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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพบริ การในธุรกิจ
โรงแรม อ าเภอเกาะสมุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เก็ บ ข้ อมู ล จากผู้ ใช้ บริ ก ารหรื อ
มีประสบการณ์เข้ าพักโรงแรม 4-5 ดาว ในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จานวน 300 ราย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล คื อ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ ผลการวิจยั องค์ประกอบของคุณภาพบริ การของ
ธุรกิจโรงแรม พบว่า มี 6 องค์ประกอบ คือ ด้ านความไว้ วางใจ ด้ านการให้ ความมัน่ ใจ
การตอบสนองความต้ อ งการ ด้ านภูมิ ทัศ น์ บ ริ ก าร ด้ านความเต็ม ใจให้ บ ริ ก าร และ
การเข้ าใจลูกค้ า
คาสาคัญ : คุณภาพบริการ ธุรกิจโรงแรม
Abstract
The objective of this research, the dimensions of service quality in
Hotels. The sample included 300 customers staying in 4-5 stars hotels in
Koh Samui, Surat Thani Province by using survey questionnaires. Data analysis is
carried out by using Exploratory Factor Analysis :
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EFA. The result shows that dimensions of service quality in hotels from factor
analysis consist of 6 dimensions are Trust, assurance, responsiveness,
servicescape, willingness and empathy.
Key words : Service Quality, Hotels
บทนา
การก้ าวเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยได้ มีการร่วมมือกันตามข้ อตกลงด้ านการท่องเที่ยว
และธุรกิจโรงแรม โดยมีการเอื ้ออานวยในการลงทุนของธุรกิจโรงแรมมากขึ ้น ส่งผลดีกบั
ธุรกิจโรงแรมโดยตรง เนื่องจากนักลงทุนให้ ความสนใจที่จะเข้ ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ ้น
ทังผู
้ ้ ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ ามาลงทุน และการขยายตัวของธุ รกิจรายเดิมที่มีอยู่
(ปวีณา ศิวาลัย และรัตพงษ์ สอนสุภาพ, 2557) และแม้ ว่าการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยจะรุ นแรงมากขึน้ จากการเพิ่มขึน้ ของจานวนผู้ประกอบการ แต่ธุรกิ จ
โรงแรมรายใหญ่ ก็ รั ก ษาการเติ บ โตของรายได้ ได้ เป็ น อย่ า งดี ส่ ว นหนึ่ ง มาจากการ
มีคณ
ุ ภาพบริการที่ดีมีคณ
ุ ภาพ
คุณภาพบริ การของธุรกิจโรงแรมเป็ นเรื่ องที่ควรให้ สาคัญเป็ นอย่างยิ่ง (สุรสิทธิ์ ลอย,
2555; ศุภลักษณ์ สุริยะ, 2556) เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจที่เน้ นการบริ การเป็ น
หัวใจหลัก ฉะนัน้ คุณภาพบริ การที่เกิดขึ ้นของธุรกิจโรงแรมจะต้ องมีประสิทธิ ภาพและ
ได้ รับการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งคุณภาพบริ การจะอยู่ใน
ระดับมากหรื อน้ อย ขึน้ อยู่จากการรับรู้ การบริ การที่ได้ รับจริ งกับความคาดหวังที่ตงั ้ ไว้
ก่ อ นเข้ า รั บ บริ ก าร (กิ ต ติ ศัก ดิ์ เพ็ ช รวงษ์ , 2556) ซึ่ง จะต้ อ งทาให้ ล ูก ค้ า เกิ ด ความ
ประทับใจ รู้ สกึ ไม่สิ ้นเปลืองกับจานวนเงินที่จ่ายออกไป (พรลาภ ประโยชน์อมรกุลและ
ศศิธร ง้ วนพันธ์ , 2557) คุณภาพบริ การจึงเป็ นกลยุทธ์ ที่สาคัญในการดาเนินกิจกรรม
ทางการตลาด และใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวัดระดับการรับรู้ ของผู้ใช้ บริ การ ที่จะสร้ าง
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ความแตกต่างของธุรกิจให้ เหนื อกว่าคู่แข่งขันได้ การเสนอคุณ ภาพบริ การให้ ตรงกับ
ความคาดหวังของลูกค้ าจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ (นิตยา พร้ าวงาม, 2558)
การศึกษาคุณภาพบริ การที่ผ่านมา นักวิชาการได้ ศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง
กับคุณ ภาพบริ การในกลุ่มธุ รกิ จบริ ก ารที่ แ ตกต่างออกไป เช่น Cronin and Taylor
(1992) ศึกษาในกลุ่มธุรกิจบริ การประเภทอาหารจานด่วนและธนาคาร Dabholkar et
al (1996) ศึกษาในธุรกิจร้ านค้ าปลีก , ร้ านอุปกรณ์ กีฬา Grönroos, 1984 ; HaywoodFarmer, 1988 ศึ ก ษาในธุ รกิ จ โดยภาพรวม และ Parasuraman et al (1988) ศึ ก ษา
ในกลุ่มธุรกิจบริ การโดยรวม อาทิ ธุรกิจธนาคาร บัตรเครดิต ห้ างสรรพสินค้ า โทรศัพท์
ร้ านค้ า ปลีก ได้ ค้ น พบ SERVQUAL ประกอบไปด้ ว ย 5 ด้ า น ซึ่ง ต่อ มาเป็ น มิติ
ที่ นักวิชาการส่วนใหญ่ ใช้ เป็ นตัวแปรและได้ รับความนิ ยมน ามาศึกษา แต่เนื่ องด้ วย
SERVQUAL เป็ นการพัฒ นามาจากการศึกษาในกลุ่ม ธุรกิ จบริ การโดยรวม ซึ่งธุรกิ จ
บริ การเหล่านี ม้ ีบริ บทที่แตกต่างจากธุรกิจโรงแรม จึงเกิดข้ อโต้ แย้ งที่ว่า SERVQUAL
ยังไม่เหมาะสมที่จะศึกษาในธุรกิจโรงแรม และธุรกิจโรงแรมก็มีความแตกต่างจากธุรกิจ
