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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่

ส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาถึงระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของ

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว

อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร และ4) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธี

การศึกษา คือ การใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เข้าพักโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 28 แห่ง การวิเคราะห์จะใช้การแจกแจงค่าความถ่ี การคํานวณหาค่า

ร้อยละตามลักษณะของตัวแปรในการแสดงผล ส่วนของการวิเคราะห์ค่าความคาดหวังและการรับรู้

ในการบริการทั้ง 25 ปัจจัยย่อยและ 5 ปัจจัยหลักของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะใช้การทดสอบ

ความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรท่ีไม่อิสระ ( Paired t-Test ) ในการคํานวณ โดยการหา

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าความแตกต่าง/ช่องว่าง ซ่ึงค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจัยจะถูกคํานวณ
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จากการรวมค่าทั้งหมดและหารด้วยจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนค่าความแตกต่าง/

ช่องว่างจะถูกคํานวณจากค่าเฉล่ียของค่าการรับรู้ในการบริการหักด้วยค่าเฉล่ียของความคาดหวังใน

การบริการ สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ทําการสัมภาษณ์หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 โรงแรม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

 ผลของงานวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีส่งต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ในด้านความคาดหวัง 

ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านภูมิลําเนา และปัจจัยด้านรายได้ 

ส่วนในด้านการรับรู้ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านอาชีพ ปัจจัย

ด้านอัตราการเข้าพัก และปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของการเข้าพัก นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวอาเซียน

ยังมีความคาดหวังในคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการสูงท่ี สุ ด 

และมีการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านความเห็นอกเห็นใจสูงท่ีสุด แต่เม่ือมีคํานวณหา

ค่าความแตกต่างหรือช่องว่างของทั้ง 5 คุณลักษณะตามหลักคุณภาพการบริการแล้วพบว่า 

นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร สูงกว่าการรับรู้ในทุกด้าน โดยช่องว่างที่ควรได้รับการปรับปรุง

แก้ไขเป็ นอันดับแรกคือ คุณลักษณะด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึง

พอใจให้กับนักท่องเท่ียวอาเซียน 

 การทําความเข้าใจในความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียน ปัจจัยคุณภาพ

การบริการ และการประเมินคุณภาพการบริการ จะเป็ นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ

โรงแรม และพนักงานสามารถมองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้

สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนําไปสู่การ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจต่อไป 
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 The purposes of this research were to : 1) study Asian Tourist’s demographic 

that  relate  to  the  expectation  and  perception  towards Service  Quality  attributes  of 

Boutique Hotel’s Front Office Department in Bangkok. 2) study the expectation and 

perception  level  of  Asian  Tourists towards Service  Quality  attributes  of  Boutique 

Hotel’s  Front  Office  Department  in  Bangkok.  3) study  the  gap  between  expectation 

and  perception  of  Asian Tourists towards Service  Quality  attributes  of  Boutique 

Hotel’s Front Office Department in Bangkok. And 4) suggest Guidelines for Service 

Quality Development of Hotel’s Front Office Department to support Asian Tourists: 

A Study of Boutique Hotels in Bangkok.  

 The  study  was  made  using  questionnaires  given  to  400  Asian Tourists  who 

have stayed at the 28 Boutique Hotels in Bangkok. The quantitative data was analyzed 

by frequency and percentage. For analyze the expectation and perception of 25 factors 

and  the  5  keys attributes  of  Service  Quality  by Paired  T-Test:  calculated  by  finding 

the  average  and  standard  deviation.  For  the  difference  /  gap  is  calculated  from  the 

average  of  the  perceptions deduct  the  average  of  expectations  in the service.  For 

qualitative data used in-depth interviews with 5 Front office Supervisors of Boutique 

Hotel’s Front Office Department in Bangkok. Data was analyzed by content analysis. 

 The  results  of  the  research  showed  that  Asian  Tourist’s  demographic  that 

relate to the expectation  include the three factors. There are education  level, country 

of residence  and  income. And  Asian  Tourist’s  demographic  that  relate  to  the 

perception include the four factors. There are education level, Occupation, occupancy 

and  purpose  of  their  stay.  Moreover  the  highest  expectation  of  the  Asian  Tourists 

towards  Service  Quality  Attributes  of  Boutique  Hotel’s  Front  Office  Department  in 

Bangkok  is  the  Responsiveness.  And  the  highest  perception  of  the  Asian  Tourists 

towards  Service  Quality  attributes  of  Boutique  Hotel’s  Front  Office  Department  in 

Bangkok  is  the  empathy.  However,  when  calculated  the  difference  or  gap  of  the 

Service  Quality  Attributes  and  found  that Asian  Tourists expected higher  than 

perceived. And the gap which should be revised is the first one is Assurance. 

   Understanding  of  the  expectations and perceptions  of  the  customer, Service 

Quality Attributes and  evaluation  of  service  quality,  it  is very important  to  allow 
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owner,  manager  and  employee  can  know the  strengths  and  weaknesses of  their 

business in  order  to  develop  and  improve  strategies  to  meet the  customer’s  needs 

effectively. Which lead to increase the competitiveness and growth of the business. 
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สละเวลาให้คําปรึกษา แนะนํา และคอยให้กําลังใจตลอดการจัดทําวิทยานิพนธ์  

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ของคณะการจัดการการ

ท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ถ่ายทอดและสร้างความรู้ ช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อนๆ ภาคปกติรุ่น 1 ที่รักของผู้วิจัยทุกคน 

สําหรับกําลังใจและความช่วยเหลือท่ีมีให้มาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย์อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ ที่คอยให้กําลัง ความช่วยเหลือ และ

ข้อแนะนําในทุกเร่ืองมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณ คุณฐากรู พิชิตสุรกิจ และครอบครัวที่ให้ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ คอยเป็น
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อบรมสั่งสอน ให้วิชาความรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนเป็นกําลังใจที่สําคัญยิ่งของผู้วิจัย จนทํา

ให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จได้ตามท่ีตั้งใจ 
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บทที่ 1 

  

บทนํา 

 

1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีขนาดใหญ่และเติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยอุตสาหกรรมนี้เกิดจากการร่วมมือของหลากหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจเสริมความงามและสุขภาพ และธุรกิจที่พักแรม เป็นต้น 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก 

เน่ืองจากสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งยังสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ

ให้กับประชากรของประเทศอย่างทั่วถึงอีกด้วย (ฐิรชญา มณีเนตร, 2553: 1-10) 

 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จึงทําให้รัฐบาลต้อง

แสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ เพื่อนํารายได้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยรัฐเริ่มหันมาให้

ความสําคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน่ืองจากประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้านที่สามารถ

แข่งขันกับประเทศอื่นๆในระดับภูมิภาคได้ ภาครัฐจึงให้ความสนใจและมีนโยบายสนับสนุนด้าน

การท่องเที่ยวมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของ

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยจัดให้มีแคมเปญมากมาย อาทิ “Amazing  Thailand” เพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ “เท่ียวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาว

ไทยเดินทางท่องเท่ียวในเมืองไทย เป็นต้น (วรสุภา ชมวงศ์,  2552:  1) ด้วยสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้

ธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมหรูหราระดับ 4-5 ดาว ได้ขยายตัวขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ซ่ึงมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก แต่ในช่วง 2-3 ปี ท่ีผ่านมา ธุรกิจ

โรงแรมมีการชะลอการเติบโตและถดถอยลงบ้าง เน่ืองจากประเทศไทยประสบกับปัญหาท่ีส่งผลให้

เกิดภาพลักษณ์ด้านลบกับประเทศหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ วิกฤตด้านเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ความ

ไม่สงบของการเมืองภายในประเทศ เป็นต้น จึงทําให้โรงแรมระดับหรูหราหันมาแข่งขันกันด้าน

ราคามากขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าห้องพักอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าหลายๆประเทศ จากแนวโน้มดังกล่าว

ประกอบกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีความต้องการที่จะ
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แสวงหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่และแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น ซ่ึงโรงแรมทั่วๆไป

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ จึงเอื้อให้เกิดช่องว่างทางการตลาดสําหรับ

ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมีเงินลงทุนไม่มากนัก สามารถเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ได้ โดยการพัฒนาให้

เกิดท่ีพักขนาดเล็ก มีการออกแบบและตกแต่งอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการบริการที่อบอุ่น 

และเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จึงสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดยธุรกิจที่พัก

แรมดังกล่าวนิยมเรียกกันว่า “โรงแรมบูติก” (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555)  

 ใ น   ปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 

Economics  Community:  AEC) ร่วมกับประเทศอ่ืนๆในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

และราชอาณาจักรกัมพูชา ซ่ึงผลผูกพันที่จะตามมาด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย คือ 

นักท่องเท่ียวจากประเทศสมาชิกทั้งหมดสามารถเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยได้อย่างเสรี

มากขึ้น จึงอาจจะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมี

จํานวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากเป็นเมืองหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากมาย มีการ

คมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย มีอาหารและแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าที่หลากหลาย (จุฑาทิพ คล้าย

ทับทิม, 2555: 1-25) ดังตารางท่ี 1.1 

 

ตารางที่ 1.1  นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2554 และพ.ศ.2555 จําแนกตามสัญชาติ 

 

ภูมิภาค ปี พ.ศ. 2554 (คน) ปี พ.ศ. 2555 (คน) 

อาเซียน 5,594,577 6,281,153 

เอเชียตะวันออก 4,751,289 6,244,061 

ยุโรป 5,101,466 5,650,619 

เอเชียใต้ 1,158,092 1,286,861 

อเมริกา  952,529 1,083,433 

โอเชียเนีย 933,534 1,046,755 

ตะวันออกกลาง 601,146 605,477 

แอฟริกา 137,907 155,544 

รวม 19,230,540 22,353,903 

 

แหล่งท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, 2555. 
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 ยิ่งไปกว่านั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนยังมีอัตราการเข้าพักโรงแรมเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ จึง

ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมควรจะมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้านการบริการที่มีมาตรฐาน 

สิ่งอํานวยความสะดวก และพนักงาน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว 

 ในธุรกิจโรงแรม คุณภาพการให้บริการจัดเป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจ ดังนั้นคุณภาพของการบริการถือว่าเป็นอาวุธสําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

(Competitive Advantage) เพราะนอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และทําให้ลูกค้ายินดีท่ีจะจ่าย

มากขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่เหนือกว่า แล้วยังเป็นสิ่งหน่ึงที่ทําให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อโรงแรม 

เพราะความภักดีเป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดการซื้อซํ้าและอาจทําให้เกิดการซื้อเพิ่มมากขึ้น ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่

หวั่นไหวต่อราคาของคู่แข่งที่ต่ํากว่า และนอกจากนี้ยังเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการโฆษณาให้ลูกค้า

ใหม่ๆเข้ามาใช้บริการด้วยการบอกบอกต่อ (Word  of  Mouth) ดังนั้นภายใต้ภาวะการแข่งขันที่

รุนแรงของธุรกิจโรงแรม การยกระดับคุณภาพการบริการจึงเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ผู้ประกอบการควร

จะคํานึงถึง (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์,  2548:  176) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมที่มีขนาดเล็กอย่าง

โรงแรมประเภทบูติก ที่มีบริหารจัดการโดยเจ้าของธุรกิจเอง ไม่ได้เข้าร่วมกับการบริหารจัดการ

แบบเครือข่ายใดๆ(Chain) และยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐานการให้บริการ จึงไม่

สามารถที่จะใช้จุดแข็งเฉพาะความแตกต่างทางด้านการตกแต่งมาแข่งขันกับตลาดปัจจุบันที่ทวี

ความรุนแรงมากขึ้นได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถในการอยู่รอดได้ในที่สุด (Business  Survival) ซ่ึ ง

การบริการท่ีเป็นเลิศนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ผู้ให้บริการ 

 ธุรกิจที่พักแรมจะประกอบด้วยหลายส่วนงาน ได้แก่ งานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม งาน

รักษาความปลอดภัย งานแม่บ้าน และอื่นๆ แต่ส่วนงานที่สําคัญที่สุดคือ งานบริการส่วนหน้า

โรงแรมซ่ึงพนักงานบริการส่วนหน้าถือเป็ นบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการส่งมอบบริการโดย

เปรียบเสมือนบุคคลด่านแรกที่ได้พบปะกับผู้รับบริการ จนกระทั่งผู้รับบริการออกจากโรงแรม 

พร้อมทั้งยังเป็นตัวแทนนําเสนอภาพลักษณ์ของโรงแรมในการให้บริการอย่างมีคุณภาพที่สามารถ

สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ นับว่าเป็นงานที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดและต้อง

บริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในโรงแรม และงานส่วนหน้ายังเป็นงานที่เกี่ยวกับการจําหน่าย

ห้องพัก ซ่ึงถือเป็นรายได้หลักของโรงแรมอีกด้วย (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555:  71) โดยทั่วไป

แผนกส่วนหน้าโรงแรมจะรับผิดชอบหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การเปิ ดประตูรถ ขนกระเป๋ า  เ ปิ ด

ประตูโรงแรม ต้อนรับ ลงทะเบียน ออกกุญแจ ให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรับชําระเงินและรับคืน

ห้องพัก ซ่ึงล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งสิ้น (ธารีทิพย์ ทากิ, 2549: 66) 
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 จากปัจจัยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณภาพการ

บริการจึงสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรม เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก (Boutique) ในกรุงเทพมหานคร  

 

1.2 คําถามการวิจัย 

 

 1)  ปัจจัยส่วนบุคคลใดของนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 2)  ระดับความคาดหวัง (Expectation) และระดับการรับรู้ (Perception) ของนักท่องเที่ยว

อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ (Service  Quality) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

  3) ช่องว่างระหว่างความคาดหวัง (Expectation) และการรับรู้ (Perception) ของ

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ (Service  Quality) ของแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร เป็นอย่างไร 

 4)  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียนควรเป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 1)   เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีส่งผลต่อความคาดหวังและการ

รับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 2)  เพื่อศึกษาถึงระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

  3)  เพ่ือศึกษาถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 4)  เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1.4.1 ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการวิจัย (Outputs) 

 1.4.1.1  ได้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีส่งผลต่อความ

คาดหวังและการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร 

 1.4.1.2  ได้ทราบถึงระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

  1.4.1.3  ได้ทราบถึงระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

  1.4.1.4  ได้ทราบถึงช่องว่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของ

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานคร 

 1.4.1.5  ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร 

 

 1.4.2 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ (Outcomes) 

 1.4.2.1  สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช้ในการประเมินถึงจุดแข็งและจุดอ่อนใน

การให้บริการของโรงแรม และเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขหรือลดข้อบกพร่องใน

ด้านการบริการได้ 

  1.4.2.2 สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด

ของธุรกิจโรงแรมบูติก เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้กับธุรกิจด้วย 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

 1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา  

 การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาถึงระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยว

อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร และนํามาวิเคราะห์ถึงช่องว่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ ด้าน
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การบริการ โดยใช้แนวคิดด้านคุณภาพการบริการ SERVQUAL ท ั้ง  5 ด้าน ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 

(Reliability) ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) ด้านการให้ความ

มั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) และด้านความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) และหาแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 

 1.5.2 ขอบเขตประชากร  

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเข้าพักโรงแรมบูติก ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 7,284,106 คน (สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2554 (กรมการท่องเที่ยว:  2554) และหัวหน้างานส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 1.5.3 ขอบเขตพื้นที่ 

 พื้นท่ีในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะโรงแรมบูติก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 1.5.4 ขอบเขตระยะเวลา 

 เวลาที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ อยู่ช่วงระหว่างเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556  
 



 

 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้

รวบรวมทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ ธุรกิจโรงแรม แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการ

บริการ ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.1 แนวคิดด้านการท่องเที่ยว 

 

 2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว  

   ใ น ปี   พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและ

ท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “การ

ท่องเท่ียว” ไว้ว่า หมายถึงการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555: 2 - 3) 

   1) มีการเดินทาง (Travel) หมายถึง มีการวางแผนการเดินทางโดยสมัครใจจาก

สถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึงโดยใช้ยานพาหนะนําไปเป็นระยะทางใกล้หรือระยะทางไกล  

  2) มีจุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีสถานท่ีท่ีเลือกเดินทางไปเยือน

และใช้ช่วงเวลาหน่ึงอยู่ ณ ที่นั้น มีสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่เพียงพอสําหรับสนองความ

ต้องการและความพอใจให้ผู้มาเยือน 

  3)  มีความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มีความประสงค์ในการเดินทางที่ไม่ใช่เพื่อ

ประกอบอาชีพหรือไปอยู่เป็ นประจํา แต่มีความมุ่งหมายในการเดินทางอย่างอ่ืน 
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 ฉันทัช วรรณถนอม  (2552: 59) ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “การท่องเที่ยว” ไว้ว่า 

หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเป็ นการชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ในการพักผ่อน 

เท่ียวชม เพลิดเพลินหรือวัตุประสงค์อ่ืนใดท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ 

 นิศา ชัชกุล (2550: 2) ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “การท่องเท่ียว” ไว้ว่า หมายถึง เป็ น

กิจกรรมการเดินทางจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง ซ่ึงนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางจะต้อง

ประกอบด้วยปัจจัยสามประการเป็นอย่างน้อย คือ การเดินทาง การพักค้างแรม และการกินอาหาร

นอกบ้าน 

 จากคําจํากัดความต่างๆข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง

ของมนุษย์จากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยังอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถิ่นพํานักท่ีอาศัยไป

ยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการ

ท่องเท่ียวมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทาง

เพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา และการ

เดินทางเพ่ือเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือน  เป็ นต้น 

 

 2.1.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 

 การท่องเท่ียวมีองค์ประกอบท่ีสําคัญอยู่ด้วยกัน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ,

2555: 4 - 8) 

  2.1.2.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) ซ่ึงถือว่าเป็นสินค้าหลัก

ทางการท่องเท่ียว หรือเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางในการเดินทางมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ดังนั้น

จึงควรจะต้องสามารถดึงดูด หรือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ทรัพยากร

ทางการท่องเท่ียวนี้ถือได้ว่าคือ สรรพสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตัวเรา ซ่ึงอาจจะเป็ นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติ สถานที่สําคัญทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศาสนา ลักษณะสถาปัตยกรรม 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนกิจกรรมงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากความคิด

สร้างสรรค์ของมวลมนุษย์ เป็นต้น (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552: 59)  
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  2.1.2.2 การตลาดท่องเที่ยว (Tourism Marketing) คือ ความพยายามของผู้ประกอบ

ธุรกิจท่องเที่ยวที่จะวิเคราะห์ให้ทราบว่า มีทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวอะไรบ้างที่

สามารถขายให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มได้ แล้วจึงใช้ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มา

ช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เน่ืองจากการที่คนจะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยังสถานที่ใดก็ตามย่อมต้องมีสิ่งจูงใจให้เกิดการเดินทางไปยังสถานที่นั้น ถึงแม้ว่าชุมชน

จะมีสิ่งที่สวยงาม น่าสนใจเป็นจํานวนมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่ถูกนําออกไปเผยแพร่หรือบอกให้แก่

บุคคลอ่ืน สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลย ฉะนั้นตลาดท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งช่วยชักจูง 

เร่งเร้าให้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังที่ใดที่หน่ึง เพราะนักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเที่ยวได้นั้นจะต้องศึกษาเสียก่อนว่าสถานที่นั้นมีสิ่งไหนน่าสนใจบ้าง โดยที่การตลาดท่องเที่ยว

จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

  2.1.2.3 นักท่องเท่ียว (Tourist) ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมาก หากไม่มี

นักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ เน่ืองจากการท่องเที่ยวเป็นการบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายและความพึงพอใจ ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยว

มาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียว ก็จะไม่มีผู้มาใช้บริการทางการท่องเท่ียวจากผู้ประกอบการท่องเท่ียว 

ซ่ึงนักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้มาเยือน (ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ) ท่ีมีการพัก

ค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน (อนันต์ วัฒนกุลจรัส, 2555: 11)  

  2.1.2.4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) คือ การดําเนินธุรกิจ

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว อันจะทําให้นักท่องเที่ยว

เกิดความพึงพอใจ โดยหวังได้รับผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจเป็นสิ่งตอบแทน สามารถแบ่งออกได้

เป็ น 2 ธุรกิจใหญ่ๆ ดังนี้ 

 1) ธุรกิจทางตรง คือ ธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว ซ่ึงเป็น

ธุรกิจหลักที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง เช่น ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืม เป็ นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงธุรกิจทางตรงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความ

ต้องการของนักท่องเท่ียว ซ่ึงประกอบด้วย 5 ธุรกิจท่ีสําคัญ ได้แก่ (ฐิรชญา มณีเนตร, 2553: 7) 

 (1) ธุรกิจการขนส่ง (Transportation) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัย ซ่ึง
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ในธุรกิจการขนส่งจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การขนส่งด้วยรถยนต์ การขนส่งด้วยรถไฟ 

การขนส่งด้วยเรือ และการขนส่งด้วยเคร่ืองบิน เป็นต้น 

 (2) ธุรกิจอาหารและบันเทิง (Food and Entertainment) ถือได้ว่าเป็นธุรกิจท่ี

มีความจําเป็นอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองจากนักท่องเที่ยวต้องใช้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เพราะต้องทานอาหารอย่างน้อย 3 มื้อ และถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถ

ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อชิมรสชาติอาหารที่อร่อย พิเศษ แปลก หรือเป็น

อาหารประจําท้องถิ่น โดยธุรกิจอาหารมักจะถูกแบ่งย่อยๆออกเป็น 7 ประเภท เช่น ธุรกิจอาหารจาน

ด่วน ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป ธุรกิจอาหารบุฟเฟ่ ต์ ธุรกิจคอฟฟ่ี ชอป ธุรกิจคาเฟทีเรีย ธุรกิจอาหารกูเมร์ 

และธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ เป็นต้น  

 (3) ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Tourist Guide) เป็นอีกหน่ึงธุรกิจที่มี

ความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน่ืองจากผู้ประกอบการในธุรกิจนี้จะคอยอํานวยความ

สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเร่ืองของ

การเดินทาง ที่พัก อาหาร และมีมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆแก่

นักท่องเท่ียว 

 (4) ธุรกิจท่ีพักแรม (Accommodation) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับ

การเดินทางท่องเท่ียว ที่ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนชั่วคราวระหว่างการเดินทางได้อย่าง

สะดวกสบายและปลอดภัย ซ่ึงธุรกิจที่พักแรมจะถูกแบ่งออกตามเกณฑ์ต่างๆ อาทิ ทําเลที่ตั้ง ขนาด 

และสิ่งอํานวยความสะดวก เป็นต้น 

 (5) ธุรกิจจําหน่ายสินค้าที่ระลึก (Souvenir) เป็ นธุรกิจท่ีให้บริการจําหน่าย

สินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อนํากลับไปเป็นของฝากญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ยังภูมิลําเนาของ

นักท่องเที่ยวเอง ซ่ึงสินค้าที่ระลึกที่มีจําหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมักจะเป็นสินค้าที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นท่ีใช้วัสดุท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆด้วย จึงส่งผลให้สินค้ามีราคาไม่แพงมากนัก 

 2) ธุรกิจทางอ้อม คือ ธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นธุรกิจที่

ผลิตสินค้าและบริการแก่บุคคลทั่วไป และให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น บริการสาธารณสุข 

โทรคมนาคม ไปรษณีย์ สถานีบริการนํ้ามัน ธุรกิจการรักษาพยาบาลและเสริมสุขภาพ ธุ รกิจเสริ ม

ความงาม ร้านขายของชํา ร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น 
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 2.1.3 ลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีลักษณะที่สําคัญซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆอยู่ 6 

ประการ ดังนี้ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ,2555: 12 - 13) 

 2.1.3.1  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็ นอุตสาหกรรมท่ีไม่อาจส่งให้แก่ผู้ซื้อเหมือน

สินค้าอ่ืนๆได้ ผู้ซื้อบริการทางการท่องเท่ียวจะต้องเดินทางมาซื้อสินค้าหรือบริการทางการท่องเท่ียว

ด้วยตนเอง เช่น ผู้ซื้อต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปเยี่ยมความงดงามของสถาปัตยกรรมซ่ึงเป็ น

เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว เป็ นต้น 

  2.1.3.2  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็ นอุตสาหกรรมท่ีไม่มีข้อจํากัดในการผลิต และ

จัดจําหน่าย เน่ืองจากวัตถุดิบในการผลิตก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว ซ่ึงต้องการเพียงการ

พัฒนาและอนุรักษ์อย่างเหมาะสมเท่านั้น ก็จะสามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเน่ือง 

  2.1.3.3  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐาน

ของการผลิตได้ยาก เน่ืองจากมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 

ปัจจัยบางอย่างไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า เช่น สภาพดินฟ้ าอากาศ การจราจร อุบัติภัยต่างๆ 

เป็นต้น และนอกจากนั้นการบริการยังไม่สามารถทําให้เป็นมาตรฐานเดียวได้ เน่ืองจากการบริการ

ในแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละคน จึงส่งผลให้คุณภาพการ

บริการก็แตกต่างกันออกไป 

  2.1.3.4  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็ นอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะสูญเสียง่าย เน่ืองจาก

ไม่สามารถที่จะเก็บรักษาสภาพไว้ได้ เช่น จํานวนห้องพักในโรงแรมที่ไม่สามารถขายให้หมดใน

วันนี้ได้ จะไม่สามารถนําเก็บไว้ขายในวันต่อไปได้อีก หรือการบริการรถโดยสาร หากไม่สามารถ

จําหน่ายตั๋วโดยสารได้หมดได้ในหน่ึงเท่ียวเดินรถ ก็ไม่สามารถเก็บไว้ขายในเท่ียวหน้าได้ เป็นต้น 

 2.1.3.5  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีอุปสงค์ไม่แน่นอน เน่ืองจาก

อุปสงค์การเดินทางของนักท่องเที่ยวมักจะขึ้นลงตามฤดูกาล บางฤดูกาลอาจจะมีนักท่องเที่ยวมาก 

บางฤดูกาลอาจจะมีนักท่องเท่ียวน้อย เช่น ฤดูหนาวของภาคเหนือของประเทศไทยจะมีนักท่องเท่ียว

จํานวนมากเดินทางไปท่องเท่ียวเพื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น ในขณะเดียวกันฤดูฝนของภาคใต้

ของประเทศไทย มีจะมีจํานวนนักท่องเท่ียวลดลงเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากมีความกังวลในเร่ืองของ

ความปลอดภัยจากลมมรสุม เป็นต้น 
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  2.1.3.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก เนื่องจาก

จะต้องมีพนักงานที่คอยบริการแก่นักท่องเที่ยวตลอดเวลา และส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะการ

ให้บริการแบบเฉพาะตัว จึงต้องใช้แรงงานจํานวนมาก อีกทั้งต้องมีการเพิ่มกําลังแรงตามอุปสงค์ท่ี

เพิ่มขึ้นเช่นกัน  

  

2.2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจโรงแรม 

 

 ที่พักแรมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับมนุษย์ทุกคน ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ 

โดยเฉพาะเมื่อมนุยษ์มีการเดินทางออกจากที่พักอาศัยปกติ ไปยังที่อื่นๆที่มีระยะทางไกลก็ย่อม

ต้องการที่พักแรมเพื่อการพักผ่อนและเพื่อความปลอดภัยของตนเอง จนทําให้เกิดธุรกิจที่โรงแรม

ประเภทต่างๆขึ้นมากมาย ซ่ึงโดยปกตินอกจากธุรกิจโรงแรมจะให้บริการด้านห้องพักแล้วยังมี

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไว้ค่อยให้บริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจตามความต้องการของลูกค้า

อีกด้วย (นิศา ชัชกุล, 2550: 133-137) 

 

 2.2.1 ประเภทของโรงแรม 

 การแบ่งประเภทของโรงแรมโดยใช้เกณฑ์จากลักษณะและความต้องการของผู้เข้าพักเป็ น

ตัวกําหนด โดยสามารถแบ่งออกเป็น 16 ประเภทดังนี้ (ธารีทิพย์ ทากิ, 2549: 29-36)  

 2.2.1.1 โรงแรมธุรกิจ (Commercial Hotels) โรงแรมประเภทนี้มักจะมีทําเลท่ีตั้งอยู่

ใจกลางเมือง หรือเขตชุมชนต่างๆ เพื่อสามารถติดต่อทําธุรกิจได้อย่างสะดวกสบาย และมักจะ

มุ่งเน้นขายห้องพัก ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง และห้องสัมมนา นอกจากนั้นภายในห้องพักจะมีการ

จัดเตรียมบริการท่ีเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ เช่น ระบบเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ ระบบเคเบิล

ทีวี มุมโต๊ะทํางาน เ ป็นต้น แต่ข้อเสียของท่ีโรงแรมประเภทนี้ คือ ช่วงเวลาที่แขกเข้าพักมักจะเป็ น

ระยะเวลาสั้นๆหลังจากติดต่อธุรกิจเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินทางกลับยังภูมิลําเนา 

 2.2.1.2 โรงแรมบริเวณสนามบิน (Airport Hotels) โรงแรมบริเวณสนามบิน คือ 

โรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบิน ซ่ึงกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าพักส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ ผู้โดยสารของ

สายการบินต่างๆที่ต้องการพักผ่อนระหว่างการรอเปลี่ยนเคร่ือง หรือเกิดเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการ

เดินทางทางอากาศไม่สามารถเดินทางได้ นอกจากนั้นยังมีพนักงานของสายการบินและลูกเรือ 
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บางครั้งอาจมีการจัดงานประชุมสัมมนาของนักธุรกิจท่ีโรงแรมประเภทนี้เพื่อเป็ นการประหยัดเวลา

ในการเดินทางไปประชุมยังท่ีอ่ืน เน่ืองจากอาจจะประสบกับปัญหาด้านการจราจรติดขัด เป็นต้น 

 2.2.1.3 โรงแรมประเภทห้องชุด (All-Suite or Extended Stay Hotels) ปัจจุบันกําลัง

ได้รับความนิยมจากนักธุรกิจที่ต้องการที่พักระยะยาว โดยโรงแรมจะแบ่งห้องพักออกเป็นห้องชุด

ทั้งหมด ซ่ึงจะมีขนาดห้องใหญ่กว่ามาตรฐานห้องพักของโรงแรมทั่วไป ส่วนใหญ่มักประกอบด้วย 

ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องทํางาน และห้องประชุมขนาดเล็กภายในห้องเดียว ให้ความรู้สึกเหมือน

อยู่บ้านของตัวเอง เน่ืองจากโรงแรมห้องชุดมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่แขกมากมาย ส่งผล

ให้ราคาค่าบริการค่อนข้างสูง โดยโรงแรมประเภทนี้ที่เป็นที่รู้จักในกรุงเทพฯ ได้แก่ ดิเอ็มโพเรียมส

วีท และวินเซอร์สวิส เป็นต้น 

 2.2.1.4 โรงแรมตากอากาศ (Resort Hotels) หรื อท่ี นิยมเรี ยกว่า “รี สอร์ ท (Resort)” 

โดยมากมักจะตั้งอยู่ใกล้ธรรมชาติ  มีวิวทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการ

สัมผัสกับธรรมชาติ การบริการต่างๆ ของโรงแรมจะเน้นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น กีฬา

กลางแจ้ง บริการสปา นวดไทย สระว่ายนํ้า โดยเน้นให้มีบรรยากาศแบบสบายๆ  เข้ากับธรรมชาติ

นั้นๆให้แขกเกิดความสนุกสนานกับกิจกรรม นอกจากนี้โรงแรมประเภทนี้ยังหมายรวมถึงโรงแรม

ในเขตเมืองท่ีมีการตกแต่งบริเวณโดยรอบให้เต็มไปด้วยความร่มร่ืนของสวนสีเขียว มีตัวอาคารท่ีสูง

ไม่เกิน 3 ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างมาก เพื่อให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติมากที่สุด เช่น 

โรงแรมแมริออทรีสอร์ตแอนด์สปา กรุงเทพฯ เป็นต้น 

 2.2.1.5 โรงแรมประเภทท่ีพักพร้อมอาหารเช้า (Bed and Breakfast Hotels) หรื อมีช่ื อ

ย่อว่า “บีแอนด์บี” โรงแรมประเภทนี้จะเป็นการดัดแปลงหรือแบ่งสัดส่วนของบ้านหรือที่พักอาศัย

ของเจ้าของ มาให้นักท่องเที่ยวเช่าพักค้างคืน กลุ่มลูกค้าที่เข้าพักมักจะเป็นกลุ่มที่เน้นราคาประหยัด 

และต้องการเพียงแค่อาหารเช้า และอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  

 2.2.1.6 โรงแรมเพื่อการประชุม (Convention Hotels) โรงแรมประเภทนี้มักตั้งอยู่ใน

เขตเมืองและชานเมืองที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย สร้างขึ้นเพื่อรองรับการจัดประชุม

โดยเฉพาะ โดยจะมีห้องพักจํานวนมาก เพื่อรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ่ มีห้องประชุมทั้งขนาด

เล็กและขนาดใหญ่ สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการจัดประชุมที่ครบพร้อม และบริการรถรับ-ส่ง 

เพื่อคอยอํานวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานประชุม สัมมนา นอกจากนี้ราคาค่าห้องพักมักจะ

รวมเข้ากับราคาของการจัดประชุมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 2.2.1.7 โรงแรมเพื่อการพนัน (Casino Hotels) โรงแรมประเภทนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้

บริการด้านห้องพักและบ่อนการพนันสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาความสุขจากการเล่นการ

พนัน มักจะจัดให้มีการบริการระดับหรูหรา ภายในนอกจากจะมีบ่อนการพนันแล้วยังมีโรงหนัง 
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โรงละครขนาดใหญ่ท่ีมีการแสดงตลอดทั้งปี อีกด้วย สําหรับในประเทศไทยยังไม่มีโรงแรมประเภท

