัมาก
รียงลาํ บัไ ้ งัน้ี  ท่านวาง น ุ า ของ ลิต ั ท่ีทางศูนยบริการ ลือก ชบ้ริการ หก้บัท่าน
รองลงมา ือ ท่านวาง นการ าํ นินงาน ละการป ิบติังานของ นักงาน ละศูนยบริการท่าน
วาง ต่อการ ข้ารับบริการ น ร้ังต่อ  ไปของศูนยบริการท่านวาง น วาม ท่า ทียมกันท่ี
นักงานป ิบัติต่อท่าน ละลูก า้ท่านอ่ืน  ท่านวาง นการรักษา ุ า การบริการอย่าง

สมํ่า สมอของศูนยบริการ 

 ตอนที ่4 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการบอกต่อของผู้ใช้บริการ 

 ลการศึกษาสรุปไ ว้า่ น า รวม บวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี วาม ิ หน ก่ียวกบัการบอก
ต่อของ ู ้ ชบ้ริการอยู่ นระ บัมาก  ม่ือ ิ าร า ปนรายขอ้ บว่า ทุกขอ้อยู่ นระ บัมาก รียงลาํ บั
ไ ้ งัน้ี ท่าน ะ นะนาํ ื่อนหรือ นรู้ กั ห้มา ชบ้ริการของศูนยบริการ รองลงมา ือท่านมี วาม
ยิน ี ท่ี ะบอกว่า ช้บริการล้างสี- ู ุ่ น ากท่ีไหน หากมีบุ ลอ่ืนถามหากทางศูนยบริการ            

มีโปรโมชั่นต่าง  ท่านยิน ี ะ นะนําต่อไปยังบุ ลอ่ืน  ท่าน ะกลับมา ช้บริการกับทาง
ศูนยบริการ  อีก น ร้ังต่อ  ไป ร้อมชวน ื่อน ห้มา ช ้ท่าน ะชกัชวน ื่อนของท่านท่ี ย ช้
บริการ ากท่ีอ่ืน หม้าท ลอง ชท่ี้ศูนยบริการ  

 ตอนที ่5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง น
การ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ลการท สอบสมมติ าน 
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บว่า การหา ่าสัมประสิทธิถ ถอย หุ ู ของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ มีอิทธิ ลต่อ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการ โ ยมี ่า วามสามารถ นการ ่าการ ยากร ิ ปนร้อยละ 69 ึ่ ง วาม      

ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ อย่างมีนยัสาํ ญั
ทางสถิติท่ีระ บั 0.05 ละ ม่ือ ยก ปนราย า้น บวา่  
 สมมติฐานที่ 1.1 บุ ลากร ู ้ หบ้ริการไม่มีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.078, P-Value >0.05)             

ึงป ิ สธสมมติ านท่ี 1.1 

 สมมติฐานที่ 1.2 ส า ว ลอ้มศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง น 

การ ช้บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี รังสิต-หลักส่ี) ส า ว ล้อม
ศูนยบริการ (  = 0.293, P-Value < 0.05) ึงยอมรับสมมติ านท่ี 1.2 

 สมมติฐานที่ 1.3 วาม ุม้ ่าการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)  (  = 0.212 , P-Value <0.05)   

ึงยอมรับสมมติ านท่ี 1.3 

 สมมติฐานที่ 1.4 วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.178, P-Value <0.05) ึงยอมรับ
สมมติ านท่ี 1.4 

 สมมติฐานที่ 1.5 นวตักรรมการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.145, P-Value <0.05)          

ึงยอมรับสมมติ านท่ี 1.5 

 สมมติฐานที่ 1.6 การส่ือสารมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ช้บริการ      

บาง ากกรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.098, P-Value <0.05) ึงยอมรับ
สมมติ านท่ี 1.6 

 สมมติฐานที่ 2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ลการท สอบสมมติ าน 

บว่า การหา ่าสัมประสิทธิถ ถอย หุ ู ของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ มีอิทธิ ลต่อ     

การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการโ ยมี ่า วามสามารถ นการ ่าการ ยากร ิ ปนร้อยละ 63 ึ่ ง วาม
ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ อย่างมีนัยสาํ ญัทาง
สถิติท่ีระ บั 0.05 ละ ม่ือ ยก ปนราย า้น บวา่ 
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 สมมติฐานที่ 2.1 บุ ลากร ู ้ ห้บริการไม่มีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.049 , P-Value 

>0.05)  ึงป ิ สธสมมติ านท่ี 2.1 

 สมมติฐานที่ 2.2 ส า ว ลอ้มศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.232, P-Value <0.05) 

ึงยอมรับสมมติ านท่ี 2.2 

 สมมติฐานที่ 2.3 วาม ุม้ ่าการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.26 , P-Value <0.05)   

ึงยอมรับสมมติ านท่ี 2.3 

 สมมติฐานที่ 2.4 วามน่า ช่ือถือไม่มีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ   

บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.089, P-Value >0.05) ึงป ิ สธ
สมมติ านท่ี 2.4 

 สมมติฐานที่  2.5 นวัตกรรมการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.232, P-Value <0.05) 

ึงยอมรับสมมติ านท่ี 2.5 

 สมมติฐานท่ี 2.6 การส่ือสารไม่มีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ           

บาง ากกรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) (  = 0.003, P-Value >0.05) ึงป ิ สธ
สมมติ านท่ี 2.6 

 สมมติฐานที่ 3 วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ
ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ลการท สอบสมมติ าน 

บว่า การหา ่าสัมประสิทธิถ ถอย หุ ู ของ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวก
ต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ โ ยมี ่า วามสามารถ นการ ่าการ ยากร ิ ปนร้อยละ 73 ึ่ ง
วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ มีนัยสํา ญัทาง

สถิติท่ีระ บั 0.05   

 

อภิปรายผล 

 าก ลการวิ ยั ร่ือง อิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง น
การ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี) ึ่ งขอ้ น้ บ ากการวิ ยั น ร้ังน้ี สามารถอ ิปราย ล งัน้ี 
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 ความคดิเห็นเกีย่วกบัความเป็นเลศิของคุณภาพบริการ 

 ลการศึกษาสรุปไ ว้่า น า รวม บว่า ู ้ ชบ้ริการมี วาม ิ หน ก่ียวกบั วาม ปน
ลิศของ ุ า บริการอยู่ นระ บัมาก  

 1. า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ โ ยรวม ู ้ ชบ้ริการมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก 

ึ่ งสถานท่ี ห้บริการ มีส่ิงอาํนวย วามสะ วกบริ ว รอบ  ช่น ร้านอาหาร มี ่า ล่ียสูงท่ีสุ   

น่ือง าก ู ้ ช้บริการไ ท้าํกิ กรรมหลากหลาย าย นศูนยบริการ ช่วงระยะ วลารอ อยการ ช้
บริการทาํ ห้ ู ้ ชบ้ริการรู้สึกสะ วกสบาย ่อน ลาย ลิ ลินกบัส่ิงอาํนวย วามสะ วกต่าง  