บริ การอื่นๆ อีกทั ้ง SERVQUAL ยังมีช่องว่างของการบริ การ (Shahin, 2010) ทั ้งนั ้น
มีการศึกษามิติคุณภาพบริ การที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมโดยตรง แต่บางมิติยงั ไม่มีความ
ครอบคลุมมากนัก อาทิ บางมิติมุ่งให้ ความสาคัญ เพี ยงประเด็นเดี ยว เช่น Mei et al
(1999) พัฒ นาคุณ ภาพบริ การออกเป็ น 3 ด้ าน แต่ทัง้ สามมี ป ระเด็น ศึกษาที่ ตัวของ
พนักงานเป็ นส่วนใหญ่ หรื อบางมิติเกิดความซา้ ซ้ อ นระหว่างตัวแปร เช่น Juwaheer
(2004) มีประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับห้ องพักอยู่ 2 ด้ านคือ สิ่งอานวยความสะดวกภายใน
ห้ องพักและความน่าสนใจในการตกแต่งห้ องพัก ทัง้ สองล้ วนกล่าวถึงห้ องพักทัง้ สิน้
นอกจากนี น้ ักวิชาการบางท่านศึกษากลุ่มธุรกิจโรงแรมตัง้ แต่ 1-5 ดาว ซึ่งคุณ ภาพ
การให้ บริ ก ารของกลุ่ม โรงแรมในแต่ ล ะระดับ ดาวย่ อ มมี ก ารบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกัน
(Amissah and Amenumey, 2015) จึงทาให้ ไม่ได้ คุณ ภาพบริ การที่ ชัดเจนตรงตามที่
ผู้วิจยั กาหนดไว้ คือการบริการที่มีคณ
ุ ภาพทันสมัยและมีมาตรฐาน ดังนันงานวิ
้
จยั ที่ผ่าน
มายังไม่มีความสอดคล้ องเหมาะสมและไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้
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ได้ ผู้วิจัยจึงได้ รวบรวมและสังเคราะห์ตัวแปรคุณภาพบริ การในธุรกิจโรงแรมโดยตรง
ขึ ้นใหม่
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เป็ นจังหวัดที่มีจานวนโรงแรมและเกสต์ เฮ้ าส์รวมกัน
มากเป็ นอันดับ 1 ในภาคใต้ (TerraBKK Research, 2557) ซึ่งเกาะสมุยเป็ นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี นัก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ ามาเป็ น จ านวนมาก โดยในปี 2557 มี จ านวน
นัก ท่อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ ามาท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึน้ ร้ อยละ 7.26% จากปี 2556 (กรมการ
ท่องเที่ ยว, 2559) ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ บริ การห้ อ งพักมี แ นวโน้ มขยายตัวตาม
จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยว ดังนันจ
้ านวนโรงแรมมีแนวโน้ มขยายตัว
มากขึน้ เพื่ อ รองรั บ จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เพิ่ ม สูงขึน้ ในแต่ ล ะปี ท าให้ โรงแรมต้ อ งมี
การปรับตัวในการแข่งขันครัง้ นี ้ ทัง้ นีธ้ ุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว เป็ นกลุ่มโรงแรมที่มี
การบริ การที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานมีความคาดหวังของลูกค้ าด้ านคุณภาพ
การบริ การสูง ผู้วิจยั จึงเลือกศึกษาในธุรกิจโรงแรมในกลุม่ นี ้ เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพบริการที่มีมาตรฐานและมีบริบทที่ตรงกับธุรกิจโรงแรมมากขึ ้น
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษา คุณภาพบริ การของ
ธุรกิจโรงแรม ในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึ่งผลที่ได้ จากการวิจยั ทาให้ ได้
ทราบองค์ประกอบของคุณภาพบริ การใหม่ ที่มีบริ บทตรงกับธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ
มี ก ารบริ ก ารที่ มี ม าตรฐาน มี ค วามทัน สมัย สามารถน าไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด
คุณ ภาพบริ ก ารในธุ รกิ จ โรงแรมอื่ น ๆ ได้ และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ องกับ อุต สาหกรรม
การท่องเที่ยว สามารถนาผลการวิจัยที่ได้ ไปใช้ ในการพิจารณาปรับปรุ ง และวางแผน
มาตรฐานการให้ บริการด้ านที่พกั ซึง่ จะช่วยยกระดับธุรกิจโรงแรมให้ มีขีดความสามารถ
การแข่งขันในการเข้ าสูก่ ารเปิ ดเสรี ทางการค้ าและบริการของอาเซียนได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรม อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมและสั ง เคราะห์ ป ระเด็ น ค าถามของคุ ณ ภาพบริ ก าร
ที่นกั วิชาการใช้ ในการวัดคุณภาพบริการ ได้ ประเด็นคาถาม 30 ข้ อ เพื่อทาการวิเคราะห์
ปั จจัย (Factor Analysis) ต่อไป
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้ใช้ บริ การหรื อมีประสบการณ์ เข้ าพัก
ที่โรงแรม 4-5 ดาว ทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ ในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ใช้ เกณฑ์ของ
Comrey and Lee (1992) ควรมีขนาดกลุม่ ตัวอย่างจานวน 300 ราย จึงจะมีความเหมาะสม
ในการวิเคราะห์ที่อ ยู่ในระดับ ดี และใช้ วิธี ก ารสุ่ม แบบการสุ่ม ตัว อย่า งแบบแบ่ง ชัน้
โดยแบ่ง เป็ น ผู้ใ ช้ บ ริ ก ารโรงแรม 4 ดาวจานวน 159 ราย และผู้ใ ช้ บ ริ ก ารโรงแรม