นี้เกิดขึ้น เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านกฎหมาย  

 2.2.1.8 โรงแรมริมทางหลวง (Highway Hotels) เป็นธุรกิจที่พักแรมที่สร้างขึ้นเฉพาะ 

มักจะมีขนาดเล็กสูง 2-3 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนตามชานเมือง หรือจุดเช่ือมต่อระหว่างเมืองใหญ่ๆ เพื่อ

อํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ขับรถไปเองสามารถเข้าจอดถึงหน้าห้องพักได้ โดยจะมี

การให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมด้วย 

 2.2.1.9 โรงแรมบ้านเล็ก (Lodge) คือ โรงแรมที่มีขนาดเล็ก มีลักษณะเหมือนบ้านพัก

อาศัย ตั้งอยู่บริเวณแหล่งท่องเที่ยวหรือตามชานเมือง เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวท่ี

ต้องการทํากิจกรรมที่เน้นบรรยากาศและความเป็นธรรมชาติ เช่น โรงแรมภูโคลน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ให้บริการบ้านพักหลังเล็กๆ และมีแหล่งนํ้าแร่และโคลนธรรมชาติที่จัดไว้ให้บริการ

เฉพาะลูกค้าท่ีเข้าพัก ท่ีเป็นผู้รักสุขภาพ เป็นต้น 

   2.2.1.10 บ้านรับรอง (Guest Houses) หรือที่เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “เกสต์

เฮ้าส์” เป็นบ้านพักที่เกิดจากเจ้าของบ้านจัดสัดส่วนพื้นที่ภายในบ้านที่ตนพักอาศัยอยู่ ให้เป็ น

ห้องพักแก่นักท่องเที่ยว ซ่ึงมีราคาค่อนข้างประหยัด มักอยู่ในย่านชุมชนในเมืองใหญ่ๆ อยู่ใกล้

แหล่งท่องเท่ียวและมีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น อาหารเช้า ระบบเคเบิลทีวี ระบบอินเตอร์เน็ต เป็ น

ต้น และมักจะเป็นท่ีรู้จักกันดีของนักท่องเท่ียวประเภทสะพายเป้  (Backpackers) 

 2.2.1.11 บ้านพัก (Youth Hostels) เป็ นบ้านพักท่ีจัดไว้ให้บริการสําหรับนักท่องเท่ียว

วัยรุ่นที่เดินทางท่องเที่ยว หาประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ซ่ึงลักษณะห้องพัก

ส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายหอพัก มีเตียงวางเรียงรายอยู่ภายในห้องเดียว ห้องนํ้าเป็นห้องนํ้าที่ใช้

ร่วมกัน ราคาค่อนข้างถูกมากเหมาะสําหรับวัยรุ่น 

 2.2.1.12 ไทม์แชร์ (Time-Shares) มีลักษณะเป็นการซื้อความเป็นเจ้าของห้องพักเป็น

ช่วงระยะเวลาหน่ึง คนที่เป็นเจ้าของจะมีสิทธิครอบครองห้องพักนั้นตามช่วงเวลาที่ตกลงไว้ โดย

ส่วนมากจะระบุระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องพักในคอนโดมิเนียม โดย

เจ้าของห้องอาจจะนําห้องพักของตนไปให้คนอ่ืนเช่าเป็นการชั่วคราว 

 2.2.1.13 คอนโดเทล (Condotels) หมายถึง อาคารชุดหรือที่เรียกว่า “คอนโดนิเนียม” 

ซ่ึงมีการออกแบบห้องพักให้ได้มาตรฐานเหมือนกับโรงแรม แต่ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารชุด 

การดําเนินการจะเป็นลักษณะเจ้าของห้องชุดให้เช่าเป็นการชั่วคราว โดยมอบหมายให้ผู้เป็นเจ้าของ

อาคารชุดเป็นผู้ดูแลการให้เช่า ซ่ึงเจ้าของห้องชุดจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าเช่า ส่วนเจ้าของอาคาร

ชุดจะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าดําเนินงาน 
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 2.2.1.14 โรงแรมสปาและสุขภาพ (Spa and Health Hotels) ปัจจุบันนี้นักท่องเท่ียว

หันมาให้ความสนใจในเร่ืองสุขภาพมากขึ้น และต้องการที่พักที่มีกิจกรรมและบริการด้านสุขภาพ 

ผ่อนคลายจิตใจ และร่างกายจากความเหน่ือยล้า จึงก่อให้เกิดโรงแรมประเภทนี้ขึ้น โดยส่วนใหญ่

มักจะเน้นกิจกรรมประเภท นวดแผนไทย สปา ห้องอบไอนํ้า และนอกจากนั้นยังมีการบริการ

อาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย 

 2.2.1.15 โรงแรมบนเรือสําราญ (Cruise Hotels) ที่พักที่ถูกจัดไว้บริการบนเรือสําราญ 

กลุ่มคนที่เข้าพักจะเป็นกลุ่มคนที่ต้องเดินทางตามกําหนดการทางเรือนี้เท่านั้น บนเรือมักจะจัดให้มี

กิจกรรมเพื่อความบันเทิงมากมาย อาทิ สระว่ายนํ้า สนามเทนนิส นวดแผนไทย โดยระหว่างการ

ล่องเรือไปนั้นจะมีการแวะพักตามจุดจอดเรือขนาดใหญ่ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อให้

นักท่องเท่ียวได้ลงแวะพัก แต่จะต้องกลับขึ้นเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายอ่ืนตามกําหนดเวลา

นัดหมาย  

 2.2.1.16 โรงแรมบูติก (Boutique Hotels) คือ โรงแรมที่มีเอกลักษณ์สะท้อนความ

เป็นตัวตนท่ีโดดเด่น มีรูปแบบของการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะกลุ่มท่ี

กําลังเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน จากกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีต้องการแสวงหาประสบการณ์ในการท่องเท่ียวท่ี

แปลกใหม่ แตกต่างไปจากการดําเนินชีวิตปกติ มักจะเป็ นโรงแรมที่มีขนาดเล็ก แต่มีบริการด้าน

อ่ืนๆอย่างครบครัน 

 

 2.2.2 สินค้าและบริการหลักของธุรกิจโรงแรม 

 ธุรกิจโรงแรมโดยทั่วๆไปมักจะประกอบด้วยสินค้าและบริการหลักๆอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท 

ดังนี้ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555: 46) 

 2.2.2.1 ห้องพัก (Room) ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่ีสร้างรายได้หลักให้กับธุรกิจโรงแรม ซ่ึ ง

การขายห้องพักนั้นจะมุ่งขายไปยังกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของ

แต่ละโรงแรม เช่น การขายห้องพักของโรงแรม 4-5 ดาว มักจะมุ่งขายไปยังลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ

มากกว่าลูกค้าท้องถิ่น เป็นต้น 

 2.2.2.2 อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) แผนกบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

นับว่าเป็นแผนกที่สร้างรายได้ให้แก่โรงแรมได้ค่อนข้างมาก และประเด็นที่สําคัญเลยคือรายได้จาก

แผนกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดมากกว่าเครดิต ในขณะที่รายได้ส่วนใหญ่จากการขายห้องพักจะมา

จากลูกค้าต่างชาติ แต่รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมจะมาจากลูกค้าท้องถิ่นมากกว่า  



16 
 

 

  2.2.2.3 ขายบริการด้านอ่ืนๆ (Other Service) ธุรกิจโรงแรมยังสามารถสร้างรายได้

จากบริการด้านอ่ืนๆภายในโรงแรมด้วย อาทิ บริการซักรีด บริการสปา หรือแม้แต่กระทั่งการขาย

ของท่ีระลึก ขายบริการนําเท่ียว เป็นต้น 

 2.2.2. ขายมาตรฐาน (Standard) โรงแรมที่มีมาตรฐานไม่สามารถวัดได้จากการ

ก่อสร้างตัวอาคารและการตกแต่งภายในที่หรูหราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการคัดเลือกกลุ่มคนที่มี

สมรรถภาพเข้ามาบริหาร และจ้างบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาให้บริการ ซ่ึงกลุ่มคนทั้งสองกลุ่ม

นี้จะช่วยทําให้โรงแรมมีมาตรฐานและลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

   

  2.2.3 รูปแบบการโครงสร้างองค์การโรงแรม 

 การจัดรูปแบบองค์การโรงแรมให้มีโครงสร้างที่เข้าใจได้ขัดเจนอาจจัดได้ 2 แบบ ดังนี้ 

(นงค์นุช ศรีธนาอนันต์, 2552) 

 2.2.3.1 โครงสร้างองค์การแบบจัดตามหน้าที่การปฏิบัติงาน (Functions) โดยจัดให้

หน้าท่ีหรือลักษณะของการปฏิบัติงานมีความคล้ายคลึงกันมาจัดอยู่ในแผนกเดียวกัน การแบ่งแผนก

นี้อาจจะพิจารณาจากพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมดูแล ซ่ึงแต่ละแผนกก็จะมี

หัวหน้าหรือผู้จัดการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างการจัดการจัดรูปแบบองค์การตาม

การปฏิบัติหน้าที่ เช่น งานส่วนหน้า งานบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม งานแม่บ้าน งานขายและ

การตลาด งานบุคคลและฝึกอบรม เป็นต้น 

 2.2.3.2 โครงสร้างองค์การแบบจัดตามแบบมาตรฐานระบบบัญชีสําหรับโรงแรม 

(Uniform and Standard System of Accounts)  

 1) ฝ่ายปฏิบัติงานบริการ (Operated Department) ประกอบด้วยกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดรายได้แก่โรงแรม อาทิ งานด้านห้องพัก งานอาหารและเคร่ืองด่ืม งานซักรีด งานบริการ

สปา เป็นต้น 

 2) ฝ่ายดําเนินการสนับสนุนงานบริการ (Support Service Department) 

ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงแก่โรงแรม แต่มีบทบาทช่วยให้การสนับสนุน

การบริการท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า เช่น งานช่างซ่อมบํารุง งานสํานักงานทั่วไป เป็นต้น 

 

 2.2.4 แผนกงานส่วนหน้าโรงแรม 

 แผนกงานบริการส่วนหน้าโรงแรมซ่ึงมีพนักงานบริการส่วนหน้าที่ถือเป็ นบุคลากรที่มี

บทบาทสําคัญในการส่งมอบการบริการ โดยเปรียบเสมือนเป็นบุคคลด่านแรกที่ได้พบปะกับ

ผู้รับบริการ จนกระทั่งผู้รับบริการออกจากโรงแรม พร้อมทั้งยังเป็นตัวแทนนําเสนอภาพลักษณ์ของ
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โรงแรมในการให้บริการอย่างมีคุณภาพที่สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ นับว่าเป็น

งานที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดและต้องบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในโรงแรม 

และงานส่วนหน้ายังเป็นงานที่เกี่ยวกับการจําหน่ายห้องพัก ซ่ึงถือเป็นรายได้หลักของโรงแรมอีก

ด้วย (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555: 71) โดยทั่วไปแผนกส่วนหน้าโรงแรมจะรับผิดชอบหน้าที่

ครอบคลุมตั้งแต่การเปิ ดประตูรถ ขนกระเป๋ า เปิ ดประตูโรงแรม ต้อนรับ ลงทะเบียน ออกกุญแจ ให้

ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรับชําระเงินและรับคืนห้องพัก ซ่ึงล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งสิ้น 

(ธารีทิพย์ ทากิ, 2549: 66) 

 โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกงานส่วนหน้าโรงแรม

ออกเป็ น 8 ประเภทดังนี้ (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2555: 71-74) 

  2.2.4.1 งานต้อนรับส่วนหน้าและบริการข้อมูลข่าวสาร (Receptionist) งานตรงส่วน

นี้จะรับผิดชอบตั้งแต่การจําหน่ายห้องพัก การต้อนรับ การลงทะเบียนเข้าพัก การบริการข้อมูล

ข่าวสารระหว่างการเข้าพัก จนกระทั่งการคืนห้องพัก ซ่ึงถือได้ว่าเป็นส่วนงานท่ีคอยให้บริการลูกค้า

ตลอดระยะเวลาในการเข้าพัก 

  2.2.4.2 งานสํารองห้องพัก (Reservation) มีหน้าที่หลักคือ รับสํารองห้องพักให้

ลูกค้าล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการเข้าพักจริง รับผิดชอบเงินมัดจําที่ได้จากการสํารองห้องพัก และทําการ

สรุปจํานวนและประเภทของห้องพักที่ขายเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้ทราบจํานวนห้องพักที่สามารถ

ขายได้ต่อไป 

  2.2.4.3 งานด้านโทรศัพท์ (Operator) ทําหน้าที่ในการรับสาย โอนสาย การต่อ

สายโทรศัพท์ของลูกค้าภายในโรงแรมไปยังข้างนอก และการรับฝากข้อความจากบุคคลภายนอกที่

ติดต่อเข้ามาหาลูกค้า และให้ข้อมูลสําคัญบางส่วนกับลูกค้าเม่ือลูกค้าสอบถาม  

  2.2.4.4 งานการเงินส่วนหน้า (Front Cashier) งานส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับบัญชีการใช้

จ่ายของลูกค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการพักอยู่ภายในโรงแรม และคอยให้บริการรับแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศด้วย 

  2.2.4.5 งานบริการในเคร่ืองแบบ (Uniformed Service) เป็นงานที่ประกอบไปด้วย

งานการให้บริการลูกค้าในหลายส่วน เช่น งานบริการรถรับ-ส่ง งานบริการขนสัมภาระ งานเปิ ด

ประตู และงานบริการจอดรถ เป็นต้น 

  2.2.4.6 งานศูนย์ธุรกิจ (Business Center) มีไว้ให้บริการสําหรับลูกค้ากลุ่มนักธุรกิจ

ที่ต้องการติดต่อทางธุรกิจ โดยภายในศูนย์ธุรกิจจะประกอบไปด้วย ห้องประชุมขนาดเล็ก บริการ

เลขาส่วนตัว คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรสาร ถ่ายเอกสาร และกล้องวิดีโอที่ใช้สําหรับการ

ประชุมทางไกล เป็นต้น 
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  2.2.4.7 ส่วนอํานวยความสะดวกส่วนหน้า (Concierge) มีหน้าที่คอยให้บริการและ

ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า ที่นอกเหนือจากการบริการที่ทางโรงแรมเตรียมไว้บริการแก่ลูกค้า เช่น 

การจองบริการท่องเที่ยวต่างๆ ซื้อบัตรเข้าชมภาพยนต์ หรืออาจะเป็นความต้องการพิเศษ เช่น 

ต้องการจะซื้อสินค้าชนิดหน่ึงแต่ไม่ทราบว่ามีจําหน่ายท่ีไหนบ้าง ส่งผลให้พนักงานในส่วนนี้จําเป็ น

จะต้องมีความรอบรู้ค่อนข้างมาก จึงจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ 

  2.2.4.8 ส่วนประสานงานกรุ๊ปทัวร์ (Tour Coordination) มีหน้าท่ีในการรับจอง

ห้องพัก ต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพักของกลุ่มทัวร์ต่างๆ และทํางานประสานงานกันกับมัคคุเทศก์

และหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ 

    

2.3 โรงแรมบูติก (Boutique Hotels) 

   

  2.3.1 ความเป็ นมาของโรงแรมบูติก 
 คําว่า “บูติก (Boutique)” เป็นคํานาม มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง ร้านขนาดเล็ก

ที่ขายสินค้าหรือบริการที่จําเพาะเจาะจง ต่อมาวงการโรงแรมในสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนคําว่า 

Boutique เป็นคําที่ใช้อธิบายลักษณะของธุรกิจด้านที่พักแรมที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัต มีจํานวน

ห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง มีความหรูหรา และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว บางครั้งโรงแรมบูติก

อาจรู้จักหรือถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า โรงแรมดีไซน์ (Design Hotel) หรื อ โรงแรมไลฟ์ สไตล์ 

(Lifestyle Hotels) เน่ืองจากแนวคิด (Theme) ของการสร้างโรงแรมมีความน่าสนใจ ขณะที่บางแห่ง

อาจเกิดจากการดัดแปลงมาจากอาคารเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีการให้บริการที่เน้นเฉพาะ

กลุ่ม (Customized Service) ก็ถือเป็นอีกหน่ึงจุดขายของโรงแรมลักษณะนี้ เพราะโรงแรมท่ีเล็กกว่า 

พนักงานจึงสามารถใส่ใจกับรายละเอียดของลูกค้าแต่ละบุคคล และมีความใกล้ชิดกับลูกค้าทุกคน

ได้มากกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ (ธารีทิพย์ ทากิ, 2549:36) 

 เมื่อพิจารณาในด้านรูปแบบของการบริหารกิจการ สามารถจําแนกประเภทของโรงแรมบู

ติก ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) 

 1) โรงแรมบูติกที่เจ้าของกิจการบริหารงานเอง ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมของผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้เงินลงทุนไม่มากนัก และเจ้าของเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ

บริหารโรงแรมมาบ้าง โรงแรมประเภทนี้มักมีขนาดไม่ใหญ่นัก มีจํานวนห้องไม่มาก อาจมีจํานวน

ห้องพักเพียง 2-3 ห้องไปจนถึง ประมาณ 100 ห้อง  

 2) โรงแรมบูติกที่บริหารกิจการโดยผู้บริหารโรงแรมมืออาชีพ รวมทั้งการบริหารโดยใช้

ระบบเครือข่าย (Chain) โรงแรมบูติกประเภทนี้มักมีห้องจํานวนมากแต่ไม่เกิน 200 ห้อง อย่างไรก็
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ตามโรงแรมบูติกที่บริหารโดยเชนบริหารโรงแรมมืออาชีพ มักเน้นในด้านการออกแบบให้เป็ น

โรงแรมบูติก ระดับ 5 ดาว ส่วนในด้านบริการไม่แตกต่างจากโรงแรมขนาดใหญ่ทั่วไป เป็ นโรงแรม

ขนาดเล็กที่มีคุณภาพระดับ 5 ดาว) และเน้นการสร้างเอกลักษณ์และสไตล์เฉพาะตัว ทั้งในด้าน

รูปแบบการตกแต่ง และบริการ รวมทั้งดัดแปลงรูปแบบการบริหาร และด้านการตลาดระบบ

โรงแรมแบบเครือข่ายมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโรงแรมบูติก 

 

 2.3.2 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจโรงแรมบูติก 

 ในการดําเนินธุรกิจทุกประเภทที่ประสบความสําเร็จ มักจะมีปัจจัยที่นํามาซ่ึงความสําเร็จ

นั้นแตกต่างกันออกไป เช่นเดียวกับโรงแรมแบบบูติกซ่ึงถือเป็นทางเลือกใหม่สําหรับนักท่องเที่ยว

ต้องอาศัยปัจจัยแห่งความสําเร็จของธุรกิจอยู่ 3 ปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ (อัฐพร ธํารงเกียรติกุล, 2552: 

409)  

 2.3.2.1 การออกแบบและสถาปัตยกรรม (Design & Architect) โดยมีการเน้น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงมีความแตกต่างจากธุรกิจโรงแรมประเภทอ่ืนๆ เช่น บางแห่งเน้นความเรียบ

ง่ายแต่หรูหรา บางแห่งเน้นสีฉูดฉาด สนุกสนานเร้าใจ บางแห่งเน้นธรรมชาติและการอนุรักษ์ เป็ น

ต้น 

 2.3.2.2 การบริการแบบเฉพาะตัว (Personalized Service) จะเป็นการบริการที่เน้น

ลูกค้าเป็นหลัก ให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นรายบุคคล เอาใจใส่ลูกค้า และพยายามจัดกิจกรรมต่างๆ

ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งหน้าอีก   เ ป็ น

ต้น 

 2.3.2.3 กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย (Target Group) ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีช่ืนชอบ

ความแตกต่าง และนิยมเป็นตัวของตัวเอง รวมทั้งต้องการแสดงออกซ่ึงรูปแบบการใช้ชีวิตและ

ตัวตน (Individuality) ผ่านรูปแบบการเดินทาง ซ่ึงคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว ท่ีมีหน้าท่ี

การงานและรายได้ค่อนข้างดี เน่ืองจากโรงแรมบูติกบางแห่งมีราคาค่อนข้างราคาสูง บางครั้งราคา

สูงเกือบเท่าโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ถึงแม้จะมีราคาแพง แต่ก็ยังคงคุณค่าการบริโภคในแง่ของการ

แสดง  “ตัวตน” (Individuality) และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของตนเองผ่านตัว

สินค้าและบริการที่บริโภค นอกจากนี้โรงแรมบูติกหลายแห่งมักเป็นที่นิยมของกลุ่มคนในวงการ

บันเทิง วงการแฟชั่นวงการโฆษณา และวงการอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ มาใช้บริการเพื่อ

หาแรงบันดาลใจจากการออกแบบตกแต่งโรงแรม รวมถึงกลุ่มคนที่มีความเป็นตัวเองสูง หรื อ HIP 

(Highly Individual Person) ก็นิยมใช้บริการโรงแรมลักษณะนี้ ซ่ึงคนสองกลุ่มนี้มักเป็นผู้นําแฟชั่น 
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หรือต้นแบบไลฟ์ สไตล์ใหม่หรือ ผู้นํากระแสในสังคม ประสบการณ์ในการใช้โรงแรมของคนกลุ่ม

ดังกล่าวจึงมักถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโรงแรมไปด้วย  

 โรงแรมบูติก (Boutique Hotels) จึงเป็นตัวอย่างของสินค้าบริการรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถ

เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าท่ีเปล่ียนไปจากเดิมอย่างแท้จริง จึงส่งผลให้โรงแรม

ประเภทนี้เป็นท่ีนิยมของลูกค้าในปัจจุบัน และส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จในท่ีสุด (สุภัทธา 

สุขชู, 2547) 

 

2.4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

 2.4.1 ความหมายและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค มีผู้ให้คําจํากัดความไว้ดังนี้  

 จอห์น บี แมททิวส์ จูเนียร์ และคณะ (อ้างถึงใน ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2550: 4) ให้

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า “กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้า

และบริการอะไรหรือไม่ ถ้าซื้อจะซื้อท่ีไหนเม่ือไร ตลอดจนมีวิธีการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ

นั้นอย่างไรจากกระบวนการตลาดขององค์การธุรกิจ”  

 ธงชัย สันติวงษ์ (อ้างถึงใน ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2550: 4) ให้ความหมายว่า “การ

กระทําของบุคคลใดของบุคคลหน่ึงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซื้อสินค้า

และบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาก่อนแล้ว และเป็นบางสิ่งท่ีมีส่วนในการ

กําหนดให้เกิดการกระทําดังกล่าว” 

 Skinner (อ้างถึงใน ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2550: 4) ให้ความหมายว่า “พฤติกรรม

ผู้บริโภคเป็นการกระทําและขบวนการตัดสินใจของมนุษย์ ผู้ซ่ึงซื้อสินค้าและบริการ เพื่อการ

อุปโภคเป็นการส่วนตัว”  

 Engel, Blackwell and Minlard (อ้างถึงใน ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2550:  5) ให้

ความหมายว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคเป็ นการกระทําโดยตรงท่ีเกี่ยวข้องกับการได้รับมา การอุปโภค

บริโภค และการจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการรวมถึงขบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดขึ้นก่อนและเป็น

ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านี้” 
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 Schiffman and Kanuk (อ้างถึงใน ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2550: 5) ให้ความหมายว่า 

“เป็นพฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์

และบริการโดยคาดหวังว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา” 

 Hanna and Wozniak (อ้างถึงใน ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2550: 5) ให้ความหมายว่า “เ ป็ น

การศึกษาว่าผู้บริโภคมีวิธีการเลือก การซื้อ การใช้จ่ายและการใช้สินค้าและบริการอย่างไรทั้งนี้เพื่อ

สร้างความพึงพอใจในความจําเป็นและความต้องการของคน” 

 กล่าวโดยสรุปว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สินค้าหรือบริการ การซื้อ การประเมินผล ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและความพึง

พอใจในแต่ละบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกันไป นักการตลาดมีความจําเป็นที่ต้องศึกษาและวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเหตุผลดังนี้ 

 1) พฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจและมีผลทําให้ธุรกิจ

ประสบผลสําเร็จ ถ้ากลยุทธ์ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้  

 2) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) คือการ

ทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยเหตุผลนี้เราจึงจําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อจัดสิ่งกระตุ้นหรือ

กลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ (ศิริ วรรณ เสรี รัตน์ และคน

อ่ืนๆ, 2546: 192) 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ

ของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ ประสบการณ์ท่ีทํา

ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถนํามากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่

สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  

 คําถามที่มักจะใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบด้วย 

Who?, What?, Why?, When?, Who?, Where?, How? เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรือ O7s ซ่ึ ง

ประกอบด้วย ประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets and 

Operations ซ่ึงพฤติกรรมของผู้บิโภคสามารถค้นหาคําตอบได้จากคําถาม 6Ws และ 1H โดยดู

รายละเอียด ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางที่ 2.1  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแสดง 7 คําถามเพื่อค้นหาคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

คําถาม (6Ws และ 1 H) คําตอบที่ต้องการทราบ 7Os กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ เกี่ยวข้อง 

1) ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย  

(Who is in the target market?)  

ลักษณะกลุ่มเป้ าหมายทางด้าน  

1) ประชากรศาสตร์              2) ภูมิศาสตร์ 

3) จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์   4) พฤติกรรมศาสตร์  

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 8P’s ประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมตามบุคลากร

กระบวนการ สภาพแวดล้อม พันธมิตรทางการค้า  

2) ผู้บริโภคซื้ออะไร  

(What does the consumer buy?) 

สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ คือคุณสมบัติ บริ การ 

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างที่

เหนือกว่าของคู่แข่ง  

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

1) ผลิตภัณฑ์   2) รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์   3) ผลิตภัณฑ์ควบ  

4) ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง   5) ศักยภาพ ความแตกต่าง  

3) ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ  

(Why does the consumer buy?)  

วัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อ ตอบสนองความต้องการด้าน

ร่างกายและจิตวิทยามีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อมี

ท ั้ง -ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  -ปัจจัยภายใน -ปัจจัยระหว่างและ

เฉพาะบุคคล  

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์    

2) กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด  

3) กลยุทธ์ด้านราคา           

4) กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย  

4) ใครมีส่วนรวมในการตัดสินใจ  

(Who participates in the buy?)  

กลุ่มต่างท่ีมีอิทธิพลในการ ตัดสินใจซื้อ ได้แก่  ผู้ริ เริ่ม ผู้มี

อิทธิผล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ ผู้ใช้  

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Advertising and 

promotion strategies)โดยใช้กลุ่มอิทธิพล  

5) ผู้บริโภคซื้อเม่ือใด 

(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ เช่น ช่วงเดือน ใด หรือช่วงฤดูกาลใด

ของปี 

 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 

 

คําถาม (6Ws และ 1 H) คําตอบที่ต้องการทราบ 7Os กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ เกี่ยวข้อง 

6) ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน 

(When does the consumer 

buy?) 

ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภคไป ทําการซื้อ เช่น ผู้ผลิต ผู้ค้า

ส่ง และผู้ค้าปลีก 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย 

7) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

(How does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจ ได้แก่ 

1) การรับรู้ปัญหา 

2) การค้นหาข้อมูล 

3)การประเมินทางเลือก 

4) การตัดสินใจซื้อ และ ความรู้สึกหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดโดย การกําหนดวัตถุประสงค์

ให้ สอดคล้องกับการตัดสินใจซื้อ 

 

แหล่งท่ีมา: ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคนอ่ืนๆ, 2546: 194
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 จากตารางที่ 2.1 แสดงถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้คํา 6Ws และ 1 H เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพิจารณาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ทําให้ทราบถึง

กลุ่มเป้ าหมาย ทําไมจึงเลือกใช้บริการ ในการตัดสินใจใครมีส่วนร่วมในการเลือกใช้บริการ เลือกใช้

บริการเมื่อใด เลือกใช้บริการอย่างไร และความต้องการจากผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบท่ีควรมี

และต้องมีมากกว่าคู่แข่งขัน จะทําให้สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผน

กลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย (Kotler, 2002 อ้างถึงใน สุชล บ้านนบ, 2541:288-

294) 

  

 2.4.2 แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค 

 แบบจําลองพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทําให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้น

ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดํา ซ่ึ งผู้ผลิต

หรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของ

ผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s 

Purchase Decision) ดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1 แบบจําลองโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

แหล่งท่ีมา: อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2545: 24. 

   

 จุดเริ่มต้นของโมเดลนี้อยู่ที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้วทําให้ 

เกิดการตอบสนอง (Response) ด ัง น ั้น โมเดลนี้จึงอาจเรียกได้ว่า S – R Theory โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2545: 24)  

ส่ิงกระตุ้นภายนอก (Stimulus=s) 

ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด 

(Marketing Stimuli) 

ส่ิงกระตุ้นอื่นๆ 

(Other Stimuli) 

ผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจ 

ราคา เทคโนโลยี 

การจัดจําหน่าย การเมือง 

การส่งเสริมการตลาด วัฒนธรรม 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

การเลือกตรายี่ห้อ 

การเลือกผู้ขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผู้ซ้ือ 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

ปัจจัยด้านสังคม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
 

  
  
  

ข้ันตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

(Buyer's decision process) 

1.การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 

2.การค้นหาข้อมูล (Information Search) 

3.การประเมินผลทางเลือก  

(Evaluation of alternatives)  

4.การตัดสินใจ (Purchase decision)  

5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

(Post purchase behavior) 

ความรู้สึกนึก

คิดของผู้ซื้อ 
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 1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside 

Stimulus) และสิ่งกระตุ้นภายนอก (Outside Stimulus) ซ่ึงนักการตลาดจะต้องให้ความสนใจ และ

พยายามจัดหาสิ่งกระตุ้นภายนอก เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นภายนอก 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

  (1) สิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถและควบคุมและจัดให้มีขึ้นได้ เ ป็ น สิ่ง

กระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง ทางการจัด

จําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลและพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ พันธมิตร

ทางการค้า 

  (2) สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ภายนอก 

ซ่ึงควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การเมือง และ

วัฒนธรรม  

 2) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อเปรียบเสมือนกล่องดํา ซ่ึ ง

ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ จึงพยายามค้นคว้าหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึก

นึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ มี

องค์ประกอบดังนี้ 

  (1) ลักษณะของผู้ซื้อ ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ หลาย

ประการ ดังนี้ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา 

  (2) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้ การรับรู้

ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการ

ซื้อ 

 3) การตอบสนองของผู้ซื้อ ได้แก่  

  (1) การเลือกผลิตภัณฑ์ คือ การท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อประเภทของ

ผลิตภัณฑ์หน่ึงๆ  

 (2) การเลือกตราสินค้า คือ การท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้าของ

ผลิตภัณฑ์ ประเภทหน่ึง  

  (3) การเลือกผู้ขาย คือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกผู้ขายเพื่อซื้อสินค้า

หน่ึงๆ ซ่ึงผู้บริโภค มักคํานึงถึงสถานท่ีขาย การบริการ  

  (4) เวลาในการซื้อ คือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกเวลาและระยะเวลา 

เพ่ือซื้อสินค้า  
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  (5) ปริมาณการซื้อ คือ การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกปริมาณสินค้าที่

ต้องการซื้อในครั้ง  

 4) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  

การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความ

ต้องการของผู้บริโภคด้านต่างๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดให้เหมาะสม ประโยชน์ใน

การทราบถึงความต้องการและลักษณะของลูกค้าเพื่อที่จะสามารถจัดส่วนประสมทางการตลาด

ต่างๆ กระตุ้นและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ท่ีเป็นเป้ าหมายได้ถูกต้อง ประกอบด้วย

ปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

  (1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อความต้องการ และ

พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ปลูกฝังค่านิยม การรับรู้ สิ่งท่ีชอบ ตลอดจนพฤติกรรมผ่านครอบครัว 

โรงเรี ยน และสังคม วัฒนธรรมย่อยเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มซ่ึงรวมถึง

วัฒนธรรมท่ีใช้กันในเชื้อชาติ ศาสนา และตามภาคต่างๆ ระดับชั้นในสังคม คือ การแบ่งกลุ่มทาง

สังคมภายในกลุ่มประกอบด้วยบุคคลท่ีมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมคล้ายกัน  

  (2) ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่  

 กลุ่มอ้างอิง ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลท่ีมีผลทางตรงและทางอ้อมต่อทัศนคติ

และ พฤติกรรมของบุคคล โดยกลุ่มท่ีมีผลโดยตรงนั้นจะเรียกว่า สมาชิกกลุ่ม (Membership Group)  

 ครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

สมาชิกของครอบครัวเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด ท่ีมีอํานาจในการชักจูงให้เกิดการซื้อ 

 บทบาทและสถานะบุคคลหน่ึงจะเกี่ยวข้องและเป็นส่วนร่วมกับกลุ่มอีกหลาย

กลุ่ม เช่น ครอบครัว องค์กรการทํางาน และสถาบันต่างๆ โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่

แตกต่างกันออกไป 

    (3) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  

 อายุ ช่วงอายุที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่

แตกต่างกันออกไป  

 ขั้นตอนของวงจรชีวิต เป็นขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคล ในลักษณะของ

การมี ครอบครัว การดํารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และ

ค่านิยมของบุคคล ทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อท่ีแตกต่างกัน  

 อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการสินค้า และ

บริการ ท่ีแตกต่างกัน  
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 โอกาสทางเศรษฐกิจ หรือรายได้จะมีผลต่อสินค้าและบริการที่ผู้บริโภค

ตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ ได้แก่ การออมสินทรัพย์ อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน  

 รูปแบบการดํารงชีวิต แสดงออกในรูปของกิจกรรม (Activities) ความสนใจ 

(Interests) ความคิดเห็น (Opinions)  