ึ่ งสอ ลอ้ง นว ิ ของ ปรัชญา วสารัชช (2540, อา้งถึง น ปาน ิต, 2548: 6) กล่าวว่า
ส า ว ลอ้ม ือส า ทัว่ไป ึ่ งไม่ ก่ียวขอ้งโ ยตรงกบัการบริการ ต่ส่ง ลกระทบกบั วามรู้สึก
ของ ู ้ ชบ้ริการ สถานท่ีรับบริการตอ้งมีลกัษ ะ ละส า ท่ี หมาะสม รวมทั้ง ั ส่ิงอาํนวย วาม
สะ วกไว้ อย หบ้ริการ ก่ ูม้ารับบริการ 

 2. า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการโ ยรวม ู ้ ชบ้ริการมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก ึ่ ง
นกังานมี วามรู้ วามสามารถ นการ ห้บริการ ปนอย่าง ีมี ่า ล่ียสูงท่ีสุ  น่ือง ากบุ ลากรท่ี
่านการสรรหา ั ลือก ื่อ ขา้ไปป ิบติัหน้าท่ี นศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม 

(สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ตอ้งไ รั้บการอบรมขั้นตอนการทาํงานก่อนการป ิบติังาน ริง ื่อ กิ
ประสิทธิ ลการบริการมี ุ า  ละปลูก ังการบริการท่ี ปนมิตรกบัลูก า้ ื่อ ห้ลูก า้ไ รั้บ
วาม ึง อ สูงสุ ากการ ขา้ ช้บริการ ึ่ ง ปนนโยบายของศูนยบริการบาง าก กรีนวอช 

อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) สอ ลอ้งกบั ลการศึกษา อิทธิ ลของการ รียนรู้ ละ
รง ูง นการทาํงานท่ีมี ลต่อประสิทธิ า นการทาํงาน ่านสมรรถนะของบุ ลากร บริษทั 

โ ร กรส อรวิส บั อรท าํกั  (กลุ่มบริษทั หบ้ริการสนบัสนุนงานต่อ รือธนา ารกสิกรไทย)

กล่าวว่า บุ ลากรท่ี ่านการสรรหา ั ลือก ื่อ ขา้ไปป ิบติัหน้าท่ี ลว้ าํ ปนท่ี ะตอ้งไ ้รับ          

การ ั นา ห้ ปนบุ ลากรท่ีมี ุ า  ่านระบบการ รียนรู้ ื่อ ห้ ขา้ ถึงบทบาทหนา้ท่ีรวมถึง
วิสัยทศัน (vision) ารกิ  (Mission) ป้าหมาย/วตัถุประสง ขององ กร ตลอ นการ รียนรู้วิธีการ
ทาํงาน หส้อ ลอ้งกบั นกลยทุธอง กร 

 นอก ากน้ี หัวหน้างาน ละ ู ้ ั การของศูนยบริการ ยงัมีการ นะนาํการป ิบติังาน
อยา่ง กลชิ้  ื่อ หบุ้ ลากรมี วาม ขา้ นกระบวนการทาํงานท่ีรับ ิ ชอบตามหนา้ท่ีของตน อง
นกระทัง่ กิ วามชาํนาญ ละ รียนรู้งานนอก หนือ าระหน้าท่ีรับ ิ ชอบ ื่อสํารองท ทน
หรือการ ห้บริการต่อลูก า้ ละ ้วย าํนวนบุ ลากร นศูนยบริการมี าํนวนไม่มาก ึงทาํ ห ้     

การ ั นาบุ ลากร ห้ กิ วามชํานาญ ละการหมุน วียนหน้าท่ีการป ิบัติงาน ื่อ ห้ กิ           

การ รียนรู้ทั้งอง รวมทาํไ ้โ ยง่าย  ึงทาํ ห้บุ ลากรของศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ        
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รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) มี วามรู้ วามสามารถ นการ หบ้ริการ ื่อ หก้ารบริการอยา่ง
มี ุ า  สอ ลอ้งกบั นว ิ ของ ศิริวรร  สรีรัตน ละ ะ (2541, อา้งถึง น ปาน ิต บูร
สม , 2548: 14) กล่าวว่า บุ ลากรท่ี ห้บริการตอ้งมี วามชาํนาญ ละมี วามรู้ วามสามารถ น
งานบริการ ปนลกัษ ะหน่ึงของ ุ า การ หบ้ริการ 

 3. า้น วามน่า ช่ือถือ โ ยรวม ู ้ ชบ้ริการมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก ึ่ ง วาม
ปลอ ยั นการ ขา้รับบริการมี ่า ล่ียสูงท่ีสุ  รองลงมา ือ วาม ท่ียงตรง/ ื่อสตัยของ ู ้ หบ้ริการ
น่ือง ากศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ปน ู้ ห้บริการท่ี
ไ รั้บการยอมรับ ตรว สอบไ ้ ว้ยบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม ปนธุรกิ สริมท่ีบริษทับาง าก
ปิโตร ลียม าํกั  (มหาชน) ปน า้ของ รนไชส ่านบริษทัย่อย ือ บริษทั บาง ากกรีน นท 

าํกั  ึ่ งบริษทั บาง ากปิโตร ลียม าํกั  (มหาชน) ปนบริษทัไทยท่ีมัน่ ง าํ นินธุรกิ ลงังาน
ละธุรกิ ต่อ น่ืองยึ มัน่ นวั นธรรมการ าํ นินงานท่ี ั นาธุรกิ อย่างย ัง่ยืนไปกบัส่ิง ว ลอ้ม
ละสงั ม ปนกรอบ นการขบั ล่ือนธุรกิ  ึงทาํ หไ้ รั้บ วาม ช่ือถือ าก ู ้ ชบ้ริการ 

 4. ้าน วาม ุม้ ่าการบริการ โ ยรวม ู ้ ช้บริการมี วาม ิ หนอยู่ นระ ับมาก  

ลิต ั ท่ี ช้มี ุ า ไ ้มาตร าน มี วาม หมาะสมกับการ ู ลรถยนต มี ่า ล่ียสูงท่ีสุ     

รองลงมา ือ ุ า การบริการท่ีไ รั้บมี วาม หมาะสมกบัรา าท่ีตอ้ง ่าย น ต่ละ ร้ัง น่ือง าก 

มีการกาํหน รา าไ ้ หมาะสมกับ ุ า บริการ ละ ลิต ั ท่ีศูนยบริการ ลือก ช้ ปนส่ิง
กระตุน้ ายนอก ้านรา าท่ีกาํหน รา าไ ้ หมาะสมกับ ลิต ั  ทาํ ห้ ูบ้ริโ กิ วาม
ตอ้งการ ละ ปน หตุ ูง ห้ ชบ้ริการ สอ ลอ้งกบัการศึกษาของ Kotler (อา้ง น ศิริวรร  สรี
รัตน ละ ะ, 2546: 197) บว่า หตุ ูง ท่ีทาํ ห้ กิ การตั สิน ื้อ ลิต ั โ ยมี ุ ร่ิมตน้
ากการท่ี กิ ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีทาํ ห้ กิ วามตอ้งการส่ิงกระตุน้ ่าน ขา้มา น วามรู้สึก          

นึก ิ ของ ู ้ ื้อ (Buyer’s black box) ปรียบ สมือน กล่อง าํ ท่ี ู ้ ลิตหรือ ูข้ายไม่สามารถ า ะ น
ไ ้ ึ่ งส่ิงกระตุน้ า้นรา า ปนส่ิงกระตุน้ทางการตลา ห้ กิ วามตอ้งการการ ชบ้ริการ 