5 ดาว จานวน 141 ราย ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้ คือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ของคุณภาพบริ การ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจและระบุองค์ประกอบ ผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบนี ้ จะช่วยลดจานวนตัวแปรและได้ องค์ประกอบซึ่งทาให้ เข้ าใจลักษณะ
ของข้ อ มูลได้ ง่าย สาหรั บ การวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งสารวจ ของคุณ ภาพบริ การ
ในครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาตัวบ่งชี ้ทัง้ 30 ตัว ในเบื ้องต้ นผู้วิจยั ได้ ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปร โดยการคานวณค่าสหสัมพันธ์บางส่วน (Partial Correlation) เพื่อพิจารณา
ว่าข้ อมูลเหมาะสมที่จะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากค่า KMO
และ Bartlett’s Test ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง 1
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ตาราง 1 ค่ า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy และ Bartlett’s
Test of Sphericity ของคุณภาพบริการ
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

0.930
5958.345
435
.000

จากตาราง 1 พบว่ าค่ า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
ต้ องมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าจะเท่ากับ 1 เมื่อตัวแปรแต่ละตัวสามารถทานายได้ ด้วย
ตัวแปรอื่น และไม่มีความคลาดเคลื่อน จากผลการทดสอบพบว่า ค่า KMO เท่ากับ
0.930 และยังมีค่าสูงกว่า 0.80 แสดงให้ เห็นว่าเหมาะสมที่จะวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ดี ม าก (Hair et.al, 2006) และเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่ ง ใช้
ทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ พบว่าการแจกแจงโดยประมาณแบบ
Chi-Square เท่ากับ 5958.345 ได้ ค่า Significance เท่า กับ .000 ซึ่งน้ อ ยกว่า .05
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า มี ค่ า เมตริ ก ซ์ เอกลัก ษณ์ แสดงว่ า ตั ว แปรต่ า งๆ มี ค วามสัม พั น ธ์ กั น
เหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2555)
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ตาราง 2 องค์ประกอบของคุณภาพการบริการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

% of
Cronbach’s
Factor
loading Eigenvalues Variance
Alpha
Explained Coefficient
องค์ ประกอบที่ 1 : ความไว้ วางใจ (Trust)
พนักงานให้ คาแนะนาที่มี
13.036
43.454
0.947
0.782
ประโยชน์แก่ลกู ค้ า
พนักงานมีความสุภาพอ่อนโยน 0.708
พนักงานมีการแต่งกาย
0.671
เรี ยบร้ อย สะอาดและสวยงาม
โรงแรมจัดเตรี ยมเมนูสาหรับ
0.645
ลูกค้ าที่คานึงถึงหลักโภชนา
โรงแรมมีพนักงานเพียงพอ
0.628
โรงแรมให้ ความมัน่ ใจในความ 0.622
ปลอดภัยของลูกค้ า เช่น ตู้
นิรภัยในห้ องพัก, สถานที่จอด
รถปลอดภัย, มี รปภ. ตลอด 24
ชัว่ โมง
พนักงานให้ บริการอย่างถูกต้ อง
0.539
สม่าเสมอ
โรงแรมมีการจัดการจอง
ห้ องพักหรื อการเช็คอินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบการ
0.484
สารองและการเช็คอินห้ องพัก
ผ่านทางอินเตอร์ เน็ตที่มีความ
ถูกต้ อง
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ตาราง 2 (ต่ อ)

1.
2.

3.
4.

1.
2.

% of
Cronbach’s
Factor
loading Eigenvalues Variance
Alpha
Explained Coefficient
องค์ ประกอบที่ 2 : การให้ ความมั่นใจ (Assurance)
พนักงานมีความรู้เพียงพอที่จะ
2.077
6.922
0.966
0.702
ตอบคาถามของลูกค้ า
พนักงานได้ รับการฝึ กฝนที่ดี
และมีประสบการณ์ที่เป็ นมือ
0.700
อาชีพ
พนักงานให้ บริการพร้ อม
0.659
รอยยิ ้ม อัธยาศัยไมตรี ที่ดี
การกระทาพนักงานทาให้ ลกู ค้ า
0.602
เชื่อมัน่ ในการบริการนัน้
องค์ ประกอบที่ 3 : การตอบสนองความต้ องการ (Responsiveness)
โรงแรมมีห้องพักสะอาดและ
1.842
6.139
0.878
0.802
สะดวกสบาย
โรงแรมปฏิบตั ิตามที่ได้ สญ
ั ญา
0.711
ไว้ กบั ลูกค้ า
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ตาราง 2 (ต่ อ)
% of
Cronbach’s
Factor
loading Eigenvalues Variance
Alpha
Explained Coefficient
องค์ ประกอบที่ 3 : การตอบสนองความต้ องการ (Responsiveness)
3. โรงแรมมีบริการที่หลากหลาย
เช่น สปา, อินเตอร์ เน็ตคาเฟ่ ,
รถรับส่งสนามบิน, ห้ องซาวน่า,
ห้ องออกกาลังกาย,
0.666
ศูนย์บริการธุรกิจ,คลับสาหรับ
เด็ก, สนามสาหรับเล่นกีฬา
(สนามเทนนิส)
4. โรงแรมให้ บริการที่น่าเชื่อถือ
0.572
และถูกต้ องตังแต่
้ เริ่มแรก
5. เมื่อลูกค้ าประสบปั ญหา
0.530
โรงแรมเข้ ามาช่วยเหลือ โดย
แก้ ไขปั ญหาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ตาราง 2 (ต่ อ)

1.
