การค้นคว้ าอิสระ
ความสั มพันธ์ ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้ บริการ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท
The Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction of using the Westin
Grande Sukhumvit Hotel

นายนฤพันธุ์ กลิน่ ขจร
5917102003

การค้นคว้ าอิสระนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พุทธศักราช 2562

(ค)

กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ ผูเ้ ขียนต้องขอขอบพระคุณ ดร.รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ เป็ น
อย่างสู งที่ท่านได้กรุ ณารับเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ ช่วยควบคุม ช่วยวางแผนแนวทางให้
คาแนะนา ตลอดจนตรวจและแก้ไขสารนิ พนธ์น้ ี ให้สาเร็ จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุ ณ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบ
แบบสอบถามจนได้ขอ้ มูลสาหรับงานวิจยั
นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุ ณ ดร.รุ่ งโรจน์ สงสระบุญ ที่กรุ ณาตรวจสอบแก้ไขสาร
นิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความเรี ยบร้อยสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น และขอขอบพระคุณต่อทุกๆ ท่านที่มิได้กล่าวนามมา
ในที่น้ ี ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการเขียนสารนิพนธ์น้ ี
สุ ดท้ายนี้ หวังว่าสารนิ พนธ์ฉบับนี้ คงจะเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุ ณภาพบริ การกับความพึงพอใจของลู กค้าที่ มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขมุ วิท
นฤพันธุ์ กลิ่นขจร
20 เมษายน 2562

สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่
1. บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
1.2 กรอบแนวความคิด
1.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.6 ขอบเขตของการศึกษา
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8 นิยามคาศัพท์
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
2.4 ประวัติความเป็ นมา โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3. วิธีดาเนินการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 การตรวจสอบเครื่ องมือ
3.4 องค์ประกอบของแบบสอบถาม
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล
3.6 วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ

หน้ า
(ก)
(ข)
(ค)

1
3
3
4
4
4
4
5
6
12
15
23
25
27
28
29
30
30
31

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
บทที่
4. ผลการวิจัย
4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง
4.3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะ

34
37
43
46
47
48

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก แบบสอบถาม

51

สารบัญ (ต่ อ)
ตารางที่
หน้ า
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านเพศ
34
4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
35
4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพ
35
4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา
36
4.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
36
4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ าใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านสิ่งที่สมั ผัสได้
37
4.7 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ าใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านความน่าเชื่อถือ
38
4.8 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ าใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านการตอบสนอง
39
4.9 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ าใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านการให้ความมัน่ ใจ
40
4.10 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ าใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านการเอาใจใส่
41
4.11 การเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท เป็ นรายด้าน
41
4.12 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน
แกรนด์ สุขมุ วิท
42
4.13 ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทินแกรนด์ สุขมุ วิท รายด้าน
43
4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทินแกรนด์ สุขมุ วิท รายด้าน
44

สารบัญรูปภาพ
ภาพที่
1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
แม้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง แต่ภาพรวมการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการยังคงเป็ นไปอย่างรุ นแรง ทั้งการแข่งขันในเซ็กเมนต์โรงแรมระดับสามดาวลงมา เพือ่
แย่งชิงฐานนักท่องเที่ยวระดับกลางที่มีจานวนมาก รวมถึงการแข่งขันในเซ็กเมนต์โรงแรมระดับสี่
ดาวขึ้นไป ที่เริ่ มมีจานวนผูเ้ ล่นมากขึ้นจากการลงทุนก่อสร้างโรงแรมของกลุ่มผูป้ ระกอบการพัฒนา
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อย่า งไรก็ ดี ในปี พ.ศ. 2561 ธุ ร กิ จ โรงแรมยัง คงได้รั บ อานิ ส งส์ จ ากภาคการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัว มูลค่าตลาดธุรกิจโรงแรมที่ขยายตัวอย่างต่อ เนื่ อ งในระยะที่ผ่านมา ดึงดู ดให้
ผูป้ ระกอบการรายใหม่ยงั คงเข้าสู่ ตลาด สอดคล้องกับสถิติจานวนโรงแรมและห้องพักที่เพิม่ สูงขึ้น
อย่างต่อ เนื่ อ ง อี กทั้งตัวกลางที่เป็ นแพลตฟอร์ ม การแบ่งปั นที่พกั อย่าง Airbnb รุ กขยายเครื อ ข่าย
เจ้าของที่พกั ยิง่ ส่ งผลให้จานวนห้องพักที่เป็ นทางเลือกในการใช้บริ การสาหรับนักท่องเที่ย วเพิ่ม
สู งขึ้น สะท้อนถึงการแข่งขันระหว่างผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมที่น่าจะมีแนวโน้มรุ นแรงยิง่ ขึ้น
ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่ยงั กดดันให้อตั ราการเข้าพักและค่าห้องพักเฉลี่ยยังคงทรงตัวจากในระยะที่ผ่าน
มา ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรมอาจวิเ คราะห์พฤติกรรมและความต้อ งการใช้บ ริ การที่พ กั ของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวทางเลือก โดยแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็ นเซ็กเมนต์ต่างๆ แล้วนาเสนอ
บริ การที่พกั รวมถึงทาการตลาด โดยนอกจากการโฆษณาและการจัดโปรโมชันผ่านทั้งช่อ งทาง
ออฟไลน์และออนไลน์แล้ว ผูป้ ระกอบการยังต้องทาการตลาดเพือ่ เจาะนักท่องเที่ยวแต่ละเซ็กเมนต์
ที่มีรูปแบบการทาการตลาดและช่ องทางการทาการตลาดแตกต่างกันไปอีกด้วย ปฏิเสธไม่ ได้ว่า
ธุ รกิ จโรงแรมขนาดกลางและเล็กยังต้อ งพึ่งพาการขายห้องพักผ่าน OTA (Online Travel Agency
หรื อ การขายห้องพักผ่านตัวกลางที่ให้บริ การทาธุรกรรมด้านการท่องเที่ยวผ่านอินเทอร์เน็ต) เพือ่
ขยายช่องทางการขายห้องพักให้สามารถเข้าถึงฐานนักท่องเที่ยวได้สูงสุ ด ในขณะที่ผปู ้ ระกอบการ
ยังต้อ งควบคุ มต้นทุนการขายให้ต่ าที่สุ ดควบคู่กันไป โดยยังจะต้อ งจ่า ยค่าคอมมิ ช ชั่น ให้ OTA
สาหรับการขายทุกๆ ห้องพัก ที่ส่งผลให้อตั รากาไรของผูป้ ระกอบการลดลง ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมอง
ว่า ผูป้ ระกอบการอาจกระตุน้ การจองห้องพักผ่านช่องทางของโรงแรมด้วยการเพิ่มข้อเสนอพิเศษ
เพื่อลดค่าคอมมิชชัน่ ที่จ่ายให้ OTA เช่น เพิม่ ข้อเสนอพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ อย่างอาหารเช้า
Late Checkout และมอบของที่ ร ะลึ กเมื่ อ จองห้อ งพักผ่า นเว็บ ไซต์ของโรงแรม การท า Loyalty
Program เป็ นต้น แม้ช่ อ งทางออนไลน์ จ ะเป็ นตัว ช่ ว ยในการหาข้อ มู ล และท าธุ รกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวสา หรับนักท่องเที่ยว ซึ่ งสะท้อนโอกาสสา หรับผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมในการน า
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เสนอห้ อ งพัก และท าการตลาดถึ ง นัก ท่ อ งเที่ ย ว ได้โ ดยตรง แต่ ก ารที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถ
เปรี ยบเทียบข้อมูลต่างๆ ทั้งราคา การให้บริ การ สิ่งอานวยความสะดวก และทาเลที่ต้งั ได้ดว้ ยตนเอง
นั้น ยิง่ ส่งผลให้ผปู ้ ระกอบการจาเป็ นต้องแข่งขันกันจัดโปรโมชัน่ อย่างรุ นแรงยิง่ ขึ้น ทั้งการนาเสนอ
โปรโมชัน่ ผ่านช่ องทางของโรงแรมเอง และผ่าน OTA เพื่อ ดึ งดู ดการใช้บริ การจากนักท่องเที่ยว
ประกอบกับแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวตัดสิ นใจจองที่พกั ในทันทีก่อนการเดินทางเพียงไม่นาน (Last
Minute Booking) ยิ่งกระตุน้ ให้การจัดโปรโมชั่นของผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่อ ยู่ในรู ปแบบการ
แข่งขันด้านราคา เพื่อ กระตุน้ ให้นักท่อ งเที่ยวจองที่พกั ในทันที รวมถึ งนักท่อ งเที่ยวยังสามารถ
ยกเลิกการจองห้องพักได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย สถานการณ์ดงั กล่าว
นับเป็ นความท้าทายในการบริ หารจัดการรายได้สาหรับธุรกิจโรงแรม (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, 2561)
สาหรับการดาเนิ นงานของธุรกิจโรงแรมในปั จจุบนั นับได้ว่ามีการพัฒนาไปมากจากอดีต
ในเรื่ องของความทันสมัยเข้ากับยุคปั จจุบนั โรงแรมที่สร้างขึ้นใหม่ก็จะมีความทันสมัยมีเทคโนโลยี
เข้ามาควบคู่ ส่ วนโรงแรมที่เก่าก็ตอ้ งมีการปรับปรุ งให้ทนั ตาม เพราะถ้าไม่เช่นนั้นก็จะตามคู่แข่ง
ทางธุรกิจไม่ทนั และในปั จจุบนั ธุรกิจด้านโรงแรมได้เติบโตมากขึ้นเพื่อที่รองรับนักท่องเที่ยว นัก
ธุรกิจ ที่จะเข้ามาใช้บริ การจึงส่ งผลให้มีการแข่งขันกันสู งเพื่อที่จะดึ งดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ
และกลับมาใช้บริ การใหม่เมื่อเคยมาใช้บริ การแล้ว เรี ยกว่า ความจงรักภักดี ในปั จจุบนั มีโรงแรมที่
เป็ นเครื อข่าย ในด้านการบริ การเกิดขึ้นหลายแห่ งซึ่ งโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท เป็ น
โรงแรมหนึ่ งของเครื อข่ายโรงแรมในเครื อแมริ ออท ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่มีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับกัน
ทัว่ โลก โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์สุขมุ วิท เป็ นโรงแรมที่มีมาตรฐาน และการบริ การที่ดีเยีย่ มใน
ระดับห้าดาว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 259 ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
10110 เป็ นโรงแรมที่ ต้ งั อยู่ในทาเลใจกลางสุ ขุมวิท ติดกับห้างเทอมินอล รถไฟฟ้ าบีทีเอส สถานี
อโศก และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี สุขุมวิท จึงทาให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย มีจานวน
ห้องพัก 365 ห้อง พร้อมสิ่ งอานวยความ สะดวกครบครันตั้งแต่ ห้องอาหาร ห้องประชุม ฟิ สเนต
แอนด์สปาพร้อมสระว่ายน้ า แต่เนื่ องจากบริ เวณที่ต้ งั ของโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท
ตั้งอยู่ในย่านธุ รกิ จและมี ความสะดวกสบายในด้านการเดิ นทาง จึงทาให้เป็ นบริ เวณที่มี โรงแรม
ตั้งอยูม่ ากมาย ยกตัวอย่าง เช่น โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขมุ วิท โรงแรมโฟร์พอยท์ส โรงแรมแก
รนด์เซ็ นเตอร์ พอยต์ สุ ขุมวิท เป็ นต้น ภาวะการณ์ แข่งขันที่รุนแรงดังกล่าวทาให้ทุกโรงแรมต่าง
พยายามที่จะหาลูกค้ามาใช้บริ การในโรงแรม ของตนให้มากที่สุด จึงส่ งผลให้การแข่งขันทางด้าน
ต่าง ๆ สู งขึ้นไม่ว่าจะเป็ นในด้านราคา และด้านการบริ การ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ส่วนแบ่งการตลาดจาก
โรงแรมอื่น และมีการปรับปรุ งบริ การ ราคา การจัดจาหน่ าย รวมทั้งการส่ งเสริ มการขาย เพื่อความ
ได้เปรี ยบคู่แข่ง
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ดัง นั้น จะเห็ น ได้ว่า การแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ นั้น มี ความรุ น แรงและเพิ่ม ขึ้ นอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
นอกจากปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่โรงแรมต่างๆ ใช้เป็ นกลยุทธ์หลักในการดาเนิ นธุรกิ จแล้ว
ส่ วนสาคัญที่ลูกค้าใช้ในการตัดสิ นใจเข้าพักในโรงแรมคือ คุณภาพด้านการให้บริ การของโรงแรม
ที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์และคุณภาพของโรงแรม ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษา “ความสัมพันธ์
ระหว่างคุ ณภาพบริ การกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์
สุ ขุมวิท ” เพื่อวัดผลความพึงพอใจในการใช้บริ การและนามาพัฒนาปรับ ปรุ งการให้บ ริ ก ารให้
สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างถูกต้อง
1.2 กรอบแนวควำมคิด
ตัวแปรต้ น

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปรตำม

ปัจจัยด้ ำนคุณภำพบริกำร
สิ่งที่สมั ผัสได้
ความน่าเชื่อถือ
การตอบสนอง
การให้ความมัน่ ใจ
การเอาใจใส่

H1

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ที่เข้ ำมำใช้ บริกำรโรงแรม เดอะ
เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท

ภำพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
1.3 ตัวแปรที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ตัว แปรอิ ส ระ คื อ ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพบริ ก าร ประกอบด้ว ย 1) สิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ 2) ความ
น่าเชื่อถือ 3) การตอบสนอง 4) การให้ความมัน่ ใจ และ 5) การเอาใจใส่
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขมุ วิท
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1.4 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพือ่ สารวจปั จจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
1.5 สมมติฐำนกำรศึกษำ
H1: ปั จจัยด้านคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริ การในโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
1.6 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ขอบเขตเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามปลายปิ ด
(Closed – End Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
ขอบเขตด้ ำนพื้นที่
พื้นที่ในการวิจยั คือ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท กรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และ
สรุ ปผลการศึกษาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถาม
ระหว่างเวลา 10.00 น. – 18.00 น. วันละ 20 คน รวม 20 วัน
1.7 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงปั จจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขมุ วิท
2. ทาให้ทราบถึงปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าที่
เข้ามาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
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1.8 นิยำมศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
1. โรงแรม หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริ การผูเ้ ดินทาง
ในเรื่ องของที่พกั อาศัย อาหาร และบริ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรื ออาคาร
ที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรี ยงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรื อหลายหลัง ซึ่ งมีบริ การต่าง ๆ เพื่อ
ความสะดวกของผูท้ ี่มาพัก ซึ่งเรี ยกว่า "แขก" (guest)
2. ลูกค้ำ หมายถึง ผูซ้ ้ือ หรื อผูใ้ ช้บริ การ
3. ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครี ยด เป็ นความรู ้สึก
ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุ ขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรื อ
เป็ นความรู ้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทาให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็ นความรู ้สึกที่บรรลุถึงความ
ต้องการ
4. คุณภำพบริ กำร (Service Quality) หรื อ (SERVQUAL) หมายถึง สิ่ งที่ลูกค้าจะรับ รู ้ไ ด้
จากการให้บริ การ และเป็ นสิ่งที่ลูกค้าจะตัดสินเมื่อได้รับบริ การ ประกอบด้วยคุณภาพการบริ การทั้ง
5 ด้าน
4.1 สิ่ งที่สัมผัสได้ (Tangible) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถรับรู ้
ได้ด้ว ยสัม ผัส ทั้ง 5 จากบริ ก ารของโรงแรม เดอะ เวสทิ น แกรนด์ สุ ขุม วิท เช่ น การตกแต่ ง
บรรยากาศ เสียงรบกวน เครื่ องมือ อุปกรณ์ต่าง และ ป้ายต่าง ๆ
4.2 ควำมน่ ำเชื่ อถื อ (Reliability) หมายถึ ง สิ่ งที่โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขมุ วิท ต้องบริ การลูกค้าให้ได้ตามที่รับปากไว้
4.3 กำรตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองของพนักงาน เมื่อ
ลูกค้าใช้บริ การ เช่น รี บหาที่น่งั ให้เมื่อลูกค้าเดินเข้าร้าน (ร้านอาหาร) พยายามช่วยลูกค้าแก้ปัญหา
เมื่อเกิดปั ญหา สี หน้าดูเต็มใจให้บริ การ ถ้าลูกค้าถามเรื่ องพื้นฐานของบริ การก็สามารถตอบได้ การ
ตอบสนองเมื่อลูกค้ามาโวยวายใส่ และอื่น ๆ
4.4 กำรให้ ควำมมั่นใจ (Empathy) หมายถึง คุณภาพเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถ
ของพนักงานที่ให้บริ การ เพือ่ ให้เกิดความไว้วางใจจากลูกค้า
4.5 กำรเอำใจใส่ (Empathy) หมายถึง คุณภาพเกี่ยวกับการเอาใจใส่ลูกค้าของ
พนักงาน เช่น การเอาใจใส่ลูกค้าที่มาใช้บริ การเป็ นรายคน การให้ความสาคัญกับลูกค้า มีความ
เข้าใจลูกค้า และอื่น ๆ ที่แสดงถึงความเอาใจใส่
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท” ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาเอกสารและผลงานการวิจยั ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสรุ ปและกาหนดประเด็นในการนาเสนอ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
2.4 ประวัติความเป็ นมา โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
ความหมายของการบริ การ มีผใู ้ ห้ความหมาย และคําจํากัดความของคําว่าบริ การไว้หลาย
ความหมาย ดังนี้
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2553) ได้กล่าวว่า บริ การ หมายถึง สิ่ งที่ไม่มีตวั ตน จับต้องไม่ได้
และเป็ นสิ่ งที่ไ ม่ ถาวร เป็ นสิ่ งที่เสื่ อ มสลายไปอย่างรวดเร็ ว บริ การเกิ ดขึ้นจากการปฏิบ ัติ ข องผู ้
ให้บริ การ โดยส่งมอบการบริ การนั้นไปยังผูร้ ับบริ การ หรื อลูกค้า เพือ่ ใช้บริ การนั้น ๆ โดยทันทีหรื อ
ภายใน ระยะเวลาเกือบจะทันทีที่มีการให้บริ การ
ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2552) ได้กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง กระบวนการส่งมอบสินค้า
ที่ ไม่ มี ตวั ตน (Intangible goods) ของธุ รกิ จให้กับผูร้ ับบริ การ โดยสิ นค้าที่ไ ม่ มี ตวั ตนนั้นจะต้อ ง
สามารถ ตอบสนองความต้องการของการของผูร้ ับบริ การจนนําไปสู่ความพึงพอใจได้
Kotler (2010) ได้กล่าวว่า การบริ การ หมายถึง ปฏิบตั ิการใด ๆ ที่บุคคลกลุ่มหนึ่ งสามารถ
นําเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ไม่ได้ส่งผลถึงความเป็ นเจ้าของสิ่งใด โดยมี
7 เป้ าหมาย และความตั้งใจในการส่ งมอบบริ การนั้น ทั้งนี้ การกระทําดังกล่าวอาจจะรวมหรื อ ไม่
รวมอยู่ กับสินค้าที่มีตวั ตนก็ได้
กล่าวโดยสรุ ป การบริ การ หมายถึง การแสดงออกทางการกระทําที่ฝ่ายหนึ่ งนําเสนอให้กบั
อี กฝ่ ายหนึ่ ง โดยกระบวนการดังกล่ าวอาจจะเกี่ ยวข้อ งกับสิ นค้าที่มี สามารถจับต้อ งได้ หรื อ ไม่
สามารถ จับต้องได้เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ จนนําไปสู่ ความพึงพอใจ
สูงสุดตามความคาดหวังหรื อมากกว่าความคาดหวัง
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ลักษณะการบริ การ การบริ การมีลกั ษณะที่สาํ คัญ 4 ประการดังนี้
Etzel (2014) กล่าวว่าการจัดการคุณภาพการบริ การขององค์กรนั้นควรจะคํานึงถึง
1) การตั้งความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
2) ควรวัดระดับความคาดหวังจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3) พยายามรักษาคุณภาพการบริ การให้เหนื อกว่าระดับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค กล่าว
โดยสรุ ป คุณภาพการบริ การ หมายถึง การส่งมอบบริ การที่มีคุณภาพ เป็ นหนทางหนึ่งที่ทาํ ให้ธุรกิ จ
ประสบความสําเร็ จท่ามกลางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุ รกิ จที่ให้บริ การมีรูปแบบการ
ให้บริ การที่คล้ายคลึงกันและตั้งอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน ดังนั้นการเน้นคุณภาพการบริ การจึงเป็ นวิธีที่
จะสร้างความแตกต่างให้องค์กรได้และความแตกต่างนี้จะนํามาซึ่งการเพิม่ พูนของผูบ้ ริ โภค
ลักษณะของการบริ การ การบริ การมีลกั ษณะที่สาํ คัญ 4 ประการซึ่ งมีผลต่อการออกแบบ
การดําเนินงานทางการตลาด ดังต่อไปนี้ (Kotler, 2010)
1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) การบริ การไม่สามารถมองเห็นหรื อรู ้สึกได้ก่อนการ
ซื้ อและไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้ดงั นั้นเพื่อลดความเสี่ ยงผูซ้ ้ื อจะมองหาสัญญาณที่บ่ ง
บอก ถึงคุณภาพของการบริ การโดยจะพิจารณาจากสถานที่ ตัวบุคคล เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร และราคา ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจะต้องสร้างสิ่ งเหล่านี้ข้ ึนมาเพือ่ เป็ นหลักประกันให้กบั ผู ้
ซื้อ
2. ไม่ สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การให้บริ การเป็ นการผลิตและการบริ โภคใน
ขณะเดี ย วกัน นั่น คื อ ไม่ มี ต ัว สิ น ค้า ที่ ส ามารถเก็ บ รั ก ษาทํา การจํา หน่ า ยและบริ โ ภคที ห ลัง ได้ ผู ้
ให้บ ริ ก าร หนึ่ ง รายสามารถให้บ ริ การลู กค้าในขณะนั้นได้เ พีย งหนึ่ งรายทํา ให้เ กิ ด ปั ญหาเรื่ อ ง
ข้อ จํา กัด ด้า นเวลาขึ้ น ซึ่ ง กลยุท ธ์ที่ จ ะแก้ปั ญ หาดัง กล่ า วนั้น ผู ้ใ ห้บ ริ ก ารอาจทํา การขยายกลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน และ กําหนดมาตรฐานเวลาการให้บริ การให้รวดเร็ วซึ่ งจะทํา ให้
สามารถบริ การลูกค้าได้มากขึ้น
3. ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการให้บริ การมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นอยูก่ บั หลาย
ปั จจัย เช่น ตัวผูใ้ ห้บริ การ ช่วงเวลาที่ให้บริ การ สถานที่ที่ให้บริ การ ดังนั้นธุรกิจที่เป็ นผ็ให้บริ การจึง
จําเป็ นต้องควบคุมคุณภาพของการบริ การ ซึ่งสามารถทําได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การคัดเลือก และการอบรมการให้บริ การแก่พนักงาน
3.2 กําหนดขั้นตอนในการให้บริ การเพื่อ ให้เป็ นมาตรฐานเดี ย วกันทั้ง ระบบของ
ธุรกิจ
3.3 การตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า จากการสอบถามความคิดเห็น
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4. ไม่ สามารถเก็บไว้ไ ด้ (Perishability) การให้บริ การนั้นไม่ สามารถเก็ บได้เหมื อ นกับ
สิ นค้า อื่นซึ่ งจะเกิดปั ญหาขึ้นเมื่อความต้องการไม่แน่นอนทําให้เกิดเหตุการณ์การให้บริ การไม่ทนั
หรื อไม่มีลูกค้าเกิดขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่ให้บริ การจะต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะปรับความ
ต้องการซื้อ และการให้บริ การให้มีความสอดคล้องกัน เช่น การนําเอากลยุทธ์การตั้งราคาที่แตกต่าง
ํ
กัน เพื่อให้เกิดความต้องการซื้ ออย่างสม่าเสมอ
หรื อการจ้างพนักงานเพิ่มชัว่ คราวในช่วงเวลาที่มี
จํานวนลูกค้า มากกว่าปกติ เพือ่ ให้สามารถให้บริ การได้อย่างรวดเร็ว เป็ นต้น
เกณฑ์ใ นการพิ จ ารณาคุ ณ ภาพของงานบริ ก าร นิ ติ พ ล ภู ต ะโชติ (2551) ได้ก ล่ า วถึ ง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของงานบริ การไว้ดงั นี้
1) การเข้าถึงลูกค้า (Access) หมายถึง การที่ผใู ้ ห้บริ การสามารถให้บริ การลูกค้าได้ อย่าง
รวดเร็ ว ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริ การได้ง่าย ธุรกิจจึงต้องคํานึ งถึงสิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ
เช่น ด้านทําเลที่ต้ งั สถานที่ติดต่อ เวลา ขั้นตอนของการให้บริ การ ที่รวดเร็ ว เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้อ ง
เสียเวลารอนาน เพราะอาจทําให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกเบื่อ และเปลี่ยนไปใช้บริ การจากที่อื่น
2) ความพึงพอใจของลูกค้า (Satisfaction) คือเป้ าหมายที่สาํ คัญที่สุดของการบริ การ หากผู ้
ให้บริ การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ จะสามารถทําให้ลู กค้าเกิดความพึงพอใจ
ได้
3) ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ (Expectation) เกิดขึ้นจากความแตกต่างของลักษณะลูกค้า
แต่ละราย ซึ่ งลูกค้าอาจจะมีความคาดหวังต่อการบริ การที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ลูกค้าย่อมมี
ความคาดหวังที่จะได้รับการบริ การที่แตกต่างกัน
4) การติดต่อ สื่ อ สาร (Communication) เป็ นการบอกให้ลูกค้าได้รับทราบถึ งรายละเอียด
ของสินค้าและบริ การต่างๆ โดยการใช้ภาษาเพือ่ ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย
5) ความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก าร (Readiness) ความพร้ อ มเป็ นประสิ ท ธิ ภ าพของการ
ให้บริ การ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริ การนั้นๆ
6) ความรู ้ของผูใ้ ห้บริ การ (Knowledge and competence) ความรู ้ ความสามารถ และความ
ชํานาญของผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้าได้
7) คุ ณค่าของการให้บริ การ (Value) คุ ณค่าของงานบริ การขึ้นอยู่กับสิ่ งที่ลูกค้าได้รับการ
บริ การ กล่าวคือลูกค้าจะเกิดความรู ้สึกประทับใจ และไม่เสี ยดายที่จะจ่ายเงินค่าบริ การ เมื่อลูกค้า
ได้รับการบริ การตรงตามที่ตาดหวัง
8) ความสุ ภาพอ่อนโยน (Courtesy) หมายถึง ความมีนาใจของพนั
้ํ
กงาน ความจริ งใจ และ
รู ้สึกยินดีที่จะต้อนรับลูกค้า เพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริ การที่จะได้รับ
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9) ให้ค วามสนใจในลู ก ค้า (Interest) การให้ค วามสนใจและเอาใจใส่ ต่ อ ลู ก ค้า นั้นเป็ น
สิ่ งจําเป็ น ไม่ว่าลูกค้าจะเป็ นใคร ต้องดูแลเอาใจใส่ เขา อย่าทําให้ลูกค้ารู ้สึกว่าถูกทอดทิ้งไม่ได้รับ
การเอาใจใส่จากพนักงาน
10) ความเชื่ อถือได้ (Credibility) หมายถึ ง การที่ธุรกิ จผูใ้ ห้บริ การมีการบริ การที่ดี มี การ
ได้รับรางวัล หรื อการบอกต่อจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริ การ สร้างความน่ าเชื่อถือโดยการบริ การตาม
ํ
มาตรฐานที่สม่าเสมอ
จะสามารถทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและมัน่ ใจในบริ การ
11) ความไว้ว างใจ (Reliability) หมายถึ ง การที่ ลู ก ค้า ได้รั บ การบริ ก ารอย่า งถู ก ต้อ ง
ํ
สม่าเสมอ
เท่าเทียมกับลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งจะทําให้ลูกค้าจะเกิดความไว้วางใจเมื่อกลับมาใช้บริ การอีก
ครั้ง
12) การตอบสนองลู กค้า (Response) หมายถึ งการให้บริ การตอบสนองทันที เมื่ อ ลู กค้า
ต้องการใช้บริ การหรื อเมื่อเกิดปั ญหาก็สามารถตอบข้อซักถามได้อย่างรวดเร็ ว ปั ญหาต่างๆ ได้รับ
การแก้ไขอย่างถูกต้อง
13) ความปลอดภัย (Security) ผูใ้ ช้บริ การจะต้องได้รับความปลอดภัยในการใช้ บริ การ ไม่
เสี่ยง ไม่เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง ไม่ผดิ พลาดจากการทํางานของพนักงานให้บริ การ
14) การรู ้จกั และเข้าใจลู กค้า (Understanding the Customer) ผูใ้ ห้บริ การจะต้อ ง ทราบว่า
ลูกค้าต้องการอะไร ดังนั้นต้องค้นหาสิ่ งต่างๆ เหล่านั้นมาบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ถ้าผูใ้ ห้บริ การเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและหาสิ่ งที่ลูกค้าต้องการมาตอบสนองเขาได้ ก็
หมายถึง ความมีประสิทธิภาพของบริ การ
สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากงานบริ การ
นิ ติพล ภูตะโชติ (2551) กล่าวว่า เมื่อลูกค้าตัดสิ นใจใช้บริ การแล้ว ลูกค้ามีความคาดหวังที่
จะได้รับจากงานบริ การหลายอย่างซึ่งสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1) การดูแลเอาใจใส่ (Care, Take Care) ลูกค้าส่ วนมากต้องการให้ผทู ้ ี่ให้บริ การดูแล เอาใจ
ใส่ ให้ความสนใจเขา ให้บริ การเขาเต็มความสามารถ ไม่ละเลยทอดทิ้ง ติดตามงานนั้นจนสําเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดีเพือ่ สร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
2) ความเอื้ออาทรช่วยเหลือ (Hospitality) ความมีไมตรี จิตเพือ่ ให้ความช่วยเหลือ ลูกค้าด้วย
ความจริ งใจเป็ นสิ่ งที่ลูกค้าทุคนต้อ งการ ถ้าผูใ้ ห้บริ การปฏิบตั ิดีกบั ลูกค้าดี มากเท่าไร ก็จะทํา ให้
ลูกค้าประทับใจในบริ การมากขึ้นเช่นกัน
3) ความซาบซึ้ง (Appreciation) ความซาบซึ้งในบุญคุณของผูม้ ีอุปการคุณ ลูกค้าเป็ นบุคคล
ที่สาํ คัญที่สุด การให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าว่าลูกค้าคือบุคคลสําคัญ จะทําให้ผทู ้ าํ งานในธุรกิจ
บริ การตั้งใจทํางาน เพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริ การที่เขาได้รับ
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4) ความพร้อมของผูใ้ ห้บริ การ (Readiness) ความพร้อมของผูใ้ ห้บริ การเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญ
อีกอย่างหนึ่งของงานบริ การ คือ ต้องมีความพร้อมที่จะให้บริ การลูกค้าตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง
เครื่ องมือ อุปกรณ์เครื่ องใช้และสิ่ งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความพร้อมของพนักงาน จะต้องมี
ความรู ้ในเรื่ องของงานเป็ นอย่างดีและพร้อมที่จะให้บริ การลูกค้าทันที
5) เปิ ดใจกว้างเพือ่ รับฟั งความคิดเห็น (Open Minded) ผูท้ ี่ทาํ งานในธุรกิจให้บริ การจะต้อ ง
เปิ ดใจกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นและคําแนะนําต่างๆ จากลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง การรับฟั งความ
คิดเห็นจากคนอื่นๆ จะทําให้เราได้ขอ้ มูลเพื่อนํามาปรับปรุ งงานบริ การให้ดีและเหมาะสม เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
6) ความกระตื อ รื อร้ น (Enthusiast) เนื่ อ งจากงานบริ ก ารเป็ นงานที่ มีความตื่ น ตัวและมี
ชีวติ ชีวาไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ดงั นั้นผูท้ ี่ทาํ งานนี้ จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความกระตือรื อร้นในเรื่ องการทํางาน
มี ความตั้งใจในการทํางาน ใช้ความพยายามในการแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วงอย่างรวดเร็ ว ลูกค้าไม่ตอ้ ง
เสียเวลารอคอยนาน
7) ความประทับใจ (Impression) ความประทับใจในการบริ การเป็ นสิ่ งที่ลูกค้า ปรารถนา
เพราะลู ก ค้าจ่ ายแพง สิ่ ง ที่ เ ขาควรจะได้รั บ คือ ความประทับ ใจในบริ การ ถ้า เขาไม่ ไ ด้รั บความ
ประทับใจ ก็เท่ากับว่าเขาได้รับบริ การที่ไม่คุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป การสร้างความประทับใจนั้นต้อง
คํานึงถึง ความรู ้ความสามารถของพนักงาน มีประสบการณ์ในการทํางาน และผ่านการฝึ กอบรมมา
เป็ นอย่างดี
8) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Initiative) เนื่องจากธุรกิจบริ การมีการแข่งขันกันสู ง การปรับปรุ ง
การเปลี่ ยนแปลงและสร้างสรรค์ส่ิ งต่างๆ เพื่อ นําเสนอแก่ ลู กค้าย่อ มเป็ นสิ่ งที่มีความจําเป็ น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
9) ความประณี ตเรื่ องบริ การ (Neat and Nice) งานบริ การเป็ นงานที่ตอ้ งทําความ ประณี ต
และความสุ ภาพอ่ อ นโยนในการให้บ ริ การ งานบริ การควรหลี กเลี่ ยงการทํา งานในลัก ษณะที่ มี
คุณภาพต่าํ เพราะจะทําให้เกิดปั ญหางานบริ การที่ดีตอ้ งมีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับว่า
เป็ นบริ การระดับมืออาชีพ
10) มีคุณค่า (Value of Service) คุณค่าของงานให้บริ การเกิดขึ้นจากความภาคภูมิใจของผู ้
มาใช้บริ การ เพราะทําให้เขาได้รับการยกย่องและยอมรับในสังคมเหมาะสมกับเกียรติยศ ศักดิ์ศรี
บารมีและตําแหน่งหน้าที่ในสังคม
11) ความปลอดภัย (Security) ลูกค้าต้องการความปลอดภัยทั้งชี วิต ทรัพย์สินและบริ วาร
สถานบริ การใดที่มีความเสี่ ยง ลู กค้าจะหลี กเลี่ ยงไม่ไ ปใช้บริ การ ลู กค้าจะเลื อกไปใช้บริ การที่มี
ความปลอดภัยสูง ถึงแม้วา่ ราคาจะแพงกว่าลูกค้าก็เต็มใจที่จะจ่าย
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12) ความจริ งใจ (Sincerity) ผูใ้ ห้บริ การจะต้องให้ความจริ งใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ไม่
หวังแต่เพียงผลประโยชน์จ ากการทํา ธุ รกิ จ เมื่ อ ลู กค้ามี ปัญหาเกิ ดขึ้นจะต้อ งให้ความช่ ว ยเหลื อ
แนะนํา และมีความจริ งใจที่จะแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี
13) การยอมรับนับถือ (Respect) เนื่องจากลูกค้าคือบุคคลที่สาํ คัญที่สุดของธุรกิจ ให้บริ การ
การยอมรับนับถื อ การยกย่อ ง การให้เกี ยรติและการให้ความสําคัญแก่ ลู กค้าเป็ นสิ่ งที่สําคัญ ยิ่ง
พนักงานจะต้องให้เกียรติลูกค้าทั้งต่อหน้า และลับหลัง
14) ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าปรารถนา (Get Desire) สิ่งที่ลูกค้าปรารถนา คือ ความพึงพอใจใน
บริ การที่เขาได้รับ เห็นคุณค่าของบริ การที่เขาได้รับ จากคํานิ ยามของคุณภาพการให้บริ การสรุ ปได้
ว่า คุณภาพของการให้บริ การ (Service Quality) หมายถึง การรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคว่าได้รับการบริ การที่
ดีเลิศจริ ง (Excellent Service) ซึ่ งตรงกับความต้อ งการที่คาดหวังไว้และสามารถตอบสนองความ
ต้องการจนเกิดเป็ นความพึงพอใจ รู ้สึก คุม้ ค่า ประทับใจและเกิดเป็ นความจงรักภักดี เครื่ องมือการ
วัดคุณภาพการบริ การ
Parasuraman, Ziethaml& Berry (2013) คุณภาพการบริ การ (Service quality) เป็ นสิ่งที่ลูกค้า
ทุกคนคาดหวังที่จะได้รับจากการบริ การในการให้บริ การ ลูกค้าจะวัดจากเครื่ องมือวัดคุณภาพ การ
บริ การซึ่งเป็ นการวัดคุณภาพจาก 5 ด้านดังนี้
1. ความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ การ (Tangibles) หมายถึ ง งานบริ ก ารควรมี ความเป็ น
รู ปธรรมที่สามารถสัม ผัส จับ ต้องได้มีลัก ษณะทางกายภาพที่ป รากฏให้เ ห็ น เช่ น อุ ปกรณ์ และ
เครื่ องใช้สาํ นักงานสภาพแวดล้อมและการตกแต่ง การแต่งกายของพนักงาน แผ่นพับ และเอกสาร
ต่างๆ ป้ายประกาศ ความสะอาดและความเป็ นระเบียบของสํานักงาน ทําเลที่ต้งั ลักษณะดังกล่าวจะ
ช่วย ให้ลูกค้ารับรู ้วา่ มีความตั้งใจในการให้บริ การ และลูกค้าสามารถเห็นภาพได้ชดั เจน
2. ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Reliability) หมายถึ ง การให้บริ การต้อ งตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กับ
ํ
ลูกค้างานบริ การที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่าเสมอ
มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าและสามารถนํามาใช้ได้อย่างรวดเร็ ว มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ
และสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาที่เกิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ
3. การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็ วเป็ นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ
ลูกค้า โดยให้บริ การอย่างรวดเร็ ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทั้งต้องมีความกระตือรื อร้น เห็นลูกค้าแล้ว
ต้องรี บต้อนรับต้อนรับให้การช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใช้บริ การอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็ ว
จะต้องมาจากพนักงาน และกระบวนการในการให้บริ การที่มีประสิทธิภาพ
4. การให้ความมั่นใจแก่ ลู กค้า (Assurance) หมายถึ ง การบริ การจากพนักงานที่มีความรู ้
ความสามารถในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องมี ทกั ษะในการทํางานตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
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และมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือ และรู ้สึกปลอดภัยสร้างความมัน่ ใจว่า
ลูกค้าได้รับบริ การที่ดี
5. การเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า (Empathy) หมายถึง พนักงานที่ให้บริ การลูกค้าแต่ละรายด้วย
ความเอาใจใส่ และให้ความเป็ นกันเองและดู แลลูกค้าเปรี ยบเสมือนญาติ และแจ้งข้อ มู ลข่าวสาร
ต่างๆ ให้รับทราบ ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่างในบาง
เรื่ อง ใช้เป็ นแนวทางการให้บริ การลูกค้าแต่ละรายในการสร้างความพึงพอใจ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ บริการ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552 : 455) ได้ให้ความหมายว่า พอใจ หมายถึ ง
สมใจชอบใจ เหมาะและพึงใจ หมายถึง พอใจชอบใจ
บรู ม และเนเลอร์ (1968 อ้างถึงใน รุ่ งรัตน์ เหล่ารัศมีวิวฒั น์. 2552 : 12) ได้กล่าวถึง ความ
พึงพอใจ ในการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นทัศนคติต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากงานและปั จจัยต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
การปกครองบังคับ บัญชาความมัน่ คงในการประกอบอาชีพ สภาพของงาน โอกาสก้าวหน้าในการ
ปฏิบตั ิงาน การยอมรับนับถือ ความเหมาะสมของปริ มาณงาน สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ความยุติธรรมของผูบ้ งั คับบัญชาต่อพนักงาน
ความหมายของความพึงพอใจในการให้บริ การ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของคํา ว่า ความพึง พอใจในการให้ บ ริ ก าร มี ดัง นี้ คํา ว่า “ความพึง พอใจ” (Satisfaction) ซึ่ ง มี
ความหมายโดยทัว่ ๆ ไปว่า ระดับความรู ้สึกในทางบวก ของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ความพึงพอใจ
ในการให้บริ การซึ่ งหมายถึง การประเมินความสามารถ ของการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การ
ที่ตรงกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ น 2 ฝ่ าย
1. ความหมายที่ยึดสถานการณ์ ซ้ื อ เป็ นหลัก ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจเป็ นผลที่
เกิดขึ้นเนื่ องจากการประเมินสิ่ งที่ได้รับภายหลังการณ์ซ้ื อ สถานการณ์หนึ่ ง” มักพบใช้ในการวิจ ัย
การตลาดที่เน้นแนวทางพฤติกรรมศาสตร์
2. ความหมายที่ยดึ ประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่ องหมายการค้าเป็ นหลักให้ความว่า “ความพึง
พอใจเป็ นผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการประเมิ น ภาพรวมทั้ง หมดของประสบการณ์ ห ลายๆ อย่า ง
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การในระยะเวลาหนึ่ง”
ความพึง พอใจของผูบ้ ริ โ ภค หมายถึ ง ภาวการณ์ แ สดงออกที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการประเมิ น
ประสบการณ์ซ้ือ การใช้สินค้าและบริ การ ซึ่งอาจขยายความให้ชดั เจนได้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง
ภาวการณ์ที่แสดงออกถึงความรู ้สึกในทางบวกเกินความคาดหวังของลูกค้าในทางตรงกันข้าม ความ
ไม่ พึ ง พอใจ หมายถึ ง ภาวการณ์ ที่ แ สดงออกถึ ง ความรู ้ สึ ก ในทางลบที่ เ กิ ด จากการประเมิ น
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ํ าความคาดหวังของลูกค้า สรุ ป ความพึงพอใจในการ
เปรี ยบเทียบประสบการณ์ได้รับบริ การต่ากว่
ให้บ ริ ก าร หมายความถึ ง ภาวการณ์ ที่ แ สดงออกถึ ง ความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลอัน เป็ นผลจากการ
เปรี ยบเทียบการรับรู ้สิ่งที่ไ ด้รับจากกการบริ การ ความสําคัญของความพึงพอใจในการให้บ ริ การ
ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริ การได้ว่า กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเป็ น
เป้ า หมายสู ง สุ ด ของความสํา เร็ จ ในการดําเนิ นงานบริ การ เพื่อ ให้ลู ก ค้า เกิ ด ความรู ้ สึ กที่ ดี และ
ประทับใจในการให้บริ การที่ได้รับจนติดใจและกลับมาใช้บริ การอีก นํามาซึ่งความได้เปรี ยบในเชิ ง
การแข่งขันทางการตลาดส่ งผลให้สังคมส่ วนรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน กล่าวได้ว่าความพึงพอใจ
ของลูกค้าจึงเป็ นตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริ การ หากกิจการใดนําเสนอบริ การ
ที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการตามความคาดหวังของลูกค้า มี ผลทําให้ลู กค้าพึงพอใจต่อการ
ํ กต่อไป คุณภาพของการบริ การที่จะทําให้ลูกค้าพึง พอใจ
บริ การนั้น และมีแนวโน้มใช้บริ การซ้าอี
ในขึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะการบริ ก ารที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ชั ด เช่ น สถานที่ อุ ป กรณ์ เ ครื่ องใช้ และ
บุ ค ลิ ก ลัก ษณะของพนัก งานบริ ก าร ความน่ าเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจของการบริ การ ความเต็ม ใจที่จะ
ให้บริ การ ตลอดจนความรู ้ความสามารถในการให้บริ การด้วยความเชื่อมัน่ และความเข้าใจต่อผูอ้ ื่น
ความสําคัญของความพึงพอใจในการให้บริ การ สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภทได้ดงั นี้
1. องค์การบริ การ พยายามค้นหาปั จจัยที่กาํ หนดความพึง ใจของลู กค้าสําหรับนํา เสนอ
บริ การที่เหมาะสม เพือ่ แข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจบริ การ ผูร้ ับบริ การย่อมได้รับ
การบริ การที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการที่ตนคาดหวังไว้ได้ การดําเนิ นชีวิตต้องพึ่งพา
การบริ การในหลายๆ สถานการณ์ ทุกวันนี้ ยอ่ มนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีงามตามไปด้วย
เพราะการบริ การในหลายด้า นช่ ว ยอํานวยความสะดวกและแบ่ง เบาภาระการตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลด้วยตนเอง
2. ผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การพัฒนาคุณภาพของงานบริ การและอาชีพบริ การซึ่ งเป็ นงานที่สาํ คัญ
ต่อชีวติ ของคนเราเพือ่ ให้ได้มาซึ่งรายได้ในการดํารงชีวติ และการแสดงออกถึงความสามารถในการ
ทํา งานให้ สํา เร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ ว ยดี เป็ นที่ ย อมรั บ ว่ า ความพึ ง พอใจในงานมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผลของงานในแต่ละองค์กรเมื่อองค์การบริ การให้ความสําคัญกับการ
สร้ า งความพึ ง พอใจในงานให้ กับ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านบริ ก าร ทั้ง ในสภาพแวดล้อ มในการทํา งาน
ค่ า ตอบแทน สวัส ดิ ก ารและความก้า วหน้าในชี วิต การงาน พนัก งานบริ ก ารก็ ย่อ มทุ่ ม เทความ
พยายามในการเพิม่ คุณภาพมาตรฐานของงานบริ การให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึ้นไป ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าให้ใช้บริ การต่อๆ ไป ทําให้อาชีพ บริ การ
เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น
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สรุ ปได้ว่า ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริ การเกี่ ยวข้องกับความพึงพอใจของ
ผูร้ ั บ บริ ก ารและความพึง พอใจในงานของผูป้ ฏิบ ัติง านบริ ก าร ซึ่ งนับ ว่า ความพึงพอใจทั้งสอง
ลักษณะมีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการบริ การและการดําเนิ นงานบริ การให้ป ระสบ
ความสําเร็จ เพือ่ สร้างและรักษาความรู ้สึกที่ดีต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริ การในด้านความ
สะดวกในการเข้า ถึ ง บริ การ พฤติ ก รรมการแสดงออกของผูใ้ ห้บริ ก ารตามบทบาทหน้าที่และ
ปฏิกิริยาตอบสนองการบริ การต่อผูร้ ับบริ การ ความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่ อความหมาย
และการปฏิบตั ิตนในการให้บริ การ สิ่ งเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าด้วย
ไมตรี จิตของการบริ การที่แท้จริ ง
Kim et al. (2008 อ้างใน ศักดิ์ ดา ศิริภทั รโสภณ และปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์, 2554)
กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ โ ภค (Customer Satisfaction) มัก จะมี ก ารนํา มาใช้สํา รวจกับ
ผูบ้ ริ โภคหรื อลู กค้าของธุรกิจอยูเ่ ป็ นประจํา เนื่ องจากการรู ้จกั ลูกค้าเป็ นสิ่ งจําเป็ นในกระบวนการ
บริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพสําหรับองค์กรทุกแห่ งที่ตอ้ งการความสําเร็ จเหนื อคู่แข่งขัน รวมถึง
การเจริ ญเติบโตและการพัฒนาทางธุ รกิ จ โดยทัว่ ไปความพึงพอใจด้านบริ การของผูบ้ ริ โภคจะ
หมายถึ ง ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคภายหลังจากการได้เข้ารับบริ การว่ามี ความชอบหรื อไม่ชอบใน
บริ การที่ได้รับ มากน้อยเพียงใด
วาริ นทร์ สินสูงสุด และวันทิพย์ สินสูงสุด ( 2541 อ้างใน อิสรา มหายศนันท์, 2554) กล่าว
ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งเป็ นความ
พึ ง พอใจที่ เ กิ ด ขึ้ นหลัง การซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร ความพึ ง พอใจจะขึ้ น อยู่กับ การรั บ รู ้ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานของผลิ ตภัณฑ์โดยถ้าการรับรู ้ต่อ การปฏิบตั ิงานของผลิ ตภัณฑ์เป็ นไปตามที่คาดหวัง
แสดงว่าลูกค้าพึงพอใจ แต่ถา้ ไม่เป็ นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้แสดงว่าไม่พงึ พอใจ ความพึงพอใจ
ยัง รวมถึ ง การตอบสนองลู กค้าในสิ่ ง ที่ ลู กค้า ต้อ งการจริ ง ๆ ทั้ง ในขณะเวลาและวิถี ทางที่ลู กค้า
ต้องการ หรื อจะกล่าวได้ว่า เป็ นการตอบสนองความจําเป็ นของลูกค้าซึ่ งอาจทําการจัดการระดับ
ความพึงพอใจได้ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การตอบสนองความจําเป็ นของลูกค้า ระดับที่ 2 สนองความ