 5. า้นนวตักรรมการบริการ โ ยรวม ู ้ ช้บริการมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัมาก ึ่ ง
วาม ร้อม ละทนัสมยัของ ร่ืองมือ/อุปกร ท่ี ช้ นการป ิบติังานมี ่า ล่ียสูงท่ีสุ  น่ือง าก

ศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม ลงทุน ว้ย ร่ืองมือ ร่ือง กัรท่ีทนัสมยั ื่อ ปน ูน้าํ
การ หบ้ริการ ู ลรักษา วามสะอา รถยนตทั้ง าย น ายนอกรถยนต ปน าหนะท่ีทาํ ห้ ู ้ ช้ กิ
วามสะ วก นการ ินทาง ละ ปนสินทรั ยท่ีมีมูล ่า ถึง มว้่ามูล ่า ะล ลงตาม วลา กอปรกบั

วิถีชีวิตของ ูบ้ริโ ท่ี ช้ วลาส่วน หญ่กบัการ ินทาง ่านการ รา รท่ีติ ขั  การทาํงาน ละวิถี
ชีวิต ร่งรีบ ึงทาํ ห้มี วลา นการ ู ลรักษารถยนตน้อยลง ึงตอ้ง ช้บริการ ากศูนยบริการ ึ่ ง       

การลงทุน ร่ืองมือ/อุปกร ท่ี ช้ นการป ิบติังานของศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม
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ปนส่ิงกระตุ้น ห้ ู ้ ช้บริการ กิ รงกระตุ้นทาง ท โนโลยี ละ ปน หตุ ูง ห้ ช้บริการ
สอ ลอ้งกบัการศึกษาของ  Kotler, อา้ง น ศิริวรร  สรีรัตน ละ ะ (2546: 197) 

 า้นการส่ือสาร บว่า โ ยรวม ู ้ ชบ้ริการมี วาม ิ หนอยู่ นระ บัปานกลาง ึ่ ง 

การประชาสัม ันธศูนยบริการ ่านส่ือโ ษ าต่าง  ช่น โบชัวร บปลิว มี ่า ล่ียสูงท่ีสุ  

รองลงมา ือ มีการ นะนาํศูนยบริการกบัอง กร/หน่วยงาน ละประชาชนทัว่ไป น่ือง ากทาง
ศูนยบริการไม่ไ ้ ั งบประมา นส่วนการโ ษ า ประชาสมั นัธมาก นน้การลงทุน น ร่ืองมือ 

อุปกร ท่ีทนัสมยั ื่อ ห้ ลการบริการไ ้ ียิง่ข้ึน 

 ความคดิเห็นเกีย่วกบัความไว้วางใจในการใช้บริการ 

 ลการศึกษาสรุปไ ้ว่า น า รวม บว่า ู ้ ช้บริการมี วาม ิ หน ก่ียวกับ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการอยู่ นระ บัมาก ึ่ ง วามวาง น ุ า ของ ลิต ั ท่ีทางศูนยบริการ
ลือก ชบ้ริการมี ่า ล่ียสูงท่ีสุ  รองลงมา ือ วามวาง นการ าํ นินงาน ละการป ิบติังานของ
นักงาน ละศูนยบริการ ละท่านวาง ต่อการ ขา้รับบริการ น ร้ังต่อ ไปของศูนยบริการ  

น่ือง ากศูนยบริการ ลือก ช้ ลิต ั ท่ีมี ุ า  ละมีบุ ลากรท่ีมี วามรู้ วามสามารถ หบ้ริการ
ื่อสร้างสัม นัธ า ถึง ู ้ ชบ้ริการกบัศูนยบริการ ว้ย วาม ส่ ู ลถึง ลิต ั ท่ี ั สรรมา

ปนอยา่ง ี ื่อ ชก้บัรถยนตท่ี ปนทรั ยสินมี ่าของ ู ้ ชบ้ริการ ละ วามสามารถของ นกังาน น
การ ห้บริการ ละ ร้อมตอบขอ้ กัถาม ห้กบั ู ้ ชบ้ริการอย่าง ตม  ึ่ งทาํ ห้ลูก า้รู้สึกถึง วาม
มัน่  สะ วกสบาย น กิ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการสอ ลอ้งกบัการศึกษาของ มอร กน
ละ นัท (1994: 23) ละส ติรน (วรารัตน สนัติวงษ, 2549: 18, อา้งอิง าก Stern, 1997: 7-17) 

 มอร กน ละ ันท (1994: 23) กล่าวว่า วามไว้วาง มี วามสํา ัญอย่างยิ่ง น         

การกาํหน ลกัษ ะขอ้ กูมั  ื่อ ส งสัม นัธ า ระหว่างลูก า้ ละอง กร วามไวว้าง  ือ 

ส า วาม ปน ริง ม่ือ น าํนวนหน่ึง กิ วาม ช่ือมัน่ โ ย ปน ูท่ี้มีส่วนร่วม นการ ลก ปล่ียน
วาม ช่ือถือ ละ วาม ื่อสตัย ริง  โ ยมี วามสมั นัธ กลชิ้   

 ส ติรน (วรารัตน สันติวงษ, 2549: 18, อา้งอิง าก Stern, 1997: 7-17) กล่าวว่า วาม
ไวว้าง  ือ ื้น านของ วามสัม นัธทางการติ ต่อส่ือสาร นการ ห้บริการ ก่ลูก า้ อง กร
ํา ปนต้อง รียนรู้ท ษ ี วามสัม ันธ กล้ชิ  วาม ุ ้น ย ื่อ รอง ลูก ้าประกอบ ้วย           

การส่ือสาร วาม ส่  การ หข้อ้ กูมั ท่ี ก่ียว นักบัลูก า้ การ ห้ วามสะ วกสบาย  

 ความคดิเห็นเกีย่วกบัการบอกต่อของผู้ใช้บริการ 

 ลการศึกษาสรุปไ ว้่า น า รวม บว่า ู ้ ชบ้ริการมี วาม ิ หน ก่ียวกบัการบอก
ต่อของ ู ้ ชบ้ริการอยู่ นระ บัมาก ึ่ งท่าน ะ นะนาํ ื่อนหรือ นรู้ กั ห้มา ช้บริการของศูนย 

บริการมี ่า ล่ียสูงท่ีสุ  รองลงมา ือ ท่านมี วามยิน ีท่ี ะบอกว่า ชบ้ริการลา้งสี- ู ุ่ น ากท่ี
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ไหนหากมีบุ ลอ่ืนถาม การบอกต่อ ปนการส่ือสาร บบไม่ ปนทางการ ื่อ หข้อ้มูล ละมีอิทธิ ล
กบัการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ  ึ่ ง ู ้ ชบ้ริการท่ีศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขา
วิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ะ ปนส่ือ นการนาํขอ้มูลท่ีไ รั้บ าก วาม ึง อ นการ ขา้ ชบ้ริการไป
ย ร่  นะนาํ ทาํ ห้ศูนยบริการสามารถขยายกลุ่มลูก า้ ิ่มข้ึน ากการส่ือสาร บบบอกต่อทาํ
หมี้ าํนวน ู ้ ชบ้ริการ ิ่มข้ึน รายรับของศูนยบริการ ิ่มข้ึน ละ ปนการ ชต้น้ทุนการส่ือสารทาง
การตลา ท่ีตํ่าท่ีสุ ละมี ลต่อการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ มาก น่ือง าก การส่ือสาร บบบอกต่อ
ากการบอก ล่าประสบการ การ ช้บริการทาํ ห้ล กระบวนการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ น