2.

3.
4.

5.

% of
Cronbach’s
Factor
loading Eigenvalues Variance
Alpha
Explained Coefficient
องค์ ประกอบที่ 4 : ภูมทิ ัศน์ บริการ (Servicescape)
โรงแรมมีการตกแต่งที่สื่อถึง
1.237
4.124
0.968
0.785
สัญลักษณ์ของโรงแรมได้ ดี
โรงแรมมีสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่สร้ างความ
0.732
สะดวกสบายให้ แก่ผ้ เู ข้ าพัก
โรงแรมมีอปุ กรณ์ ,เทคโนโลยี
0.712
และเครื่ องมือที่ทนั สมัย
โรงแรมมีการตกแต่งบริเวณ
0.671
ห้ องพักแขกและตกแต่งภายใน
อย่างสวยงาม น่าสนใจ
โรงแรมมีการตกแต่งสวนโดยรอบ
บริเวณโรงแรมเหมาะกับสถานที่ 0.653
และสวยงามสบายตา
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ตาราง 2 (ต่ อ)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.

% of
Cronbach’s
Factor
loading Eigenvalues Variance
Alpha
Explained Coefficient
องค์ ประกอบที่ 5 : ความเต็มใจให้ บริการ (Willingness)
พนักงานให้ บริการที่รวดเร็ว
1.164
3.881
0.902
0.792
ตามความต้ องการของลูกค้ า
พนักงานอธิบายรายละเอียด
0.749
เมื่อจะให้ บริการแก่ลกู ค้ า
พนักงานเต็มใจช่วยเหลือลูกค้ า 0.739
พนักงานมีความพร้ อม และ
ตอบรับการร้ องขอของลูกค้ า
0.504
ในทันที
องค์ ประกอบที่ 6 การเข้ าใจลูกค้ า (Empathy)
พนักงานมีการอธิบายค่าใช้ จ่าย
1.027
3.423
0.895
0.738
อย่างชัดเจน และถูกต้ อง
พนักงานเข้ าใจถึงความต้ องการ
0.696
ที่แตกต่างกันของลูกค้ า
พนักงานเอาใจใส่ลกู ค้ าเป็ น
0.656
รายบุคคล
พนักงานให้ ความใส่ใจลูกค้ า
ด้ วยหัวใจ เช่น กล่าวทักทาย
0.474
ลูกค้ าพร้ อมชื่อ
รวม
67.943
0.974
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จ า ก ต า รา ง 2 จ า น ว น อ ง ค์ป ระ ก อ บ ที ่ส ก ัด ได้ จ า ก วิธ ี Principal
Components Analysis (PCA) เท่ากับตัวแปรที่นาไปสกัดองค์ประกอบทังหมด
้
30 ตัว
และ ค่าไอเกล (Eigenvalues) พิจารณาจากค่าที่มีมากกว่า 1.00 ซึ่งมีจานวน 6 ค่า
แสดงว่ า มี อ งค์ ป ระกอบ 6 องค์ ป ระกอบ สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของ
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี ้ องค์ประกอบที่ 1 อธิ บายความแปรปรวน ได้
13.036 คิดเป็ นร้ อยละ 43.454 องค์ประกอบที่ 2 อธิบายความแปรปรวน ได้ 2.077 คิด
เป็ นร้ อยละ 6.922 องค์ประกอบที่ 3 อธิบายความแปรปรวน ได้ 1.842 คิดเป็ นร้ อยละ
6.139 องค์ป ระกอบที่ 4 อธิ บ ายความแปรปรวน ได้ 1.237 คิด เป็ น ร้ อยละ 4.124
องค์ประกอบที่ 5 อธิบายความแปรปรวน ได้ 1.164 คิดเป็ นร้ อยละ 3.881 องค์ประกอบ
ที่ 6 อธิบายความแปรปรวน ได้ 1.027 คิดเป็ นร้ อยละ 3.423 คิดความแปรปรวนสะสมที่
อธิ บายได้ ด้วยองค์ ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6 เป็ นร้ อยละ 67.943 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบหลังการ
หมุนแกนด้ วยวิธี Orthogonal แบบ Varimax ทาให้ ตัวแปรสัมพันธ์ กับองค์ประกอบ
ชัดเจน การพิจารณาตัวแปรในองค์ประกอบพิจารณาจาก ค่าน ้าหนักองค์ประกอบเกิน
0.40 (Hair et al., 2006) พบว่า ได้ องค์ประกอบเชิงสารวจ 6 องค์ประกอบ และตัง้ ชื่อ
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านความไว้ วางใจ (Trust) ประกอบด้ วย ตัวแปร 8 ตัว
ดังต่อไปนี ้ 1) พนักงานให้ คาแนะนาที่มีประโยชน์แก่ลกู ค้ า มีน ้าหนักองค์ประกอบมาก
ที่ส ุด 0.782 2) พนัก งานมีค วามสุภ าพอ่อ นโยน มีนา้ หนัก องค์ป ระกอบ 0.708 3)
พนักงานมีการแต่งกายเรี ยบร้ อย สะอาดและสวยงาม มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.796 4)
โรงแรมจัดเตรี ยมเมนูสาหรับลูกค้ าที่คานึงถึงหลักโภชนา มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.645
5) โรงแรมมีพนักงานเพียงพอ มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.628 6) โรงแรมให้ ความมัน่ ใจ
ในความปลอดภัยของลูกค้ า เช่น ตู้นิรภัยในห้ องพัก, สถานที่จอดรถปลอดภัย มี รปภ.