คาดหมายของลูกค้าในวิถีทางที่อยากกลับมาใช้บริ การอีก ระดับที่ 3 สนองเกินความคาดหมายของ
ลูกค้า เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจ ก็คือทําการค้นหาว่าที่ลูกค้ามีความต้องการหรื อมีความจําเป็ นอะไร
แล้วจึงสนองความต้องการและความจํา เป็ นนั้น ซึ่ งระดับความต้อ งการของลู กค้าแต่ล ะคนจะมี
ความจํา เป็ นแตกต่างกัน แต่ความต้องการพื้นฐานคล้ายคลึงกันไม่ ว่าลูกค้าจะเป็ นบุคคลใดก็ตาม
ความต้องการก็จะคล้ายคลึงกัน ซึ่งปั จจัยที่ก่อให้เกิด ความพึงพอใจประกอบด้วย
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1. ความต้องการในตัวสินค้าและบริ การ ซึ่งลูกค้าคาดหวังที่ จะได้รับสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการ และบริ การที่รวดเร็ว ประทับใจ โดยไม่บกพร่ อง ซึ่งถือเป็ นปั จจัยหลักที่สาํ คัญที่สุดที่จะทํา
ให้ลูกค้าสนใจ ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับปั จจัยด้านราคาแล้ว ยังมีความสําคัญมากกว่า
2. ราคาแข่งขันเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะก่อเกิดความพึงพอใจโดยเฉพาะหาก
เป็ นสินค้าจํานวนมาก
3. คุ ณ ภาพและความเชื่ อ ถื อ ได้ลู ก ค้า คาดหวัง ว่ า สิ น ค้า และบริ ก ารที่ เ ขาซื้ อ ไปจะมี
คุณภาพสูง และสามารถเชื่อใจได้
4. การส่งมอบสินค้า ซึ่งผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีการส่งมอบที่ตรงเวลา เพือ่ ให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจและการส่งมอบนั้นจะต้องทําด้วยความมีประสิทธิภาพไม่เกิดความบกพร่ อง
5. การบริ การหลังการขายเมื่อลูกค้าได้ทาํ การซื้อสินค้าและบริ การแล้วลูกค้าย่อมคาดหวัง
ว่า หากเกิดปั ญหากับสินค้าหรื อบริ การที่ได้รับ เขาจะได้รับความช่วยเหลือและแนะนําเป็ นอย่างดี
6. สถานที่ลูกค้าย่อมคาดหวังว่าาเขาจะได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสิ นค้าหรื อการ
รับบริ การทั้งนี้ รวมถึงบรรยากาศและความสะดวกในการบริ การด้วย
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
สุพตั รา สร้อยเพ็ชร (2553) ได้ให้ความหมายของ โรงแรม ไว้วา่ หมายถึง ที่พกั แรมที่สร้าง
ขึ้นเฉพาะและแบ่งเป็ นห้องพัก มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ นแก่นกั เดินทาง และเก็บค่าเช่าเป็ น
รายห้อง
ฉันทัช วรรณถนอม (2552) ได้ให้ความหมายของ โรงแรม ไว้วา่ หมายถึง สถานที่สาํ หรับ
นักเดินทาง หรื อนักท่องเที่ยวที่มาพัก และมีบริ การหลายรู ปแบบแก่ผมู ้ าพัก ขึ้นอยูร่ ะดับของการ
ให้บริ การและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น อาหารและเครื่ องดื่ม จัดประชุม จัดเลี้ยง สระว่ายนํ้าออก
กําลังกาย เล่นกีฬา นําเที่ยว และจําหน่ายของที่ระลึก เป็ นต้น
ประเภทโรงแรม
นงค์นุช ศรี ธนาอนันต์ (2553) กล่าวว่า มีการจัดกลุ่มประเภทโรงแรมอาจอาศัยเกณฑ์ต่างๆ
ดังนี้
1. ที่ต้งั โรงแรมสามารถระบุ ประเภทได้ตามทําเลที่ต้งั เช่น โรงแรมในเมือง โรงแรมชาน
เมือง โรงแรมชายทะเล โรงแรม/ที่พกั บนเขาหรื อเชิงเขา โรงแรมภูธรหรื อในชนบท โรงแรมริ มทาง
หลวง โรงแรมสถานรถไฟ โรงแรมท่าอากาศยาน โรงแรมลอยนํ้า ฯลฯ
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2. ขนาด การจัดประเภทโรงแรมตามขนาดสามารถพิจารณาจากจํา นวนห้องพักที่เปิ ด
ให้บริ การในแต่ละแห่ งแล้วจึงมาจัดแบ่งเป็ นกลุ่ ม หากในทางปฏิบตั ิยงั ไม่ มี ขอ้ ตกลงที่เป็ นแนว
สากลเพื่อระบุขนาด ที่แน่ นอน เช่น ควรมีจาํ นวนห้องพักมากเท่าใดจึงจัดเป็ นโรงแรมขนาดใหญ่
เนื่ องจากในแต่ละท้องถิ่นหรื อแต่ละประเทศย่อมมีสถานการณ์อุตสาหกรรมโรงแรมที่แตกต่างกัน
ตัวอย่าง หนึ่ งของการจําแนกกลุ่มโรงแรมตามขนาดอาจจัดเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1). ตํ่ากว่า 150 ห้อง
2). 150-299 ห้อง 3). 300-600 ห้อง และ 4). มากกว่า 600 ห้อง ในบางท้องถิ่นที่โรงแรมส่ วนใหญ่มี
ห้องพักไม่เกิน 400 ห้อง อาจแบ่งเป็ น 3 กลุ่มกว้างๆ คือ 1).ข นาดเล็ก ตํ่ากว่า 100 ห้อง 2). ขนาด
กลาง 100-300 ห้อง และ 3). ขนาดใหญ่ 300 ห้องขึ้นไป
3. จุดประสงค์ในการมาพัก/ใช้บริ การ ผูเ้ ข้าพักในโรงแรมอาจเดิ นทางมาด้ว ยเหตุ ผ ล
แตกต่างกัน เมื่อระบบสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงทําให้มีผคู ้ นเดินทางมาพักโรงแรมมากขึ้นด้วย
จุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน จนกลายเป็ นกลุ่มลูกค้าสําคัญของโรงแรม ผูป้ ระกอบการโรงแรมจึงได้
พัฒ นากิ จ การให้มีรู ป แบบการบริ การที่ต อบสนองความต้อ งการเฉพาะกลุ่ ม มากขึ้น กลายเป็ น
ประเภทโรงแรม เช่น โรงแรมสําหรับนักธุ รกิจ โรงแรมเพื่อการประชุม โรงแรมเพื่อการพักผ่อ น
ตากอากาศ โรงแรมแรมสํา หรับการเล่นเกมพนัน โรงแรมสํา หรับแวะพักช่ วงสั้นๆ ระหว่างการ
เดินทาง และโรงแรมสํา หรับการเช่าพักระยะยาว ซึ่ งอาจทําสัญญาเช่าเป็ นเดือนหรื อเป็ นปี การจัด
ประเภทโรงแรมตามจุดประสงค์ในการพักนี้ จึงสามารถแสดงถึงกลุ่มผูพ้ กั ที่เป็ นลุกค้าเป้ าหมาย
ทางการตลาดของโรงแรมนั้นๆ และบอกถึงลักษณะบริ การสิ่งอํานวยความสะดวก ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผูพ้ กั ซึ่ งมีพฤติกรรมการใช้บริ การต่างกัน การจัดกลุ่มโรงแรมโดยพิจารณาจาก
จุดประสงค์ในการพักของแขกส่วนใหญ่น้ ีจะมีลกั ษณะเดียวกับการจําแนกโรงแรมตามประเภทผูพ้ กั
ในทางการตลาด ซึ่งช่วยในการสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายตลาด
4. ระดับของบริ การ การจัดกลุ่มโรงแรมวิธีน้ ี จะพิจารณาจากลักษณะการบริ การ โดยรวม
ของโรงแรมซึ่ งสามารถแบ่ งเป็ นระดับ ต่างๆ โดยคํา นึ งถึ งคุ ณภาพและปริ ม าณสิ่ งอํา นวยความ
สะดวกภายในโรงแรม ความหลากหลายของการให้บริ การ การออกแบบและประดับตกแต่ง อาคาร
รวมถึงห้องพัก การจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่ องใช้ ระเบียบแบบแผนการทํางาน มารยาทและ
ทักษะของพนักงาน กํา หนดอัตราราคา และบ้างก็รวมไปถึงลักษณะของแขกผูพ้ กั ส่ วนใหญ่ดว้ ย
ตัวอย่างเช่น การจําแนกกิจการ แต่ใช้ราคาตํ่าสุดของราคาประกาศขาย เป็ นเกณฑ์ในการจัดแบ่งกลุ่ม
เป็ น 5 กลุ่ ม ดังนี้ กลุ่ มที่ 1 หมายถึ ง ราคาตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป กลุ่ ม ที่ 2 หมายถึ ง ราคาตั้ง แต่
1,500 – 2,499 บาท กลุ่มที่ 3 หมายถึง ราคาตั้งแต่ 1,000 – 1,499 บาท กลุ่มที่ 4 หมายถึง ราคาตั้งแต่
500 – 999 บาท กลุ่มที่ 5 หมายถึง ราคาต่ากว่า 500 บาท
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6. การใช้สัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายแสดงระดับโรงแรม เป็ นอี กวิธีหนึ่ งที่แสดงความ
พยายามในการจัดประเภทที่เป็ นระบบมากขึ้น และได้รับความนิ ยมกว้างขวางในอุ ตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย ว จํา นวนสัญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้จ ะแสดงมาตรฐานการบริ ก ารโรงแรมระดับ ต่ า งๆ ตัว อย่า ง
สัญลักษณ์ ที่รู้จกั กันแพร่ หลายคือ รู ป (ดาว) โดยใช้จาํ นวนตั้งแต่ 1-5 ดวงและกําหนด ระดับชั้น
ดังต่อไปนี้
6.1 กลุ่ ม ดาวเดี ย ว หมายถึ ง โรงแรมที่ มี ข นาดเล็ ก สิ่ ง อํา นวยความสะดวกและ
เฟอร์นิเจอร์พอใช้ มีห้องนํ้า ห้องส้วมเพียงพอในลักษณะของการใช้ร่วมกัน มีบริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มสําหรับผูม้ าพักเท่านั้น บรรยากาศเป็ นกันเอง
6.2 กลุ่มสองดาว หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดีมีระดับห้องพักสู งกว่า ระดับ
ดาวเดี ยว ห้อ งพักกว้างขึ้น มี ห้อ งน้าในตัว อาหารมี ครบครันขึ้ น ไม่ บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
สําหรับบุคคลภายนอก
6.3 กลุ่มสามดาว หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดี ห้องพักกว้างขึ้น มีส่ิ งอํานวย
ความสะดวกต่ า งๆ มากขึ้ น มี ห้ อ งนํ้าที่ มี อ่ า งอาบนํ้า มี บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม สํา หรั บ
บุคคลภายนอก
6.4 กลุ่มสี่ ดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ ตกแต่งดีเป็ นพิเศษ มาตรฐานสู งในด้าน
บริ การและความสะดวกสบาย มีหอ้ งอาหารมากกว่า 1 ห้อง
6.5 กลุ่ มห้าดาว หมาย ถึ ง โรงแรมขนาดใหญ่ป ระเภทหรู ห รา มี ม าตรฐานสากล
ระดับสูงในทุกๆ ด้าน คือ ทั้งด้านห้องพัก ห้องอาหาร การบริ การ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ
อรรธิกา พังงา (2553) เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความหลากหลายของการท่องเที่ยว
และการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ผูบ้ ริ หารโรงแรมพยายามที่จะกําหนด ประเภทที่พกั แรม
ให้ตรงกลับกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด การแบ่งตามประเภทเป็ นการจําแนกสถานที่พกั แรมตาม
ประเภทที่แตกต่างกันระหว่างโรงแรม ในปั จจุบนั มีการจัดประภทที่พกั แรมและโรงแรมออกเป็ น 8
ประเภท โดยกําหนดเกณฑ์ที่แตกต่างกัน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การแบ่งประเภทโดยใช้ขนาด ขนาดของโรงแรมขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของผู ้
ลงทุนโดยสามารถแบ่งได้ 4 ประเภท คือ โรงแรมขนาดเล็ก มี จาํ นวนห้อ งพักไม่ เกิ น 150 ห้อ ง
โรงแรมขนาดกลาง มีจาํ นวนห้องพัก 151 –299 ห้อง โรงแรมขนาดใหญ่ มีจาํ นวนห้องพัก 300-600
ห้อง โรงแรมขนาดใหญ่มาก มีจาํ นวนห้องพักมากกว่า 600 ห้อง
2. การแบ่งโดยใช้ทาํ เลที่ต้งั สามารถแบ่งได้เป็ น 5 ประเภท คือ
2.1 โรงแรมในเมือง คือ โรงแรมที่ต้ งั อยู่ในตัวเมือง แขกส่ วนมากจะเป็ นนัก ธุ รกิ จ
และนักท่องเที่ยวตามสถานที่สาํ คัญๆ แขกที่เป็ นนักธุรกิจจะได้รับความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ
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กิจต่างๆ ในเมือง ส่ วนแขกที่เป็ นนักท่อ งเที่ยวสามารถจับจ่ายซื้ อ สิ นค้าตามห้างสรรพสิ นค้า หรื อ
ร้านค้าต่างๆ ในเมืองได้หลังจากกลับจากการท่องเที่ยว
2.2 โรงแรมชานเมือง คือ โรงแรมที่ต้งั อยูต่ ามชานเมืองไม่ห่างไกลตัวเมืองมากนัก มี
การคมนาคมติดต่อกับตัวเมืองได้สะดวก แขกสามารถเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรื อท่องเที่ยวตาม
สถานที่สาํ คัญๆ
2.3 โรงแรมที่พกั ตากอากาศ คือ โรงแรมที่พกั ตากอากาศปกติจะตั้งอยูใ่ กล้กบั แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็ นธรรมชาติ เช่น ทะเล นํ้าตก ภูเขา เกาะ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นธรรมชาติอื่นๆ
และที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นธรรมชาติ เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการพักผ่อนในช่วงวันหยุด
พักผ่อนหรื อช่วงวันหยุดพักร้อน ปั จจุบนั มีโรงแรมในเมือ งหลายแห่ งที่ใช้ชื่อ ว่าที่พกั ตากอากาศ
โดยมีการตกแต่งสถานที่และบรรยากาศให้มีความเป็ นธรรมชาติดว้ ยสวน ต้นไม้ ดอกไม้และมีการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพือ่ การพักผ่อน
2.4 โรงแรมริ มทางหลวง คือ โรงแรมที่ต้ งั อยูต่ ามถนนสายหลัก หรื อริ มทางหลวง
เป็ นโรงแรมที่มีขนาดเล็กๆ ราคาไม่แพง มีสิ่งอํานวยความสะดวกไม่มาก แขกพักระยะเวลาไม่นาน
เป็ นทางผ่านเพราะแขกต้องเดินทางไปที่จุดหมายปลายทางอื่น
2.5 โรงแรมอากาศยาน คือ โรงแรมที่ต้ งั อยู่ใกล้ท่าอากาศยานหรื อ สนามบิน จึ ง
เหมาะสําหรับแขกหรื อผูโ้ ดยสารของสายการบินต่างๆ ที่เดินทางผ่านและมีเวลาไม่มากนักเพราะ
ต้องเดินทางต่อไปที่อื่นอีก รวมถึงแขกที่เป็ นพนักงานของสายการบินนี้
3. การแบ่งโดยใช้ราคาค่าห้องพัก โดยจะขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา สถานที่ต้ งั ความเพียบพร้อม
ของสิ่งอํานวยสะดวกและการบริ การที่ครบครัน สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
3.1 โรงแรมราคาประหยัด คือ โรงแรมราคาประหยัดส่ วนมากจะ เป็ นโรงแรมที่มี
ขนาดเล็ก ราคาห้องพักและค่าบริ การต่างๆ ไม่แพง มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆไม่มากนัก ตั้งอยู่
ทัว่ ไปทั้งในเมือง ชานเมือง และที่อื่นๆ เหมาะสําหรับแขกที่มีกาํ ลังซื้อน้อย
3.2 โรงแรมราคาปานกลาง คือ โรงแรมที่มีค่าห้องพัก ค่าบริ การต่างๆ อยูใ่ นระดับสู ง
กว่าโรงแรมราคาประหยัด นอกจากนั้นยังมีส่ิ งอํานวยความสะดวกและบริ การต่างๆ ดีกว่า เหมาะ
สําหรับแขกที่เป็ นนักท่องเที่ยว นักธุรกิจรวมทั้งแขกทัว่ ไป
3.3 โรงแรมราคาสูง คือ โรงแรมที่มีค่าห้องพัก ค่าบริ การสูง ส่วนมากจะเป็ นโรงแรม
ใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
4. การแบ่งโดยใช้ลกั ษณะการใช้งาน โดยพิจารณาเฉพาะหน้าที่หลักในการดําเนิ นธุ รกิ จ
โรงแรมและกิจกรรมหลักในการบริ การแขก โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 9 ประเภท
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4.1 โรงแรมเพื่อการพาณิ ชย์ คือ โรงแรมที่มุ่งเน้นให้บริ การแก่นักธุรกิจการค้าและ
การอุตสาหกรรม ซึ่ งเดินทางจากที่อื่นมาพักเพื่อธุรกิจการค้าหรื อการอุตสาหกรรมของตนในเมือง
นั้นๆ
4.2 โรงแรมเพื่อการ คือ เป็ นโรงแรมเพือ่ การพักผ่อน มุ่งให้บริ การแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการมา
พักผ่อนหรื อมาท่องเที่ยวตามฤดูกาล ซึ่งอาจจะเทียบเท่ากับโรงแรมที่พกั ตากอากาศ
4.3 โรงแรมเพื่อให้บริ การแก่นักเดิ นทางโดยรถยนต์ คือ โรงแรมที่รองรับแขกที่มี
การเดินทางโดยรถยนต์ อาจจะเป็ นโรงแรมที่มีเพียงชั้นเดียวหรื อสองชั้น มักจะมีที่จอดรถอยูต่ ิดกับ
ห้องพัก ตั้งอยูร่ ิ มทางหลวง
4.4 โรงแรมเพือ่ พักอาศัยระยะยาว โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะอาคาร
ชุด แขกจะเข้าพักเป็ นระยะเวลายาวนานอย่างน้อยประมาณ 1 เดือน มีการให้บริ การด้านทํา ความ
สะอาดห้องพัก
4.5 โรงแรมเพือ่ การพนัน คือ โรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิ ดเล่นการพนันจากรัฐบาล
ให้สามารถเล่นการพนันได้อย่างเสรี และถูกต้องตามกฏหมาย ดําเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจคาสิ โน
มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแนบแน่น โดยโรงแรมเพือ่ การพนันยังไม่มีในประเทศไทย
4.6 โรงแรมเพื่อการประชุ ม คือ โรงแรมเพื่อ การประชุ มเป็ นโรงแรมประเภทที่มี
ขนาดใหญ่ เพื่อ ให้บริ การสํา หรับการประชุ ม ขนาดใหญ่ โดยทัว่ ไปโรงแรมประเภทนี้ จะมี ห้อ ง
นิทรรศการ ห้องจัดเลี้ยง และมีบริ การอํานวยความสะดวกแก่นกั ธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การประชุม
ทางโทรศัพท์ บริ การเลขานุการ การแปลเอกสารและเครื่ องโทรสาร
4.7 โรงแรมเพื่อ แขกเข้า พัก เป็ นเวลานาน คื อ โรงแรมที่ มี แ ขกเข้า พัก ในระยะ
เวลานานเพือ่ ติดต่อธุรกิจหรื อท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็ นแขกชาวต่างชาติ
4.8 ที่พกั เรื อท่องเที่ยว โดยภายในเรื อจําเป็ นต้องมีส่ิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไว้
บริ การแขก เช่น ห้องพัก อาหารและเครื่ องดื่ม สระว่ายนํ้า เป็ นต้น
4.9 โรงแรมที่พกั ตากอากาศเพื่อสุ ขภาพ คือ โรงแรมเพื่อการพักผ่อน กลุ่มเป้ าหมาย
คือ กลุ่มคนที่สนใจและรักษาสุ ขภาพและสภาพร่ างกาย โดยโรงแรมประเภทนี้ มุ่งทํา ให้แขกรู ้ สึก
ผ่อนคลายในช่วงของการพักผ่อน นอกจากนี้จะมีการจัดอาหารเพือ่ รักษาสุขภาพด้วย
5. การแบ่งโดยใช้แขกเป้ า หมาย โดยพิจารณาจากกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เข้า พัก โรงแรม โดย
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท
5.1 โรงแรมธุรกิจ โรงแรมจะมุ่งขายห้องพักให้แขกที่เป็ นนักธุรกิจเป็ นหลัก เช่น ทํา
การตกลงซื้อขายและประชุมสัมมนา เป็ นต้น
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5.2 โรงแรมห้องชุด โรงแรมประเภทนี้ได้รับความนิ ยมจากแขกหลายกลุ่ม กลุ่มหนึ่ง
คือ พวกที่กาํ ลังจะเปลี่ยนที่อยูซ่ ่ ึงใช้โรงแรมเป็ นที่พกั ชัว่ คราว ส่วนกลุ่มคนที่ตอ้ งเดินทางบ่อยๆ นิยม
ใช้บริ การโรงแรมประเภทนี้
5.3 โรงแรมตามความหรู หรา โดยพิจารณาจากระดับความหรู หรา การบริ การที่
เพียบพร้อม สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน โดยสามารถแบ่งได้ 5 ประเภท คือ
5.3.1 ระดับมาตรฐานชั้นพิเศษ เป็ นโรงแรมที่มีมาตรฐานระดับสู ง โรงแรมมี
การก่อสร้างอย่างหรู หราโอ่อ่าและทันสมัย อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้มีคุณภาพดี ราคาแพง รสนิยม