  (4) ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่  

 การจูงโดยทั่วไป หมายถึง การชักนําหรือการเกลี้ยกล่อมเพื่อให้บุคคลเห็น

คล้อยตาม สิ่งท่ีใช้ชักนําหรือเกลี้ยกล่อมเรียกว่า  แรงจูงใจ  ซ่ึงหมายถึงพลังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลแล้ว 

และพร้อมท่ีจะถูก 

 กระตุ้นหรือชี้ทางให้บุคคลกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้บรรลุ

เป้ าหมายของบุคคลนั้น  

 การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเลือกรับเอาสารสนเทศ หรือสิ่งเร้าเข้า

มาจัด ระเบียบและทําความเข้าใจ โดยอาศัยประสบการณ์เป็ นเคร่ืองมือ จากนั้นจึงมีปฏิกิริยา

ตอบสนอง การที่ผู้บริโภคสองคนได้รับสิ่งเร้าอย่างเดียวกัน และตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน 

แต่มีปฏิกิริยา ตอบสนองแตกต่างกัน เป็ นเพราะการรับรู้นั่นเอง  

 การเรี ยนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการได้มี

ประสบการณ์ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมของผู้บริโภค ถ้าหากมีประสบการณ์มาแล้วว่า 

ผลิตภัณฑ์ใดสามารถตอบสนองความต้องการหรือสร้างความพอใจให้แก่ความอยากได้ของตนได้ดี 

เมื่อตกอยู่ในภาวะที่ความต้องการหรือความอยากอย่างเดิม ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์เดิมไปบริโภค

อีก  

 ความเช่ือและทัศนคติ ความเช่ือเป็นลักษณะที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิดที่จะ

เป็นไปได้อันเป็นจุดมุ่งหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงจะเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้ ความเช่ือนี้อาจจะเกิด

จาก ความคิดเห็น ความศรัทธา และอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกหรือความสะเทือนใจเข้ามาเกี่ยวข้อง

บ้างเล็กน้อย 

 ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเข้าใจ ความคิดเห็น ความรู้สึก และท่าทีของ

บุคคลท่ีมี ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึ ง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของบุคคลนั้น โดยอาจแสดงออกในทาง

เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงนั้น มีธรรมชาติที่ค่อนข้าง

เปล่ียนแปลงยาก แทนที่จะเปล่ียนทัศนคติ นักการตลาดจึงควรใช้วิธีปรับข้อเสนอให้สอดคล้องกับ

ทัศนคติแทน  

 5) กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  
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   การยอมรับปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง สภาวะที่ผู้บริโภครู้และ

ประจักษ์ชัด ว่า ความปรารถนาของเขากับความเป็นจริงท่ีดํารงอยู่ ยังมีข้อแตกต่างกันทั้งระดับความ

เป็นจริงท่ีดํารงอยู่นั้นยังต่ํากว่าระดับความปรารถนาเสียอีกด้วย เช่น ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของโทรทัศน์

เคร่ืองหน่ึง ย่อมมีความปรารถนาจะให้โทรทัศน์ทํางานและส่งสัญญาณภาพชัดทุกครั้งที่ทําการเปิ ด

เคร่ื อง เพื่อจะติดตามข่าวสารก่อนออกไปทํางาน แต่ถ้าปรากฏว่าในหน่ึงสัปดาห์ต้องทําปรับ

ช่องสัญญาณใหม่ถึงส่ีวัน ผู้บริโภคคนนั้นย่อมรู้ประจักษ์ชัดว่ามีความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างระดับ

ของความปรารถนากับระดับของความเป็นจริง นั่นคือการยอมรับปัญหานั่นเอง เมื่อผู้บริโภค

ตัดสินใจหาทางแก้ไขปัญหา ย่อมหมายความ ว่าเขาจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป คือ การ

เสาะแสวงหาสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา  

 การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (Information Search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธี

แก้ปัญหาที่ ผู้บริโภคเสาะแสวงหาก็คือ ส่วนประสมการตลาดที่นักการตลาดจํานวนมากจากหลาย

บริ ษัท พัฒนาออกมาเสนอนั่นเอง ส่วนประสมการตลาดเหล่านี้ ผู้บริโภคจะไปแสวงหามาจาก 4 

แหล่ง ด้วยกันคือ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542: 18)  

 1)  แหล่งบุคคล (Personal Source)  

 2)  แหล่งการค้า (Commercial Source)  

 3)  แหล่งสาธารณะ (Public Source)  

 4)  แหล่งประสบการณ์ (Experience Source) 

   ผลจากการเสาะแสวงหาสารสนเทศ จะทําให้ผู้บริโภคได้รับส่วนประสมการตลาด

มา จํานวนหน่ึ ง ส่วนประสมการตลาดเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์และพัฒนาขึ้นเป็นทางเลือกสําหรับ 

ผู้บริโภคนั้น ๆ แล้วจึงประเมินทางเลือกต่อไป  

 การประเมินทางเลือก (Alternatives Evaluation) เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ผู้บริโภคจะ

กําหนด เกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อวัดและเปรียบเทียบคุณค่าของส่วนประสมการตลาดที่จัดเก็บ

รวบรวมมานั้น เกณฑ์เหล่านี้ได้แก่รายละเอียดของส่วนประสมการตลาดที่พึงประสงค์หรือไม่พึง

ประสงค์นั่นเอง  

 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกท่ีแล้วมา 

ผู้บริโภคได้เรียงลําดับคะแนนของทางเลือกต่าง ๆ ไว้แล้ว ความตั้งใจซื้อก็เกิดขึ้นแล้ว พอมาถึงการ

ตัดสินใจซื้อ เป็นการเลือกเอาทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือกนั้น โดยทั่วไป

ผู้บริ โภค จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตราท่ีผ่านเกณฑ์มาด้วยคะแนนดีท่ีสุด  

 พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากการท่ีได้ซื้อผลิตภัณฑ์มา 

และ ได้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคจะเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ สร้างความ
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พอใจให้มากน้อยเพียงใด เมื่อลูกค้าได้รับความพอใจหรือพอใจมากจากการได้บริโภคผลิตภัณฑ์

ลูกค้าจะ  

 1)  ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทมากขึ้น มีความภักดียาวนาน  

 2)  ซื้อผลิตภัณฑ์ซํ้าอีกเม่ือบริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่  

 3)  กล่าวถึงผลิตภัณฑ์และบริษัทไปในทางบวก  

 4)  สนใจข้อเสนอของคู่แข่งน้อยลง มีความไวต่อการเปล่ียนแปลงราคา  

 5)  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้บริษัททราบ  

 6)  เป็นลูกค้าประจําของบริษัท  

 ในกรณีผู้บริโภคได้รับความไม่พอใจจากการได้บริโภคผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคอาจ

เก็บงําความรู้สึกไม่พอใจนั้นเอาไว้เงียบ ๆ ก็ได้ หรืออาจมีปฏิกิริยาตอบโต้ก็ได้ เป้ าหมายของการ

ตอบโต้ อาจเป็ นตัวผลิตภัณฑ์หรือผู้ขายก็ได้ 

 ในการตัดสินใจซื้อสินค้าในแต่ละครั้งของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆได้ 

เช่น สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากน้อยเพียงใด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเหมาะสม

กับราคาหรือไม่ ผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อมีความน่าเช่ือถือในระดับไหน ซ่ึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นักการ

ตลาดจะต้องนํามาประกอบการพิจารณาวางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและต้องการ

ของผู้บริโภค 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

   

 2.5.1 ความหมายของการบริการ 

 ในปัจจุบันธุรกิจด้านการบริการถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันของ

ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่เราเปิ ดโทรทัศน์ดูข่าวช่วงเช้า ขึ้นรถประจําทาง เข้าร้านเสริมสวย 

จนกระทั่งสั่งอาหารทานในมื้อเย็น ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการบริการทั้งสิ้น นอกจากนี้ธุรกิจ

บริการยังมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของทุกๆประเทศด้วย เน่ืองจากสามารถก่อให้เกิด

รายได้สูงกว่าธุรกิจด้านอ่ืนๆ 

 มีผู้ให้คําจํากัดความของการบริการไว้อย่างหลากหลาย อาทิ 

 Lovelock and Wright (อ้างใน อดุลย์ จาตุรงคกุล และคณะ, 2546: 4) ให้นิยามบริการไว้ 2 

แบบได้แก่ 

 การบริการ (Service) หมายถึง “การปฏิบัติงานที่ฝ่ายหน่ึงเสนอให้กับฝ่ายหน่ึง แม้ว่า

กระบวนการ (Process) อาจผูกพันกับตัวสินค้า แต่การปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้อง
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ไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้ และการบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่า และ

จัดหาคุณประโยชน์ (Benefits) ให้แก่ลูกค้าในเวลาและสถานที่เฉพาะแห่ง อันเป็นผลมาจากการท่ี

ผู้รับบริการหรือผู้แทนนําเอาความเปล่ียนแปลงมาให้” 

 การบริการ หมายถึง “การกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการที่ฝ่ ายหน่ึงเสนอให้อีกฝ่ าย

หน่ึง โดยกระบวนการท่ีเกิดขึ้นนั้นอาจจะมีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โดยเนื้อแท้ของสิ่งท่ีเสนอให้

นั้นเป็นการกระทํา พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการซ่ึงไม่สามารถนําไปเป็นเจ้าของได้” (วีระรัตน์ กิจ

เลิศไพโรจน์, 2547: 14) 

 การบริการ หมายถึง “กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible 

Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการจนนําไปสู่ความพึงพอใจได้” (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2553: 18) 

 การบริการ หมายถึง “การกระทําหรือการปฏิบัติซ่ึงฝ่ ายหน่ึงเสนอต่ออีกฝ่ ายหน่ึง เป็นสิ่งที่

ไม่มีรูปลักษณ์หรือตัวตนจึงไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของในสิ่งใดๆ การผลิตบริการอาจ

ผูกติดหรือไม่ผูกติดกับตัวสินค้าก็ได้” (อุทิส ศิริวรรณ, 2549: 212) 

 จากคําจํากัดความของคําว่า “การบริการ” ข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การบริการ คือ การที่ผู้ให้

บริการนําเสนอกิจกรรมหน่ึงให้แก่ผู้รับบริการ โดยกิจกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ 

จึงไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของได้ ซ่ึงจะผูกติดหรือไม่ผูกติดกับตัวสินค้าก็ได้ ทั้งนี้ก็

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ กระทั่งเกิดความพึงพอใจสูงท่ีสุด 

 

 2.5.2 คุณลักษณะของการบริการ 

 การศึกษาเกี่ยวกับการบริการนั้นจําเป็นจะต้องศึกษาถึงลักษณะของการบริการ (Service 

Characteristics) เน่ืองจากการบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสินค้า (Product) อยู่หลาย

ประการ โดยมีนักการตลาดหลายท่านได้ศึกษาในเร่ืองลักษณะของการบริการ ซ่ึงสามารถสรุป

ออกมาได้ทั้งหมด 4 ประการ ดังนี้ (อุทิส ศิริวรรณ, 2549: 214-216)  

 2.5.2.1 ความไม่มีตัวตน (Intagibility) การบริการไม่สามารถมองเห็น จับต้อง และ

สัมผัสได้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ไม่ว่าจะเป็นตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ซ่ึงแต่ต่างกับตัวสินค้าที่

สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ จึงส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกเกิด “ความเส่ียง” ในการเลือกใช้บริการนั้น 

เน่ืองจากเขาไม่สามารถทดลองก่อนได้ ด้วยลักษณะเฉพาะดังกล่าวจึงทําให้นักการตลาดพยายามหา

วิธีการแก้ไขปัญหาลดความเส่ียงในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยวิธีที่นิยมใช้คือ การสร้าง

หลักฐานทางกายภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ถึงความมีตัวตนของการบริการให้เด่นชัดและ

เป็นรูปธรรมมากที่สุด เช่น นักท่องเที่ยวไม่สามารถมองเห็นรูปร่างของการให้บริการทัวร์แห่งหน่ึง
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ได้ ดังนั้นบริษัททัวร์แห่งนี้จะต้องพยายามสร้างสิ่งต่างๆที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้ขึ้นมา 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการบริการที่ไม่มีตัวตน โดยใช้วิธีการตกแต่งอาคารสถานที่ให้ดูสวยงาม มี

บุคลากรให้เพียงพอกับจํานวนของผู้ใช้บริการ มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการดําเนินกิจการบริษัททัวร์ที่

ทันสมัย เป็ นต้น 

  2.5.2.2ไม่สามารถแบ่งแยกการผลิตออกจากการบริโภคได้ (Inseparability) โดยปกติ

การบริการและการบริโภคจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และผู้ใช้บริการมักจะต้องมีส่วนร่วมในการ

ผลิตบริการนั้นๆด้วย ซ่ึงจะแตกต่างกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถผลิตและเก็บเป็นสินค้าคง

คลัง และสามารถนําออกมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคภายหลังได้  ในการให้บริการผู้ให้บริการราย

หน่ึงจะให้บริการลูกค้าได้เพียงรายเดียว ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น ส่งผลให้การบริการมี

ข้อจํากัดในเร่ืองของเวลา ดังนั้นนักการตลาดจึงพยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยผู้

ให้บริการต้องให้บริการที่รวดเร็วขึ้น และพยายามเพิ่มจํานวนลูกค้าในการให้บริการแต่ละครั้ง หรือ

ให้บริการเป็นกลุ่ม เป็นต้น 

 2.5.2.3 ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (Perishability) การบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้

ในสต็อกได้เหมือนกับผลิตภัณฑ์อ่ืน หากไม่มีลูกค้ามาใช้บริการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงพนักงานผู้

ให้บริการก็จะว่างงาน ก่อให้เกิดการสูญเสียรายจ่ายด้านแรงงานโดยเปล่าประโยชน์ แต่ถ้าอุปสงค์

และอุปทานมีความสมดุลกันแล้วก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว นักการตลาดจึงหาแนวทางการ

ปรับสมดุลของทั้งสองปัจจัยให้มีความสมดุลกันให้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจทโรงแรมไม่

สามารถจะเก็บห้องพักที่มีการจัดเตรียมไว้บริการสําหรับวันนี้ไปขายในวันรุ่งขึ้นได้ เน่ืองจากมี

ต้นทุนในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้อง ดังนั้นในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว ควรจะมี

การปรับราคาตามฤดูกาล ให้บริการเสริมด้านอ่ืนๆ จ้างพนักงานชั่วคราว หรือแสวงหาพันธมิตรใน

การให้บริการ เป็นต้น 

 2.5.2.4 ไม่แน่นอน (Variability) คุณภาพของการบริการโดยทั่วไปมีความไม่แน่นอน

ค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน อาทิ พนักงานให้บริการ สถานท่ี เวลา และวิธีการส่งมอบการ

บริการ ซ่ึงทําให้การบริการในแต่ละครั้งไม่มีความสม่ําเสมอ นักการตลาดพยายามหาวิธีการแก้ไข

ปัญหานี้โดย อาศัยกลยุทธ์ในการคัดเลือกพนักงาน และสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพมาช่วยการ

ทํางานบริการในด้านต่างๆ 

 จากคุณลักษณะเฉพาะของการบริการทั้ง 4 ข้อ ซ่ึงมีความแตกต่างจากสินค้าโดยทั่วไป

อย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ พยายามหาแนวทางมาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิด

ขึ้นกับการบริการ ดังตารางต่อไปนี้ 

  



33 
 

 

ตารางที่ 2.2  สรุปลักษณะเฉพาะของการบริการ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

ลักษณะเฉพาะ 

ของการบริการ 
ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1.ไม่มีตัวตน (Intagibility) บริการส่วนใหญ่ไม่สามารถ

ทดลองก่อนการซื้อได้  

เพิ่มหลักฐานทางกายภาพเข้าไปใน

บริ การ 

2.ไม่สามารถแบ่งแยกการ

ผลิตออกจากการบริโภคได้ 

(Inseparability) 

การบริการไม่สามารถแยกออก

จากผู้ให้บริการได้ 

-เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ 

-การให้บริการลูกค้าที่มีจํานวนมาก

ขึ้นต่อการให้บริการหน่ึงครั้ง 

3.ไม่สามารถเก็บรักษาไว้

ได้ (Perishability) 

เสียโอกาสในการขายบริการ พยายามปรับอุปสงค์และอุปทาน

ในมีความสมดุลกัน 

4.ไม่แน่นอน (Variability) คุณภาพของการบริการไม่

คงท่ี และมักจะแตกต่างกัน

ไปตามสถานท่ี เวลา ผู้

ให้บริการ และวิธีการในการ

ให้บริการ 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหา 

คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงาน 

- เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ให้บริการ 

- มีระบบในการติดตามและ

ประเมินผลความพึงพอใจของ

ลูกค้า 

 

แหล่งท่ีมา: อุทิส ศิริวรรณ, 2549: 214-216. 

   

 2.5.3 ความหมายของคุณภาพการบริการ 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่า “คุณภาพ” ไว้ 

ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีความหมายท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่มีความหมายท่ีมีการอ้างอิงถึงมากท่ีสุด ดังนี้  

 Juran  (อ้างถึงใน กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ,  2550: 4) ได้ให้ความหมายของคุณภาพไว้ว่า 

“ความเหมาะสมในการใช้งาน (Fitness for use) หรือการสร้างความพึงพอใจและความจงรักภักดีต่อ

ลูกค้า ซ่ึงผลิตภัณฑ์จะต้องประกอบด้วยลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ (Product Feature) และปราศจาก

ความไร้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Freedom from Product Deficiencies) จึงจะทําให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด”  
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 Ishikawa (อ้างถึงใน กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ,  2550: 4) ได้ให้ความหมายของคุณภาพไว้ 

2 ด้าน ดังนี้ “ความง่ายในการใช้ง่าย (Easy to Use) ซ่ึงถือเป็นคุณภาพที่มองไปข้างหน้า (Forward-

Looking Quality) และความปราศจากข้อบกพร่องซ่ึงถือเป็นคุณภาพที่มองไปข้างหลัง (Backward-

Looking Quality)”  

 ISO 8402 (อ้างถึงใน กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ,  2550: 5) ได้ให้ความหมายของคุณภาพไว้

ว่า  “คุณลักษณะเบ็ดเสร็จของสิ่งที่ให้ความสนใจที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถตต่อการ

ตอบสนองต่อความต้องการทั้งท่ีระบุและท่ีต้องแปลความหมาย” 

 จึงอาจสรุปได้ว่า คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด  

 และได้มีผู้ให้คําจํากัดความของคําว่า “คุณภาพการบริการ (Service Quality) ไว ้ดังนี้ 

 คุณภาพการบริการ หมายถึง “การบริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความ

ต้องการของลูกค้าจนทําให้ลูกเกินความพึงพอใจ และเกิดความจงรักภักดี” (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 

2546: 106) 

 คุณภาพการบริการ หมายถึง  “ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ระดับ

ความสามารถของการบริการในการบําบัดความต้องการของลูกค้า หรือระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้าหลังจากได้รับการบริการไปแล้ว” (วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2539: 14) 

 คุณภาพการบริการ หมายถึง  “ระดับของการบริการซ่ึงไม่มีตัวตนที่นําเสนอให้กับลูกค้าที่

คาดหวัง ซ่ึงจะเป็นตัวตัดสินคุณภาพของการให้บริการ” (Etzel, Walker ans Stanton อ้างใน ศิ

ริ วรรณ เสรี รัตน์, 2546: 437) 

 คุณภาพการบริการตามแนวคิดของ Parasuraman เช่ือว่า  “คุณภาพการบริการขึ้นอยู่กับ

ช่องหว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่ได้รับจริง ถ้าการบริการที่ได้รับจริง

ดีกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังถือว่าการบริการนั้นมีคุณภาพ” (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 

1985: 41-42) 

 ดังนั้นคุณภาพการบริการ จึงหมายถึง สิ่งที่ชี้วัดระดับความแตกต่างระหว่างความคาดหวังที่

ผู้รับบริการคาดหวังก่อนที่จะเข้าใช้บริการ และการรับรู้ที่ผู้รับบริการได้รับการส่งมอบจากผู้

ให้บริการ ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด หากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ

ได้ตรงหรือมากกว่าความคาดหวังแสดงว่าการบริการนั้นมีคุณภาพ หากสามารถตอบสนองความ

ต้องการได้น้อยกว่าความคาดหวังแสดงว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพ 
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 คุณภาพการบริการมีความสําคัญมากต่อธุรกิจบริการที่ต้องการมุ่งสู่ความสําเร็จในด้านการ

บริการ ตามที่ (Martin,1995 อ้างถึงใน กนิษฐริน จิโนวัฒน์, 2550: 10) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการ

บริการมีความสําคัญด้วยเหตุผล 4 ประการ คือ 

 1) การเจริญเติบโตของธุรกิจบริการ การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันให้ความสําคัญ

กับการบริการ หากมีการดําเนินธุรกิจควรคู่ไปกับการการบริการจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่าง

รวดเร็ว อาทิ ธุรกิจโรงแรมถือว่ามีการบริการเป็นผลิตภัณฑ์หลัก 

 2) การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น การบริการถือเป็นกลยุทธ์ตัวหน่ึงที่ถูกนํามาใช้

เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หากธุรกิจใดมีการบริการที่ดีตรงกับความคาดหวัง และ

ก่อให้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้า ก็จะทําให้เกิดการกลับมาใช้บริการความภักดีต่อสินค้าของธุรกิจ

นั้น จนกระทั่งก่อให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก 

 3) ความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้น ในปัจจุบันลูกค้ามีการรับรู้ข่าวสารได้จาก

แหล่งต่างๆมากมาย จึงก่อให้เกิดความคาดหวังที่สูงขึ้นเร่ือยๆ ในการตัดสินใจซื้อสินค้าในแต่ละ

ครั้งนอกจากจะคํานึงถึงคุณภาพของสินค้าว่าเหมาะสมกับราคาหรือไม่แล้ว ยังคํานึงถึงคุณภาพของ

การให้บริการอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ธุรกิจโรงแรมมีห้องพักหรูหรา สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 

แต่พนักงานผู้ให้บริการพูดจาไม่สุภาพ ไม่มีใจให้บริการ ลูกค้าก็ไม่เกิดความประทับใจและไม่

ก่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกโรงแรมนั้นๆ เป็ นต้น 

 4) คุณภาพการบริการสะท้อนถึงสถาวะของธุรกิจ เนื่องจากคุณภาพของการ

บริการท่ีดีส่งผลต่อการซื้อซํ้าและกลับมาให้บริการอีก นอกจากจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้

แล้ว ยังก่อให้เกิดกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้สภาวะของธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดี

ขึ้นเร่ือยๆ 

 คุณภาพของการบริการถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ยาก เน่ืองจากมีความ

ไม่แน่นอนของการบริการ ซ่ึงขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้ให้บริการเป็นหลัก แต่คุณภาพของการบริการ

สามารถสร้างขึ้นได้จากการศึกษาความจําเป็น (Needs) และความคาดหวังที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับ

จากการบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการให้ตรงกับความต้องการ (Requirements) ของลูกค้า

มากท่ีสุด 

 ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการก็เพื่อตอบสนองต่อความจําเป็นของตนเอง ซ่ึง

ลูกค้าจะทําการประเมินผลลัพธ์หลังจากการซื้อมาเปรียบเทียบกับความคาดหวัง ถ้าผลลัพธ์ได้ตรง

กับความคาดหวังลูกค้าก็จะได้รับความพึงพอใจ แต่ถ้าไม่ตรงต่อความคาดหวังก็จะเกิดความไม่พึง

พอใจ เมื่อผู้บริโภคเกิดความจําเป็นก็มักจะต้องหาหนทางเพื่อตอบสนองต่อความจําเป็ นนั้นๆ โดย

สิ่งที่จําเป็ นจะหมายถึง “สิ่งใดก็ตาม (อาจจะมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่างก็ได้) ที่ลูกค้าคลาดแคลน 
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(Lack) แล้วมีความเดือดร้อน (Lost) อย่างใดอย่างหน่ึงต่อการดําเนินชีวิตโดยปกติ (กิติศักดิ์ พลอย

พานิชเจิญ, 2550: 24) ซ่ึงอับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) ได้จากลําดับความจําเป็นตามลําดับ

ช ั้น  (Hierarchy of Needs) ของมนุษย์ออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, 

ปณิศา มีจินดา และอรทัย เลิศวรรณวิทย์, 2550: 239-240) 

 1) ความจําเป็นทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความจําเป็นพื้นฐาน

เพื่อความอยู่รอดในการดํารงชีวิต อาทิ อาหาร นํ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 

  2) ความจําเป็นด้านความปลอดภัยและมั่นคง (Safety Needs) เ ป็ น จ ํา เ ป็ น ท่ี สู ง ก ว่า

ความจําเป็นทางด้านร่างกาย คือ นอกจากจะมีความจําเป็นด้านปัจจัย 4 แล้วยังจําเป็นด้านความ

มั่นคงของหน้าท่ีการงาน ความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เป็นต้น 

  3) ความจําเป็นด้านสังคม (Social Needs) หรื อการต้องการความรักและการ

ยอมรับเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็นความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับความรัก ความ

ต้องการเป็นส่วนหน่ึงและเป็นท่ียอมรับของสังคม 

 4) ความจําเป็นด้านการยกย่อง (Esteem Needs) เป็ นการต้องการการยกย่อง

ส่วนตัว และเป็นที่น่าเช่ือถือ มีสถานะทางสังคม เช่น ความรู้ความสามารถ ศักดิ์ศี ความมีเช่ือเสียง 

และมีสถานะท่ีดีในสังคมท่ีตนอาศัยอยู่  

 5) ความจําเป็นด้านความสําเร็จแห่งชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความ

จําเป็ นขั้นสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความจําเป็นในขึ้นนี้ได้จะได้รับการ

ยกย่องเป็นบุคคลพิเศษ 

 จากความต้องการ 5 ระดับท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ส่งผลให้ลูกค้าแต่ละบุคคลมีความ

จําเป็นที่แตกต่างกันออกไป ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่

ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อมีความแตกต่างกันไปด้วย 

    

 2.5.4 ความคาดหวัง (Expectation) 

 ความคาดหวัง หมายถึง “ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์

ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอ่ืน ที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวัง

หรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการหรือคาดหวังเอาไว้ และจะนํามาซ่ึง

ความพึงพอใจ” (ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์, 2540:6) ในด้านการบริการความคาดหวังของลูกค้า 

หมายถึง “สิ่งท่ีลูกค้าต้องการหรือคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริการ โดยความคาดหวังนั้นเกิดคจาก

ประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ ถือว่าเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของการบริการ ซ่ึงถ้าผลการลูก

ได้รับการบริการที่ต่ํากว่าที่คาดหวัง ลูกค้าก็จะไม่พึงพอใจ แต่ถ้าในทางกลับกันลูกค้าได้รับบริการ
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ตามที่คาดหวังไว้ก็ถือว่าการบริการนั้นมีคุณภาพ ยิ่งถ้าหากลูกค้าได้รับการบริการที่เกินความ

คาดหวังก่อจะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการนั้นด้วย” (ศิริ วรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตา

นนท์ และศุภร เสรีรัตน์, 2552: 129) 

 โดยทั่วไปลูกค้าทุกคนที่เข้ามารับการบริการย่อมมีความคาดหวังเสมอ โดยความคาดหวัง

ของลูกค้ามีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่ (กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2547: 26-29) 

  2.5.4.1 ความคาดหวังขั้นพื้นฐาน (Basic Expectation) เป็นความคาดหวังที่ลูกค้า

คาดหวังว่าจะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการเข้ารับบริการ เช่น การที่ลูกค้าตัดสินใจเข้าพัก

โรงแรม ลูกค้ามีความคาดหวังว่าจะมีห้องพักไว้สําหรับการพักค้างคืน เป็นต้น  

  2.5.4.2 ความคาดหวังขั้นมาตรฐาน (Standard Expectation) เป็นความคาดหวังที่

ได้มาจากการเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคู่แข่งขัน (Benchmarking) ในกรณีของ

ธุรกิจโรงแรมลูกค้าที่เข้าพักโรงแรมมีความคาดหวังว่าภายในห้องพักจะมีเตียง โทรทัศน์ และ

เคร่ืองปรับอากาศ เช่นเดียวกันกับโรงแรมอ่ืนๆ เป็นต้น 

  2.5.4.3 ความคาดหวังขั้นปรารถนา (Desire Expectation) เป็นความต้องการที่

แตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวบุคคล อาทิ ลูกค้าชาวจีน มีความคาดหวังว่าในการเข้าพักโรงแรมจะ

สามารถส่ือสารกับพนักงานด้วยภาษาจีนได้ หรือลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อสัตว์คาดหวังว่าโรงแรมจะมี

บริการอาหารประเภทมังสวิรัติ เป็ นต ้น 

 2.5.4.4 ความคาดหวังซ่อนเร้น (Latent Expectation) เป็นสิ่งที่ลูกค้าได้รับ

นอกเหนือจากสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ จนก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อได้รับ อาทิ ลูกค้าเข้าพักใน

โรงแรมแห่งหน่ึง ขณะเดินทางไปถึงยังโรงแรมพนักงานกล่าวต้อนรับโดยการเรียกช่ือลูกค้า จึงทํา

ให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจเน่ืองจากคาดไม่ถึง เป็นต้น  

 

 

ภาพที่ 2.2 ระดับความคาดหวัง 

แหล่งท่ีมา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2547: 26-29. 
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 ความคาดหวังของลูกค้าในด้านการบริการมีลักษณะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากการ

บริการมีลักษณะเฉพาะตามท่ีได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น คือ การบริการไม่มีตัวตน ไม่สามารถเก็บไว้ได้ 

คุณภาพไม่แน่นอน ทําให้ลูกค้าไม่สามารถประเมินคุณภาพของการบริการได้ก่อนตัดสินใจซื้อ 

ด ัง น ั้นลูกค้าจึงเกิดความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการจากปัจจัย 4 ปัจจัย ดังนี้ (กนิษฐริน จิโนวัฒน์

,2550: 14) 

 1) ความคาดหวังที่เกิดจากคําบอกเล่าปากต่อปาก (Word of Mouth 

Communication) ความคาดหวังที่เกิดจากคําบอกเล่าที่รับทราบถึงมาตรฐานของการบริการจาก

คําแนะนําของเพื่อน หรือญาติสนิทที่เคยไปรับบริการในโรงแรมแห่งนั้นมาก่อน และพบว่ามีการ

ให้บริการเป็นอย่างดี อันทําให้ผู้ฟังเกิดความคาดหวังท่ีจะได้รับบริการท่ีดีตามท่ีได้ทราบมาเช่นกัน 

 2) ความคาดหวังซ่ึงเกิดจากความต้องการส่วนบุคคล (Customer’s Personal 

Needs) ซ่ึงมักจะเป็นความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไป เช่นในกรณีที่ลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจเข้าพัก

โรงแรมแห่งหน่ึงคาดว่าภายในห้องพักจะมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้ใช้ในการติดต่อธุรกิจ เป็นต้น 

  3) ความคาดหวังที่เกิดจากประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ความ

คาดหวังอันเกิดจากประสบการณ์ในอดีต มีอิทธิพลต่อความคาดหวังในปัจจุบันของผู้รับบริการ 

ทั้งนี้ประสบการณ์นั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ท่ีสร้างความประทับใจหรือความรู้สึกท่ีไม่พึงพอใจก็

ได้ เช่น ในอดีตเคยใช้เวลาในการลงทะเบียนเข้าพักประมาณ 10 นาที จึงเกิดความคาดหวังต่อการใช้

บริการในปัจจุบันว่าต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนเข้าพักไม่เกิน 10 นาทีเหมือนกับในอดีต เป็นต้น 

 4) ความคาดหวังจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของกิจการ 0 

 ลูกค้าที่เข้ามารับบริการย่อมมาด้วยความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ แต่เมื่อมาถึง

โรงแรมแล้วอาจจะได้รับการบริการที่ตรงต่อความคาดหวังหรือไม่ตรงต่อความคาดหวังก็ได้ สิ่ง

เหล่านี้เรียกว่า การรับรู้ของลูกค้า 

(External 

Communication) เป็นความคาดหวังที่เกิดจากการส่ือสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ซ่ึงเป็น

ทั้งการส่ือสารทางตรงและการส่ือสารทางอ้อม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้รับบริการ เช่น จากการ

โฆษณาในส่ือสิ่งพิมพ์ของโรงแรมแห่งหน่ึง ได้ส่ือสารกับลูกค้าที่เป็นนักธุรกิจว่า หากลูกค้า

ตัดสินใจเข้าพักกับทางโรงแรมลูกค้าจะได้สามารถติดต่อธุรกิจ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย หรูหรา ครบ

พร้อม แต่ถ้าเข้าพักจริงไม่มีอุปกรณ์ตามที่ได้โฆษณาไว้ ลูกค้าก่อจะไม่พึงพอใจในการบริการ และ

ไม่เช่ือมั่นต่อการบริการของโรงแรมนั้นอีก เป็นต้น 
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2.5.5 การรับรู้ (Perception) 

 การรับรู้ถือเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สําคัญของแต่ละบุคคล   เพราะการตอบสนอง

พฤติกรรมใดๆจะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตน และความสามารถในการแปล

ความหมายของสภาพนั้นๆ  ด ัง น ั้น  การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้  และสิ่ง

เร้าท่ีมีประสิทธิภาพ   

 การรับรู้ (Perception) หมายถึง “กระบวนการท่ีผู้บริโภคเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความ

สิ่งเร้าออกเป็นความหมาย บุคคลหลายคนแม้จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและในเวลาเดียวกัน แต่อาจ

ตีความออกเป็นความหายท่ีไม่เหมือนกันก็ได้” (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547: 67) 

 การรับรู้ หมายถึง “ประสบการณ์ด้านแปลความหมายที่เกิดขึ้นจากการเลือกสรรและจัด

ระเบียบสิ่งเร้าภายนอกรอบตัว การรับรู้จะรวมถึงการค้นหา การได้รับ และกระบวนการจัดหาข้อมูล 

ซ่ึงเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาของมนุษย์ในการรับรู้ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและสร้างโลก