ตลอด 24 ชั่วโมง มี น า้ หนัก องค์ ป ระกอบ 0.622 7) พนักงานให้ บ ริ ก ารอย่างถูก ต้ อ ง
สม่าเสมอ มีนา้ หนักองค์ ประกอบ 0.539 8) โรงแรมมีการจัดการจองห้ องพัก หรื อการ
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เช็ค อิน อย่า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ เช่น ระบบการสารองและการเช็ค อิน ห้ อ งพัก ผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตที่มีความถูกต้ อง มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.484
องค์ป ระกอบที่ 2 ด้ า นการให้ ค วามมั่น ใจ (Assurance) ประกอบด้ ว ย
ตัวแปร 4 ตัว ดังต่อไปนี ้ 1) พนักงานมี ความรู้ เพี ยงพอที่ จะตอบคาถามของลูกค้ า มี
น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบมากที่ สุ ด 0.702 2) พนั ก งานได้ รั บ การฝึ กฝนที่ ดี และมี
ประสบการณ์ที่เป็ นมืออาชีพ มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.700 3) พนักงานให้ บริ การพร้ อม
รอยยิ ้ม อัธยาศัยไมตรี ที่ดี มีนา้ หนักองค์ประกอบ 0.659 4) การกระทาพนักงานทาให้
ลูกค้ าเชื่อมัน่ ในการบริการนัน้ มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.602
องค์ ป ระกอบที่ 3 การตอบสนองความต้ องการ (Responsiveness)
ประกอบด้ วย ตัวแปร 5 ตัว ดังต่อไปนี ้ 1) โรงแรมมีห้องพักสะอาดและสะดวกสบาย
มีน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ 0.802 2) โรงแรมปฏิบตั ิตามที่ได้ สญ
ั ญาไว้ กบั ลูกค้ า
มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.711 3) โรงแรมมีบริ การที่หลากหลาย เช่น สปา, อินเตอร์ เน็ต
คาเฟ่ , รถรั บ ส่งสนามบิ น , ห้ อ งซาวน่ า , ห้ อ งออกก าลังกาย, ศูน ย์ บ ริ ก ารธุ รกิ จ ,คลับ
สาหรับเด็ก , สนามสาหรับเล่นกี ฬา (สนามเทนนิส ) มีนา้ หนักองค์ ประกอบ 0.666 4)
โรงแรมให้ บริ การที่น่าเชื่ อถือและถูกต้ องตังแต่
้ เริ่ มแรก มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.572 5)
เมื ่ อ ลูก ค้ า ประสบปั ญ หา โรงแรมเข้ า มาช่ว ยเหลือ โดยแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.530
องค์ป ระกอบที่ 4 ด้ า นภูมิท ัศ น์ บ ริ ก าร (Servicescape) ประกอบด้ ว ย
ตัวแปร 5 ตัว ดังต่อไปนี ้ 1) โรงแรมมีการตกแต่งที่สื่อถึงสัญ ลักษณ์ ของโรงแรมได้ ดี
มีน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ 0.785 2) โรงแรมมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่สร้ าง
ความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ เู ข้ าพัก มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.732 3) โรงแรมมีอปุ กรณ์ ,
เทคโนโลยีแ ละเครื่ อ งมือ ที่ท ัน สมัย มีนา้ หนัก องค์ป ระกอบ 0.712 4) โรงแรมมีก าร
ตกแต่ง บริ เ วณห้ อ งพัก แขกและตกแต่ง ภายในอย่า งสวยงาม น่า สนใจ มี น ้าหนัก
องค์ประกอบ 0.671 5) โรงแรมมีการตกแต่งสวนโดยรอบบริ เวณโรงแรมเหมาะกับ
สถานที่และสวยงามสบายตา มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.653
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องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านความเต็มใจให้ บริ การ (Willingness) ประกอบด้ วย
ตัวแปร 4 ตัว ดังต่อไปนี ้ 1) พนักงานให้ บริ การที่รวดเร็ วตามความต้ องการของลูกค้ า
มีน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ 0.792 2) พนักงานอธิบายรายละเอียดเมื่อจะให้ บริการ
แก่ลูกค้ า มีนา้ หนักองค์ประกอบ 0.749 3) พนักงานเต็มใจช่วยเหลือลูกค้ า มีนา้ หนัก
องค์ประกอบ 0.739 4) พนักงานมีความพร้ อม และตอบรับการร้ องขอของลูกค้ าในทันที
มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.504
องค์ประกอบที่ 6 การเข้ าใจลูกค้ า (Empathy) ประกอบด้ วย ตัวแปร 4 ตัว
ดัง ต่อ ไปนี ้ 1) พนัก งานมีก ารอธิ บ ายค่า ใช้ จ่า ยอย่า งชัด เจน และถูก ต้ อ ง มีนา้ หนัก
องค์ประกอบมากที่สุด 0.738 2) พนักงานเข้ าใจถึงความต้ องการที่แตกต่างกันของ
ลูก ค้ า มี นา้ หนัก องค์ ป ระกอบ 0.696 3) พนัก งานเอาใจใส่ล ูก ค้ า เป็ น รายบุค คล
มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.656 4) พนักงานให้ ความใส่ใจลูกค้ าด้ วยหัวใจ เช่น กล่าว
