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บทคัดยํอ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสําคัญของคุณภาพการบริการ พัฒนามาตร
วัดคุณภาพการบริการ และนําเสนอแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวน
หน๎า โรงแรมระดับ 3 ดาว กรุงเทพมหานคร โดยใช๎แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร๎าง (Semi 
Structure Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ดําเนินการเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์พนักงาน
แผนกบริการสํวนหน๎า จํานวน 12 คน และผู๎ใช๎บริการ จํานวน 12 คน ในโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่ผําน
การรับรองมาตรฐานโรงแรมจากสมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์
ข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ด๎วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบวํา โรงแรม
ระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ควรให๎ความสําคัญกับคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวน
หน๎าทั้ง 5 องค์ประกอบด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ (Tangibles) ด๎านความนําเชื่อถือและ
ไว๎วางใจได๎ (Reliability) ด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า (Responsiveness) ด๎านการให๎
ความมั่นใจแกํลูกค๎า (Assurance) และด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล (Empathy) โดยมาตร
วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ที่
เหมาะสมประกอบด๎วยตัวชี้วัด จํานวนทั้งสิ้น 49 ตัวชี้วัด ใน 5 องค์ประกอบการวัดคุณภาพบริการ
การวิจัยนี้ค๎นพบแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม ระดับ 3 
ดาว ในกรุงเทพมหานคร มีแนวทางท่ีสําคัญคือ 1) นําปัญหาที่พบมารายงานและประชุมรํวมกันเพื่อ
หาแนวทางแก๎ไขปัญหา 2) พนักงานทุกคนชํวยกันทําทุกหน๎าที่เพ่ือให๎สามารถบริการลูกค๎าได๎ทัน 3) 
พนักงานต๎องมีความพยายามที่จะสื่อสารกับลูกค๎าอยํางรวดเร็ว 4) ควรมีการจัดอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ใกล๎เคียงและสถานที่ในโรงแรมให๎กับพนักงาน และ 5) ควรมีการเน๎น
ย้ําและฝึกอบรมให๎พนักงานต๎องรู๎จักสังเกตและสอบถามข๎อมูลของลูกค๎าเพ่ือให๎เกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุด 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to study on the importance of service 
quality, to develop the scale of measurement for the service quality, and to 
introduce the guideline for enhancing the service quality of three-star hotels' front 
office department in Bangkok. The semi structure interview was used as the tool for 
this research. The data collection was processed by interviewing 12 staffs from front 
office department and 12 customers in three-star hotels in Bangkok which met were 
standard certified by Thai Hotel Association. The interview data were analyzed using 
content analysis. The findings revealed that the main issues of three-star hotels' front 
office department in Bangkok were the lack of foreign language communication 
ability, the number of staffs to facilitate in rush hours and customers' satisfaction on 
rooms provided. The elements of the service quality of three-star hotels' front office 
department in Bangkok were consisted of 5 aspects which were Tangibles, Reliability, 
Responsiveness, Assurance, and Empathy. The suitable scale of measurement for the 
service quality of three-star hotels' front office department in Bangkok composed of 
49 indicators in the 5 elements of the service quality measurement. The study found 
five important guidelines for enhancing the service quality of three-star hotels' front 
office department in Bangkok as follows: 1 all problems should be shared so 
solutions could be figured out the solution, 2 ) all staffs were responsible for the 
duties to service the customers in time, 3 ) the staffs should put effort to 
communicate with the customers quickly, 4 ) there shall be training for all staffs on 
the information about nearby places and all locations in the hotels; and 5) the staffs 
should be emphasized and trained to observe and attentively ask the customers' 
information to make them feel the most satisfied.