แห่งความคิดตนเอง” (Hellriegel, 1998 อ้างถึงใน วิเชียร วิทยาอุดม, 2547: 97)  

 การรับรู้ หมายถึง “การเห็น การได้ยิน การสัมผัส การลิ้มรส การได้กลิ่น ในเหตุการณ์หรือ

เร่ืองราวบางสิ่งบางอย่าง รวมถึงการรู้สึกถึงความสัมพันธ์ต่างๆ แล้วทําการจัดระเบียบแปล

ความหมายนั้นๆจากประสบการณ์” (ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา, 2550: 76-78) 

 จากคําจํากัดความต่างๆข้างต้นอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการรับรู้ คือ กระบวนการในการ

แปลความหมายของแต่ละบุคคลจากการเลือกสรร การประมวลผล และการตีความ ซ่ึงแต่ละบุคคล

จะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันแม้จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเป็ น

สิ่งเร้าในแต่ละตัวบุคคลซ่ึงแตกต่างกัน ซ่ึงขั้นตอนในการรับรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ข ั้น ต อ น  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริ วรรณ เสรี รัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์, 2552: 149-150) 

 2.5.5.1 การเปิ ดรับข้อมูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Explosure) เกิดขึ้นเม่ือลูกค้าเปิ ด

โอกาสให้ข้อมูลเข้ามาหาตนเอง เช่น ลูกค้าท่ีชมรายการโทรทัศน์สามารถเลือกเปล่ียนช่องได้ เพ่ือ

เลือกดูเฉพาะสิ่งท่ีตนสนใจเท่านั้น 

 2.5.5.2 การตั้งใจรับข้อมูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเม่ือผู้บริโภค

ตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนั้นนักการตลาดควรท่ีจะสร้างงานของตนเองความโดดเด่น 

น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจในการรับข้อมูลข่าวสาร 

 2.5.5.3 ความเข้าใจในข้อมูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Comprehension) หรื อการ

บิดเบียนข้อมูลท่ีได้เลือกสรร (Selective Distortion) ขั้นตอนนี้จะเป็ นการตีความข้อมูลที่ได้

เลือกสรรมาแล้ว ว่ามีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ของนักการตลาดหรือไม่ หรือมีการตีความ
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บิดเบือนไปจากความเป็นจริงหรือไม่ ทั้งในการตีความนั้นจะขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเช่ือถือ และ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

 2.5.5.4 การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention) เป็นการที่ลูกค้า

จดจําข้อมูลบางส่วนที่เข้าได้ยิน ได้ฟัง และอ่านมา จากการเปิ ดรับและทําความเข้าใจแล้ว นักการ

ตลาดจึงต้องพยายามสร้างการบริการของธุรกิจให้อยู่ในความทรงจําของผู้บริโภค โดยการส่งข้อมูล

ซํ้าๆไปยังลูกค้าเพื่อให้เกิดความทรงจํา และตัดสินใจซื้อการบริการในท่ีสุด 

 เพื่อให้ธุรกิจสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้มากที่สุด 

ธุรกิจจึงควรจะทําการสอบถามและสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อจะได้ให้บริการที่เหนือความ

คาดหวังของลูกค้า และทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในท่ีสุด 

 

 2.5.6 ความพึงพอใจ (Satisfaction)  

 ความพึงพอใจ หมายถึง “ระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่าง

ผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการทํางานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวังของลูกค้า ถ้า

ลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการต่ํากว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ก็จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้า

ลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการสูงกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ” (Kotler, 

1997 อ้างถึงใน พรรณวดี พัฒนชัย   ,2551: 4) หรือหมายถึง “เง่ือนไขในการตอบสนองความจําเป็น 

(Needs) ภายใต้ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้า” (กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2550: 24-25) 

 ระดับดับความรู้สึกของลูกค้าต่อการบริการสามารถแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ (ปรัทยุมน เลป

นา-นนท์, 2555: 132) 

 2.5.6.1 ความไม่พึงพอใจ (Dissationfaction) เกิดจากสิ่งที่ลูกค้าได้รับต่ํากว่าความ

คาดหวัง 

  2.5.6.2 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เกิดจากลูกค้าได้รับการบริการตามท่ีคาดหวังไว้ 

  2.5.6.3 ความประทับใจ (Delight) เกิดจากลูกค้าได้การบริการสูงกว่าท่ีคาดหวังไว้ ซ่ึง

ความประทับใจเป็นระดับความรู้สึกท่ีสูงกว่าความพึงพอใจ   

  2.5.6.4 ความภักดี (Loyalty) เมื่อลูกค้าเกิดความประทับใจต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับ

บ่อยครั้ง ลูกค้าก็มักใช้บริการนั้นๆจากผู้ให้บริการรายเดิม จะไม่พยายามหาบริการอ่ืนมาทดแทน  

 ฝ่ ายการตลาดของทุกธุรกิจพยายามจะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดขึ้นมาเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด แต่การจะทําให้กลยุทธ์นั้น

สําเร็จจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังกับสิ่งที่ธุรกิจส่งมอบให้กับลูกค้าว่า

มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด แล้วนํามาพัฒนาปรับปรุงเพื่อลดช่องว่างให้แคบที่สุดเท่าที่จะ
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เป็นไปได้  จากการศึกษาของพาราสุรามันและคณะ ในเร่ืองคุณภาพการบริการ พบว่าช่องว่างที่

เกิดขึ้นระหว่างผู้บริโภคและนักการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 5 ช่องว่าง ดังแสดงในแผนภาพท่ี 2.2 (วีระ

รัตน์ กิจเลิศไฟโรจน์, 2547: 279)   

 

   

ภาพที่ 2.3 ตัวแบบคุณภาพงานบริการ (Model of Service Quality) 

แหล่งท่ีมา: วีระรัตน์ กิจเลิศไฟโรจน์, 2547: 279.   

 

 ช่องว่างท่ี 1 เป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังในงานบริการกับการรับรู้

ของฝ่ ายบริหารในสิ่งท่ีผู้บริโภคคาดหวัง ซ่ึงช่องว่างนี้เกิดจากสิ่งท่ีลูกค้าต้องการกับสิ่งท่ีฝ่ ายบริหาร

คิดว่าลูกค้าต้องการไม่ตรงกัน เน่ืองมาจากความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค อันเกิดจาก
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ประสบการณ์ในเร่ืองการบริการมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ดังนั้นถ้าเกิดมีช่องว่างนี้

เกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดอื่นๆตามมา อาทิ การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก การ

ฝึกอบรมพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น ซ่ึงวิธีการลดช่องว่างนี้จําเป็น

จะต้องอาศัยความรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ช่องว่างที่ 2 เป็นความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของฝ่ ายบริหารในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง

กับข้อกําหนดที่แสดงถึงคุณภาพการบริการที่ส่งมอบ คือการตีความและความเข้าใจในความ

คาดหวังของลูกค้าให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติค่อนข้างทําได้ยาก โดยข้อกําหนดด้านคุณภาพจะต้อง

ถูกกําหนดขึ้นมาจากทั้งมุมมองของผู้บริโภคและจากระบบการผลิตซ่ึงมีความเช่ือมโยงต่อกัน  

 ช่องว่างท่ี 3 เป็นความแตกต่างระหว่างข้อกําหนดที่แสดงถึงคุณภาพงานบริการที่จะ

ส่งมอบกับคุณภาพการบริการที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงเป็ นปัญหาที่เกิดจากการบริการของพนักงานไม่

เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการท่ีบริษัทกําหนด โดยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับความเต็มใจของ

พนักงานท่ีให้บริการ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรงตามข้อกําหนดของบริษัท 

 ช่องว่างที่ 4 เป็นช่องว่างระหว่างการบริการที่เกิดขึ้นจริง และการส่ือสารถึงลูกค้าใน

บริการรูปแบบต่างๆซ่ึงเกิดจากการที่บริการที่นําเสนอให้กับลูกค้าไม่เป็ นไปตามที่ได้ให้สัญญากับ

ลูกค้าไว้  ถ้าการโฆษณาหรือการขายได้ให้สัญญาที่จะให้บริการอีกแบบหน่ึง แต่การบริการที่ลูกค้า

ได้รับจริงกลับเป็นอีกแบบหน่ึง ถือว่าเป็นการผิดสัญญา ส่งผลให้ลูกค้ามองว่าคุณภาพการบริการที่

ได้รับต่ํากว่าท่ีคาดหวังไว้ 

 ช่องว่างท่ี 5 เป็ นช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างการบริการที่ลูกค้าคาดหวัง (Expected 

Service) และการบริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Service) ช่องว่างนี้มีความสําคัญที่สุด และมี

สาเหตุมาจากช่องว่างทั้ง 4 ช่องที่กล่าวมาข้างต้น คือ เป็นช่องว่างที่เกิดจากผลต่างระหว่างการรับรู้

ถึงการบริการที่ได้รับจริงกับการบริการที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ซ่ึงหากลูกค้ารับรู้ถึงการบริการว่ามี

มากกว่าความคาดหวัง ก็จะทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

   

 2.5.7 การประเมินคุณภาพการบริการ 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของ Parasuraman และคณะ พบว่า ปัจจัยพื้นฐาน

ที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจคุณภาพการบริการมี 10 ด้านโดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ด้าน คือ

ด้านการความคาดหวัง (Expectation) และการรับรู้ (Perception) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (วีระรัตน์ กิจ

เลิศไพโรจน์, 2547: 271-273)  
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 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง รูปลักษณ์ทางกายภาพ

ท่ีสามารถมองเห็นด้วยสายตาของลูกค้า   

 2) ความไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง การรักษาคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า

ทั้งในเร่ืองของความถูกต้องของการบริการ คุณภาพ ปริมาณ เวลา   

 3) การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) หมายถึง ความตั้งใจ ความ

พร้อม และความกระตือรือร้น ท่ีจะจัดการกับการร้องขอของลูกค้าได้ในทันที รวดเร็ว  

 4) สมรรถนะของผู้ให้บริการ (Competence) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ

ในการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการ 

 5) ความมีอัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง การมอบการบริการให้กับลูกค้า ด้วย

ความเป็นมิตรไมตรี ความสุภาพ และให้เกียรติ 

 6) ความน่าเช่ือถือ (Creditbility) หมายถึงความไว้ใจ ความเช่ือมั่น ที่เกิดจากการ

บริการท่ีซ่ือสัตย์และจริงใจ 

 7) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึง ความรู้สึกมั่นใจในเร่ืองความ

ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสียง  

 8) การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง การที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้

อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว และขั้นตอนในการรับบริการไม่ซับซ้อนจนเกินไป 

 9) การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง ในการให้ข้อมูลและติดต่อกับ

ลูกค้าควรจะใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และรับฟังเร่ืองราวต่างๆจากลูกค้า 

 10) การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ (Understanding the customer) หมายถึง การทํา

ความเข้าใจ และรู้จักลูกค้า ถึงความคาดหวังและความต้องการ เน่ืองจากลูกค้าแต่ละบุคคลมีความ

ต้องการท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 และต่อมาได้ทําการศึกษา พัฒนางานวิจัย โดยการนําปัจจัยพื้นฐานที่ผู้บริโภคใช้

ในการตัดสินใจคุณภาพการบริการทั้ง 10 ด้านที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไปทําการวิจัยกับธุรกิจต่างๆ และ

นําไปพัฒนาเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพการบริการขึ้นมาเรียกว่า “SERVQUAL” ประกอบด้วย

ปัจจัยในการประเมินคุณภาพบริการให้เหลือเพียง 5 ด้าน ดังนี้ (Parasuraman and others, 1988 

quoted in Yun Lok Lee and Nerilee Hing, 1995 : 297) 

 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่

ปรากฎให้เห็นสัมผัสได้ และรับรู้ได้ อาทิ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร

สถานที่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ และลักษณะภายนอกของพนักงานผู้ให้บริการ โดยประเด็นที่ใช้

ประเมินจะเน้นใน 2 ส่วน คือ 
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  (1) เน้นท่ีอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกทางวัตถุ 

  (2) เน้นท่ีพนักงานผู้ให้บริการ และวัสดุท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร 

 ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ภายในห้องพัก ทั้งโต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ของใช้ในห้องนํ้า จะต้อง

สะอาด มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้ เป็นต้น 

 2) ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) หมายถึง ความสามารถใน

การให้บริการได้ตรงกับสัญญาที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า โดยให้บริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้ง

ในเร่ืองของเวลา ปริมาณ และคุณภาพ โดยประเด็นท่ีใช้ประเมิน ได้แก่ 

 โรงแรมได้ให้บริการตามท่ีได้สัญญาไว้ 

 เม่ือลูกค้ามีปัญหาโรงแรมมีความจริงท่ีจะแก้ปัญหา 

 โรงแรมสามารถให้บริการได้ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่การให้บริการครั้งแรก 

 ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนงานรับจองห้องพักได้ทําการนัดหมายกับลูกค้าที่ทําการ

จองห้องพักว่าจะส่งเอกสารยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วให้กับลูกค้า จึงควรจะรักษาเวลาที่ได้แจ้งไว้

กับลูกค้า ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเคร่ืองสนับสนุนให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ท่ีดี 

 3) การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความ

พร้อม ความตั้งใจ ความกระตือรือร้นในการให้บริการได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีการร้องขอของลูกค้า 

รวมทั้งต้องมีการกระจายการบริการให้มีความทั่วถึง รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน เข้าถึงง่ายและ

สะดวกสบาย โดยประเด็นท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ 

             (1) พนักงานได้แจ้งให้กับให้ลูกค้าทราบว่าจะได้รับบริการเม่ือใด 

             (2) พนักงานเต็มใจที่ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างทันท่วงทีเมื่อลูกค้าเกิดการร้อง

ขอ 

 ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมมีกลุ่มทัวร์มาเข้าพักที่โรงแรม ส่งผลให้ลูกค้ารายอื่นๆ

จะต้องรอคิวในการลงทะเบียนเข้าพักนานกว่าปกติ จึงควรจัดหาท่ีนั่งพักและแจ้งเวลาให้กับลูกค้าว่า

ลูกค้าต้องรอนานเท่าไหร่ถึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าพักได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการไม่พึงพอใจในการ

ทํางานของพนักงานบริการ เป็นต้น 

 4) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถ 

ความซ่ือสัตย์ และความมีมารยาทของพนักงานผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความเช่ือถือ และมั่นใจให้กับ

ลูกค้าท่ีมารับบริการ โดยประเด็นท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ 

  (1) การแสดงออกให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการได้รับบริการ 

  (2) ลูกค้ารู้สึกถึงความปลอดภัยเม่ือเข้ามาใช้บริการในโรงแรม 

  (3) พนักงานผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถท่ีจะตอบคําถามของลูกค้า 
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 ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลกับพนักงานบริการข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ พนักงานจะต้องสามารถอธิบายรายละเอียดของการ

เดินทาง กฎระเบียบในการเข้าชมได้อย่างถูกต้อง และแนะนําเฉพาะสถานท่ีท่ีมีปลอดภัยเท่านั้น เป็ น

ต้น 

 5) ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ การให้ความสนใจ 

และให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละรายซ่ึงมีความต้องการแตกต่างกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อ

การบริการ โดยประเด็นท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ 

  (1) พนักงานให้ความดูแลเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคล 

  (2) พนักงานมีความเข้าใจความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย 

 ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าท่ีเป็นนักธุรกิจท่ีเข้าพักโรงแรมอาจจะต้องการห้องพักท่ีมี

อุปกรณ์ในการติดต่อธุรกิจท่ีจําเป็นอย่างครบครัน ส่วนลูกค้าท่ีเดินทางมาพักผ่อนเป็นครอบครัว

อาจจะต้องการห้องพักท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงาม มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสามารถให้ความ

บันเทิงได้ เช่น เกมส์ ภาพยนตร์ เพลง เป็ นต้น 

 เคร่ืองมือ SERVQUAL ตามปัจจัยการประเมินทั้ง 5 ด้านนี้ จะประกอบด้วยข้อ

คําถาม 22 ข้อ ซ่ึงแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงเป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าต่อ

ธุรกิจโรงแรม ส่วนท่ีสองเป็ นการวัดการรับรู้ของลูกค้าต่อธุรกิจโรงแรม ผลการวัดทั้งสองส่วนจะ

ถูกนํามาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาช่องว่างของคะแนนในแต่ละด้าน ซ่ึงความคาดหวังและการรับรู้ของ

ลูกค้าจะถูกวัดออกเป็น 7 ระดับคะแนน ถ้าความแตกต่างของคะแนนมีน้อยแสดงว่าการรับรู้และ

ความคาดหวังของลูกค้ามีความใกล้เคียงกัน 

   โดยมีสูตรการคํานวณหาคุณภาพการบริการสรุปได้ดังนี้ (ปรัทยุมน เลปนานนท์, 

2555: 142) 

Expectations – Perceptions = Service Quality 

 ตัวชี้วัดท่ีนํามาใช้ในการหาช่องว่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวัง จะเป็นคุณลักษณะท่ี

สอดคล้องกับปัจจัยในการประเมินคุณภาพการบริการของโรงแรมทั้ง 5 ปัจจัยท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 

ซ่ึงจะถูกนํามาใช้พัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ 2.3  ปัจจัยในการประเมินคุณภาพของงานบริการพร้อมทั้งตัวชี้วัด 

 

ปัจจัยในการประเมิน 

คุณภาพของงานบริการ 

ตัวช้ีวัด 

1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

(Tangibles) 

TA1.โรงแรมต้องมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

TA2.สิ่งอํานวยความสะดวกของโรงแรมต้องเห็นได้ 

TA3.พนักงานของโรงแรมต้องมีความสุภาพเรียบร้อย 

TA4.วัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการต้องเห็นได้ 

2) ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการ

บริการ (Reliability) 

 

 

 

 

 

 

3) การตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า (Responsiveness) 

RL5.เมื่อโรงแรมสัญญาว่าจะทําอะไรแล้วก็ต้องทํา

เ ช่น น ั้น 

RL6.เมื่อลูกค้ามีปัญหา โรงแรมแสดงความจริงใจใน

การแก้ปัญหานั้น 

RL7.โรงแรมมีการให้บริการท่ีถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก 

RL8.โรงแรมจะบริการตรงตามเวลาท่ีได้สัญญาไว้ 

RL9.โรงแรมไม่มีประวัติว่ามีข้อผิดพลาดในการ

ให้บริการ 

RE10.พนักงานจะบอกลูกค้าชัดเจนว่าจะสามารถ

ให้บริการได้เม่ือใด 

RE11.พนักงานโรงแรมจะต้องพร้อมที่จะให้บริการได้

ทันท่วงที 

RE12.พนักงานโรงแรมจะต้องเต็มใจที่ให้บริการแก่

ลูกค้า 

RE13.พนักงานบริการจะต้องไม่ยุ่งเกินไปที่จะ

ตอบสนองต่อคําร้องขอของลูกค้า 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัยในการประเมิน 

คุณภาพของงานบริการ 

ตัวช้ีวัด 

4) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า  

(Assurance) 

AS14.พฤติกรรมของพนักงานโรงแรม จะต้องสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ลูกค้า 

AS15.ลูกค้าของโรงแรมจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาใช้

บริการ 

AS16.พนักงานของโรงแรมจะมีมารยาทดีอย่าง

สม่ําเสมอต่อลูกค้า 

AS17.พนักงานท่ีมีความรู้ท่ีจะตอบคําถามลูกค้าได้ 

5) ความเห็นอกเห็นใจ 

(Empathy) 

EM18.โรงแรมจะต้องใส่ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล 

EM19.โรงแรมจะต้องจัดเวลาให้ลูกค้าทุกรายสะดวกที่

จะมาเข้ารับบริการ 

EM20.โรงแรมจะมีพนักงานท่ีใส่ใจลูกค้าเป็นรายบุคคล 

EM21.โรงแรมจะยึดหลักความสนใจของลูกค้าเป็ น

หัวใจสําคัญ 

EM22.พนักงานของโรงแรมจะต้องเค้าใจความต้องการ

ท่ีเฉพาะเจาะจงของลูกค้า 

 

แหล่งท่ีมา: ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2548: 188-192 

 

 นอกจากนี้พาราสุรามาน ซีแทมลและเบอร์ร่ียังได้เสนอหลัก 10 ประการซ่ึงมีความสําคัญ

ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อทําให้การบริการมีคุณภาพ 

(Parasuraman, Ziethaml and Berry, 2003 quoted in Kotler and Keller, 2006 : 387) ดังนี้ 

 1) การฟัง (Listening) การทําความเข้าใจว่าความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดย

การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความความคาดหวังและการรับรู้ทั้งของลูกค้าและของผู้ผลิตเอง 

 2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความน่าเช่ือถือถือว่าเป็ นสิ่งที่สําคัญและควรจะ

คํานึงเป็นสิ่งแรกในองค์ประกอบของคุณภาพการบริการ  
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 3) การให้บริการขั้นพื้นฐาน (Basic Service) ผู้ให้บริการต้องส่งมอบการบริการขั้น

พื้นฐานแก่ลูกค้า เช่น การรักษาคํามั่นสัญญา การใช้วิจารณญาณ การรับฟังลูกค้า การให้ข้อมูลที่

ถูกต้องแก่ลูกค้า และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า 

 4) การออกแบบการบริการ (Service Design) การส่งมอบการบริการที่มีคุณค่ามาก

ท่ีสุดแก่ลูกค้า ต้องอาศัยการพัฒนาและการออกแบบการบริการแบบองค์รวมทั้งระบบควบคู่ไปกับมี

การจัดการท่ีดีด้วย 

   5) การแก้ไขปัญหา (Recovery) เมื่อลูกค้าประสบกับปัญหาในการเข้ารับบริการ ผู้

ให้บริการต้องยินดีรับฟังข้อร้องเรียนของลูกค้า และทําการแก้ไขให้รวดเร็วที่สุด และนําปัญหา

เหล่านั้นมาทําการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

 6) การสร้างความประหลาดใจให้กับลูกค้า (Surprising Customer) ถึงแม้ว่าความ

น่าเช่ือถือจะเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สุดขององค์ประกอบคุณภาพการบริการ แต่ในการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ายังมีองค์ประกอบด้านอื่นๆอีก เช่น การให้ความมั่นใจ (Assurance) การ

ตอบสนอง (Responsiveness) และการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการบริการที่

เหนือความคาดหมายของลูกค้าอันจะนํามาซ่ึงความประหลาดใจเมื่อมีการส่งมอบบริการ เช่น การ

ให้บริการท่ีรวดเร็ว ความมีมารยาท ความรับผิดชอบ และความเข้าใจ เป็นต้น 

   7) การปฏิบัติอย่างเสมอภาค (Fair Play) ผู้ให้บริการต้องให้การบริการแก่ลูกค้า

อย่างเท่าเทียมกันทุกคน โดยแสดงความเสมอภาคทั้งต่อลูกค้าและพนักงาน  

 8) การทํางานเป็นทีม (Teamwork) การสร้างทีมงานในการส่งมอบการบริการที่มี

คุณภาพแก่ลูกค้าโดยการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า เป็นสิ่งสนับสนุนในเกิดแรงจูงใจในการบริการและ

ความสามารถในการทํางานของพนักงาน  

 9) การวิจัยพนักงาน (Employee Research) การทําการวิจัยโดยใช้แหล่งข้อมูลจาก

พนักงานผู้ให้บริการโดยตรงว่าระหว่างทํางานประสบปัญหาในการให้บริการอย่างไร ถือเป็น

แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการปรึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น

ร่วมกัน 

 10) ผู้นําที่เป็นผู้รับใช้ (Servant Leadership) การบริการที่มีคุณภาพมาจาก

ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานของพนักงานจากผู้นําขององค์กร โดยจะต้อง

เป็นผู้นําที่คอยกระตุ้นให้พนักงานแสดงความสามารถที่ดีของตนเองออกมา มีการให้การแนะนํา 

ชี้แนะแนวทางในการทํางาน รวมถึงคอยให้กําลังใจและดูแลพนักงาน  

 

 



49 
 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 กนิษฐริน จิโนวัฒน์ (2550) ได้ศึกษาถึงคุณภาพบริการของโรงแรมใบไม้เขียวในเขตภาคใต้

ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยคุณภาพการบริการ 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยรูปลักษณ์ทางกายภาพ ความไว้วางใจ 

ความเต็มใจและรวดเร็วในการตอบสนอง ความเช่ือถือและมั่นใจ และความเข้าใจลูกค้ารายบุคคล 

โดยศึกษาความคาดหวังคุณภาพบริการ และการรับรู้คุณภาพบริการของลูกค้าชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 

ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติมีความคาดหวังคุณภาพบริการต่อโรงแรม

ใบไมเขียวในเขตภาคใต้โดยรวมทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านความเช่ือถือและมั่นใจเป็น

ปัจจัยที่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสูงที่สุด และปัจจัย

รูปลักษณ์ทางกายภาพเป็นปัจจัยที่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคาดหวังคุณภาพบริการต่ําที่สุด 

ส่วนการรับรู้คุณภาพบริการ ลูกค้าชาวไทยประเมินคุณภาพบริการที่ได้รับจริง โดยรวมทุกปัจจัยอยู่

ในระดับปานกลาง ปัจจัยรูปลักษณ์ทางกายภาพเป็นปัจจัยที่ลูกค้าชาวไทยประเมินคุณภาพบริการที่

ได้รับจริงสูงที่สุด และปัจจัยความเข้าใจลูกค้ารายบุคคลประเมินคุณภาพบริการที่ได้รับจริงต่ําที่สุด 

สําหรับลูกค้าชาวต่างชาติประเมินคุณภาพบริการท่ีได้รับจริงโดยรวมทุกปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยความเช่ือถือและมั่นใจเป็นปัจจัยที่ลูกค้าชาวต่างชาติประเมิน คุณภาพบริการที่ได้รับจริงสูง

ท่ีสุด และปัจจัยความเข้าใจลูกค้ารายบุคคลเป็ นปัจจัยท่ีประเมินคุณภาพบริการท่ีได้รับจริงต่ําท่ีสุด 

 สุจินต์ สุขะพงษ์ (2550) ได้ศึกษาถึงแนวทางการจัดการตลาดบริการสําหรับโรงแรมบูติก

ในเขตกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษากลุ่มหนุ่มเจ้าสําอาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมในรูปแบบการใช้ชีวิต ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมบูติก เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการทางการตลาดบริการของ

กลุ่มหนุ่มเจ้าสําอาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มหนุ่มเจ้าสําอาง 

รวม 400 คน โดยผลการศึกษาพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มหนุ่มเจ้าสําอาง มีอายุ

ระหว่าง 20-30 ปี  สถานภาพโสดรายได้เฉลี่ยต่ํากว่า 30,000 บาท ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็ น

พนักงานบริษัทเอกชนนิยมพักอาศัยในลักษณะของคอนโนมีเนียนและห้องชุด นิยมใช้รถญี่ปุ่ น 

พฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตของหนุ่มเจ้าสําอาง ด้านกิจกรรม สนใจการเล่นกีฬาทั้งในร่มและ

กีฬากลางแจ้ง มีความถ่ีอยู่ที่สัปดาห์ละ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ นิยมการชมภาพยนตร์ เที่ยวตามผับ บาร์

และชอปปิ้ง เฉล่ียสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ด้านความสนใจพบว่า มีความสนใจในการเข้าพักโรงแรมบูติก 

นิยมการเข้าพักคนเดียว สนใจการทําอาหาร นิยมบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ แต่ไม่

นิยมการสูบบุหร่ี มีการใช้ Internet สูง ชอบการฟังเพลงแนว Classical และชมรายการโทรทัศน์
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เกี่ยวกับข่าวและภาพยนตร์ นิยมอ่านนิตยสารชายประเภทสุขภาพ และหนังสือพิมพ์ประเภทข่าว

ทั่วไป ชอบลักษณะการแต่งห้องแบบ Modern ชอบสีขาวและดํา นิยมไฟแบบ Warm light นิยมยืน

อาบนํ้าในตู้และนิยมใช้เคร่ืองสําอาง ด้านความคิดเห็น นิยมห้องพักแบบ Suite ขนาด 50 ตาราง

เมตรมีระเบียง ชอบบริการเสริมด้านสถานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและสปา และนิยมใช้บริการ

ด้านการบริการอาหารในห้องพักส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการของกลุ่มหนุ่มเจ้าสําอางได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลกร ส่วนปัจจัยด้านอ่ืนไม่มีอิธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมบูติก 

 เมทินี วงศ์ธราวัฒน์ (2550) ได้ศึกษาหาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพบริการของพนักงาน

บริการส่วนหน้า โรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ

พึงพอใจในคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติต่อพนักงานบริการส่วนหน้า โรงแรมระดับ 5 

ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้างานแผนกบริการส่วนหน้าต่อการ

บริการท่ีมีคุณภาพของพนักงานบริการส่วนหน้า โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร การ

วิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่เข้าพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว 

ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหัวหน้า

งานแผนกบริการส่วนหน้า โรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 คนผลการวิจัย

เชิงปริมาณแสดงถึงระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ ในการ

ให้บริการด้านการสํารองห้องพักโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพบริการ

ด้านความเช่ือถือไว้วางใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด และความพึงพอใจในคุณภาพบริการด้านการดูแลเอาใจ

ใส่มีค่าเฉล่ียต่ําสุด ส่วนระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติในการ

ให้บริการด้านการเข้าพักโดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าความพึงพอใจในคุณภาพบริการด้านความ

เป็นรูปธรรมของการบริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด และความพึงพอใจในคุณภาพบริการด้านการดูแลเอาใจ

ใส่มีค่าเฉล่ียต่ําสุด เม่ือจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ พบว่า

ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่มีเพศ อายุและประเภทของผู้ใช้บริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน

คุณภาพบริการต่อการให้บริการด้านการสํารองห้องพักโดยรวมแตกต่างกัน ในขณะท่ีผู้ใช้บริการ

ชาวต่างชาติที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิภาค รายได้ต่อเดือนและประเภทของผู้ใช้บริการ

แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในคุณภาพบริการต่อการให้บริการด้านการเข้าพักโดยรวมแตกต่างกัน 
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 อินทิรา จันทรัฐ (2552) เพื่อศึกษาความความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพ การ

บริการสายการบินค้นทุนต่ํา เท่ียวบินภายในประเทศ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง

พอใจต่อคุณภาพการบริการกับการใช้บริการซํ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีใช้บริการ

ของสายการบินต้นทุนต่ํา เที่ยวบินภายในประเทศ จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความ

แตกต่างเป็นรายคู่ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดนี้

ใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 16 ช่วยคํานวณค่าสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  

 ผลการวิจัยพบว่า  

 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 36 - 45 ปี สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 30,001 - 40,000 บาท  

 2) ระดับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่ํา 

เที่ยวบินภายในประเทศ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ในด้านทัศนะความมั่นใจ ทัศนะการ

ตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทัศนะความเช่ือถือได้ ทัศนะการเข้าถึงจิตใจลูกค้า และด้านทัศนะลักษณะทาง

กายภาพ  

 3) ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการสายการ

บินต้นทุนต่ํา เที่ยวบินภายในประเทศ ทางด้านทัศนะความเช่ือถือได้ และทัศนะลักษณะทาง

กายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 4) ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการสายการ

บินต้นทุนต่ํา เที่ยวบินภายในประเทศ ทางด้านทัศนะความมั่นใจ และทัศนะการตอบสนองที่

รวดเร็ว แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 5) ลูกค้าที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการ

สายการบินต้นทุนต่ํา เที่ยวบินภายในประเทศ ทางด้านทัศนะความมั่นใจ แตกต่างกัน อย่างมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 6) ลูกค้าที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการ

สายการบินต้นทุนต่ํา เที่ยวบินภายในประเทศ ทางด้านทัศนะการตอบสนองที่รวดเร็ว และทัศนะ

ความมั่นใจ แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 7) ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการสาย

การบินต้นทุนต่ํา เท่ียวบินภายในประเทศ ทางด้านทัศนะความมั่นใจ ทัศนะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว
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และทัศนะเข้าถึงจิตใจลูกค้า แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 

ตามลําดับ 

 8) ลูกค้าที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังในคุณภาพการบริการสาย

การบินต้นทุนต่ํา เที่ยวบินภายในประเทศ ในทุกทัศนะ แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 9) ลูกค้าที่มีระดับการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุน

ต ่ํา เท่ียวบินภายในประเทศ มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ในด้านทัศนะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทัศนะ

ความเช่ือถือได้ ทัศนะการเข้าถึงจิตใจลูกค้า  

 10) ลูกค้าท่ีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสายการบิน

ต้นทุนต ่ํา เท่ียวบินภายในประเทศ ทางด้านทัศนะความมั่นใจ ทัศนะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และ

ทัศนะความเช่ือถือได้ แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 11) ลูกค้าท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสายการบิน

ต้นทุนต่ํา เท่ียวบินภายในประเทศ ทางด้านทัศนะการตอบสนองรวดเร็ว ทัศนะความเช่ือถือได้ 

ทัศนะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และทัศนะความเช่ือถือได้ แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 12) ลูกค้าที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสาย

การบินต้นทุนต่ํา เที่ยวบินภายในประเทศ ในทุกทัศนะ แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 13) ลูกค้าที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสาย

การบินต้นทุนต่ํา เที่ยวบินภายในประเทศ ในทุกทัศนะ แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 14) ลูกค้าท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสายการ

บินต้นทุนต่ํา เท่ียวบินภายในประเทศ ทางด้านทัศนะความเช่ือถือได้ ทัศนะความมั่นใจ ทัศนะการ

ตอบสนองท่ีรวดเร็ว และทัศนะการเข้าถึงจิตใจลูกค้า แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 15) ลูกค้าที่มีรายได้แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้จริงในคุณภาพการบริการสายการ

บินต้นทุนต่ํา เที่ยวบินภายในประเทศ ในทุกทัศนะ แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  