ทักทายลูกค้ าพร้ อมชื่อ มีน ้าหนักองค์ประกอบ 0.474
การวั ด ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ของทัง้ 6 องค์ประกอบ พบว่า มีค่าความน่าเชื่อ ถือ ได้ ที่ย อมรับ ได้ ทัง้
6 องค์ป ระกอบ เนื่อ งจากมีค่า เกิน .70 ขึ น้ ไป (กัล ยา วานิช ย์บ ัญ ชา, 2555) ดัง นี ้
ค่าความน่าเชื่อถือรวมทังฉบั
้ บ มีค่า 0.974 ด้ านความไว้ วางใจ มีค่า 0.947 ด้ านการให้
ความมั่น ใจมี ค่า 0.966 ด้ านการตอบสนองความต้ อ งการมี ค่ า 0.878 ด้ านภูมิ ทัศ น์
บริการมีค่า 0.968 ด้ านความเต็มใจให้ บริการมีค่า 0.902 และด้ านการเข้ าใจลูกค้ า มีค่า
0.895
สรุ ปและอภิปรายผล
จากการผลการวิจัย คุณภาพบริ การของธุรกิจโรงแรมใน อาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่า ได้ องค์ประกอบเชิงสารวจ 6 องค์ประกอบ สามารถสรุปและ
อธิปรายผล ได้ ดงั ต่อไปนี ้
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1. ด้ านความไว้ วางใจ (Trust) คื อ ความสามารถในการบริ ก ารแก่ ลูก ค้ า
ให้ รู้ สึ ก ว่ า บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ นั น้ มี ค วามน่ า เชื่ อถื อ สามารถให้ ความไว้ วางใจได้
ไม่มี ข้ อ ผิด พลาดเกิ ด ขึน้ ในการบริ ก าร โดยครอบคลุม ทัง้ ตัวพนักงานที่ มี บุค ลิก ภาพ
สุภ าพนอบน้ อ ม การแต่ งกายเรี ย บร้ อยสวยงาม มี จ านวนที่ เพี ย งพอต่ อ การบริ ก าร
รวมไปถึ ง การจัด การของโรงแรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย เช่ น โรงแรมให้
ความมั่น ใจในความปลอดภัย ของลูก ค้ า อาทิ ตู้นิร ภัย ในห้ อ งพัก , สถานที่จ อดรถ
ปลอดภัย มีก ารจัด การจองห้ อ งพัก หรื อ การเช็ค อิน ที ่ม ีป ระสิท ธิ ภ าพ เป็ น ต้ น
จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น ระบบการจองห้ องพั ก ผ่ า นทางสื่ อ
อินเตอร์ เน็ต และระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพจึงความสาคัญมากยิ่งขึ ้น การศึกษานี ้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Amissah and Amenumey (2015) ที่กล่าวว่าการมีระบบ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การบริ การระบบเช็คอิน เช็คเอาท์ ที่น่าเชื่อถือ มีการ
บริการที่ถกู ต้ องเป็ นปั จจัยที่สามารถสร้ างความไว้ วางใจได้
2. ด้ า นการให้ ค วามมั่น ใจ (Assurance) คื อ ความรู้ ทัก ษะและความ
เชี ่ย วชาญ ในการบริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร เช่น พนัก งานมีอ ัธ ยาศัย ไมตรี ที ่ดี
มีประสบการณ์เป็ นมืออาชีพ มีความรู้เพียงพอที่ในการตอบคาถาม สามารถทาให้ ลกู ค้ า
เกิดความมัน่ ใจว่าจะได้ รับการบริการที่ดีที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Amissah and
Amenumey (2015) ที่กล่าวว่า การสร้ างความมั่นใจให้ กับลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การมา
จากทักษะความชานาญและมีการประสบการณ์ของพนักงานในการให้ บริการแก่ลกู ค้ า
3. การตอบสนองความต้ องการ (Responsiveness) คือ ความพร้ อมในการ
บริ การที่หลากหลาย เช่น สปา, อินเตอร์ เน็ตคาเฟ่ , รถรับส่งสนามบิน , ห้ องซาวน่า ,
ห้ องออกกาลังกาย ที่สะดวกสบาย และสามารถปฏิบตั ิตามสัญญาที่ให้ ไว้ อย่างถูกต้ อง
แม่ น ย า เมื่ อ ลูก ค้ าประสบปั ญ หา ทางโรงแรมจะเข้ ามาช่ ว ยเหลื อ อย่ า งทัน ท่ ว งที
โดยแก้ ไขปั ญ หาได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ และสามารถสนองตอบความต้ องการของ
ลูก ค้ า ได้ สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ El-garaihy (2013) ที่ ก ล่า วว่า การมี บ ริ ก าร
ที่ ห ลากหลายเป็ น ปั จจัย ที่ ดึงดูดลูกค้ ามาให้ บ ริ การได้ เนื่ องจากลูกค้ าเกิ ด ความรู้ สึก
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สะดวกสบายและคุ้ม ค่าตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ าได้ อ ย่างทุก ด้ าน อี ก ทัง้
การไม่ผิดสัญญาที่ได้ ให้ ไว้ เป็ นส่วนที่สาคัญที่ทาให้ ลกู ค้ าเลือกใช้ บริการโรงแรมอีกครัง้
4. ด้ านภูมิทัศน์ บริ การ (Servicescape) คือ สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
ของโรงแรมที่ให้ บริ การลูกค้ า โดยมีการออกแบบตกแต่งใน ด้ า นสภาพแวดล้ อมและ