ขั้นตอนการประ มิน ่า สอ ลอ้งกับ การศึกษาโม ลกระบวนการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ  

ของอสั ล (2004: 466-468) 

 อสั ล (2004: 466-468) กล่าววา่ การติ ต่อส่ือสาร บบปากต่อปาก ต่ละรูป บบ ะมี
วามสาํ ญัต่อกระบวนการตั สิน ื้อของ ูบ้ริโ น ต่ละขั้นตอน ไม่ หมือนกนั ม่ือ ูบ้ริโ

ไ ้รับข้อมูล ิ่ม ติม าก ื่อน ญาติ หรือ ี่น้อง ึ่ งมีประสบการ ช้โ ยตรง าํ นะนํามี
วามสาํ ญัมากท่ีสุ ต่อการตั สิน ขั้นสุ ทา้ย ของ ูบ้ริโ  โ ย าะอยา่งยิ่ง วาม ิ หนของ
ู ้ ก่ียวขอ้งโ ยตรง (Relevant Other) ก่ียวกบั ลิต ั ท่ี ะ ื้อ ่อนขา้ง ะมีอิทธิ ลต่อการตั สิน
ื้อของ ูบ้ริโ ปนอยา่งมาก 

อทิธิพลความเป็นเลศิของคุณภาพบริการทีมี่ต่อความไว้วางใจในการใช้บริการ 

 สมมติฐานที่ 1 ลการท สอบสมมติ าน บว่า วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) การหา ่าสัมประสิทธิถ ถอย หุ ู ของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ มีอิทธิ ล
ต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ โ ยมี ่า วามสามารถ นการ ่าการ ยากร ิ ปนร้อยละ 69 

ึ่ ง วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ช้บริการ ม่ือ
ิ า าราย า้นของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ช้

บริการ  รียงตามลาํ บั งัน้ี 

 า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

(  = 0.293, P-Value <0.05) น่ือง ากศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ี
รังสิต-หลกัส่ี) ตั้งอยูริ่มถนนวิ าว ี-รังสิต ละมีป้ายบอกศูนยบริการอยา่งชั น ทาํ ห้ ู ้ ชบ้ริการ
ินทางมา ชบ้ริการไ ส้ะ วก ละมีการ ั ส า ศูนยบริการ ปนระ บียบ สะอา  นอก ากน้ี ทาง

ศูนยบริการมีการ ั ื้นท่ี ื่อ ห้ ู ้ ชบ้ริการไ ้ กั อ่น นช่วง วลารอ อยระหว่างรอรับบริการ ช่น  

มีร้านอาหาร ร้านกา  ละห้องรับรองท่ีไ ้ ั ตรียมหนงัสือ นิตยสาร โทรทศัน ละอิน ตอร นต
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ห้ ู ้ ช้บริการไ ้ ลือกทาํกิ กรรม สมือนอยู่ท่ีบา้น ทาํ ห้ ู ้ ช้บริการไ ้รับ วามสะ วกสบาย        

อ่น ลาย ละ ปนการ กั อ่นอีก ว้ย  

 า้น วาม ุม้ ่าการบริการ มีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ (  = 

0.212 , P-Value <0.05)  น่ือง ากศูนยบริการมีการตั้งรา าไ ้ หมาะสมกบั ุ า การบริการทั้ง
การ ลือก ช้ ลิต ั  ละ วามสะอา ของรถยนตหลงั ขา้รับบริการ ทาํ ห้ ม่ือ ู ้ ชบ้ริการประ มิน
ุ ่าระหว่างรา า ่าบริการกบั ุ า การบริการ ลว้มี วาม หมาะสม ึ่ ง วาม หมาะสมของ 

การกาํหน อตัรา ่าบริการ ปน วาม า หวงัของ ู ้ ชบ้ริการ สอ ลอ้งกบั ลการวิ ยัของ น าร 

ประทุมทอง (2554: 61) ศึกษาการส่ือสาร บบบอกต่อ วาม า หวงั ละการรับรู้ของ ูรั้บบริการ
ลีนิ วามงาม วุ ิศกั ิ ลีนิก กรุง ท มหาน ร  ลการศึกษา บว่า ูรั้บบริการมี วาม า หวงั น

ขอ้ วาม หมาะสมของการกาํหน อตัรา ่าบริการ ึ่ ง วาม หมาะสมของการกาํหน อตัรา ่าบริการ
ปนส่ิงกระตุน้ น วามรู้สึกนึก ิ ของ ู ้ ื้ อ ละนําไปสู่การตอบสนองของ ู ้ ื้ อสอ ลอ้งกับ
โม ล ติกรรม ูบ้ริโ  หรือS-R Theory ของ Kotler, อา้ง น ศิริวรร  สรีรัตน ละ ะ (2546: 

196-199) ศึกษาถึง หตุ ูง ท่ีทาํ ห้ กิ การตั สิน ื้อ ลิต ั  โ ยมี ุ ร่ิมตน้ ากการท่ี กิ        

ส่ิงกระตุน้ท่ีทาํ ห้ กิ วามตอ้งการส่ิงกระตุน้ ่าน ขา้มา น วามรู้สึกนึก ิ ของ ู ้ ื้ อ (Buyer’s 

black box) ึ่ ง ปรียบ สมือนกล่อง าํ ึ่ ง ู ้ ลิตหรือ ูข้ายไม่สามารถ า ะ นไ ้ วามรู้สึกนึก ิ
ของ ู ้ ื้ อ ะไ รั้บอิทธิ ล ากลกัษ ะต่าง  ของ ู ้ ื้ อ ึ่ ง ะนาํไปสู่การตอบสนองของ ู ้ ื้อหรือ         

การตั สิน ื้อของ ู ้ ื้อ 

 า้น วามน่า ช่ือถือมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ (  = 0.178, 

P-Value <0.05) น่ือง ากศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี)    

มีกระบวนการ ห้บริการท่ีมีมาตร าน ถูกตอ้ง ท่ียงตรง ปนไปตาม ง่ือนไข ขอ้ตกลงท่ีช้ี ง ห้กบั
ู ้ ชบ้ริการก่อน ขา้รับบริการ ละป ิบติัอย่างสมํ่า สมอ นทาํ ห้ ู ้ ชบ้ริการ กิ วามไวว้าง   

สอ ลอ้งกบั นว ิ ของ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1991: 77-79) กล่าวว่า วามไวว้าง
นการบริการ ือ วามสามารถ นการ หบ้ริการตามท่ีไ ส้ัญญาไวก้บัลูก า้อยา่งน่า ช่ือถือ ถูกตอ้ง 

ละสมํ่า สมอ 

 า้นนวตักรรมการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ (  = 

0.145, P-Value <0.05) น่ือง ากศูนยบริการมีการลงทุน ร่ืองมือ อุปกร  ท่ีทนัสมยั ละตอ้งการ
ปน ูน้าํการ ห้บริการ ึงทาํ ห้ ู ้ ช้บริการวาง นการนํารถยนต ขา้รับบริการ ละวาง น
ท โนโลยท่ีี ะทาํ หไ้ รั้บการบริการท่ีมี ุ า  
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 า้นการส่ือสารมีอิทธิ ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ (  = 0.098, P-