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาผลคว๎าวิทยานิพนธ์ด๎วยตนเองฉบับนี้ มีความสําเร็จรํวงไปได๎ด๎วยดีจากความกรุณา
เป็นอยํางสูงของ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สมยศ วัฒนากมลชัย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีความกรุณา
เสียสละเวลาอันมีคําในการแนะนําให๎ความรู๎ตลอดไปจนถึงการให๎คําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ ตั้งแตํเริ่มต๎นทําวิทยานิพนธ์จนกระท่ังเสร็จสมบูรณ์ ผู๎วิจัยจึงใครํขอกราบขอบพระคุณทุกทํานเป็น
อยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญในการดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ทั้งพนักงาน
แผนกบริการสํวนหน๎าที่ทํางานในโรงแรมแตํระดับสามดาวในกรุงเทพมหานคร และผู๎ใช๎บริการ 
โรงแรมแตํระดับสามดาวในกรุงเทพมหานคร ที่มีความกรุณาเสียสละเวลาอันมีคําในการสัมภาษณ์  
ซึ่งนับเป็นสิ่งสําคัญอยํางยิ่งที่ทําให๎การดําเนินการวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 
 สุดท๎ายนี้ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติผู๎ใหญํ ตลอดจนรุํนพ่ี และเพ่ือนรํวมรุํน    
ที่คอยให๎ความชํวยเหลือแนะนําและให๎กําลังใจตลอดมา การดําเนินการวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ จะเป็น
ประโยชน์แกํผู๎ที่สนใจ และหากพบข๎อผิดพลาดประการใด ซึ่งปรากฏในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู๎วิจัย
ใครํขออภัยไว๎ ณ โอกาสนี้ด๎วย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร๎างรายได๎ให๎ประเทศอยํางมหาศาล สํงผลให๎
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวมีบทบาทสําคัญตํอเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก อุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยวเกิดจากความรํวมมือกันของหลากหลายธุรกิจ อาทิเชํน ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจความงามและสุขภาพ ธุรกิจขนสํง และธุรกิจนําเที่ยว เป็นต๎น (ฐิรชญา มณีเนตร, 
2553, หน๎า 1-10) นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวยังมีการขยายตัวอยํางรวดเร็วสํงผลให๎เกิด
การจ๎างงาน การกระจายรายได๎ และการนําความเจริญเข๎าไปสูํพ้ืนที่ตําง ๆ อยํางทั่วถึง และเชื่อมโยง
ไปสูํการพัฒนาโดยภาพรวมของประเทศ  
 โดยในชํวงปี พ.ศ. 2559 ธุรกิจที่พักแรมทํารายได๎ให๎ประเทศถึง 580,000 ล๎านบาท นับวํา
เป็นภาคธุรกิจที่ได๎ประโยชน์จากการใช๎จํายซื้อสินค๎าและบริการของนักทํองเที่ยวมากที่สุด เป็นอันดับ
หนึ่งจากภาคธุรกิจทั้งหมด (“กสอ.เผยทํองเที่ยวภาคใต๎”, 2560) ตํอมาในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทย
มีรายได๎จากการทํองเที่ยวรวมทั้งสิ้น 2,754,000 ล๎านบาท เป็นรายได๎จากการทํองเที่ยวระหวําง
ประเทศหรือตํางชาติเที่ยวไทย 1,824,000 ล๎านบาท และรายได๎จากการทํองเที่ยวภายในประเทศหรือ
ไทยเที่ยวไทย 930,000 ล๎านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับชํวงเวลาเดียวกันของชํวงปีที่ผํานมา พบวํา
รายได๎รวมจากการทํองเที่ยวทั้งหมดมีการขยายตัวร๎อยละ 9.47 ซึ่งรายได๎จากการทํองเที่ยวระหวําง
ประเทศมีการขยายตัวร๎อยละ 11.66 และรายได๎จากการทํองเที่ยวภายในประเทศ มีการขยายตัว  
ร๎อยละ 5.42 (“ก.ทํองเที่ยวฯ ปลื้ม! นักทํองเที่ยวตํางชาติ”, 2561) อยํางไรก็ตามรัฐบาลแหํงประเทศ
ไทยยังคงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพด๎านการทํองเที่ยว สํงผลให๎มีการกําหนด
แผนพัฒนาการทํองเที่ยว ปี พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564 โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์ไว๎ ดังนี้ 1) การ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว สินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎เกิดความสมดุลและยั่งยืน 2) การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว 3) 
การพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว และสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาการ
ทํองเที่ยว 4) การสร๎างความสมดุลให๎กับการทํองเที่ยวไทยผํานการตลาดเฉพาะกลุํม การสํงเสริมวิถี
ไทย และการสร๎างความเชื่อม่ันของนักทํองเที่ยว และ 5) การบูรณาการการบริหารจัดการการ
ทํองเที่ยวและสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ โดยยุทธศาสตร์ดังกลําวข๎างต๎นนั้นมีเป้าหมาย 
เพ่ือ 1) ให๎การทํองเที่ยวของประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเที่ยวคุณภาพและยกระดับขีดความสามารถใน
การแขํงขันด๎านการทํองเที่ยว 2) เพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทํองเที่ยวอยํางสมดุล 3) 
กระจายรายได๎และผลประโยชน์จากการทํองเที่ยวสูํทุกพ้ืนที่และทุกภาคสํวน และ 4) เพ่ือพัฒนาการ
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ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย (คณะกรรมการนโยบายการทํองเที่ยวแหํงชาติ, 
2561) 
 ในปี พ.ศ. 2558 กรุงเทพมหานครมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให๎ภาคกลางเป็นภูมิภาคที่
มีอัตราการเจริญเติบโตของคําห๎องพักเฉลี่ยที่ขายได๎จริงสูงขึ้น อยํางโดดเดํนมากกวําภูมิภาคอ่ืน ๆ 
(การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2559) นอกจากนี้ในปีเดียวกันนั้น กรุงเทพมหานครยังได๎รับเลือกเป็น
เมืองทํองเที่ยวที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Master Card ตํอมาในปี พ.ศ. 2559 
กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองที่มีผู๎เดินทางมาเยือน และมีนักทํองเที่ยวพักค๎างคืนมากท่ีสุดในโลก ซึ่งมี
จํานวนถึง 21.47 ล๎านคน (“กรุงเทพฯ คว๎าแชมป์เมืองจุดหมายปลายทางของโลก”, 2559) สํงผลให๎ปี 
พ.ศ. 2560 พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพ้ืนที่ทําการขออนุญาตกํอสร๎างโรงแรมมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ โดยคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 28.40 ซ่ึง
สะท๎อนให๎เห็นถึงศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การทํองเที่ยวของประเทศวํายังมีศักยภาพสูง โดยการลงทุนกํอสร๎างสํวนใหญํนั้นจะเป็นการขยาย
โรงแรมระดับ 3 ถึง 4 ดาว และ Budget Hotel (พุทธชาด ลุนคํา และรชฏ เลียงจันทร์, 2564) ดังนั้น
กรุงเทพมหานครจึงมีจํานวนห๎องพักสูงที่สุดในประเทศ คิดเป็นร๎อยละ 18.00 ของจํานวนห๎องพัก
ทั้งหมดในประเทศไทย (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2559) 
 ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานครนั้น มีการขยายตัวตํอเนื่อง ซึ่งการวิจัยจาก
ศูนย์วิจัยกสิกร (2561) พบวํา ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวอยํางผันผวนไมํวําจะ
เป็นการซื้อขาย การควบรวมกิจการ ไปจนถึงผู๎ประกอบการบางรายยกเลิกกิจการเพราะธุรกิจไมํ
ประสบความสําเร็จ สํงผลให๎ผู๎ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในจังหวัดศูนย์กลางเศรษฐกิจและ
การทํองเที่ยวต๎องทําการตลาด เพ่ือแยํงชิงฐานนักทํองเที่ยวระดับกลางที่มีอยูํ เนื่องจากจํานวน
ห๎องพักท่ีมีมากเกินความต๎องการ (Oversupply) ตลอดจนถึงการเข๎าแขํงขันในตลาดของธุรกิจที่พัก
แรมของสินค๎าทดแทนอยําง เชํน อพาร์ทเม๎นท์ และคอนโดมิเนียมที่เปิดบริการให๎เชําแบบรายวัน ซึ่ง
นับวําเป็นปัญหาที่สํงผลกระทบตํออัตราการทํากําไรและอัตรารายได๎ของผู๎ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ระดับ 3 ดาว (พุทธชาด ลุนคํา และรชฏ เลียงจันทร์, 2564) ดังนั้นผู๎ประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับ 