สูงและสวยงามมีหอ้ งชุดที่ตกแต่งอย่างสวยงาม มีความสะดวกสบาย เครื่ องใช้สาํ หรับแขกเป็ นของ
ดี มีบริ การชั้นเยีย่ ม นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง และต้องมีห้องโถง ห้องนั่งเล่นอย่าง
เพียงพอ ห้องอาหารมีหลายห้องหลายระดับ มีสระว่ายนํ้า และสถานที่พกั ผ่อนหรื อสถานที่เล่นกี ฬา
มีที่จอดรถกว้างขวาง อัตราค่าห้องพักสูง เน้นการดูแลเอาใจใส่เป็ นส่วนตัว
5.3.2 ระดับชั้นหนึ่ง เป็ นโรงแรมระดับมาตรฐานทั้งห้องพัก บริ การและเครื่ อง
ตกแต่ง มีความสะดวกสบายซึ่งจัดเป็ นเกณฑ์ดี ส่วนมากจะมีหอ้ งหรู หราและห้องชุด มีหอ้ งโถงหรื อ
ห้องอาหารแต่ขนาดจะเล็ก
5.3.3 ระดับชั้นสอง เป็ นโรงแรมราคาไม่ สูงนัก อุ ปกรณ์ และเครื่ อ งอํา นวย
ความสะดวกตลอดจนการบริ การอาจจะบกพร่ องไปบ้าง
5.3.4 ระดับชั้น โรงแรมประเภทนี้ส่วนมากราคาปานกลาง ไม่มีห้องพักชั้น 1
หรื อน้อยมาก มีหอ้ งโถงน้อยมาก มีหอ้ งโถงหรื อห้อ งอาหารเล็กๆ ภายในห้องพักมีเครื่ องใช้จาํ กัด มี
บริ การ มีความสะอาดพอสมควร
5.3.5 ระดับชั้นประหยัด เป็ นโรงแรมราคาถู ก ตัวอาคาร และบริ เวณรอบๆ
มักจะไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าที่ควรจนทํา ให้ดูเก่า ภายในห้องพักมีอุปกรณ์ และเครื่ องอํา นวย
ความสะดวกเท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น มีบริ การน้อย
6. การแบ่งประเภทโดยใช้ระดับมาตรฐาน โดยใช้สัญลักษณ์รูปดาวแสดงระดับมาตรฐาน
กิ จการเช่ นเดี ยวกับระบบในประเทศอังกฤษ ซึ่ งหน่ วยงานที่ดูแลระดับมาตรฐานนี้ คือ สมาคม
โรงแรมไทย โดยสามารถแบ่งระดับมาตรฐานได้ 5 ประเภท คือ
6.1 โรงแรมหนึ่ งดาว หมายถึ ง โรงแรมที่มี ขนาดเล็ก สิ่ งอํานวยความสะดวกและ
เฟอร์นิเจอร์ มีห้องนํ้าในลักษณะของการใช้ร่วมกัน มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มสําหรับผูม้ าพัก
บรรยากาศเป็ นกันเอง
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6.2 โรงแรมระดับสองดาว หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดี มีระดับห้องพักสู ง
กว่า ระดับ หนึ่ ง ดาว ห้อ งพัก กว้า งขึ้ น มี ห้อ งนํ้าในตัว อาหารมี ค รบครั น ไม่ บ ริ ก ารอาหารและ
เครื่ องดื่มสําหรับแขกภายนอก
6.3 โรงแรมระดับสามดาว หมายถึง โรงแรมที่ตกแต่งไว้อย่างดี ห้องพักกว้างขึ้น มี
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น มีหอ้ งนํ้าที่มีอ่างอาบนํ้า มีบริ การอาหาร และเครื่ องดื่มสําหรับ
บุคลภายนอก
6.4 โรงแรมระดับสี่ ดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ ตกแต่งดีเป็ นพิเศษ มาตรฐาน
สูงในด้านบริ การและความสะดวกสบาย มีหอ้ งอาหารมากกว่า 1 ห้อง
6.5 โรงแรมระดั บ ห้ า ดาว หมายถึ ง โรงแรมขนาดใหญ่ ป ระเภท หรู ห รา มี
มาตรฐานสากลระดับสู งในทุกๆ ด้าน คือ ทั้งด้านห้องพัก ห้อ งอาหาร การบริ การและสิ่ งอํา นวย
ความสะดวกต่างๆ
7. การแบ่งโดยใช้ระบบการบริ หารโรงแรม โดยสามารถแบ่งได้
7.1 การบริ หารโรงแรมแบบอิสระ หมายถึ ง การบริ หารงานโรงแรมในลักษณะที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งหรื อ กลุ่ มนักลงทุนกลุ่ ม หนึ่ งเป็ นเจ้าของรั บผิด ชอบในการบริ หารงานของ
โรงแรมเอง บางแห่งอาจใช้คนในครอบครัวมาช่วยกันบริ หารโรงแรมประเภทนี้ จะตั้งในเมืองเล็กๆ
แขกกลุ่มนี้มกั ชอบความเป็ นส่วนตัวและชอบความเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงแรม
7.2 การบริ หารงานโรงแรมแบบเครื อ ข่ายนานาชาติ หมายถึ ง การบริ หารงานใน
ลักษณะการรวมกลุ่มโรงแรมต่างๆ ภายใต้เครื อข่ายธุรกิจโรงแรมเครื อข่ายหนึ่ ง โดยการดําเนิ นงาน
กําหนดนโยบาย บริ หารทรัพย์สินจะอยู่ในการควบคุม ดู แล โดยตรงของระบบเครื อข่าย โดยส่ ง
ผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั แม่ เข้ามาช่วยบริ หารโรงแรม ลักษณะการรวมกลุ่มอาจเป็ นการเข้าซื้ อกิ จการ
หรื อการเช่ากิจการมาบริ หารเอง
7.3 การบริ ห ารงานระบบสัม ปทาน เป็ นระบบความสัม พันธ์เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ จ้าของ
สัมปทานเป็ นผูใ้ ห้สิทธิพิเศษในการทํา ธุรกิจ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการองค์การ การ
ประกอบการและการบริ หารจัดการ โดยลักษณะของระบบ คือ ฝ่ ายหนึ่ งเป็ นเจ้าของสัมปทาน
ประสบความสํา เร็ จในการดํา เนิ น ธุ รกิ จโรงแรม และอี กฝ่ าย คือ ผูซ้ ้ื อ สัม ปทาน เป็ นฝ่ ายที่ยิน ดี
จ่ายเงินให้กบั เจ้าของสัมปทานเพือ่ ขอใช้รูปแบบการดําเนินธุรกิจ โรงแรม
7.4 บริ ษทั รับทําสัญญาบริ หารโรงแรม สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) แบบ
เป็ นองค์การเครื อข่าย (Chain Organization) 2) แบบบริ ษทั รับจ้างบริ หาร (Independent Management
Companies)
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8. โรงแรมแบบอื่ น ๆ จากการจัด ประเภทโรงแรมดัง กล่ า วก็ ย งั มี โ รงแรมบางโรงแรม
สามารถแบ่งออกได้ 7 ประเภท คือ 1) เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 2) ไทม์แชร์ 3) แคมป์ กราว 4) ที่พกั
สําหรับเยาวชน 5) พาราดอร์ 6) เพนชัน 7) โรงแรมทางเลือก
ความสําคัญของงานบริ การต่อธุรกิจโรงแรม
การบริ การเป็ นเรื่ องสําคัญในธุ รกิ จโรงแรม เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ น ใจ
เลือกที่พกั ของแขก ผลการสํารวจปั จจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่พกั ปรากฏว่าปั จจัย
การให้บริ การอยูใ่ นลําดับที่ 3 รองลงมาจาก ปั จจัยของที่ต้งั โรงแรม ความปลอดภัย ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการบริ การเป็ นหัวใจสําคัญของการดํา เนิ นธุ รกิจที่จะต้องให้เอาใจใส่ นอกจากนั้นการบริ การ
โรงแรมยังมีความสําคัญต่อผูร้ ับบริ การ ทั้งการอํานวยความสะดวก การให้ความหมาย และการให้
ความบันเทิง ตลอดจนการพักผ่อนหย่อนใจ ดังรายละเอียดนี้
1. การอํานวยความสะดวก การเดินเนินชีวิตในปั จจุบนั ทั้งกิจกรรมเนื่องในวาระพิเศษหรื อ
กิจกรรมประจําวัน อาจใช้บริ การของโรงแรมได้ เช่น การจัดเลี้ยง การนัดพบปะสังสรรค์ การจัด
ประชุมสัมมนา การจัดงานแต่งงาน ฯลฯ หรื อการให้บริ การเฉพาะ เช่น การจัดดอกไม้ การซักรี ด
เสื้อผ้าก็อาจใช้บริ การจากโรงแรมบางแห่งได้เช่นกัน
2. การให้ความสบาย การที่ตอ้ งไปพักค้างในสถานที่อื่น ซึ่ งไม่ใช่บา้ นอาจทําให้หลายคน
เกิดความยุง่ ยากในการนําเครื่ องใช้ส่วนตัวตลอดจนสัมภาระที่จาํ เป็ น และอาจจะกังวลว่าที่พกั จะไม่
สะดวกสบายเหมือนบ้านตนเอง ดังนั้น โรงแรมจึงมักเป็ นที่ที่ให้ความสะดวกสบายแทนบ้าน มีการ
จัดข้าวของเครื่ องใช้พร้อมบริ การ เช่น เตียง ที่นอน ตูใ้ ส่เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสี
ฟัน ฯลฯ และมีการดูแลทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ การให้บริ การต่างๆ เหล่านี้ก็เพือ่ สร้างความ
พึงพอใจแก่ผพู ้ กั ค้างคืน โดยคาดหวังว่าเมื่อผูม้ าใช้บริ การเกิดความพึงพอใจแล้วกลับมาใช้บริ การ
อีกครั้งหรื อบอกต่อไปยังผูอ้ ื่น
3. การให้ความบันเทิงและเป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ โรงแรมส่ วนใหญ่มีการจัดแหล่งบันเทิง
เพือ่ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น บาร์ คลับ มีการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม พร้อมการบรรเลง
ดนตรี หรื อการร้องเพลงขับกล่อม โรงแรมบางแห่ งอาจตั้งอยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น
ตามป่ าเขา บริ เวณนํ้าตก หรื อแถบชายทะเล นอกจากนั้น ปั จจุบนั ยังมีบริ การอื่นๆ เพิม่ ขึ้นในโรงแรม
บางแห่ ง เช่ น มี สถานที่ออกกําลังกายพร้อมอุปกรณ์ การบริ การนวดตัว การบริ การอาบนํ้าแร่ ใน
บริ เวณที่มีแหล่งนํ้าธรรมชาติ ฯลฯ
แสดงการจัดการมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย
ตัวอย่างรายการสิ่ งอํานวยความสะดวก (Facilities) ลักษณะสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เสนอ
ให้บริ การภายในโรงแรมอาจมีดงั ต่อไปนี้
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- ห้องน้าภายในห้องพักพร้อมอุปกรณ์เครื่ องใช้
- บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
- เครื่ องรับโทรทัศน์พร้อมรายการภาพยนตร์ให้เลือกและรายการวิทยุในห้องพัก
- อุปกรณ์การสื่อสารติดตั้งในห้องพัก
- ห้องอาหารประเภทต่างๆ หลายห้องและร้านเค้กขนมปั ง
- ห้องหรื อบริ เวณนัง่ เล่นเพือ่ พักผ่อนหย่อนใจ
- ห้องหรื อบริ เวณให้บริ การเครื่ องดื่ม
- บริ การอาหารถึงห้องพัก
- ห้องประชุมขนาดต่างๆ (หลายห้อง) พร้อมจัดตั้งเครื่ องมืออุปกรณ์ที่จาํ เป็ น
- บริ การจัดเลี้ยง (ในและนอกสถานที่)
- บริ การซักรี ด
- บริ การเพือ่ สุขภาพ เช่น สนามกีฬา ห้องออกกําลังกายและห้องอบไอนํ้า
- อุปกรณ์เครื่ องใช้เพือ่ กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ
- บริ การเพือ่ ความบันเทิง เช่น ห้องเล่นเกม ห้องฟังเพลง
- บริ การเช่ารถ
- บริ การด้านการเดินทางท่องเที่ยวโดยตัวแทนทางการท่องเที่ยว
- ร้านค้าย่อยต่างๆ ร้านขายของใช้เบ็ดเตล็ด ร้านขายของที่ระลึก ร้านอัญมณี เครื่ องประดับ
ร้านหนังสือ ร้านตัดเสื้อ ร้านดอกไม้ สถานเสริ มความงาม
2.4 ประวัติความเป็ นมา โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ก่อตั้งโดย บริ ษทั พี เอส ดีเวล็อปเม้นท์ กรุ๊ป ออฟ
คอมปานี ส์ จํากัด ซึ่ งเป็ นการร่ วมลงทุนกัน ระหว่าง คุณพงษ์พนั ธ์ สัมภวคุปต์ และ บริ ษทั ไลซัน
จํากัด บริ ษทั พัฒนาธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกง โรงแรมเปิ ดตัวครั้งแรกบน
ถนน สุ ขุมวิท เมื่ อประมาณปี พ.ศ. 2533 ภายใต้ชื่อ โครงการสุ ขุมวิท เซ็ นเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วย
ห้องพัก จํานวน 388 ห้อง อาคารห้างสรรพสินค้า และภัตตาคาร ต่อมา คุณพงษ์พนั ธ์ จึงให้ บริ ษทั เอ
เอ็น เอ เอ็นเตอร์ไพร์ส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั รับบริ หารโรงแรมของญี่ปุ่น จึงเข้ามาเป็ นผูบ้ ริ หารโรงแรม
ภายใต้ชื่อ โรงแรม เอ เอ็น เอ แกรนด์ แปซิฟิค และภายหลังจากใช้เวลาในการก่อสร้าง และวางแผน
ในการดําเนินการนานประมาณ 2 ปี ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการบริ หารใหม่ โดยบริ ษทั เอ เอ็น
เอ เอ็นเตอร์ ไ พร์ ส จะเข้ามาดู แลเฉพาะด้านการตลาดเพียงอย่างเดี ยว แทนการบริ หาร โรงแรม
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ทั้งหมด โครงการนี้ ไ ด้เสร็ จสมบูรณ์ ในเดื อ นสิ งหาคม พ.ศ. 2536 และเปิ ดบริ หารอย่างไม่ เป็ น
ทางการภายใต้ชื่อ “โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิค”
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 คุณพงษ์พนั ธ์ ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั เดลต้า โฮเต็ล แอนด์ รี
สอร์ ท (Delta Hotels & Resorts) ซึ่ งเป็ นการบริ หารโรงแรมที่ก่อ ตั้งขึ้น ในประเทศแคนาดา และ
กําลังขยายตัวในภูมิภาคเอเชีย โดยมี มิสเตอร์ ปี เตอร์ แลม หรื อ ไลซัน กรุ๊ ป ซึ่ งเป็ นหุ ้นส่ วนใหญ่
ของ Delta Hotels & Resorts ได้เ ข้า มามี ส่ ว นในการถื อ หุ ้ น ของโรงแรมด้ว ย ดัง นั้ น ในเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โรงแรมจึงได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการอีกครั้ง ภายใต้ชื่อ โรงแรม เดลต้า แก
รนด์ แปซิ ฟิค บริ หารงานจนเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายทัว่ ไปในกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2542 โรงแรมเดลต้า แกรนด์ แปซิฟิค ได้เปลี่ยนเชนบริ หารใหม่มาเป็ น “ ฟูราม่า ” ซึ่งเป็ นเชน
ใหญ่จากฮ่องกงแทนที่ “ เดลต้า ” โดยมีความมุ่งหวังต้องการเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้าที่เป็ นนักธุรกิจใน
เอเชีย เพราะเดลต้าแม้จะเป็ นเชนใหญ่ในแคนาดา แต่มีกลุ่มลูกค้าตลาดหลักอยูใ่ นทวีปอเมริ กาเหนื อ
ขณะที่ฐานกลุ่มลูกค้านักธุรกิจโรงแรมจะอยูใ่ นแถบเอเชียมากกว่า และที่สาํ คัญ “ ฮ่องกง” เป็ นเมือง
ธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญในเอเชีย ซึ่งจะทําให้โรงแรมมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น
วัน ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 โรงแรมแกรนด์ แปซิ ฟิ ค ได้เ ซ็ น สัญ ญากับ ผูบ้ ริ ห าร
โรงแรมกลุ่มใหม่ ชื่ อ ว่า “ สตาร์ วูด โรงแรมและรี สอร์ ท ” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั บริ หารงานโรงแรมจาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งผูร้ ่ วมลงทุนในขณะนั้นคือ คุณพงษ์พนั ธ์ สัมภวคุปต์ และ ตระกูลนฤหล้า
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 โรงแรมแกรนด์ แปซิ ฟิค เปลี่ ยน ชื่ อ เป็ น เดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขมุ วิท “THE WESTIN GRANDE SUKHUMVIT”
เมื่ อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Marriott International ได้ทาํ การเข้าควบรวม
กิ จ การของโรงแรมในเครื อ Starwood Hotels and Resort Worldwide ด้ว ยมู ล ค่ า กว่า 12.2 พัน
ล้านดอลล่าร์ หรื อประมาณ 440,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นหุน้ และเงินสด ซึ่งการเข้าซื้อกิจการใน
ครั้งนี้จะทําให้เครื อ Marriott International จะกลายเป็ นเครื อโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดโลก
ปั จ จุ บ ัน สั ด ส่ ว นของของห้ อ งพัก ในเครื อ Marriott 3 ใน 4 จะอยู่ ภ ายในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ในขณะที่สดั ส่วนรายได้ของเครื อ Starwood Hotels นั้นรายได้ 2 ใน 3 จะมาจากนอก
ประเทศอเมริ กา ปั จจุบนั Marriott มีจาํ นวนโรงแรมประมาณ 4,300 แห่ง และ Starwood มีประมาณ
12,000 แห่ ง ซึ่ งเมื่อรวมกันแล้วจะทําให้ Marriott International มีโรงแรมอยูใ่ นความดูแลถึง 5,500
แห่ ง ทั่ว โลก ในกว่า 100 ประเทศ รวมทั้ง ยุโ รป ลาติ น อเมริ กา เอเชี ย รวมไปถึ ง อิ นเดี ย และจีน
ด้วย และมีจาํ นวนห้องพักมากถึง 1.1 ล้านห้อง
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สวรรยา อินทร์จนั ทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การที่มี ผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า : กรณี ศึกษา โรงแรมอิสระระดับ 3 ดาว แห่ งหนึ่ ง ในย่านธุรกิจทองหล่อ
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อปั จจัยคุณภาพบริ การครบทั้ง 5
ด้าน อันได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ที่สมั ผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความแน่นอน
และด้านความเอาใจใส่ โดยปั จจัยด้านความเอาใจใส่มีค่าความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ระดับสูงสุด และปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือมีค่าความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับน้อ ย
ที่สุด อย่างไรก็ดีภาพรวมแล้วปั จจัยคุณภาพบริ การทั้ง 5 ด้าน มีค่าความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ
ความพึง พอใจ กล่ า วได้คื อ ถ้า คุ ณ ภาพของการบริ ก ารทั้ง 5 ด้า นเพิ่ม ขึ้ น ความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การก็จะเพิม่ ขึ้นตามไปด้วย
ปราเมศร์ อุณหปาณ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การโรงแรมระดับ 5
ดาว เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าพักในแต่ละครั้ง 1 คืน ตัดสินใจในการเลือกที่พกั ด้วยตัวเองจองห้องพัก
ทางโทรศัพท์ใช้บริ การห้องพักแบบ Executive Suite ใช้บริ การห้องพัก ในอัตรา 5,001-8,000 บาท
และเข้าพักโรงแรมนี้ เนื่ องจากมีสถานที่สะอาดตกแต่งสวยงาม (2) ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจ ใน
การใช้บริ การโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ อยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านกระบวนการ ด้าน
บุคคล ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตามลําดับ (3) ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การ
โรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ แตกต่างกัน
อย่า งมี นัย สําคัญทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05 ส่ ว นอายุ ระดับ การศึ กษาและอาชี พ ไม่ แ ตกต่า งกัน (4)
ผูใ้ ช้บริ การที่มีพฤติกรรมการใช้บริ การต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การโรงแรมระดับ 5
ดาวเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ไม่แตกต่างกัน