 16) ลูกค้ามีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ ในด้านทัศนะความ

มั่นใจ ทัศนะการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ทัศนะความเช่ือถือได้ ทัศนะการเข้าถึงจิตใจลูกค้า และด้าน
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ทัศนะลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าเฉล่ียของ

คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการมีค่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของคุณภาพบริการตามความ

คาดหวัง ท ั้ง 5 ด้าน ซ่ึงแสดงว่าลูกค้าไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน คุณภาพการ

บริการอยู่ในระดับต่ํากว่าความคาดหวังโดยด้านทัศนะความเชื่อถือได้เป็นด้านที่มีช่องว่างความ

แตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้มากที่สุด ดังนั้นควรมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการ

ในด้านนี้มากที่สุด ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนําข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการ

ให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและเพื่อให้คุณภาพบริการมีความสอดคล้องกับความ

คาดหวังของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น  

 17) ความพึงพอใจด้านทัศนะการตอบสนองที่รวดเร็วและความพึงพอใจด้าน

ทัศนะลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการซ้าของลูกค้าสายการบิน

ต้นทุนต่ํา เท่ียวบินภายในประเทศ ทางด้านแนวโน้มท่ีจะใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ํานี้ต่อไป

ภายในระยะเวลา 1 เดือน และ ทางด้านถ้าสายการบินต้นทุนต่ําจะปรับด้านบริการลดลง ก็จะใช้

บริการอย่างแน่นอน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ํามากใน

ทิศทางเดียวกัน 

 เพ็ญวิภา ทรงบัณฑิต (2553) การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์

ทางด้านประชากรศาสตร์กับระดับบริการท่ีคาดหวังของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อคุณภาพการบริการ

ของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางด้านประชากรศาสตร์กับระดับ

การรับรู้ต่อคุณภาพบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในไร่องุ่น 3) เพื่อ

ศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคุณภาพการบริการของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ในไร่องุ่นจากการศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับบริการที่คาดหวังกับระดับการรับรู้ต่อคุณภาพ

บริการ 4) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นของนักท่องเท่ียวชาวไทย  

 ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 49 ปี การศึกษา

สูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,000 – 39,999 บาท ใน 1 ปี ท่ีผ่านมาได้ท่องเท่ียวเชิง

เกษตรในไร่องุ่นเพียงครั้งเดียว มีเพ่ือนและญาติเป็ นผู้ให้ข้อมูลในการตัดสินใจมาท่องเท่ียว เลือกใช้

รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง จุดประสงค์หลักเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ความดึงดูดใจของสถานที่

ท่องเท่ียวเป็นเหตุผลหลักในการตัดสินใจ ร่วมเดินทางกับครอบครัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และ

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการท่องเท่ียวแต่ละครั้งน้อยกว่า 10,000 บาท  

ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์มีความ

คาดหวังต่อคุณภาพการบริการของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในไร่องุ่นในปัจจัยกาหนดคุณภาพทั้ง 5 
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ปัจจัยต่างกัน ยกเว้นระดับรายได้ต่อเดือนที่ต่างกันมีความคาดหวังที่ต่างกันในปัจจัยกาหนดคุณภาพ

ทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น ทางด้านการรับรู้ของนักท่องเที่ยวพบว่า

เพศต่างกันมีระดับการรับรู้ต่อคุณภาพบริการของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในไร่องุ่นไม่แตกต่างกัน

ในทุกปัจจัย อายุและรายได้ท่ีต่างกัน มีการรับรู้ต่อปัจจัยกาหนดคุณภาพบริการของการท่องเท่ียวเชิง

เกษตรในไร่องุ่นแตกต่างกันทุกปัจจัย ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณภาพบริการของการ

ท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่นแตกต่างกันในทุกปัจจัย ยกเว้นปัจจัยทางด้านการให้ความเช่ือมั่น และ

นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในปัจจัยทางด้านความน่าเช่ือถือมากที่สุด โดยมีค่าความพึงพอใจ

โดยรวม  -0.132 แสดงถึงการส่งมอบคุณภาพบริการของไร่องุ่น ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่นักท่องเที่ยว

คาดหวัง 



 

 

บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

              ปริ มาณ 

          ปริ มาณ 

คุณภาพ 

 

 

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเข้าพัก

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพฯ  

-เพศ  

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-ภูมิลําเนา 

-อาชีพ 

-รายได้ต่อเดือน  

-การพักซ ํ้า 

-วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับรู้ (Perception) ในด้านคุณภาพการบริการท่ีมีต่อ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม 

1.ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ 

2.ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 

3.ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ 

4.ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 

5.ด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ 

 

ความคาดหวัง (Expectation) ในด้านคุณภาพการบริการ

ท่ีมีต่อการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม 

1.ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ 

2.ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 

3.ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ 

4.ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 

5.ด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจเห็นแก่ผู้รับบริการ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน 

กรณีศึกษา : โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 
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3.2 สมมติฐานการวิจัย 

 

 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกัน 

 2) นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการแตกต่าง

กับการรับรู้ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

  3) นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ

แตกต่างกับการรับรู้ในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 

 4) นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ

แตกต่างกับการรับรู้ในด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ 

 5) นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการแตกต่าง

กับการรับรู้ในด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 

 6) นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ

แตกต่างกับการรับรู้ในด้านการให้ความความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ 

 

3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

 3.3.1 นักท่องเท่ียวอาเซียน (Asean Tourists) คือ ผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจาก 9 ประเทศ

อาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐ

บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าพักโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร  

 3.1.2 คุณภาพการบริการ (Service Quality) คือ สิ่งที่ชี้วัดระดับความแตกต่างระหว่างความ

คาดหวังที่ผู้รับบริการคาดหวังก่อนที่จะเข้าใช้บริการ และการรับรู้ที่ผู้รับบริการได้รับการส่งมอบ

จากผู้ให้บริการ ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด หากการบริการนั้นสามารถตอบสนองความ
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ต้องการได้ตรงหรือมากกว่าความคาดหวังแสดงว่าการบริการนั้นมีคุณภาพ หากสามารถตอบสนอง

ความต้องการได้น้อยกว่าความคาดหวังแสดงว่าการบริการนั้นไม่มีคุณภาพ 

  3.1.3 โรงแรมบูติก (Boutique Hotel) คือ โรงแรมขนาดเล็กที่มีจํานวนห้องพักไม่เกิน 100 

ห้อง ราคาห้องพักอยู่ระหว่าง 1,000 บาท ถึง 2,500 บาท มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและ

ตกแต่ง ให้โดดเด่น แตกต่างๆไปจากโรงแรมประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงถือว่าเป็นจุดขายที่สําคัญของโรงแรม

ประเภทนี้ พร้อมทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าพักแต่ละครั้งอย่างสะดวกสบาย โรงแรมบู

ติกนี้จะรวมเอาโรงแรมประเภท Chic Hotel, Hip Hotel, Design Hotel และ Lifestyle Hotel เข้าไป

ด้วย 

  3.1.4 แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม (Hotel Front Office) คือ แผนกแรกที่ลูกค้าจะได้

พบปะหลังจากที่มาถึงโรงแรมแล้ว ประกอบด้วยส่วนงานหลากหลายส่วน ดังนี้ งานต้อนรับ งาน

สํารองห้องพัก งานโทรศัพท์ งานการเงินส่วนหน้า งานเฝ้ าประตู งานขับรถ งานบริการข้อมูล

ข่าวสาร ซ่ึงส่วนงานเหล่านี้จะอยู่บนความรับผิดชอบและดูแลจากผู้จัดการงานส่วนหน้า (Front 

Office Manager)  

 3.1.5 การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการในการแปลความหมายของแต่ละบุคคลจาก

การเลือกสรร การประมวลผล และการตีความ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันแม้จะอยู่ใน

เหตุการณ์เดียวกันหรือเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเป็นสิ่งเร้าในแต่ละตัวบุคคลซ่ึงแตกต่าง

กัน   

  3.1.6 ความคาดหวัง (Expectation) คือ ความเช่ือของลูกค้าที่จะได้จากการบริการ ซ่ึงลูกค้า

จะใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของการบริการ หากลูกค้าเชื่อว่าจะได้บริการแบบหน่ึง แล้วปรากฏว่า

ได้รับบริการแบบท่ีคาดหวังไว้ก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าได้รับการบริการที่ต่ํา

กว่าความคาดหวัง จะส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจ  

  3.1.7 ความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ระดับความรู้สึกของลูกค้าที่เป็นผลจากการ

เปรียบเทียบการบริการที่ได้รับ กับความคาดหวังของลูกค้า ถ้าลูกค้าได้รับการบริการต่ํากว่าสิ่งที่

ลูกค้าคาดหวังไว้ ก็จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ แต่ถ้าลูกค้าได้รับการบริการสูงกว่าสิ่งที่ลูกค้า

คาดหวังไว้ ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ   

 

3.4 รูปแบบการวิจัย 

 

 การศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิง
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คุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลในการนํามาวิเคราะห์ผล

การศึกษา โดยจําแนกรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  3.4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นกระบวนการวิจัยที่ใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงจะทําการวิจัยเจาะลงไปถึงความคาดหวัง 

และการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน 

กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

  3.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม โดยทําการสัมภาษณ์กลุ่มหัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้า 

ของโรงแรมบูติก ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม 

 

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 3.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (เชิงปริมาณ) 

 3.5.1.1 ประชากร คือ นักท่องเที่ยวอาเซียนที่เข้าพักโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร

 3.5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 

Sampling) ดังนี้ 

 1) กําหนดให้โรงแรมบูติกในจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่จะทําการศึกษา

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของการเป็นจุดหมายปลายทางของ

นักท่องเท่ียวท่ีเลือกเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยและเพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการทําวิจัย 

โดยทําการรวบรวมรายช่ือของโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย และจากหนังสือ 45 Bangkok’s Chic Hotels ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางที่ 3.1  รายช่ือโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ลําดับ ช่ือ จํานวนห้องพัก ราคา 

1. เซเว่น (Seven) 6 2,990-7,062 

2. เอส 31 (S31) 90 6,000-60,000 

3. ว้าว บางกอก (Wow Bangkok) 7 1,600-5,350 

4. เดอะ ยูจีเนีย (The Eugenia) 12 5,800-7,200 

5. อริยศรมวิลล่า (Ariyasomvilla) 25 4,248-10,280 

6. 72 เอกมัย (72 Ekamai) 18 2,750-4,100 

7. ชิค 39 (Chic 39) 5 1,600-3,500 

8. ดาวินช่ี สวีท (Davinci suite) 15 2,200-3,000 

9. คิงส์ตัน สวีท (Kingston Suites Bangkok) 60 3,200-5,400 

10. อเดลฟ่ี  แกรนด์ (Adelphi Grande Bangkok) 167 2,390-3,015 

11. แอสเพน สวีท (Aspen Suites Bangkok) 59 1,770-12,745 

12. โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท 

(Jasmine Executive Suites Bangkok) 

208 3,440-4,460 

13. บางกอก บูติค (Bangkok Boutique Hotel) 51 1,300-2,600 

14. ซิลคิว (SilQ Bangkok Hotel) 40 2,700-3,500 

15. ออนเอท สุขุมวิท (On8 Sukhumvit Bangkok) 40 2,120-4,200 

16. สุขุมวิท สวีท (Sukhumvit Suites) 43 3,200-4,800 

17. เดอะ เฮอริเทจ บ้านสีลม (The Heritage Baan Silom) 36 1,550-2,650 

18. สยามเฮอริเทจ (Siam Heritage Boutique Hotel) 73 2,300-9,000 

19. ลักซ์ แอท สีลม (Luxx at Silom) 13 3,398-5,947 

20. บ้านเค เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 

(Baan K Residence by Bliston, Bangkok) 

28 2,300-3,400 

21. ฦทธิ์ กรุงเทพ (Lit Bangkok) 79 7,000-10,000 

22. หรรษา กรุงเทพ (Hansar Bangkok) 62 5,500-20,000 

23. เท็นเฟส (Tenface) 79 2,700-21,000 

24. สยาม แอท สยาม (Siam@Siam) 203 4,800-7,400 

25. พระยาพาลาซโซ (Praya Palazzo)  17 9,000-30,000 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

 

 

 

ลําดับ ช่ือ จํานวนห้องพัก ราคา 

26. ศาลาอรุณ (Sala Arun) 7 3,500-6,500 

27. จักรพงษ์วิลล่า (Chakrabongse Villas) 9 5,000-40,000 

28. เดอะ ภูธร (The Bhutorn) 3 4,000-6,300 

29. บ้านดินสอ (Baandinso) 9 1,000-2,600 

30. บ้านนพวงศ์ (Baan Noppawong) 7 2,500-5,900 

31. โอลด์ แบงคอค อินน์ (Old Bangkok Inn) 10 3,190-9,000 

32. ออรั่ม เดอะริเวอร์ เพลส (Aurum The River Place) 12 3,700-4,900 

33. เฟ่ื องนครบัลโคนี (Feung Nakorn Balcony) 41 800-5,900 

34. นิราศบางกอก (Niras Bangkok) 10 400-1,700 

35. สามเสน 5 ลอดจ์ (Samsen 5 Lodge Bangkok) 3 1,200-2,200 

36. ริกก้า อินน์ (Rikka Inn) 50 1,050-1,450 

37. บุญศิริเพลส (Boonsiri place hotel Bangkok) 48 1,280-1,680 

38. บ้านพระนนท์ (Baan pranond) 9 3,500-6,000 

39. บูติก สาทร (Boutique Sathorn Hotel) 116 2,460-2,730 

40. มา ดู ซิ (Ma Du Zi) 40 3,400-12,200 

41. อิม ฟิ วชั่น (Imm Fusion) 168 800-1,200 

42. รูมแอทบางกอก (Room@Bangkok) 11 600-2,400 

43. เบสเวสเทิร์น พลัส 

(Best Western Plus @20 Sukhumvit) 

75 2,190-3,900 

44. เซ่ียงไฮ้แมนชั่น (Shanghai Mansion) 76 2,100-3,500 

45. ลอยละล่อง (Loy La Long) 7 1,000-4,200 

46. มิสติค เพลส รูม (Mystic Place Rooms) 36 2,500-3,500 

47. บ้านวารี (Baan Waree) 27 890-1,490 

48. เดอะ มินิ อาร์ (The Mini R) 29 1,850-2,350 

49. มีสไตล์ เพลส (Mestyle Place) 89 2,125-3,500 
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ตารางที่ 3.1  (ต่อ) 

   

  2) กําหนดคุณสมบัติของโรงแรมที่จะใช้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ เป็ น

โรงแรมบูติกท่ีมีจํานวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ราคาห้องพักอยู่ระหว่าง 1,000 บาท ถึง 2,500 บาท 

มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและตกแต่ง ให้โดดเด่น แตกต่างๆไปจากโรงแรมประเภท

อ่ืนๆ ซ่ึงถือว่าเป็ นจุดขายท่ีสําคัญของโรงแรมประเภทนี้ พร้อมทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

เข้าพักแต่ละครั้งอย่างสะดวกสบาย โรงแรมบูติกนี้จะรวมเอาโรงแรมประเภท Chic Hotel, Hip 

Hotel, Design Hotel และ Lifestyle Hotel เข้าไปด้วย ซ่ึงจากการรวบรวมรายช่ือโรงแรมบูติกตาม

ลําดับ ช่ือ จํานวนห้องพัก ราคา 

50. บ้านวงษ์เตปา (Baan Wongtepa) 8 1,000-3,500 

51. โฟคอล โลคอล (Focal Local) 7 1,500-1,800 

52. รีสอร์ทบางพลัด (Resort bangplat) 18 2,880-4,230 

53. เรดิสัน สวีท  

(Radisson Suites Bangkok Sukhumvit) 

96 2,799-28,000 

54. เมโทรโพลิสแทน  

(Metropolitan Bangkok Hotel) 

171 5,500-22,000 

55. สวีทลอดจ์ (Swiss Lodge Bangkok) 56 4,670-6,136 

56. วีว่า การ์เดน เซอร์วิสเรซิเดนซ์ บาย บลิสตัน (Viva 

Garden Serviced Residence by Bliston, Bangkok) 

111 2,300-5,295 

57. เอเวอร์กรีน เพลส (Evergreen Place Bangkok) 119 1,900-5,950 

58. สี ลม ซีรี น (Silom Serene Hotel Bangkok) 86 1,630-3,230 

59. ฮาวเวิร์ด สแควร์ 

(Howard Square Boutique Hotel Bangkok) 

95 1,600-3,000 

60. เอฟเอ็กซ์ มักกะสัน 

(Fx hotel Makkasan  Bangkok) 

78 1,750-3,500 

61. ซีรีน บางกอก เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ 

(Serene Bangkok bed & breakfast) 

8 1,800-2,600 

62. สไมล์ อินน์ (Smile Inn) 15 600-1,630 
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ตารางที่ 3.1 พบว่ามีโรงแรมบูติกมีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ข้างต้น จํานวนทั้งสิ้น 28 

แห่ง ดังตารางท่ี3.2 

 

ตารางที่ 3.2  รายช่ือโรงแรมบูติกในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้เป็นพื้นท่ีในการวิจัย 

ลําดับ ช่ือ จํานวนห้องพัก ราคา 

1. ชิค 39 (Chic 39) 5 1,600 

2. ซีรีน บางกอก เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ 

(Serene Bangkok bed & breakfast) 

8 1,800 

3. เซ่ียงไฮ้แมนชั่น (Shanghai Mansion) 76 2,100 

4. ดาวินช่ี สวีท (Davinci suite) 15 2,200 

5. เดอะ เฮอริเทจ บ้านสีลม  

(The Heritage Baan Silom) 

36 1,550 

6. เดอะ มินิ อาร์ (The Mini R) 29 1,850 

7. บางกอก บูติค (Bangkok Boutique Hotel) 51 1,300 

8. บ้านเค เรสซิเดนซ์ บาย บลิสตัน 

(Baan K Residence by Bliston, Bangkok) 

28 2,300 

9. บ้านดินสอ (Baandinso) 9 1,000 

10. บ้านนพวงศ์ (Baan Noppawong) 7 2,500 

11. บ้านวารี (Baan Waree) 27 890 

12. บ้านวงษ์เตปา (Baan Wongtepa) 8 1,000 

13. เบสเวสเทิร์น พลัส 

(Best Western Plus @20 Sukhumvit) 

75 2,190 

14. บุญศิริเพลส (Boonsiri place hotel Bangkok) 48 1,280 

15. โฟคอล โลคอล (Focal Local) 7 1,500 

16. เฟ่ื องนครบัลโคนี (Feung Nakorn Balcony) 41 800 

17. มิสติค เพลส รูม (Mystic Place Rooms) 36 2,500 

18. มีสไตล์ เพลส (Mestyle Place) 89 2,125 

19. ริกก้า อินน์ (Rikka Inn) 50 1,050 

20. ลอยละล่อง (Loy La Long) 7 1,000 



63 
 

 

ตารางที่ 3.2  (ต่อ)  

 

 3) กําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและเข้าพัก

โรงแรมในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น    7,284,106 คน (กรมการท่องเที่ยว, 2554) โดยใช้สูตร

คํานวณของทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (e=.05) 

 

n =
N

1 +Ne2
 

 

เม่ือ   e    คือ   ความคาดเคล่ือนของการเลือกตัวอย่าง                      

   N    คือ   ขนาดของประชากร 

   n    คือ   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ลําดับ ช่ือ จํานวนห้องพัก ราคา 

21. ว้าว บางกอก (Wow Bangkok) 7 1,600 

22. สยามเฮอริเทจ (Siam Heritage Boutique Hotel) 73 2,300 

23. สามเสน 5 ลอดจ์ กรุงเทพ  

(Samsen 5 Lodge Bangkok) 

3 1,200 

24. สี ลม ซีรี น (Silom Serene Hotel Bangkok) 86 1,630 

25. ออนเอท สุขุมวิท (On8 Sukhumvit Bangkok) 40 2,120 

26. เอฟเอ็กซ์ มักกะสัน 

(Fx hotel Makkasan  Bangkok) 

78 1,750 

27. แอสเพน สวีท (Aspen Suites Bangkok) 59 1,770 

28. ฮาวเวิร์ด สแควร์ 

(Howard Square Boutique Hotel Bangkok) 

95 1,600 
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 แทนค่า    

n =
7,284,106

1 + 7,284,106(0.05)2
 

 

         = 399.98 ≈ 400 ราย 

 

 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ราย ซ่ึงมีอัตราการคลาดเคล่ือน

ที่ร้อยละ 5 ตามสูตร และในการแจกแบบสอบถาม จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) โดยกระจายไปตามรายช่ือท่ีโรงแรมบูติกดังตารางท่ี 3.2 

 

 3.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (เชิงคุณภาพ) 

 ประชากร คือ กลุ่มหัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ของโรงแรมบูติกทั้ง 

28 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมบูติกในเขต

กรุงเทพมหานครโดยอ้างอิงจากรายช่ือโรงแรมที่ทําการศึกษาดังตารางที่ 3.2 และโดยใช้วิธีการสุ่ม

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จนกว่าจะได้ข้อมูลซํ้า 

 

3.6 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท 

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 

 3.6.1 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวอาเซียน (Asean Traveler) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการวิจัย 

 3.6.1.1 แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
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 ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวอาเซียน ประกอบด้วยเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิลําเนา โรงแรมบูติกท่ีเข้าพักในกรุงเทพมหานคร โดย

การใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

 ส่วนท่ี 2 ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพบริการของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

ต่อแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหนคร โดยครอบคลุมเนื้อหาคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็ นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือ

ไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่

ผู้รับบริการและด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ ในการให้บริการตั้งแต่แรกพบ

จนกระทั่งออกจากโรงแรม จํานวน 25 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิตท์ (Likert’s Method) รายละเอียดดังนี้   

  ระดับความคาดหวังและการรับรู้  คะแนนข้อคําถาม 

  คาดหวังและรับรู้มากท่ีสุด   5 

  คาดหวังและรับรู้มาก    4 

  คาดหวังและรับรู้ปานกลาง   3 

  คาดหวังและรับรู้น้อย    2 

  คาดหวังและรับรู้น้อยที่สุด   1 

 การแปรผลคะแนนของข้อมูลที่ศึกษาโดยแบ่งช่วงระดับความคาดหวังและการรับรู้

คุณลักษณะคุณภาพการบริการ ใช้สูตรการคํานวนหาความกว้างของอันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชย์

บัญชา, 2547: 34-35) ดังนี้ 

 

  อันตรภาคชั้น =     พิสัย   = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

    จํานวนชั้น  จํานวนชั้น 

      =   5 – 1  

             3 

           =   1.33 
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 จากการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น การแปรความหมายผลคะแนนของระดับความคาดหวัง

และการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการ ใช้เกณฑ์การแปรความหมายตามค่าเฉลี่ยของช่วง

คะแนนดังนี้ 

       

คะแนน        ความหมาย 

   คะแนน 3.68 – 5.00      คาดหวังและรับรู้มาก 

   คะแนน 2.34 – 3.67     คาดหวังและรับรู้ปานกลาง 

   คะแนน 1.00 – 2.33      คาดหวังและรับรู้น้อย 

 

 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร   

 

 3.6.2 กลุ่มตัวอย่างหัวหน้างานแผนกส่วนหน้าโรงแรมบูติก จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) แบบโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นเคร่ืองมือในวิจัย ซ่ึงคําถามจะ

เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริการ (Service 

Quality) ท ั้ง  5 คุณลักษณะ 

 

3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

   

  3.7.1 แบบสอบถาม 

 1) สร้างแบบสอบถาม โดยนําความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคุณภาพ

การบริการ (Service Quality) ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้วิจัยเองมาเป็ น

ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม 
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 2) กําหนดขอบเขตเนื้อหาสาระเพื่อสร้างแบบสอบถาม หลังจากทําการสร้าง

แบบสอบถามเรียบร้อยแล้วได้นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้มีความเที่ยงตรง ชัดเจน 

ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น    

 3) นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ คุณนันทพนธ์ 

แจ้งบุตรศรี ผู้จัดการแผนกบุคคลโรงแรมเดอะเซ็นรีจิส กรุงเทพ คุณนพวรรณ สุเสรีดํารง ผู้จัดการ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเดอะเซ็นรีจิส กรุงเทพ และคุณอรญา วาลมูลตรี ผู้จัดการฝ่ ายขาย

อาวุโส โรงแรมเซ็นเจมส์ กรุงเทพ ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ความเหมาะสม และความ

สอดคล้องของเนื้อหาในแผนกต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงอีกครั้ง 

  4) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายไปทดลองสอบถาม

กลุ่มตัวอย่าง (Try-out) จากผู้ใช้บริการโรงแรมจํานวน 30 คน และนําข้อมูลมาหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.9556 ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยตามกลุ่มตัวอย่างท่ีได้กําหนดไว้ต่อไป 

 

 3.7.2 แบบสัมภาษณ์  

 1) สร้างแบบสอบถาม โดยนําความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคุณภาพการ

บริการ (Service Quality) มาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสัมภาษณ์  

 2) กําหนดขอบเขตเนื้อหาสาระเพื่อสร้างแบบสัมภาษณ์ หลังจากทําการสร้างแบบ

สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วได้นําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

ชัดเจน เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

3.8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ทั้งแบบปฐมภูมิ (Primary Data) และแบบ

ทุติยภูมิ (Secondary) ดังนี้ 
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 3.8.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ซ่ึ งมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  3.8.1.1 การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้เทคนิคในการสุ่มแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) จากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เข้าพักโรงแรมบูติก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยจะใช้วิธีกระจายไปตามรายช่ือโรงแรมตามข้อมูลท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

 3.8.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการบริการของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม โดยทําการสัมภาษณ์หัวหน้างาน

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้ามากท่ีสุด ซ่ึงผู้วิจัย

จะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจน 

โดยการสัมภาษณ์จะเริ่มต้นด้วยภาพทั่วไปๆก่อน แล้วหลังจากนั้นจะสัมภาษณ์ในประเด็นคําถามที่

ผู้วิจัยสนใจเร่ือยๆตามลําดับ 

 

 3.8.2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก

หนังสือ ตํารา วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.9 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 

             3.9.1 ข้อมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหลังจากท่ีได้ตรวจสอบ

ความครบสมบูรณ์ของคําตอบเรียบร้อยแล้วจะทําการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ โดยการวิเคราะห์จะใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic  Analysis) โดยใช้การแจกแจง

ค่าความถี่ (Frequency) การคํานวณหาค่าร้อยละ(Percentage) ตามลักษณะของตัวแปรในการ

แสดงผล ส่วนของการวิเคราะห์ค่าความคาดหวังและการรับรู้ในการบริการทั้ง 25 ปัจจัยย่อยและ 5 

ปัจจัยหลักของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะใช้ Paired Sample T-Test ในการคํานวณ โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าความแตกต่าง/ช่องว่าง 
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(Difference Score/Gap) ซ่ึงค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจัยจะถูกคํานวณจากการรวมค่าทั้งหมดและหารด้วย

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนค่าความแตกต่าง/ช่องว่างจะถูกคํานวณจากค่าเฉล่ียของค่า

การรับรู้ในการบริการหักด้วยค่าเฉล่ียของความคาดหวังในการบริการ 

 

 3.9.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นํามา

ศึกษาหาจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สิ่งสําคัญที่สุดในการศึกษาครั้งนี้

คือ การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อ

รองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 



 

 

บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร การ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการ

นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

  4.2 ระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

  4.3 ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

  4.4 ความคิดเห็นของหัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้า ที่มีต่อคุณภาพงานบริการของ

แผนต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 จากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าพักโรงแรมบูติกทั้ง 28 รายช่ือ ทั้งหมด 400 ชุด พบว่าเป็นเพศ

ชาย 69% และเป็นเพศหญิง 31% มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี  (45.5%) และ 20-30 ปี  (31.5%) มี

ภูมิลําเนาอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 34.7% และประเทศอินโดนีเซีย 23.3% มีระดับการศึกษาในระดับ

ปริ ญญาตรี  48.5% และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 24.5% ท ั้งนี้ประชากรส่วนมากประกอบอาซี

พพนักงานบริษัทเอกชน 45.2% และนักเรียน นักศึกษา  18.5% ซ่ึงรายได้อยู่ระหว่าง 30,001-45,000 

บาท (42.7%) และ 15,001-30,000 บาท (20.5%) ส่วนใหญ่เข้าพักโรงแรมบูติกที่ทําการเก็บข้อมูล

เป็นครั้งแรกสูงถึง 91.2% และเคยมาพักแล้ว 8.8% โดยมีวัตถุประสงค์มาท่องเท่ียวเพื่อการผักผ่อน 

58.7% และมาเพื่อติดต่อธุรกิจต่างๆ 41.3% 
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวอาเซียน จําแนกตามเพศ อายุ ภูมิลําเนา ระดับ        

 การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อัตราการเข้าพัก และวัตถุประสงค์ของการ     

 เข้าพัก 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จํานวนรวม N=400 (%) 

เพศ 

     ชาย                                       

     หญิง 

 

276 

124 

 

69.0 

31.0 

 

อายุ 

     ต่ํากว่า 20 ปี 

 

48 

 

12.0 

     20 – 30 ปี 126 31.5 

     31 – 40 ปี 

     41 – 50 ปี 

     51 – 60 ปี 

     61 ปี ข ึ้น ไ ป 

182 

36 

5 

3 

45.5 

9.0 

1.3 

0.7 

 

ภูมิลําเนา 

     สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 

139 

 

34.7 

     สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

     สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

     มาเลเซีย 

     สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ 

     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

     ราชอาณาจักรกัมพูชา 

     รัฐบรูไนดารุสซาลาม 

93 

48 

46 

28 

24 

10 

7 

5 

23.3 

12.0 

11.5 

7.0 

6.0 

2.5 

1.7 

1.3 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จํานวนรวม N=400 (%) 

ระดับการศึกษาสูงสุด      

     ประถมศึกษา                                      

     มัธยมศึกษาตอนต้น 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     วิทยาลัย 

     ปริ ญญาตรี 

     ปริญญาโท 

     ปริญญาเอก 

 

18 

11 

98 

54 

194 

23 

2 

 

4.5 

2.8 

24.5 

13.5 

48.5 

5.7 

0.5 

 

อาชีพ 

     นักเรียน/นักศึกษา 

    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

    พนักงานบริษัทเอกชน 

    ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

    เกษียณ 

    แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

    อ่ืนๆ 

 

71 

51 

181 

74 

2 

21 

0 

 

17.8 

12.7 

45.2 

18.5 

0.5 

5.3 

0 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

    ต่ํากว่า 15,000 บาท 

   15,001 – 30,000 บาท 

   30,001 – 45,000 บาท 

   45,001 – 60,000 บาท 

   มากกว่า  60,000 บาท 

 

56 

82 

171 

59 

32 

 

14.0 

20.5 

42.7 

14.8 

8.0 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ จํานวนรวม N=400 (%) 

การเข้าพัก 

     พักครั้งแรก 

     เคยมาพัก  

 

365 

35 

 

91.2 

8.8 

 

วัตถุประสงค์ของการเข้าพัก 

    เพ่ือธุรกิจ 

 

165 

 

41.5 

    เพ่ือการพักผ่อน 

    อ่ืนๆ 

235 

0 

58.7 

0 

 
 

 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่ส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

 4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนส่งผล

ต่อความคาดหวังในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 1 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวังในด้านคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
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  H1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Independent Sample T-test ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเม่ือค่า

ความน่าจะเป็ น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดัง

ตารางท่ี 4.4  

ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในคุณภาพการบริการของ

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

 หน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

   

   

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.917 ซ่ึ งมี

ค่ามากกว่า 0.05 ผลที่ได้คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ (H0

 สมมติฐานท่ี 2 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังในด้านคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

) 

หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ เพศของ

นักท่องเที่ยวอาเซียนไม่มีผลต่อความคาดหวังในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 โดยมีสมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

ความคาดหวังคุณภาพการบริการ 

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

เพศ Mean S.D. t p 

โดยรวม ชาย 

หญิง 

3.70 0.234 -1.00 0.917 

3.70 0.211 -1.04 
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  H1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.3  

ตารางที่ 4.3  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่อง

        เที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

        บูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.272 ซ่ึ งมี

ค่ามากกว่า 0.05 ผลที่ได้คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ (H0

ลักษณะ 

) 

หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ อายุของ

นักท่องเท่ียวอาเซียนไม่มีผลต่อความคาดหวังในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

อายุ Mean S.D. F p 

ความคาดหวังคุณภาพ

การบริการโดยรวม 

ต่ํากว่า 20 ปี 3.73 0.245   

20 – 30 ปี 3.68 0.234   

31 – 40 ปี 3.71 0.220   

41 – 50 ปี 3.68 0.220   

51 – 60 ปี 3.79 0.099   

61 ปี ข ึ้น ไ ป 3.90 0.266   

 รวม 3.70 0.227 1.280 0.272 
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 สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีความคาดหวังในด้าน

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น การยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.4 

ตารางที่ 4.4  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่อง

        เที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

        บูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ลักษณะ ภูมิลําเนา Mean S.D. F P 

ความคาดหวัง

คุณภาพการ

บริการโดยรวม 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3.66 0.229   

สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ 3.66 0.233   

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 3.72 0.223   

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3.77 0.188   

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 3.64 0.215   

 รัฐบรูไนดารุสซาลาม 3.85 0.308   

 มาเลเซีย 3.71 0.249   

 ราชอาณาจักรกัมพูชา 3.58 0.202   

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3.74 0.279   

 รวม 3.70 0.227 2.217 0.026 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.026 ซ่ึ งมี

ค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

  

) หมายถึง 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี 

LSD แสดงผลดังตางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.5  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

        บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามภูมิลําเนาเป็ นรายคู่ 

 

ภูมิลําเนา Mean มาเลเซีย 

 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิ งคโปร์ เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว 

 