Value <0.05) น่ือง ากการประชาสัม นัธ ส่ือสาร ห้ศูนยบริการ ปนท่ีรู้ กัทาํ ห้ ู ้ ชบ้ริการสน
ขา้มา ชบ้ริการ น ร้ัง รก ละ ร้ังต่อ  ไป นทาํ ห้ กิ วามไวว้าง นท่ีสุ  

 ส่วน วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีไม่มีอิทธิทางบวกกบั วามไวว้าง นการ ช้
บริการ ือ บุ ลากร ู ้ ห้บริการ (  = 0.078, P-Value >0.05) ถึง มว้่า ู ้ ชบ้ริการท่ีศูนยบริการ      

บาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) มี วาม ึง อ า้นบุ ลากร ู ้ ห ้

บริการ ต่ยงัไม่มี ลต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ว้ย ู ้ ชบ้ริการมีขอ้มูล ก่ียวกบั ลิต ั
ละบริการ ปนอย่าง ี ากการ น้หาขอ้มูล นขั้นตอนการตั สิน ื้อ ึงทาํ ห้ าํ นะนาํของ
นกังาน ละ วามยนิ ี นการ หบ้ริการไม่มี ลกบั วามไวว้าง  ถึง มว้า่การบริการ ปนส่วนหน่ึง

ของส่วนประสมทางการตลา ท่ีนักการตลา ละ า้ของธุรกิ ตอ้งตอ้งสร้าง ห้ หมาะสม ื่อ
กาํหน กลยทุธการตลา ไ ป้ระสิทธิ ล 

 อทิธิพลความเป็นเลศิของคุณภาพบริการทีมี่ต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการ 

 สมมติฐานที่ 2 ลการท สอบสมมติ าน บว่า วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี) การหา ่าสัมประสิทธิถ ถอย หุ ู ของ วาม ปน ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลต่อ      

การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการโ ยมี ่า วามสามารถ นการ ยากร ิ ปนร้อยละ 63 ึ่ ง วาม ปน
ลิศของ ุ า บริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ม่ือ ิ า าราย า้นของ
วาม ปน ลิศของ ุ า บริการท่ีมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ รียงตามลาํ บั
งัน้ี า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ (  = 0.232, P-Value <0.05) า้น วาม ุม้ ่าการบริการ (  = 

0.26 , P-Value <0.05) ละ า้นนวตักรรมการบริการ (  = 0.232, P-Value <0.05) น่ือง าก
ศูนยบริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) มีการ ั ส า ว ลอ้ม
ศูนยบริการตั้ ง ต่การ ลือกทาํ ลท่ีตั้ งสะ วก ั ระ บียบมาตร าน ื่อรักษา วามสะอา  ปน
ระ บียบ า้น วาม ุม้ ่าการบริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ น่ือง าก
ู ้ ชบ้ริการรู้สึก ุม้ ่า าก ุ า บริการท่ีศูนยบริการมุ่ง นน้ทาํ ห้ ู ้ ชบ้ริการ ึง อ  ละยิน ี
่าย ่าบริการตามอตัราท่ีตกลง ื่อรับบริการ ละ ้านวตักรรมการบริการอิทธิ ลทางบวกต่อ      

การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ น่ือง าก าก ร่ืองมือ อุปกร ท่ีทนัสมยั ทั้ง 3 า้น ปนปั ยัท่ีถูก
กระตุน้ ึงทาํ ห้ กิ การบอกต่อหรือกล่าวถึง สอ ลอ้งกบัการศึกษาของ บอร นท ละมอ รียทิ 

(Burnett & Moriarty, 1998: 335) กล่าวว่า การ ู ุยหรือกล่าวถึง ก่ียวกบั ลิต ั นั้นอา ถูก
กระตุน้โ ยปั ยัต่าง  ากบุ ล นหน่ึงอา ะรวบรวม ลิต ั หรือกิ กรรมหน่ึงท่ีน่าช่ืนชม 
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ละยนิ ีท่ี ะ ู ถึง ก่ียวกบั ลิต ั หรือกิ กรรมนั้น ึ่ งสามารถท่ีช้ีนาํ ห้ ก่บุ ลท่ีน่าสน โ ย
ชก้ารสนทนา 

 ส่วน า้นบุ ลากร ู ้ หบ้ริการ (  = 0.049 , P-Value >0.05) า้น วามน่า ช่ือถือ (  = 

0.089, P-Value >0.05) ละ า้นการส่ือสาร (  = 0.003, P-Value >0.05) ไม่มีอิทธิ ลทางบวกต่อ
การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ น่ือง าก ู ้ ชบ้ริการมีขอ้มูล ก่ียวกบัการบริการของศูนยบริการตั้ง ต่
ขั้นตอนการตั สิน ขา้ ช้บริการ ละ ู ้ ช้บริการสามารถ น้หาขอ้มูล ก่ียวกับการ ู ลรักษา
รถยนต ากส่ือต่าง  นปั ุบนัท่ี ปิ กวา้ง ละหลายช่องทาง ึงทาํ ห้การ ห้ขอ้มูลของ นกังาน 

ไม่มี ลต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ วามน่า ช่ือถือ ละการส่ือสารถึง มว้่า ะ ปน า้นหน่ึงท่ี
สนับสนุน ห้ศูนยบริการไ รั้บ วาม ช่ือมัน่ ละไ รั้บการ นะนาํ ประชาสัม นัธศูนยบริการ ห้
ปนท่ีรู้ กั ต่ไม่สามารถสร้าง รงบนั าล ห้ ู ้ ชบ้ริการ กิ วามรู้สึกสนับสนุนบริการ น กิ
การบอกต่อไ  ้

อทิธิพลความไว้วางใจในการใช้บริการทีมี่ต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการ 

 สมมติฐานที่ 3 ลการท สอบสมมติ าน บว่า วามไวว้าง นการ ช้บริการมี
อิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-

หลกัส่ี) การหา ่าสัมประสิทธิถ ถอย หุ ู ของ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวก
ต่อการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ โ ยมี ่า วามสามารถ นการ ่าการ ยากร ิ ปนร้อยละ 45           

ึ่ ง วามไวว้าง นการ ชบ้ริการมีอิทธิ ลทางบวกต่อการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ น่ือง าก วาม
สมํ่า สมอท่ีไ รั้บ ากการ ุ า บริการทาํ ห้ ู ้ ช้บริการไวว้าง น กิ วามสัม นัธ ูก นั  

ระหว่างศูนยบริการ ละ ู ้ ชบ้ริการ นทาํ ห้ กิ ติกรรมการ ื้อ ํ้ า มี ล ห้ศูนยบริการมี าน
ลูก า้ประ าํ หนียว น่น นทาํ ห้ กิ วาม งรัก กั ี ละ ปน หล่งท่ี ห้ขอ้มูล ว้ย าํบอก ล่าต่อ
บุ ลอ่ืนสามารถ ิ่ม าํนวนลูก า้ นอนา ต ิ่มข้ึน ช่วยสร้าง ลกาํไร หก้บัศูนยบริการ ละขยาย
าํนวนลูก า้ท่ี กิ ลต่อการ ื้อมาก ละ ช้ตน้ทุนทางการส่ือสาร ละประชาสัม นัธตํ่า ต่มี