บรรยากาศโดยรวม เช่น มีการตกแต่งบริ เวณห้ องพักแขก ตกแต่งภายใน และภายนอก
อย่างสวยงาม น่าสนใจ เป็ นต้ น และมี อุปกรณ์ เครื่ องมื ออานวยความสะดวกต่างๆ
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ Juwaheer (2004) ; Amissah and Amenumey (2015) ;
Ullah, Raza and Chander (2016) ; ศั ก ดิ์ ชั ย เศรษฐอนวั ช และ โชคนิ ติ แสงลออ
(2557) พบว่า กลยุทธ์ ที่สาคัญมากอย่างหนึ่งของธุรกิจโรงแรมคือ การให้ ความสาคัญ
กับสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ทนั สมัย สร้ างความสะดวกสบายทังภายในห้
้
องพัก
และภายนอกห้ องพัก ซึ่งรวมถึงการจัดการด้ านภูมิทัศน์ กายภาพที่สวยงาม น่ าสนใจ
และเป็ นปั จจัยที่ลกู ค้ าให้ ความสาคัญในการประเมินคุณภาพบริการ
5. ด้ านความเต็มใจให้ บริ การ (Willingness) คือ ความเต็มใจที่จะให้ บริ การ
โดยทัน ที ให้ ลูกค้ าได้ รับ ความสะดวกจากการใช้ บ ริ การ รวมทัง้ ให้ บริ การด้ วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น พนักงานเต็มใจช่วยเหลือลูกค้ า มีความพร้ อมและตอบ
รับการร้ องขอของลูกค้ าในทันที
6. การเข้ าใจลูกค้ า (Empathy) คือ การเรี ยนรู้ ทาความเข้ าใจเพื่อให้ ร้ ู ความ
ต้ องการหรื อลักษณะเฉพาะบุคคลของลูกค้ าที่แตกต่างกัน รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ และ
ห่วงใยลูกค้ าที่ ให้ บริ การ เช่น พนักงานเอาใจใส่ลูกค้ าเป็ นรายบุคคล เข้ าใจถึงความ
ต้ อ งการที่ แ ตกต่า งกัน ของลูก ค้ า มี ก ารกล่าวทัก ทายลูก ค้ า พร้ อมชื่ อ สอดคล้ อ งกับ
งานวิ จั ย ของ El-garaihy (2013) ; Poku, Zakari And Soali (2013) ; Bostanji (2013)
กล่าวว่า คุณภาพบริการที่ดีต้องมีพนักงานที่เข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า ตอบสนองความ
ปรารถนาของลูกค้ าด้ วยความใส่ใจและเป็ นรายบุคคล
ดังนัน้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้พบว่า การรับรู้คณ
ุ ภาพบริการที่ตอบสนองความ
ต้ องการตามความคาดหวังของลูกค้ า ของธุรกิจโรงแรม 4-5 ดาว ในอาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ รับอิทธิ พลจาก 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความไว้ วางใจ ด้ านการให้
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ความมั่น ใจ การตอบสนองความต้ อ งการ ด้ า นภูมิท ัศ น์ บ ริ ก าร ด้ า นความเต็ม ใจ
ให้ บริ การ และด้ านการเข้ าใจลูกค้ า ผลการศึกษายังแสดงให้ เห็นว่าลูกค้ าให้ ความสาคัญ
กับด้ านความไว้ วางใจมากเป็ นอย่างแรก ฉะนัน้ ผู้บริ หารโรงแรมจึงความให้ ความสาคัญ
และมีมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพบริ การในด้ านนี ้เป็ นสาคัญ แต่ถงึ อย่างไร ด้ านการ
ให้ ความมั่นใจ การตอบสนองความต้ องการ ด้ านภูมิทัศน์ บริ การ ด้ านความเต็มใจ
ให้ บริ การ และการเข้ าใจลูกค้ า เป็ นส่วนหนึ่งของคุณ ภาพบริ การและสามารถน าไป
จัดทากลยุทธ์การตลาดให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อดึงดูดลูกค้ า ให้ เข้ ามาใช้ บริ การ
และสามารถสร้ างความประทับใจจนทาให้ ลกู ค้ าเกิดความพอใจกลับมาใช้ บริการซ ้าได้
ข้ อเสนอแนะ
การนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ในการวิจยั เรื่ อง
คุณ ภาพบริ ก ารของธุร กิจ โรงแรมใน อาเภอเกาะสมุย จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี ผู้วิจ ัย
มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. โรงแรมควรให้ ความสาคัญและปรับปรุ งด้ านความไว้ วางใจ ซึ่ง ปั จจุบัน
เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทมากขึน้ ทาให้ โรงแรมควรให้ ความสาคัญ กับด้ านนีเ้ พิ่มขึน้
เช่น การจัดการจองห้ องพักหรื อการเช็คอินที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการสารองและ
การเช็คอินห้ องพักผ่านทางอินเตอร์ เน็ตต้ องที่มีความถูกต้ องเชื่อถือได้ ควรมีพนักงาน
ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ทังจากจองผ่
้
านทางเว็บไซต์ของทางโรงแรมโดยตรงหรื อทาง
เว็บไซต์ อื่น ๆ และควรมี ระบบยืน ยันการจองจากโรงแรมโดยตรงหากลูกค้ าจองจาก
เว็บไซต์อื่น เพื่อยืนยันการจองอีกครัง้ จะทาให้ ลกู ค้ าเกิดความไว้ วางใจมากขึ ้น ทังนี