บรูไน กัมพูชา 

3.71 3.66 3.66 3.72 3.64 3.77 3.74 3.85 3.58 

มาเลเซีย 3.71  -0.49 -0.05 0.00 0.06 0.06 0.03 0.14 -0.12 

ฟิลิปปินส์ 3.66 0.04  -0.03 0.05 0.11   0.11* 0.08 0.19 -0.07 

อินโดนีเซีย 3.66 0.05 0.00   0.06* 0.11   0.11* 0.08 0.19 -0.07 

สิ งคโปร์ 3.72 -0.00 -0.05 -0.0.6*   0.07* 0.05 0.02 0.13 -0.13 

เมียนมาร์ 3.64 -0.06 0.01 0.01   0.07*    0.12* 0.10  0.20* -0.05 

เวียดนาม 3.77 -0.06 -0.11* -0.11* -0.05  -0.12*  -0.02 0.07  -0.18* 

ลาว 3.74 -0.03 -0.08 -0.08 -0.02 -0.10 0.02  0.10 -0.15 

บรูไน 3.85 -0.14 -0.19 -0.19 -0.13  -0.20* -0.07 -0.10  -0.26 

กัมพูชา 3.58 0.12 0.07 -0.07 0.13 0.05 0.18* 0.15 0.26*  

 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังในคุณภาพการ

บริการของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามภูมิลําเนาเป็นรายคู่ พบว่า นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมี

ภูมิลําเนาจากฟิ ลิปปิ นส์ มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าแตกต่างจากผู้ใช้บริการชาวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากเวียดนาม โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

ภูมิลําเนาจากเวียดนาม (ค่าเฉล่ีย 3.77) มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีภูมิลําเนาจากฟิ ลิปปิ นส์ (ค่าเฉล่ีย 3.71) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากอินโดนีเซีย มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากสิงคโปร์

และเวียดนาม โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากเวียดนาม (ค่าเฉล่ีย 3.77) มีความคาดหวัง

ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียน

ที่ภูมิลําเนาจากสิงคโปร์ (ค่าเฉล่ีย 3.72) และนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากอินโดนีเซีย 

(ค่าเฉล่ีย 3.66) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากสิงคโปร์ มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพ

ก า รบ ริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจาก

อินโดนีเซียและเมียนมาร์ โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากสิงคโปร์ (ค่าเฉล่ีย 3.72) มีความ

คาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยว

อาเซียนที่ภูมิลําเนาจากอินโดนีเซีย (ค่าเฉล่ีย 3.66) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากเมียน

มาร์ (ค่าเฉล่ีย 3.64)  

 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากเมียนมาร์ มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากสิงคโปร์ 

เวียดนาม และบรูไน โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากบรูไน (ค่าเฉล่ีย 3.85) มีความ

คาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยว

อาเซียนที่ภูมิลําเนาจากเวียดนาม (ค่าเฉล่ีย 3.77) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากสิงคโปร์ 

(ค่าเฉล่ีย 3.72) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากเมียนมาร์ (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
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 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากเวียดนาม มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากฟิ ลิปปิ นส์ 

อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากเวียดนาม (ค่าเฉล่ีย 

3.77) มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวม

มากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่ภูมิลําเนาจากฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซีย (ค่าเฉล่ีย 3.66) นักท่องเท่ียว

อาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากเมียนมาร์ (ค่าเฉล่ีย 3.64) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากกัมพูชา 

(ค่าเฉล่ีย 3.58) 

 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากบรูไน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากผู้ใช้บริการชาวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากเมียนมาร์

และกัมพูชา โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากบรูไน (ค่าเฉล่ีย 3.85) มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่

ภูมิลําเนาจากเมียนมาร์ (ค่าเฉล่ีย 3.64) และนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากกัมพูชา (ค่าเฉล่ีย 

3.58) 

 นอกจากนี้นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากกัมพูชา มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากผู้ใช้บริการชาวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจาก

เวียดนาม  โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากเวียดนาม (ค่าเฉล่ีย 3.77) มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่

ภูมิลําเนาจากกัมพูชา (ค่าเฉล่ีย 3.58) 

 จากผลการทดสอบ พบว่า ภูมิลําเนาของนักท่องเที่ยวอาเซียนมีผลต่อความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อาจ

กล่าวโดยว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากรัฐบรูไนดารุสซาลาม (ค่าเฉล่ีย 3.85) มีความ

คาดหวังในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยว

อาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ค่าเฉล่ีย 3.77) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมี

ภูมิลําเนาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ค่าเฉล่ีย 3.74) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมี

ภูมิลําเนาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์  (ค่าเฉล่ีย 3.72) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากมาเลเซีย 
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(ค่าเฉลี่ย 3.71) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐ

ฟิ ลิ ป ปิ น ส์(ค่าเฉล่ีย 3.66) และนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มาร์ (ค่าเฉล่ีย 3.64) ท ั้ง นี้ นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากราชอาณาจักรกัมพูชา มีความ

ความหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.58)  

 สมมติฐานที่ 4 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังใน

ด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น การยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีต่อความคาดหวังด้านคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่อง

        เที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

        บูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

   

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.049 ซ่ึ งมี

ค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

ลักษณะ 

) หมายถึง 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เม่ือพบความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี 

LSD แสดงผลดังตางท่ี 4.7 

ระดับการศึกษา Mean S.D. F p 

ความคาดหวังคุณภาพ

การบริการโดยรวม 

ประถมศึกษา                                       3.76 0.227   

มัธยมศึกษาตอนต้น 3.60 0.293   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.71 0.240   

วิทยาลัย 3.62 0.206   

ปริ ญญาตรี 3.71 0.217   

ปริญญาโท 3.75 0.240   

ปริญญาเอก 3.88 0.000   

 รวม 3.70 0.227 2.133 0.049 
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ตารางที่ 4.7  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

        บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ 

 

ระดับ 

การศึกษา 

Mean ประถม 

ศึกษา    

มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

วิทยาลัย ปริ ญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

3.76 3.60 3.71 3.62 3.71 3.75 3.88 

ประถมศึกษา                                       3.76  -0.15 -0.04 -0.13* -0.49 -0.00 0.12 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3.60 0.15  0.11 0.02 0.10 0.15 0.27 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.71 0.04 -0.11  -0.09* -0.00 0.04 0.16 

วิทยาลัย 3.62 0.13* -0.20 -0.09*  -0.85* 0.13* 0.25 

ปริ ญญาตรี 3.71 0.04 -0.10 0.00 -0.80*  0.04 0.16 

ปริญญาโท 3.75 0.00 -0.15 -0.04 -0.13* -0.04  0.12 

ปริญญาเอก 3.88 -0.12 -0.27 -0.16 -0.25 -0.16 -0.12  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังในคุณภาพการ

บริการของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า นักท่องเที่ยวอาเซียน

ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับวิทยาลัย โดยนักท่องเที่ยว

อาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.76) มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับวิทยาลัย 

(ค่าเฉล่ีย 3.62) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

การศึกษาระดับวิทยาลัย โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ค่าเฉล่ีย 3.71) มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โดยรวมมากกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

การศึกษาระดับประถมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.76) มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท 

(ค่าเฉล่ีย 3.75) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี 

(ค่าเฉล่ีย 3.71) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับระดับวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับ

วิทยาลัย โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 3.71) มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

การศึกษาระดับวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
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 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

การศึกษาระดับวิทยาลัย โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าเฉล่ีย 3.75) มี

ความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่า

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

 จากผลการทดสอบ พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเท่ียวอาเซียนมีผลต่อความคาดหวัง

ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

อาจกล่าวโดยสรุปว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก (ค่าเฉล่ีย 3.88) มีความ

คาดหวังในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเท่ียว

อาเซียนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.76) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาโท (ค่าเฉล่ีย 3.75) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ค่าเฉล่ีย 3.71) และนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 3.62) ท ั้ง นี้ 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความความหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.60)  

 สมมติฐานท่ี 5 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังในด้านคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น การยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีต่อความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน
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หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางท่ี 4.8 

ตารางที่ 4.8  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่อง

        เที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

        บูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 

   

   

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.189 ซ่ึ งมี

ค่ามากกว่า 0.05 ผลที่ได้คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ (H0

 สมมติฐานท่ี 6 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังในด้านคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

) 

หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ อาชีพ

ของนักท่องเที่ยวอาเซียนไม่มีผลต่อความคาดหวังในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

ลักษณะ อาชีพ Mean S.D. F p 

ความคาดหวังคุณภาพ

การบริการโดยรวม 

นักเรียน/นักศึกษา  3.71 0.221   

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.67 0.245   

พนักงานบริษัทเอกชน 3.68 0.226   

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3.76 0.225   

เกษียณ 3.70 0.084   

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 3.67 0.205   

อ่ืนๆ 0.00 0.000   

 รวม 3.70 0.227 1.50 0.189 
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  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น การยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.9 

ตารางที่ 4.9  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่อง

        เที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

        บูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได้ 

 

   

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.008 ซ่ึ งมี

ค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้แตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี

ลักษณะ รายได้ต่อเดือน Mean S.D. F p 

ความคาดหวังคุณภาพ

การบริการโดยรวม 

 ต่ํากว่า 15,000 บาท  3.77 0.233   

15,001 – 30,000 บาท 3.65 0.228   

30,001 – 45,000 บาท 3.67 0.219   

45,001 – 60,000 บาท 3.74 0.217   

มากกว่า  60,000 บาท 3.76 0.237   

 รวม 3.70 0.227 3.549 0.007 
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นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี 

LSD แสดงดังตารางท่ี 4.10 
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ตารางที่ 4.10  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพ        

      การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได้เป็ นรายคู่ 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้ต่อเดือน Mean ตํ่ากว่า 15,000 

บาท 

  15,001 – 30,000  

บาท 

   30,001 – 45,000 

บาท 

  45,001 – 60,000  

บาท 

มากกว่า  60,000 

บาท 

3.77 3.65 3.67 3.74 3.76 

ตํ่ากว่า 15,000      บาท  3.77  -0.11* -0.92* -0.02 -0.00 

15,001 – 30,000  บาท 3.65   0.11*  0.02   0.08*   0.10* 

30,001 – 45,000  บาท 3.67   0.09* -0.02  0.06 0.08 

45,001 – 60,000  บาท 3.74 0.02 -0.08 -0.06  0.22 

มากกว่า  60,000  บาท 3.76 0.07   -0.10*  -0.08 -0.02  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.10 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังในคุณภาพการ

บริการของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได้เป็นรายคู่ พบว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

รายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าแตกต่างจากนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ 15,001-30,000 บาท และ 30,001-45,000 บาท โดย

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.77) มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมี

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้ 30,001-45,000 บาท และนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีนักท่องเที่ยว

อาเซียนท่ีมีรายได้ 15,001-30,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.65) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้ 15,001-30,000 บาท มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้ต่ํากว่า 

15,000 บาท และมากกว่า 60,000 บาท โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท 

(ค่าเฉล่ีย 3.77) มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โดยรวมมากกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ 30,001-45,000 บาท 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้มากกว่า 60,000 บาท  (ค่าเฉล่ีย 3.76) และ

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ 15,001-30,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.65) 

 จากผลการทดสอบ พบว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนมีผลต่อความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อาจ

กล่าวโดยสรุปว่า นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.77) มีความ

คาดหวังในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยว

อาเซียนท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.76) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ต่อ

เดือน 45,001-60,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.74) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001-

45,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.67) ท ั้ง นี้ นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มี

ความความหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 

3.65) 



91 
 

 

 สมมติฐานที่ 7 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอัตราการเข้าพักแตกต่างกันมีความคาดหวังใน

ด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอัตรการเข้าพักแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Independent Sample t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอัตราการเข้าพักแตกต่างกันมีต่อความคาดหวังด้านคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะ

เ ป็ น  (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็

ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางท่ี 4.11  

ตารางที่ 4.11  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่อง

          เที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรง

          แรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอัตราการเข้าพัก 

   

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 

0.639 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ผลที่ได้คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ 

(H0

ลักษณะ 

) หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอัตราการเข้าพักแตกต่างกันมีความคาดหวังด้านคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุป

อัตราการเข้าพัก Mean S.D. t p 

ความคาดหวังคุณภาพ 

การบริการโดยรวม 

เข้าพักครั้งแรก 3.70 0.228 0.356 0.639 

พักมากกว่า 1 ค ร ั้ง 3.68 0.219 0.474  
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คือ อัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวอาเซียนไม่มีผลต่อความคาดหวังในคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานท่ี 8 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวังในด้านคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในเข้าพักแตกต่างกันมีความคาดหวังด้าน

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Independent sample t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 ด ัง น ั้น ก ารยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักแตกต่างกันมีต่อความคาดหวัง

ด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะ

เ ป็ น  (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็

ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางท่ี 4.12  

ตารางที่ 4.12  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในคุณภาพการบริการของนักท่อง

          เที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรง

          แรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าพัก 

 

   

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 

0.528 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 ผลที่ได้คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ 

(H0

ลักษณะ 

) หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักแตกต่างกันมีความคาดหวังด้าน

วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก Mean S.D. t p 

ความคาดหวังคุณภาพ 

การบริการโดยรวม 

เพ่ือธุรกิจ 3.70 0.236 0.693 0.528 

เพ่ือการพักผ่อน 3.70 0.221 0.699  
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คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

กล่าวโดยสรุปคือ วัตถุประสงค์ในการเข้าพักของนักท่องเที่ยวอาเซียนไม่มีผลต่อความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 

 4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียน

ส่ ง ผ ล ต่ อการรับรู้ในด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้ในด้านคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Independent sample t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะ

เ ป็ น  (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็

ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.13 
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ตารางที่ 4.13  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยว

         อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก     

         ในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

 

   

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า การรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.194 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.05 ผลท่ีได้คือ ไม่มีหลักฐานที่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ (H0

 สมมติฐานท่ี 2 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

) หมายถึง 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ เพศของนักท่องเท่ียว

อาเซียนไม่มีผลต่อการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ด ัง น ั้น  การยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1

ลักษณะ 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน

เพศ Mean S.D. t p 

การรับรู้คุณภาพ 

การบริการโดยรวม 

ชาย 3.06 0.231 -1.291 0.194 

หญิง 3.09 0.219 -1.303  
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หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.14 

ตารางที่ 4.14  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยว

         อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก    

         ในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 

 

   

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า การรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.227 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.05 ผลท่ีได้คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ (H0

 สมมติฐานท่ี 3 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีการรับรู้ในด้านคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

) หมายถึง 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ อายุของนักท่องเท่ียว

อาเซียนไม่มีผลต่อการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

ลักษณะ อายุ Mean S.D. F p 

การรับรู้คุณภาพการ

บริการโดยรวม 

ต่ํากว่า 20 ปี 3.12 0.203   

20 – 30 ปี 3.08 0.228   

31 – 40 ปี 3.05 0.225   

41 – 50 ปี 3.06 0.252   

51 – 60 ปี 3.24 0.278   

61 ปี ข ึ้น ไ ป 2.97 0.289   

 รวม 3.07 0.228 1.390 0.227 
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  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ด ัง น ั้น  การยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางท่ี 4.15 

ตารางที่ 4.15  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยว

         อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก     

         ในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

 

ลักษณะ ภูมิลําเนา Mean S.D. F p 

การรับรู้

คุณภาพการ

บริการโดยรวม 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 3.06 0.226   

สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ 3.13 0.204   

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 3.08 0.226   

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3.07 0.219   

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 3.00 0.253   

รัฐบรูไนดารุสซาลาม 3.22 0.205   

มาเลเซีย 3.12 0.219   

ราชอาณาจักรกัมพูชา 2.97 0.158   

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2.98 0.258   

 รวม 3.07 0.228 1.596 0.124 



97 
 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า การรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.124 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.05 ผลท่ีได้คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ (H0

 สมมติฐานที่ 4 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ในด้าน

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

) หมายถึง 

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ ภูมิลําเนาของ

นักท่องเที่ยวอาเซียนไม่มีผลต่อการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ด ัง น ั้น  การยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.16 
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ตารางที่ 4.16  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยว

         อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก     

         ในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

   

   

 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า การรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.005 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่า 0.05 ผลท่ีได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

ลักษณะ 

) หมายถึง 

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี 

LSD แสดงผลดังตางท่ี 4.17 

ระดับการศึกษา Mean S.D. F p 

การรับรู้คุณภาพการ

บริการโดยรวม 

ประถมศึกษา 3.10 0.229   

มัธยมศึกษาตอนต้น 3.03 0.225   

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.07 0.229   

วิทยาลัย 3.05 0.221   

ปริ ญญาตรี 3.07 0.235   

ปริญญาโท 3.23 0.175   

ปริญญาเอก 3.08 0.056   

 รวม 3.07 0.228 3.111 0.005 
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ตารางที่ 4.17  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ 

         บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ 

 

ระดับ 

การศึกษา 

Mean ประถม 

ศึกษา    

มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

วิทยาลัย ปริ ญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

3.10 3.03 3.07 3.05 3.07 3.23 3.08 

ประถมศึกษา                                       3.10  -0.11 -0.12* -0.11 -0.07 0.07 -0.07 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3.03 0.11  -0.00 -0.00 0.04 0.19* 0.04 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 3.07  0.12* 0.00  0.00 0.04 0.19* 0.04 

วิทยาลัย 3.05 0.11 0.00 -0.00  0.04 0.19* 0.04 

ปริ ญญาตรี 3.07 0.07 -0.04 -0.04 -0.04  0.15* 0.00 

ปริญญาโท 3.23 -0.07  -0.19* -0.19*  -0.19*  -0.15*  -0.15 

ปริญญาเอก 3.08 0.07 -0.04 -0.04 -0.04 -0.00 0.15  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการ

ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า นักท่องเที่ยวอาเซียน

ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.10) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ค่าเฉล่ีย 3.07) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาโท โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีการรับรู้ต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าเฉล่ีย 3.03) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา และปริญญาโท โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าเฉลี่ย 

3.23) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่า

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.10) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ค่าเฉล่ีย 3.07) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท 

โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษา

ระดับวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 3.05) 
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 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท 

โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 3.07) 

 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัย และปริญญาตรี โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมี

การศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

และระดับปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 3.07) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 

3.05) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าเฉล่ีย 3.03) 

 จากผลการทดสอบ พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวอาเซียนมีผลต่อการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อาจ

กล่าวโดยสรุปว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

การศึกษาระดับประถมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.10) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาเอก 

(ค่าเฉลี่ย 3.08) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ค่าเฉล่ีย 3.07) และนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.05) ท ั้ง นี้ 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.03) 

 สมมติฐานที่ 5 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ในด้าน

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
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  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ด ัง น ั้น  การยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางท่ี 4.18 

ตารางที่ 4.18  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยว

         อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก     

         ในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 

 

 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า การรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.047 ซ่ึงมีค่า

ลักษณะ อาชีพ Mean S.D. F p 

การรับรู้คุณภาพ 

การบริการโดยรวม 

นักเรียน/นักศึกษา  3.10 0.229   

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.03 0.225   

พนักงานบริษัทเอกชน 3.07 0.229   

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3.05 0.221   

เกษียณ 3.52 0.169   

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 3.08 0.212   

อ่ืนๆ 0.00 0.000   

 รวม 3.07 0.228 2.266 0.047 
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น้อยกว่า 0.05 ผลท่ีได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) หมายถึง 

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกันของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD แสดงผลดังตาง

ท่ี 4.19 
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ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ 

         บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพเป็ นรายคู่ 

 

 

ระดับ 

การศึกษา 

Mean นักศึกษา รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย 

เกษียณ แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

3.10 3.03 3.07 3.05 3.52 3.08 

นักศึกษา  3.10  -0.06 -0.03 -0.05 0.41* -0.01 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.03 0.06  0.03 0.01 0.48* 0.04 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.07 0.32 -0.03  -0.02 0.44* 0.01 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3.05 0.05 -0.01 0.02  0.46* 0.03 

เกษียณ 3.52 -0.41*  -0.48* -0.44*  -0.46*  -0.43* 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน 3.08 0.01 -0.04 -0.01 -0.03 0.43*  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.7 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ในคุณภาพการบริการ

ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพ

นักศึกษา มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจาก

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพเกษียณ โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพเกษียณ (ค่าเฉล่ีย 3.52) มี

การรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยว

อาเซียนท่ีมีอาชีพนักศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.10) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพเกษียณ โดย

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพเกษียณ (ค่าเฉล่ีย 3.52) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

(ค่าเฉล่ีย 3.03) 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพเกษีย โดย

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพเกษียณ (ค่าเฉล่ีย 3.52) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

(ค่าเฉล่ีย 3.07) 

 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพเกษียณ (ค่าเฉล่ีย 3.52) 

โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีมีอาชีพเกษียณ (ค่าเฉลี่ย 3.52) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย (ค่าเฉล่ีย 3.05) 

 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพเกษียณอายุ มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพนักศึกษา รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และพ่อบ้าน/แม่บ้าน โดยนักท่องเที่ยว
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อาเซียนท่ีมีอาชีพเกษียณ (ค่าเฉลี่ย 3.52) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพนักศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.10) นักท่องเท่ียว

อาเซียนที่มีอาชีพนักศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.10) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน (ค่าเฉล่ีย 

3.08) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน (ค่าเฉล่ีย 3.07) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพ

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ค่าเฉล่ีย 3.05) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ค่าเฉล่ีย 

3.03) 

 จากผลการทดสอบ พบว่า อาชีพของนักท่องเท่ียวอาเซียนมีผลต่อการรับรู้ในคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อาจกล่าวโดย

สรุ ปว่า นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพเกษียณ  (ค่าเฉล่ีย 3.52) มีการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

(ค่าเฉล่ีย 3.10) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน (ค่าเฉล่ีย 3.08) นักท่องเท่ียวอาเซียน

ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  (ค่าเฉล่ีย 3.07) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย (ค่าเฉล่ีย 3.05) ท ั้ง นี้ นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้

ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.03) 

 สมมติฐานที่ 6 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ในด้าน

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น การยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐาน
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หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.20 

ตารางที่ 4.20  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยว

         อาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก     

         ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได้ 

 

   

 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า การรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.175 ซ่ึงมีค่า

มากกว่า 0.05 ผลท่ีได้คือ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ (H0

 สมมติฐานที่ 7 นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอัตราการเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้ในด้าน

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

) หมายถึง 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ รายได้ของนักท่องเท่ียว

อาเซียนไม่มีผลต่อการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

ลักษณะ 

: นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอัตราการเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

รายได้ต่อเดือน Mean S.D. F P 

การรับรู้คุณภาพ 

การบริการโดยรวม 

 ต่ํากว่า 15,000 บาท  3.11 0.215   

15,001 – 30,000 บาท 3.07 0.210   

30,001 – 45,000 บาท 3.05 0.234   

 45,001 – 60,000 บาท 3.03 0.244   

 มากกว่า  60,000 บาท 3.13 0.219   

 รวม 3.07 0.228 1.595 0.175 
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  H1

                สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Independent Sample T-test ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอัตราการเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเม่ือค่า

ความน่าจะเป็ น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง

ตารางท่ี 4.21  

ตารางที่ 4.21  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยว

         อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก     

         ในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามอัตราการเข้าพัก 

 

ลักษณะ อัตราการเข้าพัก Mean S.D. t p 

การรับรู้คุณภาพ 

การบริการโดยรวม 

เข้าพักครั้งแรก 3.06 0.225 -2.285 0.034 

พักมากกว่า 1 ค ร ั้ง 3.15 0.236 -2.196  

 

 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า การรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.034 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่า 0.047 ผลที่ได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอัตราการเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ อัตราการเข้าพัก

ของนักท่องเที่ยวอาเซียนมีผลต่อการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครกล่าวคือ โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เข้าพักกว่า 1 ค ร ั้ง 

(ค่าเฉล่ีย 3.15) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานครสูงกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเข้าพักครั้งแรก (ค่าเฉล่ีย 3.06) 
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 สมมติฐานที่ 8 นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้

ในด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีวัตถุประสงค์ในเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Independent Sample T-test ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้ด้าน

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเม่ือค่า

ความน่าจะเป็ น (p) มีค่ามากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดัง

ตารางท่ี 4.22  

ตารางที่ 4.22  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ในคุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยว

         อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก     

         ในกรุ งเทพมหานคร จําแนกตามวัตถุประสงค์ในการเข้าพัก 

 

   

 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า การรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.047 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่า 0.05 ผลท่ีได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

ลักษณะ 

) หมายถึง 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้ด้านคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ 

วัตถุประสงค์ในการเข้าพัก Mean S.D. t p 

การรับรู้คุณภาพการ

บริการโดยรวม 

เพ่ือธุรกิจ 3.04 0.216 -0.032 0.047 

เพ่ือการพักผ่อน 3.08 0.235 -0.032  
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วัตถุประสงค์ในการเข้าพักของนักท่องเที่ยวอาเซียนมีผลต่อการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวอาเซียนที่

วัตถุประสงค์ในการเข้าพักเพื่อการพักผ่อน  (ค่าเฉล่ีย 3.08) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครสูงกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมี

วัตถุประสงค์ในการเข้าพักเพื่อธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.04) 

 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีส่งผลต่อความ

คาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม กรณีศึกษา: โรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีหลายปัจจัยท่ีมีความสําคัญ โดยแสดงดังตารางท่ี 4.23 

 

ตารางท่ี 4.23  สรุ ปปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้

          คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก ใน 

          กรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง การรับรู้ 

เพศ × × 

อายุ × × 

ระดับการศึกษา √ √ 

ภูมิลําเนา √ × 

อาชีพ × √ 

รายได้ √ × 

อัตราการเข้าพัก × √ 

วัตถุประสงค์ของการเข้าพัก × √ 

   

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความคาดหวังของ

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีปัจจัยที่มีความสําคัญอยู่ด้วยกัน 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับ

การศึกษา ปัจจัยด้านภูมิลําเนา และปัจจัยด้านรายได้  
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 และเมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร พบว่า

มีปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ด้วยกัน 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านอาชีพ ปัจจัย

ด้านอัตราการเข้าพัก และปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของการเข้าพัก 

 

4.2 ระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 

 4.2.1 ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนมีระดับความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในคุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการมากท่ีสุดเป็ นอันดับท่ีหน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.77) อันดับที่สอง คือ ด้านความ

น่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ  (ค่าเฉล่ีย 3.71) อันดับที่สาม คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 

(ค่าเฉล่ีย 3.70) อันดับท่ีส่ี คือ ด้านความเห็นอกเห็นใจ (ค่าเฉล่ีย 3.67) และอันดับสุดท้าย คือ ความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.65) ดังตารางท่ี 4.24 
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ตารางที่ 4.24  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลําดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีมี

          ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติกใน             

          กรุงเทพมหานคร 

   

 4.2.2 ระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนมีระดับการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวอาเซียนมีการรับรู้ในคุณภาพการบริการด้านความเห็นอก

เห็นใจ มากที่สุดเป็นอันดับที่หน่ึง (ค่าเฉล่ีย 3.16) อันดับที่สอง คือ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจใน

การบริการ  (ค่าเฉล่ีย 3.11) อันดับที่สาม คือ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

(ค่าเฉล่ีย 3.06) อันดับท่ีส่ี คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.03) และอันดับสุดท้าย 

คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า มีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 2.97) ดังตารางท่ี 4.25     

 

 

 

 

 

ความคาดหวังในคุณภาพการบริการ Mean S.D. ระดับความ

คาดหวัง 

ลําดับท่ี 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.65 0.369 ปานกลาง 5 

ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 3.71 0.355 มาก 2 

ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3.77 0.418 มาก 1 

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 3.70 0.396 มาก 3 

ด้านความเห็นอกเห็นใจ 3.67 0.432 ปานกลาง 4 

รวม 3.70 0.227  - 
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ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลําดับการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อ     

 คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติกใน             

 กรุงเทพมหานคร 

 

 

4.3 ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

 4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบสมมติฐาน ด้านช่องว่างระหว่างความคาดหวัง 

(Expectation) และการรับรู้ (Perception) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการ (Service Quality) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร   

 สมมติฐานท่ี 1 นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการแตกต่างกับการรับรู้ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

การรับรู้ในคุณภาพการบริการ 

: นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการไม่

แตกต่างกับการรับรู้ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

Mean S.D. ระดับ 

การรับรู้ 

ลําดับท่ี 

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 3.03 0.382 ปานกลาง 4 

ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 3.11 0.366 ปานกลาง 2 

ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 3.06 0.376 ปานกลาง 3 

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 2.97 0.349 ปานกลาง 5 

ด้านความเห็นอกเห็นใจ 3.16 0.358 ปานกลาง 1 

รวม 3.07 0.227  - 
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  H1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Paired Sample T-test ในการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ดังนั้นการ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ

แตกต่างกับการรับรู้ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็ น (p) มีค่า

มากกว่า .05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเม่ือค่าความ

น่าจะเป็ น (p) มีค่าน้อยกว่า .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.26 

ตารางที่ 4.26  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน

          ที่มีต่อคุณลักษณะด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

          โรงแรมบูติก 

 

คุณลักษณะของ

คุณภาพการบริการ 

ความคาดหวัง การรับรู้ 
ช่ องว่าง 

(Gap) 
t Sig 

ด้านความเป็ นรูปธรรม

ของการบริการ 

Mean SD Mean SD 

3.65 0.369 3.03 0.382 0.62 26.313 0.000 

   

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการรับรู้ในด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังก่อนการเข้ารับบริการในด้านความ
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เป็นรูปธรรมของการบริการสูงกว่าการรับรู้หลังการเข้ารับบริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ  

 สมมติฐานท่ี 2 นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจใน

การบริการแตกต่างกับการรับรู้ในด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการโดยมีสมติฐานทาง

สถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ

ไม่แตกต่างกับการรับรู้ในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Paired Sample T-test ในการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ

แตกต่างกับการรับรู้ในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็ น (p) มีค่า

มากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่า

ความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.27 

ตารางที่ 4.27  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน

          ที่มีต่อคุณลักษณะด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

          หน้าโรงแรมบูติก 

 

คุณลักษณะของ

คุณภาพการบริการ 

ความคาดหวัง การรับรู้ 
ช่ องว่าง 

(Gap) 
t Sig 

ด้านความน่าเช่ือถือ

ไว้วางใจในการบริการ 

Mean SD Mean SD 

3.71 0.355 3.11 0.366 0.60 23.423 0.000 
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 จากตารางที่  4.27 พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 สมมติฐานที่ 3 นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านการตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการแตกต่างกับการรับรู้ในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

) หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความ

น่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการรับรู้ในด้านความน่าเชื่อถือ

ไว้วางใจในการบริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังก่อนการเข้ารับ

บริการในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการสูงกว่าการรับรู้หลังการเข้ารับบริการในด้าน

ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ   

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

   H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านการตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการไม่แตกต่างกับการรับรู้ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Paired Sample T-test ในการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านการตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการแตกต่างกับการรับรู้ในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็ น (p) มีค่า

มากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่า

ความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.28 
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ตารางที่ 4.28  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน

          ที่มีต่อคุณลักษณะด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการของแผนกต้อนรับ

          ส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

 

   

 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ได้คือปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 สมมติฐานท่ี 4 นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า

ของผู้รับบริการแตกต่างกับการรับรู้ในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการ 

) หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้าน

การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการรับรู้ในด้านการ

ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวัง

ก่อนการเข้ารับบริการในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการสูงกว่าการรับรู้หลังการ

เข้ารับบริการในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ   

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของ

ผู้รับบริการไม่แตกต่างกับการรับรู้ในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการ 

1

คุณลักษณะของ

คุณภาพการบริการ 

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของ

ผู้รับบริการแตกต่างกับการรับรู้ในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการ 

ความคาดหวัง การรับรู้ 
ช่ องว่าง 

(Gap) 
t Sig 

ด้านการตอบสนอง

ความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

Mean SD Mean SD 

3.77 0.418 3.06 0.376 0.71 26.816 0.000 
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 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Paired Sample T-test ในการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็ น (p) มีค่า

มากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่า

ความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.29 

ตารางที่ 4.29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน

          ที่มีต่อคุณลักษณะด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

          โรงแรมบูติก 

 

 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ได้คือปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

คุณลักษณะของคุณภาพ

การบริการ 

) หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้าน

การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการของผู้รับบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการรับรู้ใน

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความ

คาดหวังก่อนการเข้ารับบริการในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการสูงกว่าการรับรู้

หลังการเข้ารับบริการในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการ   

ความคาดหวัง การรับรู้ 
ช่ องว่าง 

(Gap) 
t Sig 

ด้านการให้ความมั่นใจ

แก่ลูกค้าของผู้รับบริการ 

Mean SD Mean SD 

3.70 0.396 2.97 0.349 0.73 28.843 0.000 
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 สมมติฐานที่ 5 นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความเห็นอกเห็นใจของ

ผู้รับบริการแตกต่างกับการรับรู้ในด้านความเห็นอกเห็นใจ  

 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

  H0 

  H

: นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการไม่

แตกต่างกับการรับรู้ในด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการ 

1

 สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติ Paired sample t-test ในการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการ

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H

 : นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการ

แตกต่างกับการรับรู้ในด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการ   

0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง  (H1) ก็ต่อเม่ือค่าความน่าจะเป็ น (p) มีค่า

มากกว่า 0.05 และการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) ก็ต่อเมื่อค่า

ความน่าจะเป็น (p) มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.30 

ตารางที่ 4.30  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน

          ท่ีมีต่อคุณลักษณะด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการของแผนกต้อนรับ  

          ส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

 

   

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

คุณลักษณะของคุณภาพ

การบริการ 

ความคาดหวัง การรับรู้ 
ช่ องว่าง 

(Gap) 
t Sig 

ด้านความเห็นอกเห็นใจ

ของผู้รับบริการ 

Mean SD Mean SD 

3.67 0.432 3.16 0.358 0.51 19.749 0.000 
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กรุงเทพมหานคร มีค่า p เท่ากับ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลที่ได้คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1