26

กาญจนา ทวินนั ท์ และแววมยุรา คําสุข (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสูงสุดคือ
การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้าการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า ความเชื่ อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อ
ลูกค้า และความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญ .05 และระดับความสัมพันธ์
ของปั จจัยสามารถอธิบายความผันแปรของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ ร้อยละ 48.8
เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริ การ
ของศู น ย์บ ริ ก าร ลู ก ค้า จี เ นท โมบายเซอร์ วิ ส เซ็ น เตอร์ จัน ทบุ รี ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท และประกอบอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้าง ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การ ลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี
พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าลูกค้าพึงพอใจอันดับแรก คือ ด้าน
การให้ความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การ
อยูใ่ นระดับมาก ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ อยูใ่ นระดับมาก ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจใน
การบริ การ อยู่ในระดับมาก และอันดับสุ ดท้าย ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค อยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน ส่ วนลูกค้าที่มีเพศ และอายุ ต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง การศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท” การครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Research) ในรู ปแบบของการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบวัด ผลครั้ ง เดี ย ว (One Shot Case Study) โดยมี ร ะเบี ย บวิธี ก ารวิจ ัย ที่ ป ฏิ บ ัติ
สาหรับการศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.3 การตรวจสอบเครื่ องมือ
3.4 องค์ประกอบของแบบสอบถาม
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล
3.6 วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1. ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
กลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ เนื่องจากไม่สามารถทราบจานวนที่แน่นอนได้ โดยมีสมมติฐานว่า
ข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% และใช้สูตรหากาหนดขนาดตัวอย่าง (Cochran, 1977)
n=

Z
4E 2

เมื่อ
n = ขนาดตัวอย่าง
E = ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาน
โดยที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ค่า Z เท่ากับ 1.96
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แทนค่าตามสูตร

1.96
4(0.05) 2
n = 384 .16

n=

จากการคานวณพบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดสาหรับงานวิจยั คือ 385 ตัวอย่าง อย่างไร
ก็ตาม ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั เพิม่ อีกจานวน 15 ตัวอย่าง จากขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ที่คานวณได้ รวมเป็ นจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 ตัวอย่าง เพื่อเป็ นการเพิ่มอัตราการ
ตอบกลับ ซึ่งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 384 ตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็ นขั้นตอนดังนี้
3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 สร้างแบบสอบถามเพือ่ ถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 3 ประเด็นคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
1. เพศ เป็ นนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. อายุ เป็ น สเกลอันดับ (Ordinal Scale)
3. สถานภาพ เป็ น เป็ นนามบัญญัติ (Nominal Scale)
4. ระดับการศึกษา เป็ นนามบัญญัติ (Nominal Scale)
5. รายได้ต่อเดือน เป็ นสเกลอันดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท เป็ นคาถามประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert ‘s Scale)
ส่ ว นที่ 3 ข้อ มู ล ความพึง พอใจของลู ก ค้า ที่ มาใช้บ ริ ก ารโรงแรม เดอะ เวสทิ น
แกรนด์ สุ ขุมวิท เป็ นคาถามประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท
(Likert ‘s Scale)
3.3.3 นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพือ่ ปรับปรุ งแก้ไข
3.3.4 ทาการปรับปรุ งแก้ไขและนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
หนึ่ง เพือ่ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาอนุมตั ิก่อนแจกแบบสอบถาม
3.3.5 นาแบบสอบถามไปทดลองกับตัวอย่างจานวน 40 รายเพือ่ หาค่าความเชื่อมัน่
3.3.6 ทาการปรับปรุ งและนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาอนุมตั ิก่อนแจกแบบสอบถาม
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3.3.7 แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง
3.3 กำรตรวจสอบเครื่ องมือ
การตรวจสอบเนื้อหา ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่ องที่จะศึกษา
การตรวจสอบความเชื่ อ มั่น ผู ้วิ จ ัย พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ครอนแบ็ ค อัล ฟ่ า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ในกลุ่มทดลองตัวอย่างจานวน 40 คนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3.1: ตารางแสดงค่าความเชื่อมัน่ ในการตรวจสอบเครื่ องมือ
ส่ วนของคำถำม
สิ่งที่สมั ผัสได้
ความน่าเชื่อถือ
การตอบสนอง
การให้ความมัน่ ใจ
การเอาใจใส่
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ
รวม

ค่ำอัลฟ่ ำแสดงควำมเชื่ อมัน่ 40 ชุด
0.749
0.758
0.747
0.737
0.736
0.741
0.751

ค่าความเชื่อมัน่ จากผลค่าสัมประสิ ทธิครอนแบ็ค อัลฟา ที่ได้หาค่าเชื่อมัน่ จานวน 40 ราย
ด้านนวัตกรรมทางการตลาดโดยรวม มีค่าความน่ าเชื่อถือ 0.751 สิ่ งที่สัมผัสได้ มีค่าความน่าเชื่อถือ
0.749, ความน่าเชื่อถือ มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.758, การตอบสนอง มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.747, การให้
ความมัน่ ใจ มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.737, การเอาใจใส่ มีค่าความน่าเชื่อถือ 0.736, และความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การ มี ค่าความน่ าเชื่ อ ถือ 0.741 ซึ่ งการประเมิ น ความเที่ยงสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
เครื่ องมือที่มีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่าใช้ได้
อย่า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิจ ารณาจากเกณฑ์ก ารประเมิ น ความเที่ ย งสัม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟาของ
ครอนบาค ดังนี้
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ค่ำสั มประสิ ทธ์ อลั ฟ่ ำ
มากกว่า 0.9
มากกว่า 0.8
มากกว่า 0.7
มากกว่า 0.6
มากกว่า 0.5
น้อยกว่า หรื อ เท่ากับ 0.5

กำรแปลควำมหมำยระดับเที่ยง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างพอใช้
ต่า
ไม่สามารถรับได้