อิทธิ ลต่อ ลประกอบการของธุรกิ มาก สอ ลอ้งกบัการศึกษาของ ียร  (Pearce, 1997: 1-31 

อา้งถึง น อมรรัตน ินยักุล, 2549: 19) กล่าวว่า ลูก า้ท่ีมี ุ ่าต่อธุรกิ มากท่ีสุ  ือ ลูก า้ท่ีมี
วาม งรัก กั ีต่อตราสิน า้อย่างมาก ละ ปน ูท่ี้ ชสิ้น า้ นปริมา มากข้ึน ว้ย งันั้น กลยุทธ

ทางการตลา ึง วรมุ่งสร้าง วาม งรัก กั ี ละตอ้งมุ่งไปท่ีกลุ่มลูก า้ ึ่ งมี วาม งรัก กั ี นตรา
สิน า้ ละกลุ่มท่ี ื้อสิน า้ นปริมา มาก ึง ะทาํ หธุ้รกิ ไ รั้บกาํไร นระยะยาว 
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ประ ยชน์จากการวจัิย 

 1.  ประ ยชน์เชิงการจัดการ 

 การศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้
บริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

ส่ิงสํา ญั ือ กิ การตอ้ง น้น วามสํา ญัการ ห้บริการท่ี ปน ลิศ ก่ลูก า้ ื่อ ิ่มศกัย า น       

การ ห้บริการอีกทั้ง นปี 2558 กิ การตอ้ง ตรียม ร้อม ื่อ ขา้สู่ประชา มอา ียน อนั ะนาํมา ึ่ ง
การ ปล่ียน ปลง ละการ ข่งขนั าก ู่ ข่ง ิ่มมากข้ึน งันั้น กิ การตอ้ง ห้ วามสํา ญั นทุก  

้านของการ ห้บริการ ื่อการ ั การท่ี ะ ปนประโยชนต่อกิ การ โ ย ้าของกิ การ วร ห้
วามสาํ ญั งัน้ี 

 1.1 กิ การ วร าํ นินงานมุ่งลูก า้ ปนสาํ ญัมากข้ึน ช่น สาํรว วามตอ้งการของ
ูบ้ริโ  ึ่ งทาํ ห้กิ การสามารถวาง นทางการตลา  ื่อตอบสนอง วามตอ้งการของ ูบ้ริโ

ไ ้ ียิง่ข้ึน 

 1.2 กิ การ วร ั นาปรับปรุง ูมิทศันศูนยบริการอยา่งต่อ น่ือง ละ ั นา ื้นท่ี
ศูนยบริการ ห้ รบวง ร ื่อตอบสนอง วามตอ้งของ ูบ้ริโ ไ ห้ลากหลาย ละ ห้บริการอยา่ง
รบวง ร 

 1.3 กิ การ วรมีการสํารว ตลา ื่อวิ ราะห ู่ ข่งอยู่ สมอ ื่อปรับปรุง น ละ      

กลยทุธการตลา ห้สอ ลอ้งกบัสถานการ ปั ุบนั ละการ ข่งขนัทางธุรกิ ท่ี ปล่ียน ปลงอยู่
สมอ 

 1.4 กิ การ วรมีการศึกษา วาม ปนไปไ ้ นการลงทุน ร่ืองมือ อุปกร ต่าง  

ื่อ ิ าร า วาม ุม้ ่าการลงทุน ทั้งน้ี ท โนโลยี ร่ืองมือ อุปกร ท่ีทนัสมยัช่วย ห้ศูนยบริการ
ิ่ม ํานวนการ ห้บริการไ ้ ิ่มข้ึน หลากหลายข้ึน ละ ปนการ ั นาการ ห้บริการของ

ศูนยบริการอยา่งต่อ น่ือง 

2.  ประ ยชน์เชิงท  ี

 งานวิ ัยน้ีก่อ ห้ กิ ประโยชน น ชิงท ษ ี โ ยการบูร าการทาง นว ิ ละ
ท ษ ี ก่ียวกบั วาม ปน ลิศ ุ า บริการ ื่อสร้างกรอบ นว วาม ิ การวิ ยั ก่ียวกบั วาม ปน
ลิศของ ุ า บริการ า้นบุ ลากร ู ้ ห้บริการ า้นส า ว ลอ้มศูนยบริการ า้น วาม ุม้ ่า
การบริการ า้น วามน่า ช่ือ า้นนวตักรรมการบริการ ละ า้นการส่ือสาร โ ย าะอยา่งยิง่ วาม
ไวว้าง นการ ช้บริการรวมถึงการบอกต่อของ ู ้ ช้บริการ ้วยการศึกษา น ชิง หตุการ   

ปั ุบนัท่ีธุรกิ บริการ “ าร ร” มีการ ติบโตอยา่ง ร่หลาย ทาํ หก้าร ข่งขนัทางธุรกิ ิ่มสูงข้ึน 

ึ่ งอง ประกอบต่าง  ถือ ปนปั ยัสํา ญั ท่ี ะส่ง ลทางบวกต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 
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กล่าว ือ ม่ือ ู ้ ช้บริการ กิ การรับรู้ น วาม ปน ลิศของ ุ า บริการย่อมส่ง ล ต่อ วาม
ไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการมากข้ึน งันั้น การวิ ยั ร้ังน้ีทาํ ห้ หน
นวทางการกาํหน การวาง น ละกาํหน กลยทุธทางการตลา  นการ ั นา วาม ปน ลิศของ
ุ า บริการ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ห้ ิ่มสูงมากข้ึน 

ทั้งน้ี ื่อ ปนการ ิ่มศกัย า ละ วามมุ่งมัน่ นการบริการของกิ การ ห้มีประสิทธิ า ละ
ประสิทธิ ลตาม ารกิ ของกิ การ  

 ข้อเสนอแนะสาหรับการวจัิยในอนาคต  

 1. วรศึกษา วาม า หวงัของ ูบ้ริโ ท่ีมีต่อการ ชบ้ริการ ากศูนยบริการบาง าก 

กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) ทั้งน้ี ื่อ ปน นวทาง นการ ั นาการบริการ
หต้รงกบั วามตอ้งการ ละ วาม า หวงัของ ูบ้ริโ ทั้ง นอ ีต ละ นอนา ต 

 2. วรมีการศึกษา ิ่ม ติม ก่ียวกบั ชิง ุ า ปนการสัม าษ ูบ้ริหาร า้ของธุรกิ
ก่ียวกับทิศทาง นการ ติบโตของธุรกิ  ละ นวทาง นการ ั นาศักย า การ ข่งขันทาง
การตลา  ทั้งน้ี ื่อ หไ้ ้ ลการศึกษาวิ ยัท่ี ปนประโยชนต่อ ลการ าํ นินงานต่อไป 

 3. วรมีการศึกษา ู่ ข่ง น ื้นท่ี กล้ ียง ื่อสามารถประ มิน วามสามารถทาง       

การ ข่งขนั ละกาํหน กลยทุธทางการตลา ไ มี้ประสิทธิ า  
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รหสั บบสอบถาม 

 

บบสอบถาม 

การวิ ยั ร่ือง  อิทธิ ล วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ  ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ช้บริการ     

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

าํช้ี ง นการตอบ บบสอบถาม 

1. ูต้อบ บบสอบถาม บบัน้ี ือ ู ้ ชบ้ริการหรือ า้ของรถยนต ท่ี ชบ้ริการของบาง าก
กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

2. บบสอบถาม บบัน้ี ั ทาํข้ึนโ ยมีวตัถุประสง  ื่อศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ
ุ า บริการ  ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ   