 

) หมายถึง นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังในด้านความเห็นอก

เห็นใจของผู้รับบริการของผู้รับบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการรับรู้ในด้านความเห็นอกเห็น

ใจของผู้รับบริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังก่อนการเข้ารับบริการใน

ด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการสูงกว่าการรับรู้หลังการเข้ารับบริการในด้านความเห็นอก

เห็นใจของผู้รับบริการ 

4.4 ความคิดเห็นของหัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้า ที่มีต่อคุณภาพงานบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 

 ในส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์หัวหน้างานแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 โรงแรม ได้แก่  ผู้จัดการโรงแรมแอ

สเพน สวีท โรงแรมสยามเฮอริเทจ โรงแรมฮาว์เวิร์ดสแควร์ โรงแรมเอฟเอ็กซ์ มักกะสัน และ

โรงแรมสีลม ศีรีนทร์ โดยผู้ท่ีถูกสัมภาษณ์ในครั้งนี้ หมายถึง หัวหน้างานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและ

บริหารงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้าซ่ึงถือเป็ นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้า รองผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า หัวหน้ารอบหรือตําแหน่งเทียบเท่า เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ที่

ถูกสัมภาษณ์ขอสงวนชื่อ-นามสกุลและตําแหน่งที่ดํารงอยู่ในปัจจุบัน เน่ืองจากข้อมูลที่กล่าวมา

อาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีประจําวัน โดยพิจารณาประเด็นในการสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้านตามเคร่ืองมือประเมินคุณภาพ

การบริการ (SERVQUAL) ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความเชื่อถือและ

ไว้วางใจ ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านการให้ความมั่นใจและด้านความเห็นอกเห็นใจ ของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ต่อไป 
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 4.4.1 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ตามความ

คิดเห็นของหัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมานคร 

 4.4.1.1 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความเป็ น

รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร

เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 

 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ท่าน พบว่า การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมนั้น มีความสําคัญเป็นอย่างมาก

เน่ืองจากเป็ นด่านแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการแล้วได้พบปะ พูดคุย สอบถามกับ

พนักงานผู้ให้บริการภายในแผนก ซ่ึงหากสามารถที่จะปรับปรุงการบริการให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามา

ใช้บริการสามารถสัมผัสและรับรู้ถึงการส่งมอบการบริการท่ีดีได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซ่ึ งถือได้

ว่าสามารถประสบความสําเร็จในขั้นแรกของการให้บริการ โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลรักษาความ

สะอาดเรียบร้อยของบริเวณโดยรอบโถงต้อนรับ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่างๆเพื่อ

อํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัก อาทิ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีไว้ให้บริการแก่

นักท่องเที่ยวควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ภายในโรงแรมควรมี

ครอบคลุมในทุกส่วนงาน เพื่ออํานวยสะดวกและง่ายต่อการค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับนักท่องเท่ียว

ที่มาใช้บริการ อีกทั้งโปรชัวร์หรือแผ่นพับที่เตรียมไว้ให้ข้อมูลควรจะมีความสวยงาม น่าสนใจ 

ข้อความอ่านง่ายและชัดเจน เป็นต้น นอกจากนั้นพนักงานต้อนรับส่วนหน้าจะต้องสวมใส่ชุด

เคร่ืองแบบท่ีสะอาดเรียบร้อย และหากสามารถมีเคร่ืองแต่งกายที่ตรงกับแนวคิดของโรงแรมจะถือ

ว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก ดังที่หัวหน้างานโรงแรมสยามเฮอริเทจ (2556) กล่าวไว้ว่า “โรงแรมท่ี

มีชุดเคร่ืองแบบของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าได้ตรงตามกับการตกแต่งของโรงแรม ถือได้ว่าเป็ น

จุดขายและเป็นจุดเด่นท่ีสามารถดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเท่ียวท่ีมาพักได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ

โรงแรมของตนท่ีมีการตกแต่งตัวอาคารและห้องพักแบบล้านนา จึงเลือกใช้เคร่ืองแบบของพนักงาน

เป็นผ้าพื้นเมือง และมีโทนสีเข้ากับโรงแรม” เป็ นต ้น 

           4.4.1.2 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความ

น่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 



122 
 

 

 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ท่าน พบว่า การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความ

น่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ (Reliability) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติกนั้น เป็นสิ่ง

ที่จะผู้บริหารและพนักงานผู้ให้บริการควรจะมีการคํานึงถึงมากเป็ นอันดับแรก เน่ืองจากจะมีความ

เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการเข้าพักของนักท่องเที่ยว โดยการจะสร้างความน่าเช่ือถือของการ

บริการควรจะเริ่มต้นจากการรักษาเวลาและรักษาคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับนักท่องเที่ยว อาทิ เวลาใน

การส่งมอบห้องพักของโรงแรมทั่วไปคือเวลาบ่ายสองโมงตรง ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวเดินทาง

มาถึงโรงแรมแล้วควรจะมีการจัดเตรียมห้องพักไว้รอและพร้อมส่งมอบห้องพักให้กับนักท่องเท่ียว

ได้ในทันที นักท่องเท่ียวจะรู้สึกพึงพอใจ เป็นต้น นอกจากนี้หากนักท่องเท่ียวประสบกับปัญหาหรือ

ความไม่พึงพอใจเกิดขึ้นภายในโรงแรมในฐานะท่ีเราเป็นพนักงานควรจะต้องแสดงความจริงใจใน

การช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ซ่ึงโรงแรมแต่ละแห่งก็จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน

ออกไป เช่นเดียวกับหัวหน้างานโรงแรมฮาว์เวิร์ดสแควร์ (2556) ได้กล่าวไว้ว่า “การบริหารงานและ

แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าตนได้ดําเนินการตามหลักคําว่า HEAT ซ่ึ งเริ่มท่ี H=Hear คือ

พยายามเป็นผู้ฟังที่ดี และรับฟังทุกข้อร้องเรียนเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริการ

ต่อไป หลังจากนั้นต่อด้วย E=Empathize การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้คิดเสมอว่าปัญหาของลูกค้าคือ

ปัญหาของเรา เพื่อจะได้หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด และ

สิ่งต่อไปที่ผู้ให้บริการทุกคนควรจะต้องปฏิบัติคือ A=Apologize กล่าวขอโทษลูกค้ากับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นอย่างมีมารยาทที่สุด และสุดท้ายคือ T=Take Action ควรจะมีการดําเนินการในการแก้ไข

ปัญหาข้อร้องเรียนนั้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือให้ลูกค้าผ่อนคลายอารมณ์ลงและรู้สึกพึง

พอใจ และหลังจากนั้นต้องพยายามปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นอีก” และนอกจากนั้น

หัวหน้างานโรงแรมแอสเพน สวีท (2556) ยังกล่าวไว้ว่า “ การจะทําให้ลูกค้าเช่ือถือและไว้วางใจใน

การบริการนั้น ควรจะต้องเริ่มจากการให้บริการที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณภาพตั้งแต่การ

ให้บริการในครั้งแรก” 

 4.4.1.3 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 

 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ท่าน พบว่า การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านการ
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดที่หัวหน้างานแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าควรจะคํานึงถึงในการส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยในครั้งนี้ว่านักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

มากท่ี สุ ด โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการกระตุ้นให้พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้ามีความ

กระตือรือร้นที่จะให้บริการแก่แขกอย่างทันท่วงที ดังที่หัวหน้างานโรงแรมเอฟเอ็กซ์ มักกะสัน

(2556) กล่าวไว้ว่า “เมื่อโรงแรมมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากคอยรอรับการบริการอยู่บริเวณโถง

ต้อนรับ พนักงานควรจะต้องมีการส่งสายตา หรือรอยยิ้มเพื่อเป็นสัญญาณให้แก่นักท่องเที่ยวทราบ

ว่าพนักงานเห็นและรับทราบแล้วว่านักท่องเที่ยวรอเข้ารับบริการอยู่ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันการไม่พึง

พอใจในการทํางานของพนักงานบริการ” นอกจากนี้โรงแรมบูติกควรจะอํานวยความสะดวกในการ

ติดต่อส่ือสารระหว่างแผนกต้อนรับส่วนหน้ากับนักท่องเที่ยว ให้สามารถติดต่อส่ือสารได้ง่าย 

รวดเร็ว และหลากหลาย อาทิ ติดต่อทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 4.4.1.4 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านการให้ความ

มั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่ม

คุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 

 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ท่าน พบว่า การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านการให้ความ

มั่นใจแก่ลูกค้านั้นควรจะมุ่งเน้นไปที่ความรู้ความสามารถของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าใน

การให้ข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเท่ียวที่มีความถูกต้องและชัดเจน อาทิ ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม ข้อมูล

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น เมื่อใดที่พนักงานมีความรู้เพียงพอจะส่งผลต่อความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยว ดังที่หัวหน้างานโรงแรมฮาว์เวิร์ดสแควร์ (2556) กล่าวไว้ว่า “หาก

นักท่องเท่ียวต้องการสอบถามเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีน่าท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ นอกจากพนักงานผู้

ให้บริการจะต้องสามารถแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวได้แล้ว ยังจะต้องสามารถอธิบายรายละเอียดของ

การเดินทาง กฎระเบียบในการเข้าชมได้อย่างถูกต้อง และยังรวมถึงความปลอดภัยของสถานที่

ท่องเท่ียวน ั้นๆด้วย เพื่อเป็ นข้อมูลให้นักท่องเท่ียวสามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง หากทําได้เช่นนี้

ไม่เพียงแต่จะได้รับความมั่นใจจากนักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวจะเกิดความพึงพอใจและกลับมา

พักซํ้าในโอกาสต่อไป” และนอกจากนี้ยังควรเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยทักษะ

ความสามารถทางด้านภาษา ความซ่ือสัตย์ และมารยาทของพนักงานผู้ให้บริการ 
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            4.4.1.5 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความเห็นอก

เห็นใจ (Empathy) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มคุณภาพ

การบริการให้ดียิ่งขึ้น 

 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ท่าน พบว่า การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความเห็นอก

เห็นใจแก่ลูกค้านั้นควรจะมุ่งเน้นไปที่ความเข้าอกเข้าใจนักท่องเที่ยวเป็นรายบุคคล เน่ืองจากแต่ละ

บุคคลมีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยเพศ วัย รายได้และปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย ซ่ึงหากทาง

โรงแรมเข้าใจในรายละเอียดเหล่านี้จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวได้เป็ นอย่าง

มาก โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กอย่างโรงแรมบูติก ที่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวได้เป็นรายบุคคล 

เช่น นักท่องเท่ียวท่ีมีเด็กเล็กเข้าพักด้วย จะมีความต้องการด้านอุปกรณ์เกี่ยวกับดูแลเด็กค่อนข้างมาก 

หากเราจัดเตรียมไว้ให้ก่อนจะได้รับคําชื่นชมจากนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน ดังที่หัวหน้างาน

โรงแรมสีลม ศิรีนทร์ (2556) กล่าวไว้ว่า “ ข้อได้เปรียบของโรงแรมบูติกหรือโรงแรมขนาดเล็กนี้คือ 

การดูแลเอาใจใส่ลูกค้ารายบุคคล ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและนําไปสู่การแนะนําบอกต่อกับเพื่อน 

ญาติพี่น้อง และคนรู้จักให้มาพักที่โรงแรมของเราอีก จึงถือว่าทางโรงแรมควรจะให้ความสําคัญกับ

คุณภาพการบริการทางด้านนี้มาก” 



 

 

บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีส่งผลต่อ

ความคาดหวังและการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยว

อาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียน

ท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

และเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน 

 การวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการวิจัย

เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเข้าพัก

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 คืน จํานวน 400 คน โดยศึกษาเฉพาะโรงแรมบูติกท่ีมี

จํานวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง ราคาห้องพักอยู่ระหว่าง 1,000 บาท ถึง 2,500 บาท มีความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบและตกแต่งให้โดดเด่น แตกต่างไปจากโรงแรมประเภทอื่นๆ ซ่ึงถือว่า

เป็ นจุดขายท่ีสําคัญของโรงแรมประเภทนี้ พร้อมทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าพักแต่ละ

ครั้งอย่างสะดวกสบาย โรงแรมบูติกนี้จะรวมเอาโรงแรมประเภท Chic Hotel, Hip Hotel, Design 

Hotel และ Lifestyle Hotel เข้าไปด้วย ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 28 แห่ง  
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 ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และในการ

วิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณา โดยใช้การแจกแจงค่าความถี่ การคํานวณหาค่าร้อยละตาม

ลักษณะของตัวแปรในการแสดงผล ส่วนของการวิเคราะห์ค่าความคาดหวังและการรับรู้ในการ

บริการทั้ง 25 ปัจจัยย่อยและ 5 ปัจจัยหลักของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะใช้ Paired Sample T-

test ในการคํานวณ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแตกต่าง/ช่องว่าง ซ่ึ ง

ค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจัยจะถูกคํานวณจากการรวมค่าทั้งหมดและหารด้วยจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด ส่วนค่าความแตกต่าง/ช่องว่างจะถูกคํานวณจากค่าเฉลี่ยของค่าการรับรู้ในการบริการหัก

ด้วยค่าเฉล่ียของความคาดหวังในการบริการ สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพได้ทําการสัมภาษณ์หัวหน้า

งานแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดยทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และนําข้อมูลที่ได้มา

สรุ ปประเด็นสําคัญเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 ผู้วิจัยขอนําเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ 

  5.1 สรุปผลการวิจัย 

  5.2 การอภิปรายผล 

  5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 5.1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเท่ียวอาเซียนที่เข้าพักโรงแรมบูติกทั้ง 28 

รายช่ือ ทั้งหมด 400 คน พบว่า ผู้ใช้บริการชาวอาเซียนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 276 คน คิด

เป็นร้อยละ 69.0 อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีภูมิลําเนาอยู่ใน

ประเทศสิงคโปร์ จํานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.7 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 

194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 ทั้งนี้ประชากรส่วนมากประกอบอาซีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 

181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 ซ่ึงรายได้อยู่ระหว่าง 30,001-45,000 บาท จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 42.7 ส่วนใหญ่เข้าพักโรงแรมบูติกท่ีทําการเก็บข้อมูลเป็นครั้งแรกจํานวนสูงถึง 365 คน คิดเป็น

ร้อยละ 91.2 และมาพัโดยมีวัตถุประสงค์มาท่องเท่ียวเพื่อการผักผ่อน จํานวน 235 คน คิดเป็ นร้อยละ 

58.7 

 

 5.1.2 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่

ส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ในด้านคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร 

  5.1.2.1 การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของความคาดหวังของนักท่องเท่ียวอาเซียน

ที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ พบว่า 

 1) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคาดหวังในคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนเพศ

หญิงและเพศชายมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

 2) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังในคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนทุก

กลุ่มอายุมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกัน (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

 3) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ค่า p เท่ากับ 0.026 และเม่ือทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกัน

ของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า ภูมิลําเนาของนักท่องเที่ยวอาเซียนมีผลต่อความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดย

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากรัฐบรูไนดารุสซาลาม (ค่าเฉลี่ย 3.85) มีความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

ภูมิลําเนาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ค่าเฉล่ีย 3.77) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ค่าเฉล่ีย 3.74) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจาก

สาธารณรัฐสิงคโปร์  (ค่าเฉล่ีย 3.72) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากมาเลเซีย(ค่าเฉล่ีย 3.71) 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์(ค่าเฉล่ีย 

3.66) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
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ท ั้ง นี้ นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาจากราชอาณาจักรกัมพูชา มีความความหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.58)  

 4) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ค่า p เท่ากับ 0.049 และเม่ือทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกัน

ของค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเท่ียวอาเซียนมีผลต่อความคาดหวัง

ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับปริ ญญาเอก (ค่าเฉล่ีย 3.88) มีความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

การศึกษาระดับประถมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.76) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท 

(ค่าเฉลี่ย 3.75) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ค่าเฉล่ีย 3.71) และนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย 3.62) ท ั้ง นี้ 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความความหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.60)  

 5) นักท่องเท่ียวอาเซี ยนท่ีมีอาชี พแตกต่างกันมีความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียว

อาเซียนทุกกลุ่มอาชีพมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกัน (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

 6) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ค่า p เท่ากับ 0.007 และเม่ือทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกัน

ของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนมีผลต่อความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดย

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.77) มีความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

รายได้ต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 3.76) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 45,001-

60,000 บาท (ค่าเฉลี่ย 3.74) และนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001-45,000 บาท 

(ค่าเฉล่ีย 3.67) ท ั้ง นี้ นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีความความหวัง

ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
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 7) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอัตราการเข้าพักแตกต่างกันมีความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยว

อาเซียนที่เข้าพักครั้งแรกและเข้าพักกว่า 1 ครั้ง มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกัน (ค่าเฉล่ีย 3.70)   

 8) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักแตกต่างกันมีความ

คาดหวังในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดย

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน มีความคาดหวัง

ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครใกล้

เท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

  5.1.2.2 การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ พบว่า 

 1) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวอาเซียนเพศหญิง

และเพศชายมีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกัน (ค่าเฉล่ีย 3.07) 

 2) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนทุกกลุ่มอายุ

มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานครใกล้เคียงกัน (ค่าเฉล่ีย 3.07) 

 3) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาแตกต่างกันมีการรับรู้ในคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวอาเซียนทุก

ภูมิลําเนามีความการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกัน (ค่าเฉล่ีย 3.07) 

 4) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ค่า p เท่ากับ 0.005 และทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกันของ

ค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวอาเซียนมีผลต่อการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท (ค่าเฉล่ีย 3.23) มีการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพ
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การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา (ค่าเฉล่ีย 3.10) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก (ค่าเฉล่ีย 3.08) 

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ค่าเฉล่ีย 3.07) และ

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย (ค่าเฉล่ีย 3.05) ท ั้ง นี้ นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.03)  

 5) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้ในคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ค่า p เท่ากับ 0.047 และทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างกันของค่าเฉล่ีย

รายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า อาชีพของนักท่องเท่ียวอาเซียนมีผลต่อการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมี

เกณียณอายุ (ค่าเฉล่ีย 3.52) มีการรับรู้ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  (ค่าเฉล่ีย 3.10) นักท่องเที่ยว

อาเซียนท่ีมีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน  (ค่าเฉลี่ย 3.08) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน (ค่าเฉล่ีย 3.07) และนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (ค่าเฉล่ีย 3.05) 

ท ั้ง นี้ นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีรายได้อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.03) 

 6) นักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยว

อาเซียนทุกกลุ่มรายได้มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกัน (ค่าเฉล่ีย 3.07) 

 7) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอัตราการเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ค่า p เท่ากับ 0.034 กล่าวคือโดย นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเข้าพักกว่า 1 ค ร ั้ง (ค่าเฉล่ีย 

3.15) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานครสูงกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเข้าพักครั้งแรก (ค่าเฉล่ีย 3.06)    

 8) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักแตกต่างกันมีการรับรู้

ในคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่า p เท่ากับ 0.047 กล่าวคือโดย นักท่องเที่ยวอาเซียนที่วัตถุประสงค์ในการ

เข้าพักเพื่อการพักผ่อน  (ค่าเฉลี่ย 3.08) มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก
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ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครสูงกว่านักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีวัตถุประสงค์ใน

การเข้าพักเพ่ือธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.04) 

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความคาดหวังของ

นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีปัจจัยที่มีความสําคัญอยู่ด้วยกัน 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับ

การศึกษา ปัจจัยด้านภูมิลําเนา และปัจจัยด้านรายได้  

 และเมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร พบว่า

มีปัจจัยท่ีมีความสําคัญอยู่ด้วยกัน 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านระดับการศึกษา ปัจจัยด้านอาชีพ ปัจจัย

ด้านอัตราการเข้าพัก และปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ของการเข้าพัก 

 

 5.1.2  ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและระดับ

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพิจารณาระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเท่ียวอาเซียนมี

ความคาดหวังในคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.70 โดยมีความคาดหวังใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 

3.77 อันดับที่สอง คือ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการท่ีค่าเฉล่ีย 3.71 อันดับที่สาม คือ 

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการท่ีค่าเฉล่ีย 3.70 อันดับท่ีส่ี คือ ด้านความเห็นอกเห็นใจลูกค้าท่ี

ค่าเฉล่ีย 3.67 และอันดับสุดท้าย คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสุดท่ี 3.65 

 และเมื่อพิจารณาระดับการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วน

หน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนมีการรับรู้ในคุณภาพการบริการ

อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึ งมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.07 โดยมีการรับรู้ในคุณภาพการบริการด้านความเห็นอก

เห็นใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุดท่ี 3.16 อันดับท่ีสอง คือ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการท่ีค่าเฉล่ีย 

3.11 อันดับท่ีสาม คือ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการท่ีค่าเฉล่ีย 3.06 อันดับท่ีส่ี คือ 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการท่ีค่าเฉล่ีย 3.03 และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่

ผู้รับบริการ มีค่าเฉล่ียต่ําท่ีสุดท่ี 2.97 
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 5.1.3 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ

การรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร สูงกว่าการรับรู้ที่

มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร

ในทุกด้านโดยเม่ือพิจารณารายได้พบว่า  

 1) คุณลักษณะด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความ

คาดหวังท่ีค่าเฉล่ีย 3.65 และมีการรับรู้ที่ค่าเฉล่ีย 3.03 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 0.62 และผลการวิเคราะห์ค่า

ความแตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติ Paired Sample T-test พบว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังใน

ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการรับรู้ในด้านความเป็น

รูปธรรมของการบริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังก่อนการเข้ารับ

บริการในด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการสูงกว่าการรับรู้หลังการเข้ารับบริการในด้านความ

เป็นรูปธรรมของการบริการ 

 2) คุณลักษณะด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ นักท่องเที่ยวอาเซียนมี

ความคาดหวังที่ค่าเฉลี่ย 3.71 และมีการรับรู้ที่ค่าเฉลี่ย 3.11 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 0.60 และผลการ

วิเคราะห์ค่าความแตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติ Paired Sample T-test พบว่า นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความ

คาดหวังในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการรับรู้ในด้าน

ความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังก่อน

การเข้ารับบริการในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการสูงกว่าการรับรู้หลังการเข้ารับบริการ

ในด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ 

 3) คุณลักษณะด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ นักท่องเที่ยว

อาเซียนมีความคาดหวังท่ีค่าเฉล่ีย 3.77 และมีการรับรู้ที่ค่าเฉล่ีย 3.06 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 0.71 และผล

การวิเคราะห์ค่าความแตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติ Paired Sample T-test พบว่า นักท่องเท่ียวอาเซียนมี

ความคาดหวังในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการ

รับรู้ในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเท่ียวอาเซียนมี



133 
 

 

ความคาดหวังก่อนการเข้ารับบริการในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการสูงกว่าการ

รับรู้หลังการเข้ารับบริการในด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 4) คุณลักษณะด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความ

คาดหวังท่ีค่าเฉล่ีย 3.70 และมีการรับรู้ที่ค่าเฉล่ีย 2.97 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 0.73 และผลการวิเคราะห์ค่า

ความแตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติ Paired Sample T-test พบว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังใน

ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการของผู้รับบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการรับรู้

ในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความ

คาดหวังก่อนการเข้ารับบริการในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการสูงกว่าการรับรู้

หลังการเข้ารับบริการในด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าของผู้รับบริการ 

 5) คุณลักษณะด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ นักท่องเท่ียวอาเซียนมี

ความคาดหวังที่ค่าเฉลี่ย 3.67 และมีการรับรู้ที่ค่าเฉลี่ย 3.16 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 0.51 และผลการ

วิเคราะห์ค่าความแตกต่าง โดยใช้ค่าสถิติ Paired Sample T-test พบว่า นักท่องเท่ียวอาเซียนมีความ

คาดหวังในด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการของผู้รับบริการแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับการ

รับรู้ในด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการ กล่าวโดยสรุปคือ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความ

คาดหวังก่อนการเข้ารับบริการในด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการสูงกว่าการรับรู้หลังการ

เข้ารับบริการในด้านความเห็นอกเห็นใจของผู้รับบริการ 

 

 5.1.4 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ

ให้ดียิ่งขึ้น  ตามความคิดเห็นของหัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมา

นคร 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 โรงแรม ได้แก่  โรงแรมแอสเพน สวีท โรงแรมสยามเฮอริเทจ โรงแรม

ฮาว์เวิร์ดสแควร์ โรงแรมเอฟเอ็กซ์ มักกะสัน และโรงแรมสีลม ศิรินทร์ พบว่า หัวหน้างานแผนก

ต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพการบริการของ

ทางแผนก โดยยึดหลักการส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเกณฑ์การ



134 
 

 

พิจารณาคุณภาพการบริการตามปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ น

รูปธรรมของการบริการ ด้านความเช่ือถือและไว้วางใจ ด้านการตอบสนองของพนักงาน ด้านการให้

ความมั่นใจและด้านการเห็นอกเห็นใจ ตามเคร่ืองมือประเมินคุณภาพการบริการ (SERVQUAL) 

และนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมด้านคุณภาพการบริการ ซ่ึงนอกจากจะเป็น

พัฒนาทักษะในการทํางาน ช่วยให้พนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าตั้งใจให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

ด้วยจิตใจบริการที่ดี ยังเป็นช่วยลดโอกาสผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการส่งมอบการบริการอีกด้วย 

และท้ายที่สุดคือเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด โดยได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติกไว้ตามประเด็นต่างๆดังนี้ 

   5.1.4.1  ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ผู้รับบริการจะต้องมีการติดต่อและ

มีปฏิสัมพันธ์กับแผนกต้อนรับส่วนหน้าซ่ึงจะอยู่บริเวณโถงต้อนรับมากที่สุด ดังนั้นเร่ืองการดูแล

รักษาความสะอาดเรียบร้อย และความปลอดภัยของบริเวณโดยรอบมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 

รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่างๆเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่เข้ามาพัก 

อาทิ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีไว้ให้บริการควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และโปรแกรม

สําเร็จรูปที่ใช้ภายในโรงแรมควรมีครอบคลุมในทุกส่วนงาน เพื่ออํานวยสะดวกและง่ายต่อการ

ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มาเข้ารับบริการบริการ อีกทั้งโปรชัวร์หรือแผ่นพับที่เตรียมไว้ให้

ข้อมูลควรจะมีความสวยงาม น่าสนใจ ข้อความอ่านง่ายและชัดเจน นอกจากนี้ควรจะมีป้ ายบอกทาง

หรือบอกตําแหน่งตามจุดให้บริการต่างๆของแผนกต้อนรับส่วนหน้า อาทิ ส่วนต้อนรับ ส่วนข้อมูล

ข่าวสาร และส่วนดูแลสัมภาระ เป็นต้น และที่สําคัญพนักงานผู้ให้บริการในแผนกต้อนรับส่วนหน้า

จะต้องสวมใส่ชุดเคร่ืองแบบท่ีสะอาดเรียบร้อย เหมาะสม ถ้าสามารถมีชุดเคร่ืองแบบพนักงานท่ีตรง

กับรูปแบบของโรงแรม จะเป็นสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจจากผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี  

   5.1.4.2  ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ พนักงานผู้ให้บริการในแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าจะต้องให้บริการด้วยความถูกต้อง เหมาะสมและมีคุณภาพตั้งแต่ครั้งแรก สามารถ

อธิบายถึงข้อจํากัดและแนะนําการใช้บริการต่างๆได้อย่างถูกต้อง และยังต้องรักษาเวลาและรักษา

คํามั่นสัญญาท่ีให้ไว้กับผู้รับบริ การอีกด้วย เช่น ทางโรงแรมได้กําหนดระยะเวลาในการเช็คอินและ

การส่งมอบสัมภาระให้กับผู้รับบริการภายใน 15 นาที ก็จะต้องทําให้ได้ตรงตามที่สัญญาไว้เพื่อให้
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ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการ นอกจากนี้แผนกต้อนรับส่วนหน้าควรมีความพร้อมใน

ให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าเป็นอย่างดีโดยสม่ําเสมอ    

  5.1.4.3 ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ พนักงานผู้ให้บริการใน

แผนกต้อนรับส่วนหน้าจะต้องให้บริการอย่างรวดเร็ว หากผู้รับบริการจะต้องรอการเข้ารับบริการ

ควรจะต้องมีวิธีการจัดการเพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น อาจจะมีการยิ้มทักทาย 

ส่งสายตา เพื่อให้ผู้รับบริการทราบว่าท่านจะเป็ นผู้ได้รับบริการเป็นรายต่อไป และควรจะอํานวย

ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารระหว่างแผนกต้อนรับส่วนหน้ากับผู้รับบริการ ให้สามารถ

ติดต่อส่ือสารได้ง่าย รวดเร็ว และหลากหลาย อาทิ ติดต่อทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น

ต้น หากเมื่อผู้ใช้บริการมีการร้องเรียนแผนกต้อนรับส่วนหน้าจะต้องแสดงความจริงใจ 

กระตือรือร้นในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าทางโรงแรม

เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหานั้นและพร้อมท่ีจะนํามาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

  5.1.4.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พนักงานผู้ให้บริการในแผนก

ต้อนรับส่วนหน้า จะต้องให้บริการผู้รับบริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และบริการด้วยรอยยิ้ม 

และมีความซ่ือสัตย์ จะต้องความรอบรู้ทั้งในเร่ือง ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงแรม ข้อมูลทั่วไปของ

โรงแรม ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณใกล้เคียง และจะต้องให้ข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเท่ียวท่ีมีความ

ถูกต้องและชัดเจน และนอกจากนี้ยังควรเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยทักษะ

ความสามารถทางด้านภาษา อาทิ หากกลุ่มผู้รับบริการหรือลูกค้าหลักของโรงแรมเป็นชาวจีน ก็ควร

ท่ีจะมีพนักงานท่ีสามารถพูดภาษาจีนได้เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกถึงความสะดวกสบาย เป็นต้น  

   5.1.4.5 ด้านความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ ควรจะมุ่งเน้นไปที่ความเข้าอก

เข้าใจผู้รับบริการเป็นรายบุคคล เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยเพศ วัย 

รายได้และปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดการการบริการได้แบบเฉพาะเจาะจง แต่

จะต้องไม่เลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการบางราย ยิ่งไปกว่านั้นหากทางโรงแรมมีการจัดเก็บข้อมูลความ

ต้องการพิเศษของผู้รับบริการไว้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าพักครั้งต่อไปจะสามารถสร้าง

ความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมาก 
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5.2 อภิปรายผล 

 

 การวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ทําให้ทราบถึง

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนท่ีส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ในคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ระดับความ

คาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของ

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการ

รับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร และความคิดเห็นของหัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้าท่ีมีต่อ

คุณภาพงานบริการของแผนต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์

เชิงลึก เพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม

เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการด้านธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้

ประกอบการวางแผนและเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าโรงแรม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผ็ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น  

 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นําผลการศึกษาวิจัยมาพิจารณาประกอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้  

 

 5.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวอาเซียน 

 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เข้าพักโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจํานวนนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ จําแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2554 (กรมการท่องเที่ยว, 2554) ซ่ึงผลการสํารวจ พบว่า มี

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวเพศชาย

มากกว่าเพศหญิงในสัดส่วนร้อยละ 55.8 และ 44.2  
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 กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวอาเซียนส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี  จากข้อมูลสถิติ

จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จําแนกตามอายุ ปี พ.ศ. 2554 (กรมการท่องเที่ยว, 2554) พบว่า มี

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 35-44 ปี  เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมากเป็นลําดับที่ 2 รอง

มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ซ่ึงถือว่าบุคคลช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี 

เป็ นวัยผู้ใหญ่ที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบผลสําเร็จ และมีความรับผิดชอบ ทําให้มี

ความสนใจเดินทางท่องเท่ียวในต่างประเทศเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหน่ือยล้าจากการทํางาน  

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวอาเซียนส่วนใหญ่ มีภูมิลําเนา

อยู่ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ จากข้อมูลสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน จําแนกตาม

ภูมิลําเนา ปี พ.ศ. 2554 (กรมการท่องเที่ยว, 2554) พบว่า มีนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศ

สาธารณรัฐสิงคโปร์เดินทางมาเยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานครมากเป็ นลําดับท่ี 2 รองจากประเทศ

มาเลเซีย และผู้ใช้บริการชาวอาเซียนส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท 

 นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการชาวอาเซียนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการที่มาเข้าพัก

เพื่อการพักผ่อน จากข้อมูลสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จําแนกตามวัตถุประสงค์หลักใน

การเดินทาง ปี พ.ศ. 2554 (กรมการท่องเท่ียว, 2554) พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเดินทางมา

เยี่ยมเยือนกรุงเทพมหานครด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อน มากเป็นลําดับที่ 1 โดยจะ

เป็ นการเข้าพักโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรก 

 

 5.2.2  ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่ส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ใน

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 5.2.2.1 การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของความคาดหวังของนักท่องเท่ียวอาเซียน

ที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ พบว่า 

 1)  นักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่

แตกต่างกัน เน่ืองจากปัจจุบันทั้งเพศหญิงและเพศชาติมักจะมีความคาดหวังเหมือนกัน เน่ืองจาก

ความเท่าเทียมทางสังคม ซ่ึงสอดคล้องซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี รักจ้อย (2547) ศึกษา

เร่ือง ความคาดหวังของผู้เรียนและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการด้านการศึกษาของบริษัท เธิร์ดเวฟ 
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เอ็ดดูเคชั่น จํากัด ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคาดหวังในการบริการทั้ง 5 ทัศนะไม่