3.4 องค์ประกอบของแบบสอบถำม
ผู ้ท าวิ จ ัย ได้อ อกแบบสอบถามซึ่ งประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นพร้ อ มกับ วิ ธี ก ารตอบค าถาม
ดังต่อไปนี้ คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับข้อ มู ล ทัว่ ไปของผูต้ อบคาถาม ได้แก่ ข้อ มู ล ทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed –ended Question)
ซึ่งลักษณะคาถาม โดยจะเป็ นแบบให้เลือกเฉพาะคาตอบที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดระบุไว้
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวข้อ งกับปั จจัยด้านคุ ณภาพบริ การที่มี ผลต่อ ความพึงพอใจของ
ลู กค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ซึ่ งลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดแบบ
Likert Scale แบบให้เลือกคาตอบและเป็ นแบบมาตราส่ วน ประมาณค่า (Rating Scale) จากผูต้ อบ
แบบสอบถามจะเป็ นผูท้ าการประเมินให้คะแนน โดยมีระดับ ตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่า
คะแนนมากที่สุด คือ 5
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวข้อ งกับความพึงพอใจของลู กค้าที่มาใช้บ ริ การโรงแรม เดอะ
เวสทินแกรนด์ สุ ขุมวิท ซึ่ งลักษณะเป็ นคาถามปลายปิ ดแบบ Likert Scale แบบให้เลือกคาตอบและ
เป็ นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) จากผูต้ อบแบบสอบถามจะเป็ นผูท้ าการประเมินให้
คะแนน โดยมีระดับ ตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ 5
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ
3.6.1 ผูว้ ิจยั อธิ บายรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ เนื้ อ หาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบแก่
ตัวแทนและทีมงาน
3.6.2 ผูว้ ิจยั เข้าไปในสถานที่ต่างๆ ที่ตอ้ งการศึกษาตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นคือ โรงแรม เดอะ
เวสทินแกรนด์ สุขมุ วิท
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3.6.3 ผูว้ ิจยั ได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้ าหมายและรอจนกระทัง่ ตอบคาถามครบถ้วน
ซึ่งในระหว่างนั้นถ้าผูต้ อบมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับคาถาม ผูว้ จิ ยั หรื อทีมงานจะตอบข้อสงสัยนั้น
กำรแปรผลข้ อมูล
ผูท้ าวิจยั ได้กาหนดค่าอันตรภาคชั้น สาหรับการแปลผลข้อมูลโดยคานวณค่าอันตรภาคชั้น
เพือ่ กาหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรคานวณและคาอธิบายสาหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น =
=

ช่วงชั้น
1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

ค่าสูงสุด – ค่าต่าสุด
จานวนชั้น
5 – 1 = 0.80
5
คาอธิบายสาหรับการแปลผล
มีความสาคัญน้อยที่สุด
มีความสาคัญน้อย
มีความสาคัญปานกลาง
มีความสาคัญมาก
มีความสาคัญมากที่สุด

3.6 วิธีกำรวิเครำะห์ ทำงสถิติ
ผูท้ าวิจยั ได้กาหนดค่าสถิติสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ดงั นี้ คือ
3.7.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
3.7.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การและระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทินแกรนด์ สุขมุ วิท โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.7.3 สถิ ติเชิ งอ้างอิ ง เป็ นการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจของลู กค้า
ที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทินแกรนด์ สุขมุ วิท โดยใช้ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน
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สู ตรในกำรหำค่ำเฉลี่ยในกำรวิจัย มีดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40)
เมื่อ X
แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 2540: 53)
S=

เมื่อ

n x 2 −

( x )
2

n(n − 1)

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
( x )2 แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126)
เมื่อ 
แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
 si2 แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างต่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่า
t-test เพือ่ ใช้ทดสอบสมมติฐาน (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2551)
1. กรณี ที่ค่าแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มเท่ากัน
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−

X1

𝑡=

X2

1

𝑆𝑝 √𝑛 +
1

1
𝑛2

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ n1 + n2 – 2
โดยที่ t
แทน ค่าสถิติที่ใช้พจิ ารณาใน t-test
x1 , x2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
Sp
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างรวมจากตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม
n1 , n2 แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
2. กรณี ที่ค่าแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่เท่ากัน
𝑡=

X1

𝑆12

√

𝑛1

−
+

X2

𝑆22
𝑛2

สถิติทดสอบ t มีองศาอิสระ v
𝑣=

โดยที่ t
x1 , x2
S1, S2
n1 , n2
v

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

(𝑆12 /𝑛1 + 𝑆22 /𝑛2 )2
𝑆12 /𝑛1
𝑛1−1

+

𝑆22 /𝑛2
𝑛2 −1

ค่าสถิติที่ใช้พจิ ารณาใน t-test
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างของกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
องศาอิสระ
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ข้อมูล
บทนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปร ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามที่มีคาตอบครบถ้วน จานวน 400 ชุด ได้มีผล
การวิเคราะห์ประกอบไปด้วย
4.1 การรายงานผลด้ วยสถิติเชิงพรรณนา
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ข้อ มู ลในส่ วนนี้ เป็ นผลการวิเคราะห์ เกี่ ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยสถิติที่นามาใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ มีผลวิเคราะห์ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
214
หญิง
186
รวม
400

ร้ อยละ
53.50
46.50
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลู กค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50 และเพศหญิง จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อ ย
ละ 46.50
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านอายุ
อายุ
จานวน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
0
อายุ 21 – 30 ปี
65
อายุ 31 – 40 ปี
86
อายุ 41 – 50 ปี
136
อายุ 51 – 60 ปี
88
อายุ 61 ปี ขึ้นไป
25
รวม
400

ร้ อยละ
0.00
16.25
21.50
34.00
22.00
6.25
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ลู กค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ส่ วน
ใหญ่ มีอ ายุ 41 – 50 ปี มากที่ สุด จานวน 136 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 34.00 รองลงมา อายุ 51 – 60 ปี
จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 อายุ 31 – 40 ปี จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.50 อายุ 21 –
30 ปี จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.25 และอายุ 61 ปี ขึ้นไป จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
โสด
105
สมรส
275
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
20
รวม
400

ร้ อยละ
26.25
68.75
5.00
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ลู กค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ส่ วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.75 รองลงมาคือ โสด จานวน 105 คน คิด
เป็ นร้อยละ 26.25 และหย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อย 5.00 ตามลาดับ

36

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
75
ปริ ญญาตรี
226
สูงกว่าปริ ญญาตรี
99
รวม
400

ร้ อยละ
18.75
56.50
24.75
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ลู กค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ส่ วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 รองลงมา สูงกว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.75 และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 18.75 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
จานวน
ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์
0
1,001 – 2,000 ดอลลาร์
126
2,001 – 3,000 ดอลลาร์
122
3,001 – 4,000 ดอลลาร์
68
4,001 – 5,000 ดอลลาร์
62
มากกว่า 5,001 ดอลลาร์ข้ ึนไป
22
รวม
400

ร้ อยละ
0.00
31.50
30.50
17.00
15.50
5.50
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ลู กค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ส่ วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,001 – 2,000 ดอลลาร์ มากที่สุด จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.50
รองลงมา รายได้ 2,001 – 3,000 ดอลลาร์ จ านวน 122 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.50 รายได้ 3,001 –
4,000 ดอลลาร์ จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 รายได้ 4,001 – 5,000 ดอลลาร์ จานวน 62 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.50 และรายได้ม ากกว่า 5,001 ดอลลาร์ ข้ ึนไป จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อ ย 5.50
ตามลาดับ
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4.2 การรายงานผลด้ วยสถิติเชิงอ้ างอิง
ข้อมู ลเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของลู กค้าที่มาใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางที่ 4.6 ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพบริ การที่ มี ผลต่ อ ความพึงพอใจของลู กค้าที่ม าใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านสิ่งที่สมั ผัสได้
ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้ านสิ่ งทีส่ ั มผัสได้
1. บรรยากาศภายในโณงแรมที่สวยงาม สะอาด สบายตา
4.56 0.577 มากที่สุด
2. การตกแต่งที่สวยงาม มีความน่าสนใจ
4.39 0.488
มาก
3. การแต่งกายของพนักงานมีความสวยงาม ทันสมัย ดูมี
4.40 0.668
มาก
มาตรฐาน
4. ภูมิทศั น์โดยรอบโรงแรมมีความเรี ยบร้อย สะดวกสบาย ดู
4.46 0.565
มาก
ปลอดภัย
5. ห้ อ งพัก ดู ส ะอาด เป็ นระเบี ย บและจัด สั ด ส่ ว นได้ล งตัว
4.57 0.496 มากที่สุด
เหมาะสมต่อการใช้บริ การ
รวม
4.49 0.559
มาก
จากตารางที่ 4.6 ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ด้านสิ่ งที่สัม ผัสได้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ พิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง ห้องพักดูสะอาด เป็ นระเบียบ
และจัดสัดส่ วนได้ลงตัว เหมาะสมต่อการใช้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมาคือ บรรยากาศ
ภายในโรงแรมที่สวยงาม สะอาด สบายตา มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ให้ความสาคัญในระดับมาก ใน
เรื่ อง ภูมิทศั น์โดยรอบโรงแรมมีความเรี ยบร้อย สะดวกสบาย ดูปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 การ
แต่งกายของพนักงานมีความสวยงาม ทันสมัย ดูมีมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และการตกแต่งที่
สวยงาม มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพบริ การที่ มี ผลต่ อ ความพึงพอใจของลู กค้าที่ม าใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ
1. ได้รับรางวัลจากสถาบันหรื อหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
4.61 0.488 มากที่สุด
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย
4.63 0.484 มากที่สุด
3. มีรีววิ แนะนาจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การก่อนหน้า
4.56 0.497 มากที่สุด
4. ได้รับการจัดลาดับคะแนนในเกรดที่ดีถึงดีเยีย่ ม
4.68 0.468 มากที่สุด
5. เปิ ดให้บริ การมาเป็ นเวลานานพอสมควร
4.39 0.488
มาก
รวม
4.57 0.485 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.7 ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุม วิท ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง ได้รับการจัดลาดับ
คะแนนในเกรดที่ดีถึงดีเยีย่ ม มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 รองลงมาคือ ได้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โรงแรมอย่างถูกกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ได้รับรางวัลจากสถาบันหรื อหน่วยงานที่มีชื่อเสี ยง
มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 มี รีวิวแนะนาจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การก่ อ นหน้า มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.56 และให้
ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง เปิ ดให้บริ การมาเป็ นเวลานานพอสมควร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพบริ การที่ มี ผลต่ อ ความพึงพอใจของลู กค้าที่ม าใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านการตอบสนอง
ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้ านการตอบสนอง
1. ให้บริ การในการจองห้องพักรวดเร็วและสะดวก
4.36 0.479
มาก
2. สามารถให้บริ การที่ลูกค้าต้องการภายในระยะเวลาอันสั้น
4.44 0.497
มาก
3. แก้ไขปั ญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว
4.46 0.499
มาก
4. ให้คาแนะนาในการใช้บริ การได้อย่างดีเยีย่ ม
4.33 0.471
มาก
5. ใช้เวลาในการเช็คอินน์หรื อเช็คเอ้าส์รวดเร็ วไม่ ทาให้ลู กค้า
4.60 0.491 มากที่สุด
คอยนาน
รวม
4.44 0.487
มาก
จากตารางที่ 4.8 ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ด้านการตอบสนอง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง ใช้เวลาในการเช็คอินน์หรื อเช็ค
เอ้าส์รวดเร็วไม่ทาให้ลูกค้าคอยนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รองลงมาคือ ให้ความสาคัญในระดับมาก
ในเรื่ อง แก้ไขปั ญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 สามารถให้บริ การ
ที่ลูกค้าต้องการภายในระยะเวลาอันสั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ให้บริ การในการจองห้องพักรวดเร็ ว
และสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และให้คาแนะนาในการใช้บริ การได้อย่างดีเยีย่ ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพบริ การที่ มี ผลต่ อ ความพึงพอใจของลู กค้าที่ม าใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านการให้ความมัน่ ใจ
ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
1. มีมาตรฐานการให้บริ การที่มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ
4.41 0.493
มาก
2. มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินในการใช้บริ การเข้าพัก
4.61 0.489 มากที่สุด
กับทางโรงแรม
3. มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การในทุกจุดของโรงแรม
4.44 0.497
มาก
4. มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง และมีปุ่มฉุกเฉินเพือ่
4.55 0.498 มากที่สุด
เรี ยกพนักงานในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
5. อยูใ่ นทาเลที่เดินทางสะดวกเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
4.38 0.485
มาก
รวม
4.48 0.492
มาก
จากตารางที่ 4.9 ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิ น แกรนด์ สุ ขุม วิท ด้านการให้ค วามมั่น ใจ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด ในเรื่ อง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินในการใช้บริ การเข้าพักกับ ทางโรงแรม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.61 รองลงมาคือ มี
ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง และมีปุ่มฉุ กเฉิ นเพื่อเรี ยกพนักงานในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การในทุก
จุดของโรงแรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 มีมาตรฐานการให้บริ การที่มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ มี
ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.41 และอยู่ใ นท าเลที่ เดิ น ทางสะดวกเมื่ อ มี เหตุ ฉุ ก เฉิ น มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ า กับ 4.38
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ข้อ มู ลเกี่ ยวกับปั จจัยด้านคุ ณ ภาพบริ การที่มี ผลต่อ ความพึงพอใจของลู กค้าที่ มาใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท ด้านการเอาใจใส่
ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
ด้ านการเอาใจใส่
1. มีพนักงานคอยให้บริ การอย่างเพียงพอตลอดเวลา
4.45 0.498
มาก
2. พนักงานให้การช่วยเหลือลูฏค้าโดยไม่ตอ้ งร้องขอ
4.36 0.480
มาก
3. พนักงานให้คาแนะนาบริ การแก่ลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีลูกค้าเข้า
4.40 0.491
มาก
พัก
4. พนักงานมีการช่วยตรวจสอบทรัพย์สินของลูกค้าก่อนลูกค้า
4.35 0.478
มาก
เช็คเอ้าส์
5. พนักงานคอยดูแลลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
4.46 0.499
มาก
รวม
4.40 0.489
มาก
จากตารางที่ 4.10 ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพบริ ก าร ที่ มี ผ ลต่อ ความพึงพอใจของลู ก ค้าที่ ม าใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิ น แกรนด์ สุ ขุม วิท ด้านการเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในระดับมาก ในเรื่ อง พนักงานคอยดู แลลู กค้า
อย่า งสม่ า เสมอ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.46 รองลงมาคื อ มี พ นั ก งานคอยให้ บ ริ ก ารอย่า งเพี ย งพอ
ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 พนักงานให้คาแนะนาบริ การแก่ลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีลูกค้าเข้าพัก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 พนักงานให้การช่วยเหลือลูฏค้าโดยไม่ตอ้ งร้องขอ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และ
พนั ก งานมี ก ารช่ ว ยตรวจสอบทรั พ ย์สิ น ของลู ก ค้าก่ อ นลู ก ค้า เช็ ค เอ้า ส์ มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.35
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 การเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านคุ ณภาพบริ การที่มี ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท เป็ นรายด้าน
̅
ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ
𝒙
S.D. การแปลค่า
ด้านสิ่งที่สมั ผัสได้
4.49 0.559
มาก
ด้านความน่าเชื่อถือ
4.57 0.485 มากที่สุด
ด้านการตอบสนอง
4.44 0.487
มาก
ด้านการให้ความมัน่ ใจ
4.48 0.492
มาก
ด้านการเอาใจใส่
4.40 0.489
มาก
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท มากที่สุด คือ ด้านความน่ าเชื่อถือ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.57 รองลงมาคือ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ด้านการให้ความมัน่ ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.48 ด้า นการตอบสนอง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.44 และด้านการเอาใจใส่ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.40
ตามลาดับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้ บริการโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท
ตารางที่ 4.12 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขมุ วิท
ความพึงพอใจในการใช้ บริการ
S.D. การแปลค่า
̅
𝒙
1. พนักงานให้บริ การด้วยความเต็มใจและเป็ นมิตร
4.60
0.490 มากที่สุด
2. สภาพแวดล้อ มทั้งภายในและภายนอกโรงแรมมี ค วาม
4.56
0.497 มากที่สุด
สะดวกปลอดภัย
3. บรรยากาศห้องพักเรี ยบร้อย สะอาดเป็ นระเบียบได้
4.44
0.496
มาก
มาตรฐาน
4. การต้อนรับของโรงแรมและพนักงานสร้างความประทับใจ
4.67
0.470 มากที่สุด
ในการใช้บริ การ
5. มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอดเวลา
4.45
0.498
มาก
6. มีบริ การภายในโรงแรมที่หลากหลายให้เลือกใช้บริ การ
4.56
0.497 มากที่สุด
7. ราคาห้องพักมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
4.61
0.489 มากที่สุด
8. การแต่งกายของพนักงานเรี ยบร้อย สะอาด สวยงาม
4.37
0.482
มาก
9. พนักงานให้บริ การด้วยวาจาและกริ ยาที่น่าดึงดูด
4.68
0.468 มากที่สุด
ประทับใจ
รวม
4.55
0.487 มากที่สุด
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แก
รนด์ สุ ขุ ม วิ ท โดยรวมอยู่ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารให้
ความสาคัญในระดับมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ 1) พนักงานให้บริ การด้วยวาจาและกริ ยาที่น่าดึงดูด
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ประทับใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 2) ราคาห้องพักมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.61 และ 3) พนักงานให้บริ การด้วยความเต็มใจและเป็ นมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามลาดับ
4.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยด้านคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทินแกรนด์ สุขมุ วิท โดยใช้การทดสอบ t-test ได้ผลการทดสอบดังนี้
ตารางที่ 4.13 ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยด้านคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทินแกรนด์ สุขมุ วิท รายด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้า
ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
S.D.
t
Sig.
̅
𝒙
ด้านสิ่งที่สมั ผัสได้
4.47
0.272
-4.866
0.000*
ด้านความน่าเชื่อถือ
4.57
0.223
1.767
0.078
ด้านการตอบสนอง
4.44
0.219
-7.212
0.000*
ด้านการให้ความมัน่ ใจ
4.48
0.208
-5.130
0.000*
ด้านการเอาใจใส่
4.40
0.224
-10.413
0.000*
*Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ด้านการตอบสนอง
ด้านการให้ ความมั่น ใจ และด้านการเอาใจใส่ มี ผ ลต่ อ ความพึ งพอใจของลู ก ค้า ที่ ม าใช้บ ริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทินแกรนด์ สุขมุ วิท รายด้าน
ความพึงพอใจของลูกค้า
ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
N
Correlation
Sig.
ด้านสิ่งที่สมั ผัสได้
400
0.116
0.020*
ด้านความน่าเชื่อถือ
400
-0.041
0.414
ด้านการตอบสนอง
400
-0.159
0.001*
ด้านการให้ความมัน่ ใจ
400
-0.002
0.969
ด้านการเอาใจใส่
400
0.108
0.030*
*Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.14 ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.166
ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ด้านการตอบสนอง มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขมุ วิท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ -0.159
ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ด้านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าที่มา
ใช้บริ ก ารโรงแรม เดอะ เวสทิ น แกรนด์ สุ ขุม วิท อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และมี
ความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.108