3. บบสอบถาม บบัน้ีมี 5 ตอน ึ่ งประกอบ ว้ย 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ก่ียวกบัสถาน า ส่วนบุ ลของ ูต้อบ บบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

 ตอนท่ี 3 วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

 ตอนท่ี 4 การบอกต่อของ ุ ้ ชบ้ริการ 

 ตอนท่ี 5 การ ส ง วาม ิ หน ละขอ้ สนอ นะ 

4. าํตอบของท่าน ปนประโยชนอยา่งยิง่ ต่อการศึกษา ื่อศึกษาอิทธิ ล วาม ปน ลิศของ
ุ า บริการ  ท่ีมีต่อ วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ  ละการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ ูว้ิ ยั ึง ร่

ขอ วามกรุ า ากท่าน นการตอบ บบสอบถาม ห้ รบทุกขอ้ าํถามตาม วาม ปน ริง อน่ึง ูว้ิ ยั
ขอรับรองว่า าํตอบของท่าน ะ ปน วามลบั ละ ะไม่มี ลกระทบต่อท่าน ต่ประการ  ูว้ิ ยั
หวงั ปนอยา่งยิง่วา่ ะไ รั้บ วามอนุ ราะห ากท่าน ึงขอขอบ ระ ุ ท่านมา  โอกาสน้ี 

 

                                                          นางสาวกรกนก ชุบ วงวาปี 

นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการ ั การ า รั ละ า อกชน 

                                                              บั ิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป ก่ียวกบัสถาน า ส่วนตวัของ ูต้อบ บบสอบถาม 

าํช้ี ง   โปร ทาํ ร่ืองหมาย    นช่องวา่ง        หนา้ขอ้ วามท่ี ปน ริง ก่ียวกบัตวัท่าน 

 1. ศ     ชาย                                                            หญิง 

 2.อาย ุ                    ตํ่ากวา่  20 ปี                                              20-29 ปี       

                                            30-39 ปี                                                     40-49 ปี                

                                            50-59 ปี                                                     60 ปีข้ึนไป 

 3.ระ บัการศึกษาสูงสุ  หรือ กาํลงัศึกษาอยู่ นระ บันั้น  

      ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่                           มธัยมศึกษาตอนตน้ 

      มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.                    อนุปริญญา/ปวส. 

       ปริญญาตรี                                                ปริญญาโทหรือสูงกวา่  
 4.สถาน า สมรส 

โส                                                         สมรส                                

หยา่/หมา้ย                                                  อ่ืน  …………….... 

 5.อาชี  

        ธุรกิ ส่วนตวั             รับราชการ/ นกังานรั วิสาหกิ  

        นกังานบริษทั อกชน             นิสิต/นกัศึกษา 
        รับ า้งทัว่ไป               อ่ืน  (โปร ระบุ)…………… 

 6.รายไ ต่้อ ือน 

        ตํ่ากวา่ 10,000 บาท                 10,001 – 20,000 บาท 

        20,001 – 30,000 บาท                              30,001 – 40,000 บาท 

        40,001 – 50,000 บาท                              50,001 บาทข้ึนไป 

 7. าํนวน ร้ังท่ีมา ชบ้ริการท่ีบาง าก กรีนวอช อะ รี ม่ียม (สาขาวิ าว ีรังสิต-หลกัส่ี) 

นช่วง 1 ือนท่ี า่นมา 
        1 ร้ังต่อ ือน     2 ร้ังต่อ ือน 

        3 ร้ังต่อ ือน     มากกวา่ 3 ร้ังต่อ ือน 
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ตอนท่ี 2   ขอ้มูล ก่ียวกบั วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ   

าํช้ี ง   โปร ทาํ ร่ืองหมาย  ลง นช่อง าํตอบท่ีตรงกบั วาม ิ ของท่านมากท่ีสุ  

                 ียง าํตอบ ียว 

วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

 

ระ บั วาม ิ หน 

มาก
ท่ีสุ  

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ยท่ีสุ  

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 

1. นักงานมี วามรู้ วามสามารถ นการ
หบ้ริการ ปนอยา่ง ี 

     

2. นักงานมี วามสุ า  ยิ้ม ยม้ ่ม ส ปน
มิตร กระ บักระ ง ร้อม หบ้ริการ 

     

3. นักงาน ต่งกาย ้วยชุ ยูนิ อรมท่ีสุ า  

สะอา  รียบร้อย 

     

4. นักงานมี วาม ร้อมตลอ วลา นการ
ห้บริการ  ละตอบขอ้ ักถามของ ู ้ ชบ้ริการ 

ไ ้ ปนอยา่ง ี 

     

5. นกังานมี วาม ส่ นการ หบ้ริการ อยา่ง
กระตือรือลน้ ละรว รว 

     

ด้านสภาพแวดล้อมศูนย์บริการ 

6.สถานท่ี หบ้ริการตั้งอยู่ น ื้นท่ี ท่ี ินทางมา
ชบ้ริการไ ส้ะ วก 

     

7.สถานท่ี ห้บริการ มีป้ายบอกช่ือร้าน ละ
ป้ายรา า ่าบริการชั น 

     

8.สถานท่ี ห้บริการ มีการ ั วางสิน า้ ละ
วสั ุอุปกร  อยา่ง ปนระ บียบ 
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วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

 

ระ บั วาม ิ หน 

มาก
ท่ีสุ  

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ท่ีสุ  

9.สถานท่ี ห้บริการ มีส่ิงอาํนวย วามสะ วก
บริ ว รอบ  ช่น ร้านอาหาร 

     

10.สถานท่ี ห้บริการโ ยรอบมี วามสะอา  

ทั้ง าย น ละ ายนอกศูนยบริการ   

     

ด้านความคุ้มค่าการบริการ 

11. ุ า ก า รบ ริ ก า ร ท่ี ไ ้ รั บ  มี ว าม
หมาะสมกบัรา าท่ีตอ้ง ่าย น ต่ละ ร้ัง 

     

12. ลิต ั ท่ี ชมี้ ุ า ไ ม้าตร าน  

มี วาม หมาะสมกบัการ ู ลรถยนต 

     

13.การไ ้รับ วามสะ วก วลามารับบริการ 

ช่น มีการ ั ิวท่ี หมาะสม 

     

14. วลาท่ีรอรับบริการ มี วาม หมาะสม ละ 

รว รว ทนัต่อ วามตอ้งการลูก า้ 
     

15. วามสะอา ของรถยนต ทั้ง ายนอก ละ
าย น หลงั ขา้รับบริการ ี ยีย่ม 

     

ด้านความน่าเช่อถอ 

16.รักษา าํมัน่ ละมี วามสมํ่า สมอ นการ
รักษา ุ า บริการ 

     

17. วาม ท่ียงตรง/ ื่อสัตย ของ ู ้ ห้บริการ ช่น 

ตรว สอบ หล่งท่ีมาของการ าํ นินธุรกิ ไ  ้

     

18. วามปลอ ยั นการ ขา้รับบริการ ช่น ออก
บรับรถท่ีไ ม้าตร าน ากทางศูนยบริการ  
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วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

 

ระ บั วาม ิ หน 

มาก
ท่ีสุ  

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ยท่ีสุ  

19.รั บ ิ ชอบ ต่อ ว าม สี ยหาย ท่ี กิ ข้ึ น  

นระหว่างการ ข้า รับบริการ ากทางศูนย  

บริการ  

     