้ ้ต้ อง
จัด เตรี ย มข้ อ มูล และห้ อ งพัก ให้ พ ร้ อมก่ อ นลูก ค้ าเข้ าพัก และมี ก ารตรวจสอบข้ อ มูล
ห้ องพักที่สามารถเปิ ดจองได้ ให้ ตรงกับจานวนห้ องพักที่มีอยู่จริ งเสมอ และเน้ นการจอง
ตรงมากกว่าเดิม ใช้ กลยุทธ์ ในการดึงดูดการจองตรงกับโรงแรม ด้ วยทุกช่องทางที่ มี
เพื่ อ ให้ โรงแรมได้ ติ ดต่อกับ ลูกค้ าโดยตรงตัง้ แต่ขัน้ ตอนแรก ทัง้ นัน้ เพื่ อลดการพึ่งพา
Online Travel Agency (OTA) และเพิ่มอัตราการทากาไรให้ กบั โรงแรม
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2. ด้ า นการให้ ค วามมั่น ใจ ฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ ค วรมี ก ารจัด
อบรมหลัก สูต รต่า งๆ ในแต่ล ะตาแหน่ง ให้ แ ก่พ นัก งานที่ เ ข้ า มาใหม่แ ละพนัก งาน
เก่า อยู่เ สมอเพื่ อ ให้ พนักงานมีความรู้ ที่จะตอบคาถามของลูกค้ าได้ เช่น อบรมความรู้
ทางด้ านภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม อบรมความรู้ ทวั่ ไปที่เกี่ยวกับสินค้ า
และการบริ การ สถานที่ในโรงแรมทังหมด
้
ความเป็ นมาของโรงแรม สถานที่ ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ ฯลฯ และมี การทดสอบความรู้ โดยอยู่เสมอเพื่ อเป็ นการกระตุ้นให้ พนักงาน
กระตือรื อร้ น มีความพร้ อมในการหาความรู้เพิ่มเติม
3. ด้ านการตอบสนองความต้ องการ ควรมีการประเมินผลการให้ บริการของ
พนักงานให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อย่างสม่าเสมอ จัด อบรมพนัก งานเกี่ ย วกับ
เหตุก ารณ์ ต่า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในโรงแรม เพื่ อ แนะนาและให้ ค วามรู้ ในปฏิ บ ัติต ัว และ
แก้ ไ ขปั ญหาเมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ขึน้ จริ ง
4. ด้ านภูมิทศั น์บริ การ มีการดูแลรักษาสิ่งอานวยความสะดวกทั ้งภายใน
ห้ องพักและภายนอกห้ องพัก ให้ มีความพร้ อม และมีความทันสมัยอานวยความสะดวก
ต่อการใช้ งานแก่ลกู ค้ า ภายใต้ สภาพภูมิทศั น์ ที่สอดคล้ องทังภายในและภายนอกเกิ
้
ด
ความกลมกลืนกันอย่างลงตัว และสื่อได้ ถงึ เอกลักษณ์ของโรงแรมได้
5. ด้ านความเต็มใจให้ บริ การ พนักงานจะต้ องอธิบายรายละเอียดในการ
ให้ บริ การแก่ลูกค้ า ทุกคน ก่อนลูกค้ าจะเข้ าพัก เช่น กฎระเบี ยบของโรงแรม แนะน า
สถานที่ต่างๆภายในโรงแรม การบริ การที่โรงแรมมีให้ เช่น สปา คลับ บริ การเสริ มอื่นๆ
หรื อสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่ ออานวยความสะดวกแก่ลูกค้ า หรื อมีการนาเอา
เทคโนโลยีเข้ ามาเป็ นตัวช่วยในการสื่อสาร แจ้ งรายละเอียดต่างๆ กับลูกค้ า อาทิ นา
แอพพลิเคชัน่ ที่มีฟังก์ชนั่ การสนทนา (Chat) มาใช้ ให้ ลกู ค้ าสามารถติดต่อกับพนักงาน
เพื่อขอความช่วยเหลือหรื อแจ้ งความต้ องการพิเศษได้ ตงแต่
ั ้ ตอนที่ยงั ไม่มา Check In
นอกจากนี ้ยังใช้ ขอความช่วยเหลือแทนการใช้ โทรศัพท์ได้ ในระหว่างเข้ าพัก
6. ด้ านการเข้ าใจลู ก ค้ า โรงแรมควรมี ร ะบบบริ ห ารลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์
(Customer Relationship Management) ในการจัดการบันทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ องและ
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มีการตรวจสอบอยู่เป็ นประจา เมื่อลูกค้ าที่เก่ากลับมาใช้ บริ การอีกครัง้ จะสามารถกล่าว
ทักทายได้ ในทันที ซึง่ สร้ างความประทับใจกับลูกค้ าได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษารู ปแบบการพัฒนากลยุทธ์ การตลาด ใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริ มาณ เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ ในการพัฒ นาการบริ การของ
ธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่อง
2. ควรศึก ษาในเขตพื น้ ที่ จังหวัด อื่ น ๆ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บและเป็ น แนวทาง
พัฒนาคุณภาพบริการ ให้ ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุมต่อไป
3. ควรศึ ก ษารู ป แบบการวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลของคุณ ภาพบริ ก ารในธุ ร กิ จ
โรงแรม เช่น คุณภาพบริการที่สง่ ผลต่อความจงรักภักดี
เอกสารอ้ างอิง
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