บทที่ 5
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท” มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพือ่ สารวจปั จจัยส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามา
ใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน
แกรนด์ สุ ขุมวิท เนื่ อ งจากไม่สามารถทราบจานวนที่แน่ นอนได้ โดยมี สมมติฐานว่าข้อ มูลมีการ
กระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ที่ระดับความเชื่ อ มั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่ อ นที่
ยอมรับได้ไ ม่ เกิ น 5% และใช้สูตรหากาหนดขนาดตัวอย่า ง (Cochran, 1977) ได้ขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ประกอบด้วย
1) สิ่ งที่สัมผัสได้ 2) ความน่ าเชื่อถือ 3) การตอบสนอง 4) การให้ความมัน่ ใจ และ 5) การเอาใจใส่
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแจกแบบสอบถามเป็ นแบบชุดกระดาษคาตอบให้แก่
กลุ่ ม ตัวอย่างที่เป็ นลู กค้าที่เข้ามาใช้บ ริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 ชุด จะ
ดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไปเป็ นการนาข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์คานวณผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปทางสถิติ ซึ่ งได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการทาการทดสอบสมมติฐานผูว้ จิ ยั ใช้
สถิติแบบทดสอบ t-test
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5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริ การกับ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท” สามารถสรุ ปผลจาก
การวิจยั ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทินแกรนด์ สุ ขุมวิท ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 53.50 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 46.50 มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 34.00 รองลงมา อายุ 51 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.00 สถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 68.75
รองลงมาคือ โสด คิดเป็ นร้อยละ 26.25 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 56.50 รองลงมา
สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 24.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,001 – 2,000 ดอลลาร์ คิดเป็ นร้อย
ละ 31.50 รองลงมา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,001 – 3,000 ดอลลาร์ คิดเป็ นร้อยละ 30.50
2. ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ
เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท มากที่สุด คือ ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 รองลงมาคือ ด้าน
สิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.49 ด้า นการให้ค วามมั่น ใจ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.48 ด้า นการ
ตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และด้านการเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามลาดับ
3. ข้อ มู ลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของลู กค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์
สุ ขุมวิท โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญใน
ระดับมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ 1) พนักงานให้บริ การด้วยวาจาและกริ ยาที่น่าดึงดูด ประทับใจ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 2) ราคาห้องพักมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และ 3)
พนักงานให้บริ การด้วยความเต็มใจและเป็ นมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามลาดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ ใจ และด้านการเอาใจใส่ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.166
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ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ด้านการตอบสนอง มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้า
ที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ -0.159
ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ด้านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้าที่มา
ใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และมี
ความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.108
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ด้านสิ่ งที่สัมผัสได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจ
และด้านการเอาใจใส่ มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์
สุขมุ วิท แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา
ทวินันท์ และ แววมยุรา คาสุ ข (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าในธุรกิจการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวสู งสุดคือ การรู ้จกั และ
เข้าใจลูกค้าการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า และความ
เป็ นรู ป ธรรมของบริ การ ตามล าดับ ที่ ร ะดับนัย ส าคัญ .05 และสอดคล้อ งกับ ผลการศึ กษาของ
สวรรยา อินทร์จนั ทร์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยด้านคุณภาพในการให้บริ การที่มีผลต่อความพึง
พอใจของลู ก ค้า : กรณี ศึ ก ษา โรงแรมอิ ส ระระดับ 3 ดาว แห่ ง หนึ่ ง ในย่า นธุ ร กิ จ ทองหล่ อ
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อปั จจัยคุณภาพบริ การครบทั้ง 5
ด้าน อันได้แก่ ด้านรู ปลักษณ์ที่สมั ผัสได้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านความแน่นอน
และด้านความเอาใจใส่ โดยปั จจัยด้านความเอาใจใส่มีค่าความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ระดับสูงสุด และปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือมีค่าความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในระดับน้อ ย
ที่สุด อย่างไรก็ดีภาพรวมแล้วปั จจัยคุณภาพบริ การทั้ง 5 ด้าน มีค่าความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ
ความพึง พอใจ กล่ า วได้คื อ ถ้า คุ ณ ภาพของการบริ ก ารทั้ง 5 ด้า นเพิ่ม ขึ้ น ความพึง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การก็จะเพิม่ ขึ้นตามไปด้วย
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
1. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพบริ ก าร ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ แม้ลู ก ค้า
ผูใ้ ช้บริ การจะให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด แต่ผลการทดสอบสมมติฐานกลับพบว่าไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท แสดงให้เห็นถึงความ
น่าเชื่อถือของโรงแรมอยูใ่ นระดับมากที่ลูกค้าทุกคนให้การยอมรับ อีกทั้งโรงแรม เดอะ เวสทิน แก
รนด์ สุ ขุม วิท ยัง เป็ นโรงแรมระดับ 4-5 ดาวที่ มี ชื่ อ เสี ย งท าให้ลู กค้า มั่นใจและเชื่ อ ถื อ เรื่ อ งการ
ให้บริ การ
2. สิ่ งที่ทางโรงแรมต้องมุ่งพัฒนาการให้บริ การมากยิง่ ขึ้นก็คือ ด้านการเอาใจใส่ แม้ลูกค้า
จะให้คะแนนความสาคัญเป็ นลาดับสุ ดท้ายจาก ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ทั้ง 5 ด้าน แต่ปัจจัยด้าน
การเอาใจใส่ ที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีผลต่อความพึงพอใจและมีความสัมพัน ธ์ใน
ทิศทางเดี ย วกับ ความพึง พอใจของลู กค้า แสดงว่าหากต้อ งการให้ลู กค้าพึ่ง พอใจมากขึ้ น ก็ ต ้อ ง
พัฒนาการการเอาใจใส่ในการให้บริ การมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปอาจพิ จ ารณาตัว แปรอิ ส ระเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การเพือ่ ศึกษาถึงปั จจัยด้านการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท หรื อไม่ อย่างไร
2. อาจทาการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การออกเป็ นภูมิภาคต่างๆ ของโลก ว่ามี
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจความคล้ายคลึงหรื อแตกต่างกันเช่นไร
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่ อง ความสั มพันธ์ ระหว่างคุณภาพบริการกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้ บริการ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้ าด้ วยตนเอง
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้ อมูลจะถูกนาไปใช้ เฉพาะทางด้ านการศึกษาค้นคว้ าเพื่อประโยชน์ ทางด้ านการศึกษาเท่ านั้น
คาชี้แจง แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้
บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรม เดอะ เวสทิน แก
รนด์ สุขมุ วิท
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็ นจริ งที่สุด
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
2) อายุ 21 – 30 ปี
3) อายุ 31 – 40 ปี
4) อายุ 41 – 50 ปี
5) อายุ 51 – 60 ปี
6) อายุ 61 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพ
1) โสด
2) สมรส
3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา
1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2) ปริ ญญาตรี
3) สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์
2) 1,001 – 2,000 ดอลลาร์
3) 2,001 – 3,000 ดอลลาร์
4) 3,001 – 4,000 ดอลลาร์
5) 4,001 – 5,000 ดอลลาร์
6) มากกว่า 5,001 ดอลลาร์ข้ ึนไป

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้ านคุณภาพบริ การที่มีผลต่ อความพึงพอใจของลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความสาคัญของ
ท่านมากที่สุด

ด้ านสิ่ งทีส่ ั มผัสได้
1. บรรยากาศภายในโรงแรมที่สวยงาม สะอาด สบายตา
2. การตกแต่งที่สวยงาม มีความน่าสนใจ
3. การแต่งกายของพนักงานมีความสวยงาม ทันสมัย ดูมี
มาตรฐาน
4. ภูมิทศั น์โดยรอบโรงแรมมีความเรี ยบร้อย สะดวกสบาย ดู
ปลอดภัย
5. ห้อ งพัก ดู ส ะอาด เป็ นระเบี ย บและจัด สัด ส่ ว นได้ล งตัว
เหมาะสมต่อการใช้บริ การ
ด้ านความน่ าเชื่ อถือ
6. ได้รับรางวัลจากสถาบันหรื อหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
7. ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมอย่างถูกกฎหมาย
8. มีรีววิ แนะนาจากผูท้ ี่เคยใช้บริ การก่อนหน้า
9. ได้รับการจัดลาดับคะแนนในเกรดที่ดีถึงดีเยีย่ ม
10. เปิ ดให้บริ การมาเป็ นเวลานานพอสมควร

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

ด้ านการตอบสนอง
11. ให้บริ การในการจองห้องพักรวดเร็วและสะดวก
12. สามารถให้บริ การที่ลูกค้าต้องการภายในระยะเวลาอันสั้น
13. แก้ไขปั ญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว
14. ให้คาแนะนาในการใช้บริ การได้อย่างดีเยีย่ ม
15. ใช้เ วลาในการเช็ ค อิ น น์ ห รื อ เช็ ค เอ้า ส์ ร วดเร็ ว ไม่ ท าให้
ลูกค้าคอยนาน
ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
16. มีมาตรฐานการให้บริ การที่มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ
17. มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินในการใช้บริ การเข้า
พักกับทางโรงแรม
18. มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การในทุกจุดของโรงแรม
19. มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง และมีปมฉุ
ุ่ กเฉิน
เพือ่ เรี ยกพนักงานในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
20. อยูใ่ นทาเลที่เดินทางสะดวกเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ด้ านการเอาใจใส่
21. มีพนักงานคอยให้บริ การอย่างเพียงพอตลอดเวลา
22. พนักงานให้การช่วยเหลือลูฏค้าโดยไม่ตอ้ งร้องขอ
23. พนักงานให้คาแนะนาบริ การแก่ลูกค้าทุกครั้งเมื่อมีลูกค้า
เข้าพัก
24. พนักงานมีการช่วยตรวจสอบทรัพย์สินของลูกค้าก่อน
ลูกค้าเช็คเอ้าส์
25. พนักงานคอยดูแลลูกค้าอย่างสม่าเสมอ

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ

มากที่สุด

ระดับความสาคัญ

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้ บริการโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุ ขุมวิท
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความสาคัญของ
ท่านมากที่สุด
ระดับความสาคัญ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้ บริการโรงแรม เดอะ เวสทิน
แกรนด์ สุ ขุมวิท
26. พนักงานให้บริ การด้วยความเต็มใจและเป็ นมิตร
27. สภาพแวดล้อ มทั้งภายในและภายนอกโรงแรมมี ค วาม
สะดวกปลอดภัย
28. บรรยากาศห้องพักเรี ยบร้อย สะอาดเป็ นระเบียบได้
มาตรฐาน
29. การต้อนรับของโรงแรมและพนักงานสร้างความ
ประทับใจในการใช้บริ การ
30. มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอดเวลา
31. มีบริ การภายในโรงแรมที่หลากหลายให้เลือกใช้บริ การ
32. ราคาห้องพักมีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
33. การแต่งกายของพนักงานเรี ยบร้อย สะอาด สวยงาม
34. พนั ก งานให้ บ ริ ก ารด้ ว ยวาจาและกริ ยาที่ น่ า ดึ งดู ด
ประทับใจ
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ และความคิดเห็น
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Questionnaire
Title: The Relationship between Service Quality and Customer Satisfaction of using the
Westin Grande Sukhumvit Hotel
This questionnaire is a part of Independent Study (IS)
Master of Business Administration (MBA), Siam University
The data will be used only for research about the benefit of education.
Explanation: This questionnaire divided into 4 parts as follows;
Past 1: General information about respondents
Past 2: Information about service quality factors affect to customer satisfaction of using
the Westin Grande Sukhumvit Hotel
Past 3: Information about customer satisfaction of using the Westin Grande Sukhumvit
Hotel
Past 4: Suggestions and comments

Past 1: General information about respondents
Explanation: Please mark / into the box that matches your comments truthfully as possible.
1. Gender
1) Male
2) Female
2. Age
1) Less than or equal to 20 years
2) Age 21 - 30 years
3) Age 31 - 40 years
4) Age 41 - 50 years
5) Age 51 - 60 years
6) Over than 61 years
3. Marital status
1) Single
2) Married
3) Divorced / Separated
4. Education level
1) Undergrad Degree
2) Bachelor
3) Higher than bachelor's degree
5. Average monthly income
1) Less than $ 1,000
2) $1,001 – $2,000
3) $2,001 – $3,000
4) $3,001 – $4,000
5) $4,001 – $5,000
6) Over than $5,001

Past 2: Information about service quality factors affect to customer satisfaction of using the
Westin Grande Sukhumvit Hotel
Explanation: Please answer all questions. By marking / in the box that corresponds to your most
important level

Tactile
1 . The atmosphere in the hotel is beautiful, clean and
comfortable.
2. Beautiful decoration and interesting
3. The dress of the staff is beautiful, modern, looks standard.
4. The landscape around the hotel is neat, comfortable, safe
to look at.
5. The room looks clean. Orderly and perfectly proportioned
Suitable for using the service
Reliability
6. Received awards from reputable institutions or agencies
7. Obtained a legitimate hotel business license.
8. There are recommended reviews from people who have
used the previous service.
9. Have been ranked in good grades with excellent grades
10. Conducting business for a long time
Response
11. Providing fast and convenient booking service
12. Can provide services that customers need within a short
time

Least

Little

Moderate

Much

Service Quality Factors

Most

Priority

Response
13. Solve the problems of customers in a straightforward
and timely manner.
14. Provide excellent advice on how to use the service
15. Spending time checking in the inn or fast check-out does
not make customers stay long.
Confidence
16. Has standardized and accepted service standards
17. With safety in life and property in using the service to stay
with the hotel
18. Have enough staff to provide services at all points of the
hotel
19. There is a 24-hour security system and an emergency
button to call employees in the event of an emergency.
20. In a convenient location when there is an emergency
Caring
21. There are staff available to provide adequate service at all
times.
22. Employees provide assistance to the trade without
requesting.
23. Staff give advice to customers every time when
customers stay.
24. Employees are helping to check the assets of customers
before customers check out.
25. Employees take care of customers regularly.

Most

Most

Most

Most

Service Quality Factors

Most

Priority

Most

Most

Most

Most

Customer satisfaction

Most

Past 3: Information about customer satisfaction of using the Westin Grande Sukhumvit Hotel
Explanation: Please answer all questions. By marking / in the box that corresponds to your most
important level
Priority

26. Staff are willing and friendly.
27. The environment both inside and outside the hotel is safe
and convenient.
28. Neat room atmosphere Clean, orderly, standardized
29. The hospitality of the hotel and staff create an
impression of using the service.
30. With strict security at all times
31. There are a variety of hotel services to choose from.
32. Room rates are standard and appropriate.
33. The dress of the staff is neat, clean, beautiful.
3 4 . The staff provide verbal and verbal services that are
attractive.
Past 4: Suggestions and comments
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

*********** Thank you for answering the questionnaire******************