20.บริการงานไ ต้รง ุ  ตามท่ี ู ้ ช้บริการ ง้
วามประสง น ต่ละ ร้ังท่ีมา ชบ้ริการ  

     

ด้านนวตักรรมการบริการ 

21. วาม ร้อม ละทันสมัยของ ร่ืองมือ/

อุปกร ท่ี ช้ นการป ิบติังาน  

     

22. ปน ูน้าํการ ลือบกระ กหน้ารถป้องกนั
การ กิ ราบนํ้าหนา้กระ ก 

     

23. ปน ูน้ําการ ก้ไข  ละข ั สนิมบนล้อ
รถยนต ื่อ วามสะอา สของล้อรถยนต
(โ ร มียม) 

     

24. ปน ูน้าํการขั สีลบรอย ละป้องกนัการ
กิ รอย หม่ ํ้ าอีก ื่อยื อายุ วาม หม่ ห้
รถยนต 

     

25. ปน ูน้ําการ ลือบ ิ ลม ก้ว ห้รถยนต 

ื่ อ วาม ํ่ า งาของรถยนต  ละป้องกัน  

การ กิ ราบ 

     

ด้านการส่อสาร 

26.มีการ นะนํา ศูนยบริการ  กับอง กร /

หน่วยงาน ละประชาชนทัว่ไป 
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วาม ปน ลิศของ ุ า บริการ 

 

ระ บั วาม ิ หน 

มาก
ท่ีสุ  

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ท่ีสุ  

27.ประชาสมั นัธศูนยบริการ า่นส่ือโ ษ า
ต่าง  ช่น โบชวัร บปลิว 

     

28. ถลงข่าว ปิ ตวัศูนยบริการ  โ ยมีบาง
าก ปน ู ้ าํ นินงานหลกั 

     

29.ออกบูธสาธิตการ ช้ ลิต ั  นงาน
Bangkok Internation Auto Salon มืองทอง
ธานี 

     

30. ้งข่าว ละ นะนําโปรโมชั่นท่ี ั ข้ึน  

า่นส่ือ ละ รือข่ายของศูนยบริการ  

     

 

ตอนท่ี 3    ขอ้มูล ก่ียวกบั วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ   

าํช้ี ง  โปร ทาํ ร่ืองหมาย  ลง นช่อง าํตอบท่ีตรงกบั วาม ิ ของท่านมากท่ีสุ  

              ียง าํตอบ ียว 

วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

 

ระ บั วาม ิ หน 

มาก
ท่ีสุ  

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ท่ีสุ  

31.ท่ านว า ง นก า ร ํา นิ น ง าน  ละ  

การป ิบติังานของ นกังาน ละศูนยบริการ 

     

32.ท่านวาง น ุ า ของ ลิต ั  ท่ีทาง
ศูนยบริการ ลือก ชบ้ริการ หก้บัท่าน 

 

     



117 

 

วามไวว้าง นการ ชบ้ริการ 

 

ระ บั วาม ิ หน 

มาก
ท่ีสุ  

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ท่ีสุ  

33.ท่านวาง นการรักษา ุ า  การบริการ
อยา่งสมํ่า สมอของศูนยบริการ 

     

34.ท่านวาง ต่อการ ขา้รับบริการ น ร้ังต่อ  

ไปของศูนยบริการ 

     

35.ท่านวาง น วาม ท่า ทียมกนั ท่ี นกังาน
ป ิบติัต่อท่าน ละลูก า้ท่านอ่ืน  

     

  

ตอนท่ี 4    ขอ้มูล ก่ียวกบัการบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ   

าํช้ี ง  โปร ทาํ ร่ืองหมาย  ลง นช่อง าํตอบท่ีตรงกบั วาม ิ ของท่านมากท่ีสุ  

                ียง าํตอบ ียว 

การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

ระ บั วาม ิ หน 

มากท่ีสุ  

 

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย
ท่ีสุ  

36. ท่าน ะ นะนาํ ื่อน หรือ นรู้ กั ห้มา
ชบ้ริการของศูนยบริการ  

     

37. ท่ า น ะ ก ลับ ม า ช้ บ ริ ก า ร กั บ ท า ง
ศูนยบริการ  อีก น ร้ังต่อ  ไป ร้อมชวน
ื่อน หม้า ช ้

     

38. หากทางศูนยบริการ  มีโปรโมชัน่ต่าง  

ท่านยนิ ี ะ นะนาํต่อไปยงับุ ลอ่ืน 

     

39. ท่านมี วามยนิ ีท่ี ะบอกวา่ ชบ้ริการ  

ลา้งสี- ู ุ่ น ากท่ีไหนหากมีบุ ลอ่ืนถาม 

     



118 

การบอกต่อของ ู ้ ชบ้ริการ 

ระ บั วาม ิ หน 

มากท่ีสุ  

 

มาก 

 

ปาน 

กลาง 

นอ้ย 

 

นอ้ย 

ท่ีสุ  

40.ท่าน ะชักชวน ื่อนของท่านท่ี ย ช้
บริการ ากท่ีอ่ืน หม้าท ลอง ชท่ี้ศูนยบริการ  

     

 

 

ตอนท่ี 5    วาม ิ หน ละขอ้ สนอ นะ  

………………………………………………………………………………………………………

……….................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

                                                                                                  ขอขอบ ระ ุ ะ่ 
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ประวติั ูว้ิ ยั 

 

ช่ือ     นางสาวกรกนก ชุบ วงวาปี 

วนั ือน ปี กิ     5 ศ ิกายน 2527 

 

ประวติัการศึกษา 
.ศ. 2544   สาํ ร การศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ 

โรง รียนมธัยมวั วนวิ ศษมูลนิธิ งัหวั ตรัง 

.ศ. 2545   สาํ ร การศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชี  

วิทยาลยัการอาชี ตรัง งัหวั ตรัง 

.ศ. 2546   สาํ ร การศึกษาหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย ( ทียบโอน) 

ศูนยบริการการศึกษานอกโรง รียน อาํ อ มืองตรัง งัหวั ตรัง 

.ศ. 2551  สาํ ร การศึกษาปริญญาบั ิต 

สาขาวิทยาการ ั การ (การประชาสมั นัธ) มหาวิทยาลยัราช ั
บา้นสม า้ ระยา งัหวั กรุง ท มหาน ร 

 

ประวติัการทาํงาน 

.ศ. 2551 - 2551 ลขานุการประธานกรรมการ หน่วยอศัวนิ 52 

บริษทั อ มริกนัอิน ตอร นชชัน่ นล อสชวัรันส าํกั (AIA) 

.ศ. 2552 - 2552  Sales Executive Mercedes Benz 

บริษทั อมบี อส ออโต ้ น ตอร าํกั  

.ศ. 2552 - 2552  ิธีกรรายการ ละ ลขานุการประธานกรรมการ  

   บริษทั อส ลาส อิน ตอร นชชัน่ นล 

 .ศ. 2552 – 2553 า้หนา้ท่ีบุ ล ละธุรการ 

บริษทั ป้อมทิ ย าํกั (สาขา อมทอง) บริษทั น รือไทย          

บ บอ ร  

.ศ. 2555 – ปั ุบนั ู ้ ั การทัว่ไป 

  หา้งหุน้ส่วนสามญั “กรีนวอช” 
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