แตกต่างกัน  

 2) นักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่

แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ จิรวุฒิ ขนาน (2549: 68) ทําการศึกษาเร่ือง การประเมิน

คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ที่พบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวัง

ต่อคุณภาพการบริการไม่แตกต่างกัน 

 3) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของเชาวลีย์ สโตน (2546) ที่ทําการศึกษาความ

คาดหวังและการได้รับบริการของลูกค้าจาก บริษัท อวีว่า ประกันภัย(ไทย) จํากัด ด้านประกันภัย

รถยนต์พบว่า ลูกค้าที่มาใช้บริการที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพการ

บริการโดยรวมทั้ง 5 ด้านแตกต่างกัน ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า ผู้รับบริการงานเภสัชกรรมท่ีมีระดับ

การศึกษาอนุปริญญา/ปวส. มีความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการ น้อยกว่าผู้รับบริการ

ท่ีระดับการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 

 4) นักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีภูมิลําเนาแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมแตกต่างกัน ดังที่จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2540: 174-176) แสดงแนวคิดว่าลักษณะของลูกค้า

แต่ละคนมีความต้องการสินค้าและบริการแตกต่างกัน โดยมีสาเหตุมาจากอิทธิพลปัจจัยทางสังคม

และวัฒนธรรมซ่ึงมีผลต่อค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ท่าทางการแสดงออก 

แบบแปนการดําเนินชีวิตของบุคคลด้วยความเช่ือและเจตคติที่ได้รับ การปลูกฝังจากครอบครัวและ

สังคม ทําให้ลูกค้าแต่ละบุคคลมีความคาดหวังและการรับรู้ท่ีแตกต่างกันออกไป   

 5) นักท่องเที่ยวอาเซี ยนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของทรวงทิพย์ วงศ์พันธ์ุ  (2541) ศึกษาเร่ือง 

คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการในงานผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาลรัฐ 

จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษา จํานวนครั้งที่มารับบริการ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนและเหตุจูงใจในการมารับบริการที่ต่างกันมีความ

คาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพบริการไม่แตกต่างกัน   
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 6) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของอินทิรา จันทรัฐ (2552) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวัง

และการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่ําเที่ยวบินภายในประเทศ ผลการศึกษา

พบว่า รายได้ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังในการบริการทั้ง 5 คุณลักษณะแตกต่างกัน  

 7) นักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีอัตราการเข้าพักแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของทรวงทิพย์ วงศ์พันธ์ุ  (2541) ศึกษาเร่ือง 

คุณภาพบริการตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการในงานผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาลรัฐ 

จังหวัดสุ พรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษา จํานวนครั้งที่มารับบริการ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือนและเหตุจูงใจในการมารับบริการที่ต่างกันมีความ

คาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพบริการไม่แตกต่างกัน   

 8) นักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักแตกต่างกัน มีความ

คาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่เลือกพักโรงแรมบูติก มีความ

ต้องการที่คล้ายคลึงกัน คือ ต้องการแสวงหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ จึงไม่ได้คาดหวังคุณภาพ

การบริการท่ีแตกต่างกัน 

  5.2.2.2 การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามลักษณะของประชากรศาสตร์ พบว่า 

 1) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

เน่ืองจากปัจจุบันทั้งเพศหญิงและเพศชาติมักจะมีความคาดหวังเหมือนกัน เน่ืองจากความเท่าเทียม

ทางสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญวิภา ทรงบัณฑิต (2553: 63) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการ

บริการของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรในไร่องุ่น ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคาดหวัง

ในการบริการทั้ง 5 คุณลักษณะไม่แตกต่างกัน 

 2) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพ

การบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของจิรวุฒิ ขนาน (2549: 68) ทําการศึกษาเร่ือง การประเมินคุณภาพการ
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บริการของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ท่ีพบว่า ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อคุณภาพ

การบริการไม่แตกต่างกัน 

 3) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของอินทิรา จันทรัฐ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง 

ความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่ําเที่ยวบินภายในประเทศ 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ในการบริการทั้ง 5 คุณลักษณะ

แตกต่างกัน  

 4) นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีภูมิลําเนาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่าง

กัน ดังที่จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2540: 174-176) แสดงแนวคิดว่าลักษณะของลูกค้าแต่ละคนมีความ

ต้องการสินค้าและบริการแตกต่างกัน โดยมีสาเหตุมาจากอิทธิพลปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมซ่ึง

มีผลต่อค่านิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ท่าทางการแสดงออก แบบเป็นการดําเนิน

ชีวิตของบุคคลด้วยความเช่ือและเจตคติที่ได้รับ การปลูกฝังจากครอบครัวและสังคม ทําให้ลูกค้าแต่

ละบุคคลมีความคาดหวังและการรับรู้ท่ีแตกต่างกันออกไป   

 5) นักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่าง

กัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของอินทิรา จันทรัฐ (2552: 204) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้

จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต้นทุนต่ําเท่ียวบินภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า อาชีพท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ในการบริการทั้ง 5 คุณลักษณะแตกต่างกัน    

 6) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกต่าง

กันซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์ (2552: 45) 

ที่ว่าระดับรายได้หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) จะกระทบต่อสินค้าและ

บริการที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ส่งผลให้ลูกค้ามีความต้องการและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการใน

ระดับท่ีแตกต่างกัน   

 7) นักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีอัตราการเข้าพักแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของกนิษฐริน จิโนวัฒน์ (2550: 96) ศึกษาเร่ื อง

คุณภาพบริการของโรงแรมใบไม้เขียวในเขตภาคใต้ พบว่า ลูกค้าที่เข้าพักเป็นครั้งแรก ประเมิน
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คุณภาพบริการที่ได้รับจริงแตกต่างจากลูกค้าที่เคยเข้าพักมาแล้วทั้ง 5 ปัจจัยซ่ึงลูกค้าที่เคยเข้าพัก

มาแล้วประเมินคุณภาพบริการท่ีได้รับจริงสูงกว่าลูกค้าท่ีเข้าพักเป็นครั้งแรก 

 8) นักท่องเท่ียวอาเซียนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าพักแตกต่างกัน มีการรับรู้

ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับคําอธิบายของชัยสมพล ชาวประเสิฐ (2549: 47-50) ที่ว่าความ

ต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าในแต่งละคนไม่เหมือนกัน ลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการแตกต่าง

กันไปขึ้นอยู่กับความจําเป็นของการใช้บริการ จากผลการศึกษา พบว่าผู้ใช้บริการชาวอาเซียนที่มี

วัตถุประสงค์การเข้าพักเพื่อการท่องเที่ยวมีการรับรู้คุณภาพการบริการมากกว่านักท่องเที่ยวที่มี

วัตถุประสงค์การเข้าพักเพื่อธุรกิจ 

 

 5.2.3 ระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 5.2.3.1 ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมาก โดย

ค่าเฉล่ียรวมอยู่ที่ 3.70 ซ่ึงบ่งบอกได้ว่า Servqual สะท้อนถึงคุณลักษณะในการบริการที่ใช้วัดความ

คาดหวังของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตรงกับท่ี 

Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) กล่าวไว้ว่าแต่ละคุณลักษณะในการบริการถูกพัฒนามาก

จากความคาดหวังของลูกค้า ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ค่าความคาดหวังจะมีค่าที่ค่อนข้างสูงในทุกคุณ

ลักษระ โดยคุณลักษณะที่ลูกค้าคาดหวังต่อโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครมากที่สุดสองอันดับ

แรก คือ คุณลักษณะด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (3.77) และคุณลักษณะด้านความ

น่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ (3.71) ส่วนคุณลักษณะที่มีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ ความเป็ น

รูปธรรมของการบริการ เช่น ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์ในการให้บริการ การแต่ง

กายของพนักงานผู้ให้บริการ เป็นต้น 

 การที่นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ได้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ลูกค้าควาดหวังมากที่สุดคือ 

ความรวดเร็ว ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงานผู้ให้บริการอย่างทันท่วงทีที่มีการ

ร้องขอ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดด้านความคาดหวังของกิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ  (2547: 26-29) 

ที่ว่า ความคาดหวังมักจะเกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อความคาดหวังในปัจจุบัน ซ่ึง
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ประสบการณ์นั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจหรือรู้สึกไม่พึงพอใจก็ได้ เช่น ใน

อดีตเคยใช้เวลาในการลงทะเบียนเข้าพักประมาณ 10 นาที จึงเกิดความคาดหวังต่อการใช้บริการใน

ปัจจุบันของผู้รับบริการว่าต้องใช้เวลาในการลงทะเบียนเข้าพักไม่เกิน 10 นาทีเหมือนกับในอดีตท่ี

ผ่านมา 

  5.2.3.2 ระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการ

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 นักท่องเท่ียวอาเซียนมีการรับรู้ต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้า โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 

3.07 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหนคร ยังไม่สามารถส่งมอบการบริการให้กับ

ลูกค้าในระดับที่พึงพอใจได้ โดยคุณลักษณะที่ลูกค้ารับรู้ได้มากที่สุดสองอันดับแรก คือ ด้าน

ความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ (3.16) และด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจในการบริการ (3.11) 

ส่วนคุณลักษณะที่มีการรับรู้น้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (2.97) 

เช่น ความรู้สึกปลอดภัยในการมารับบริการ ความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถามของ

พนักงานผู้ให้บริการ 

 การที่นักท่องเที่ยวอาเซียนสามารถรับรู้ถึงคุณลักษณะของคุณภาพการบริการด้าน

ความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ ได้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของโรงแรมบูติกท่ีว่ามีการบริการท่ี

เข้าถึงความต้องการเฉพาะส่วนบุคคล ว่าแต่ละบุคคลมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ใส่ใจ

รายละเอียดว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอะไร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

คาดหวังกับส่วนประสมทางการตลาดของบูติครีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ของอัฐพร ธํารงเกียรติ

กุล (2552, 409) ว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จของโรงแรมบูติก คือ การบริการแบบเฉพาะตัว เน้นลูกค้า

เป็นหลัก ให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นรายบุคคล และพยายามจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิด

ความประทับใจอย่างสูงสุด และกลับมาใช้บริการซํ้าอีกในครั้งต่อไป 

 หากพิจารณาคุณลักษณะที่โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครส่งมอบการบริการที่

น้อยที่สุด คือ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการให้

ข้อมูลหรือการตอบข้อซักถามของพนักงานผู้ให้บริการยังมีความไม่ชัดเจน และไม่ถูกต้อง จึงส่งผล

ต่อการรับรู้ที่ไม่ดีของนักท่องเที่ยวอาเซียน ซ่ึงอาจจะมาจากโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานครยัง

ขาดระบบการจัดฝึกอบรม และให้ความรู้แก่พนักงานที่มีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังรวมถึง

ความปลอดภัยของสถานที่ในการให้บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าว่าอาจจะอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็ นระเบียบเรียบร้อยเท่าท่ีควร 
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 5.2.4 ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่านักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร สูงกว่าการรับรู้ที่

มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

ท ั้ง  5 ด้าน และพบว่าทั้ง 5 ด้านมีความสําคัญที่จะต้องทําการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพการ

บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป หากเรียงลําดับตามความสําคัญคุณลักษณะที่ควรจะมีการตระหนังถึงและทํา

การปรับปรุงเป็นอันดับแรกสุด คือ คุณลักษณะด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ โดย

นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังที่ค่าเฉล่ีย 3.70 และมีการรับรู้ที่ค่าเฉล่ีย 2.97 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 

0.73 อันดับที่สอง คือ คุณลักษณะด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดย

นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังที่ค่าเฉล่ีย 3.77 และมีการรับรู้ที่ค่าเฉล่ีย 3.06 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 

0.71 อันดับท่ีสาม คือ คุณลักษณะด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ นักท่องเที่ยวอาเซียนมี

ความคาดหวังที่ค่าเฉล่ีย 3.65 และมีการรับรู้ท่ีค่าเฉล่ีย 3.03 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 0.62 อันดับท่ีส่ี คือ 

คุณลักษณะด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังที่

ค่าเฉลี่ย 3.71 และมีการรับรู้ที่ค่าเฉลี่ย 3.11 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 0.60 และอันดับสุดท้าย คือ 

คุณลักษณะด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการนัก ท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังที่ค่าเฉล่ีย 3.67 

และมีการรับรู้ท่ีค่าเฉล่ีย 3.16 ซ่ึงมีช่องว่างอยู่ท่ี 0.51 

   

  5.2.5 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

 Servqual เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานในการวัดคุณภาพการบริการที่งานวิจัยหลายชิ้นให้

การยอมรับเป็นอย่างดี เน่ืองจากสามารถใช้เป็ นเคร่ืองมือสําหรับผู้บริหารโรงแรมในการวัดคุณภาพ

การบริการในองค์กรของตน งานวิจัยชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวัง

คุณภาพการบริการสูงกว่าการรับรู้ในทั้ง 5 คุณลักษณะ ดังนั้นการทําความเข้าใจถึงความคาดหวัง

และการรับรู้ท่ีแท้จริงของลูกค้าจะเป็นแนวทางให้โรงแรมบูติกสามารถออกแบบการบริการได้ตรง

ตามความต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุดต่อการบริการที่ทาง

โรงแรมได้นําเสนอให้ และงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
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แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก 

(Boutique) ในกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

 5.2.5.1  ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แผนก

ต้อนรับส่วนหน้ามีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการบริการและความพร้อมของพนักงานผู้

ให้บริการในแผนกต้อนรับส่วนหน้า โดยคํานึงถึงเร่ืองการดูแลอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆให้มีความ

พร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี และพนักงานมีการแต่งกายที่สะอาด สวยงาม ส่งผลให้ช่องว่างระหว่าง

ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อคุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด เม่ือเทียบกับคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการด้านอื่น ถึงแม้ว่าช่องว่างจะอยู่ในระดับน้อยท่ี สุ ด แต่ระดับของความคาดหวัง

และการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จึงควรท่ีจะมีการปรับปรุงและพัฒนาให้

อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวอาเซียนส่วน

ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี  จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา

ตรี จํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 และประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 181 

คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 ซ่ึงล้วนแล้วแต่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้บริการวัยทํางานท่ีมีระดับการศึกษาสูง และ

มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการทํางาน จึงมีความพร้อมท่ีจะได้รับการบริการด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่

ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหารควรจะพิจารณานําเอาเทคโลยีต่างๆเข้ามาใช้ เช่น เคร่ือง

บริการลงทะเบียนเข้าห้องพักอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเข้าพักได้ด้วยตนเอง 

ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาในการรอเข้ารับการลงทะเบียนเข้าพักจากพนักงานผู้ให้บริการโดยตรง แต่ก็

ควรจะเป็ นอุปกรณ์ท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากจนเกินไป 

 ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งท่ีจะต้องรักษามาตรฐานการบริการให้ยังคงอยู่ คือ เร่ืองการดูแลรักษา

ความสะอาดเรียบร้อย และความปลอดภัยของบริเวณโดยรอบมีความสําคัญเป็นอย่างมาก รวมถึง

การจัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่างๆเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่เข้ามาพัก อาทิ 

เคร่ืองเขียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีไว้ให้บริการควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และโปรแกรม

สําเร็จรูปที่ใช้ภายในโรงแรมควรมีครอบคลุมในทุกส่วนงาน เพื่ออํานวยสะดวกและง่ายต่อการ

ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มาเข้ารับบริการบริการ อีกทั้งโปรชัวร์หรือแผ่นพับที่เตรียมไว้ให้

ข้อมูลควรจะมีความสวยงาม น่าสนใจ ข้อความอ่านง่ายและชัดเจน นอกจากนี้ควรจะมีป้ ายบอกทาง

หรือบอกตําแหน่งตามจุดให้บริการต่างๆของแผนกต้อนรับส่วนหน้า อาทิ ส่วนต้อนรับ ส่วนข้อมูล

ข่าวสาร และส่วนดูแลสัมภาระ เป็นต้น และท่ีสําคัญพนักงานผู้ให้บริการในแผนกต้อนรับส่วนหน้า
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จะต้องสวมใส่ชุดเคร่ืองแบบท่ีสะอาดเรียบร้อย เหมาะสม ถ้าสามารถมีชุดเคร่ืองแบบพนักงานท่ีตรง

กับรูปแบบของโรงแรม จะเป็นสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจจากผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี  

  5.2.5.2 ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติกมีการส่งมอบการบริการค่อนข้างดีให้กับนักท่องเท่ียวอาเซียน 

เน่ืองจากช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบู

ติก ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อยเป็ นอับดับท่ีสองเม่ือเทียบกับคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการด้านอ่ืนๆ 

 แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยยังพบอีกว่า นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านความเช่ือถือไว้วางใจในการบริการค่อนข้างสูง ซ่ึงเป็นอันดับ

สองรองลงมาจากการให้ความมั่นใจในการบริการแก่ผู้รับบริการ ดังข้อค้นพบของพาราสุรามาน 

ซีแทมส์ และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Ziethaml and Berry,1990.62) ที่ได้กล่าวถึงนิยามของความ

น่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการว่าเป็นการส่งมอบบริการตามที่ได้สัญญาไว้กับลูกค้าได้ตรงตาม

เวลาอย่างถูกต้องและสม่ําเสมอ รวมถึงการให้การบริการตรงตามคําสั่งหรือความต้องการของลูกค้า 

นั่นหมายถึงพนักงานผู้ให้บริการในแผนกต้อนรับส่วนหน้าจะต้องให้บริการด้วยความถูกต้อง 

เหมาะสมและมีคุณภาพตั้งแต่ครั้งแรก สามารถอธิบายถึงข้อจํากัดและแนะนําการใช้บริการต่างๆได้

อย่างถูกต้อง และยังต้องรักษาเวลาและรักษาคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการอีกด้วย เช่น ทาง

โรงแรมได้กําหนดระยะเวลาในการเช็คอินและการส่งมอบสัมภาระให้กับผู้รับบริการภายใน 15 

นาที ก็จะต้องทําให้ได้ตรงตามท่ีสัญญาไว้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริการ นอกจากนี้

แผนกต้อนรับส่วนหน้าควรมีความพร้อมในให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าเป็นอย่างดีโดยสม่ําเสมอ  

  5.2.5.3 ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 

นักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังคุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่หน่ึง แต่เมื่อมีการพิจารณาถึงระดับการรับรู้แล้วพบว่า

ช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะคุณภาพการ

บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง

เน่ืองจากเป็ นอับดับท่ีสองเม่ือเทียบกับคุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านอ่ืนๆ  
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 ตามการนิยามความหมายการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ โดยพาราสุรา

มาน ซีแทมส์ และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1990:  62) คือ ความเต็มใจ ความ

ช่วยเหลือ วมถึงความพร้อมท่ีจะให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วทันทีท่ีลูกค้ามีการร้องขอ ดังนั้นหาก

ผู้บริหารต้องการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นจะต้องมีแนวทางการจัดการพนักงานผู้

ให้บริการในแผนกต้อนรับส่วนหน้าจะต้องมุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับการบริการท่ีเป็ นเลิศและ

สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว หากผู้รับบริการจะต้องรอการเข้ารับบริการ พนักงานควรจะต้อง

มีวิธีการจัดการเพื่อไม่ให้ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจ เช่น อาจจะส่งสายตาหรือรอยยิ้มเพื่อให้

ผู้รับบริการทราบว่ากรุณารอสักครู่ท่านจะได้เป็นผู้รับบริการเป็ นรายต่อไป และควรจะอํานวยความ

สะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกต้อนรับส่วนหน้ากับนักท่องเที่ยว ให้สามารถ

ติดต่อส่ือสารได้ง่าย รวดเร็ว และหลากหลาย อาทิ ติดต่อทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น

ต้น หากเมื่อผู้ใช้บริการมีการร้องเรียนแผนกต้อนรับส่วนหน้าจะต้องแสดงความจริงใจ 

กระตือรือร้นในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าทางโรงแรม

เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหานั้นและพร้อมท่ีจะนํามาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

 นอกจากนั้นหัวหน้างานควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานในแผนกของตนพูดคุยปรึกษา

ปัญหาและอุปสรรคต่างที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน โดยพยายามรับฟังข้อมูลความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อนํามาปรับปรุงและหารูปแบบการการบริการร่วมกันเพื่อเอื้อต่อการ

ส่งเสริมความสามารถในการให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจมีการ

เช่ือมโยงรางวัลข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อให้พนักงานมีความ

กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและบอกกล่าวความขับข้องใจที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ทั้งนี้ส่งผลให้

พนักงานสามารถส่งมอบการบริการให้แก่ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพด้วยความเต็มใจในการ

ให้บริการ  

  5.2.5.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แผนก

ต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติกมีการส่งมอบการบริการอยู่ในระดับท่ีไม่ดีเท่าท่ีควรให้กับผู้รับบริการ 

เน่ืองจากช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีมีต่อคุณลักษณะ

คุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง

ท่ีสุดเม่ือเทียบกับคุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านอ่ืน 
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 ตามแนวคิดของพาราสุรามาน ซีแทมส์ และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Ziethaml and 

Berry, 1990:  62) เกี่ยวกับปัจจัยประเมินคุณภาพการบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่า 

ผู้ให้บริการต้องมีความรู้และทักษะที่จําเป็ นในการบริการ (Competence) ความสุภาพอ่อนน้อม 

(Courtesy) ความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสัตย์ (Creditability) และการให้ความมั่นคงปลอดภัย (Security) 

ที่สามารถให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าได้ ดังนั้นผู้บริหารจึงควรตระหนักและให้ความสําคัญกับ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อส่งมองการ

บริการที่ดีขึ้น และรักษาลูกค้าเก่าที่อาจจะกลับมาพักอีก โดยพนักงานผู้ให้บริการในแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าจะต้องความรอบรู้ทั้งในเร่ือง ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโรงแรม ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม ข้อมูล

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง และจะต้องให้ข้อมูลต่างๆแก่นักท่องเที่ยวที่มีความถูกต้องและ

ชัดเจน และนอกจากนี้ยังควรเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยทักษะความสามารถทางด้าน

ภาษา ความซ่ือสัตย์ และมารยาทของพนักงานผู้ให้บริการ ซ่ึงแนวทางการพัฒนาในด้านนี้ควรจะให้

ความสําคัญกับการฝึกอบรม ซ่ึงหัวข้อในการฝึกอบรมควรที่จะการสอบถามความสนใจจาก

พนักงานต้อนรับด้วย เน่ืองจากพนักงานผู้ให้บริการเป็นผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่จริงย่อมทราบว่าตนเองและ

เพื่อร่วมงานยังขาดทักษะในด้านใดอีกบ้าง 

   5.2.5.5  ด้านความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 

แผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติกสามารถส่งมอบการบริการโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีให้กับ

ผู้รับบริการ เน่ืองจากช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่มีต่อ

คุณลักษณะคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคุณลักษณะคุณภาพการบริการด้านอื่น แต่อย่างไรก็ตามแผนกต้อนรับ

ส่วนหน้าจะควรรักษาระดับการปฏิบัติงานที่ดีอย่างต่อเน่ือง ควรจะมุ่งเน้นไปที่ความเข้าอกเข้าใจ

ผู้รับบริการเป็นรายบุคคล เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยเพศ วัย รายได้

และปัจจัยอ่ืนๆอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจัดการการบริการได้แบบเฉพาะเจาะจง แต่จะต้องไม่

เลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการบางราย ยิ่งไปกว่านั้นหากทางโรงแรมมีการจัดเก็บข้อมูลความต้องการ

พิเศษของผู้รับบริการไว้ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าพักครั้งต่อไปจะสามารถสร้างความ

ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก ตามคํานิยามของพาราสุรามาน ซีแทมส์ และเบอร์ร่ี  

(Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1990:  62) เกี่ยวกับปัจจัยประเมินคุณภาพการบริการด้าน

ความเห็นอกเห็นใจแก่ลูกค้าว่า เ ป็ นการดูแลเอาใจใส่ การให้ความสนใจ และให้บริการแก่ลูกค้าแต่

ละรายซ่ึงมีความต้องการแตกต่างกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 การวิจัยนี้เป็นการสํารวจคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ใน

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเสนอแนะให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า ใน

ทุกๆส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป เนื่องจากแผนกต้อนรับส่วนหน้า

โรงแรมมีความสําคัญในการส่งมอบบริการท่ีดีแก่ลูกค้าเป็ นอย่างมาก โดยสามารถนําผลการวิจัยไป

ปรับใช้ในการประเมินถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการให้บริการของโรงแรม และเพื่อเป็นแนวทางให้

ผู้บริหารสามารถแก้ไขหรือลดข้อบกพร่องในด้านการบริการได้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมบูติก เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขันให้กับธุรกิจด้วย 

 

5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการชาวอาเซียน โรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยในจังหวัดอื่นๆที่เป็นเมือง

ท่องเที่ยวสําคัญหรือมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร ซ่ึงจะได้ผลการวิจัย

ตามสภาพของแต่ละพื้นท่ีอย่างเจาะจงมากยิ่งขึ้น 

 2) การวิจัยในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการชาวอาเซียน โรงแรมบูติก 

ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยตามแหล่งที่มาของผู้ใช้บริการ

อ่ืนๆ เช่น ยุโรป เอเชียตะวันออก เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกลุ่ม

ผู้ใช้บริการอย่างละเอียดและชัดเจน 

 3) การวิจัยในครั้งต่อไปอาจจะทําการพัฒนาปัจจัยชี้วัดคุณภาพการบริการอื่นๆ ที่

สามารถวัดคุณภาพการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทําการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ

การบริการใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจโรงแรมมากยิ่งขึ้นต่อไป    
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ภาคผนวก 

  



ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

  



 

 

 
 
 
 
 
 

Research Questionnaire 
 
 This  questionnaire  is  to  collect  information  and  database  for  doing 
thesis in Master of Arts: Integrated Tourism Management at National Institute 
of  Development  Administration,  “Subject:  Guidelines  for  Service  Quality 
Development of Hotel’s Front Office Department to support Asian Tourists:  A 
study of Boutique hotel in Bangkok. 
 The  information  collected  from  questionnaires  will  be  presented  in 
overall  summary.  It  will  not  affect  anybody  or  any  institute at  any  case.  And 
your  assistance  in  completing  this  questionnaire  is  greatly  appreciated. The 
questionnaires consist of 3 parts which are; 
 
Part 1:       General information 

Part 2:       Measurement of the expectation and perception of service  

   quality attributes 

Part 3:  Comments and suggestions for develop Service Quality of  

   Hotel’s Front Office Department to support Asian Tourists: A 

   study of Boutique hotel in Bangkok              

 

 
 

Part 1 :  General information (Please mark √ in the box as appropriate) 

 

 

1.  Your Gender 

  

   1.  Male       2.  Female 

 

2. Your Age  

 

   1.  Lower 20      2.  20-30        

   3.  31-40       4.  41-50        

   5.  51-60        6.  61 up 

Hotel……………… 
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3. Your Country of residence 

 

   1.  Malaysia      

   2.  Republic of the Philippines

   3.  Republic of Indonesia   

  

   4.  

   5.  Republic of the Union of Myanmar 

Republic of Singapore 

   6.  Socialist Republic of Vietnam 

   7.  Lao People's Democratic Republic 

   8.  Nation of Brunei, the Abode of Peace 

   9.  Kingdom of Cambodia 

 
4. Your Education Background 

       

   1.  Elementary school     2.  Junior high school 

   3.  High school       4.  Junior college 

   5.  Bachelor’s degree     6.  Master’s degree 

   7.  Doctorate degree     8.  
Other……………………… 
                 (Please indicate) 

 
5. Your Occupation 

   

  1.  Students        2.  Government 
officers 

   3.  Private organization employees 4.  Business ownership 

   5.  Retired         6.  Housewife 

   7.  Other……………………………… 
         (Please indicate) 
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6. Your income per month 

 

   1.  Below 500    US$     2.  501 – 1,000  US$ 

   3.  1,001-1,500  US$     4.  1,501- 2,000 US$ 

   5.  Above 2,001 US$ 
 
7. Is this your first time to stay here? 

   1.  Yes        

   2.  No, this is my……….times 
 
8. Your purpose of stay 

     

   1.  Business        3.  Leisure 

   3.  Other………………………………………. 
         (Please indicate) 
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Part 2: Measurement of the expectation and perception of service quality attributes 

 

Note: Center column contains some attributes that customers would expect from the 
hotel. There are two measurements on each side of this column, the left side 
measures your expectation level before lodging and the right side measures your 
perception level during or after lodging. 

 

Please circle the number below that indicates how much you agree or disagree with 

each statement. 

 

 

Before lodging, how is 
your expectation 

Attributes 
to Hotel 

Front Office’s service 
quality? 

After lodging, how is 
your perception to Hotel 
Front Office’s service 
quality? 

L
o
w
e
st
 

L
o
w
 

F
ai
r
 

Hi
g
h
 

Hi
g
h
e
st
  

L
o
w
e
st
 

L
o
w
 

F
ai
r
 

Hi
g
h
 

Hi
g
h
e
st
 

1 2 3 4 5 

Front Office’s tools and 
equipment in service are up-
to-date and practically 
facilitate 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Front Office’s surrounded 
areas are well-decorated, 
safe and are well-presented 
of the hotel’s identity.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Service information and 
document (i.e. brochures, 
maps.) are clear, well-
presented and attractive.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Front Office staffs are well 
dressed up, clean and match 
the hotel’s concept.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Front Office has clear signs 
settled, i.e. sign of 
Reception, sign of Bell boy 
and sign of Information.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Front Office can provide 
services on time as 
promised to the guest, i.e. 
check-in time and baggage 
delivery.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Front Office can provide 
correct service at the first 
time.  

1 2 3 4 5 
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Before lodging, how is your 
expectation  to  Hotel Front 
Office’s quality of service? 

Attribute After  lodging,  how  is  your 
expectation to Hotel Front 
Office’s quality of service? 

L
o
w
e
st
 

L
o
w
 

F
ai
r
 

Hi
g
h
 

Hi
g
h
e
st
  

L
o
w
e
st
 

L
o
w
 

F
ai
r
 

Hi
g
h
 

Hi
g
h
e
st
 

1 2 3 4 5 
Front Office can properly 
keep guest’s privacy.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Front Office is always ready 
to service and help the guest 
at all time.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Front Office always explains 
about restrictions in any 
services correctly and clearly  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

When the guest has 
problem, Front Office staff is 
active and is willing to help 
solve the problem quickly.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Front Office can inform 
service hours in any services 
to guest.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Front Office is ready to 
service quickly and properly.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

It’s easy to access and 
communicate with Front 
Office, i.e. phone call and 
internet.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Front Office has enough 
staffs to service guests’ 
demand and can service 
thoroughly.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Front Office treats guest 
politely and service with 
smiles. 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Guest feels safe when 
asking for services at Front 
Office.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Front Office can solve 
problem and manage guest’s 
request correctly and 
properly.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Front Office staffs has 
professional skills in 
operation and good 
command of English in 
communication 

1 2 3 4 5 
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Before lodging, how is your 
expectation  to  Hotel  Front 
Office’s quality of service? 

Attribute After  lodging,  how  is  your 
expectation to Hotel Front 
Office’s quality of service? 

L
o
w
e
st
 

L
o
w
 

F
ai
r
 

Hi
g
h
 

Hi
g
h
e
st
  

L
o
w
e
st
 

L
o
w
 

F
ai
r
 

Hi
g
h
 

Hi
g
h
e
st
 

1 2 3 4 5 
Front Office has proper open 
/ close time that suits guest’s 
needs.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Front Office staffs have good 
knowledge to answer guest’s 
questions correctly and 
clearly. Both knowledge in 
services and knowledge 
about general local 
information.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Front Office can service to 
any kinds of guest without 
bias.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Front Office has 
understanding that different 
guests have different needs.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Front Office pays very well 
attention to the guest and 
service individually as 
requested.  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
Front Office collects guest’s 
data to facilitate the guest’s 
future stay.  

1 2 3 4 5 

 
 
Part 3:  Comments  and  suggestions  for  develop  Service Quality of 
Hotel’s  Front  Office  Department  to  support  Asian  Tourists:  A  study  of 
Boutique hotel in Bangkok 
 
1.The most impressive about service at Front Office is………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
2. The most disappointing about service at Front Office is……………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
3. Will you return to stay at this hotel again? And why? ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Thank you very much for your kind participation. 

 



ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ 

  



 

 

 

แบบการสัมภาษณ์ 
 

เร่ือง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเพื่อ

รองรับนักท่องเที่ยวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก (Boutique) ใกรุงเทพมหานคร” 

 

         วันท่ีทําการสัมภาษณ์………………………………  

     สถานที่…………………………………………….  

     ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………...  

     ตําแหน่ง……………………………………………  

 

1) ท่านคิดว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความเป็ นรูปธรรม

ของการบริการ (Tangibles) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อย่างไร 

เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

 

2) ท่านคิดว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านความน่าเช่ือถือ

ไว้วางใจในการบริการ (Reliability) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

อย่างไร เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  
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3) ท่านคิดว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า (Responsiveness) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร 

อย่างไร เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

4) ท่านคิดว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในด้านการให้ความมั่นใจ

แก่ลูกค้า (Assurance) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อย่างไร เพื่อ

เพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

5) ท่านคิดว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการในความเห็นอกเห็นใจ 

(Empathy) ของแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมบูติก ในกรุงเทพมหานคร อย่างไร เพื่อเพิ่มคุณภาพ

การบริการให้ดียิ่งขึ้น  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 



ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาต 

 

 

 

 





ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล   ศุภลักษณ์ สุริยะ 

 

ประวัติการศึกษา   ศิลปศาสตรบัณฑิต 

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

    สําเร็จการศึกษาปี  2553 

 

ประวัติการทํางาน   ปัจจุบัน 

    พนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมดิโอกุระ เพรสทีค กรุงเทพ 

    พ.ศ. 2554 

       พนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมเดอะเซ็นรีจีส กรุงเทพ 

    พ.ศ.2553 

       พนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค กรุงเทพ 
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