3 ดาว ควรทําการเตรียมความพร๎อมในทุกด๎าน ไมํวําจะเป็นด๎านการบริการที่มีมาตรฐาน การมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีครบครัน หรือจํานวนและคุณภาพของบุคลากรเพ่ือให๎สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎เข๎าพักได๎อยํางเต็มรูปแบบ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขํงขันของ
ธุรกิจในอนาคต 
 ในการดําเนินธุรกิจที่พักแรม คุณภาพการบริการถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจให๎
ประสบความสําเร็จ เนื่องจากการให๎บริการที่เป็นเลิศทําให๎องค์กรมีความแตกตํางและได๎เปรียบในการ
แขํงขัน ดังนั้นคุณภาพการบริการจึงจัดได๎วําเป็นหนึ่งในขีดความสามารถทางการแขํงขัน 



3 

(Competency) ที่สามารถสร๎างความพึงพอใจให๎ผู๎รับบริการได๎ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นสามารถ
นําไปสูํการบอกตํอ (Word of Mouth) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญสําหรับการโฆษณาธุรกิจ  
นอกจากนี้คุณภาพการบริการยังถือเป็นสํวนหนึ่งที่สามารถสร๎างความจงรักภักดีจากผู๎รับบริการตํอ
ธุรกิจได๎ และสํงผลให๎เกิดการซื้อซ้ํา ดังนั้นในสภาวะการแขํงขันท่ีรุนแรงของโรงแรมระดับ 3 ดาว
ผู๎ประกอบการจึงไมํควรละเลยกลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง นั่นคือ การยกระดับคุณภาพการ
บริการ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, 2548, หน๎า 176) ซึ่งปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับการยกระดับ
คุณภาพการบริการให๎เป็นเลิศนั้น คือ ผู๎ให๎บริการ 
 ธุรกิจโรงแรมประกอบด๎วยกิจกรรมการบริการหลากหลายประเภท และหลายสํวนงาน 
จําแนกได๎ดังนี้ ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายการขายและการตลาด ฝ่ายการเงินและการบัญชี 
ฝ่ายชํางซํอมบํารุง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบุคลากรและฝึกอบรม และฝ่ายห๎องพัก ซึ่งฝ่าย
ห๎องพักนั้นประกอบไปด๎วย 2 แผนก คือ แผนกแมํบ๎าน และแผนกบริการสํวนหน๎า โดยแผนกบริการ
สํวนหน๎าสามารถจัดได๎วําเป็นแผนกงานที่สําคัญท่ีสุดแผนกหนึ่งของธุรกิจที่ที่พักแรม เนื่องจากแผนก
บริการสํวนหน๎าเปรียบเสมือนหน๎าตาของโรงแรม เป็นดํานแรกที่ผู๎เข๎าพักหรือบุคคลทั่วไปต๎องติดตํอ
ประสานงาน ครอบคลุมตั้งแตํการเปิดประตูรถ ขนกระเป๋า เปิดประตู ต๎อนรับ ลงทะเบียน ออกกุญแจ 
ให๎ข๎อมูลขําวสาร ไปจนถึงการชําระเงินและรับคืนห๎องพัก ซึ่งหน๎าที่ดังกลําวล๎วนแล๎วแตํเป็นหน๎าที่ของ
การบริการทั้งสิ้น (ธารีทิพย์ ทากิ, 2549, หน๎า 71-78) 
 แม๎วําในอดีตที่ผํานมาจะมีผู๎ที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการและนําเสนอแนว
ทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าเป็นจํานวนมาก แตํในปัจจุบันยังไมํ
ปรากฏงานวิจัยที่กลําวถึงการพัฒนามาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า ดังนั้นใน
ยุคสมัยที่ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว มีการแขํงขันอยํางรุนแรง ผู๎วิจัยจึงได๎เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การพัฒนามาตรวัดและแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร เพื่อใช๎เป็นมาตรฐานในการวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการ
สํวนหน๎า พร๎อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับระดับคุณภาพการบริการหรือปัญหาที่แผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 
เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลสําหรับกําหนดและเสนอแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการ
สํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอผู๎ประกอบการธุรกิจโรงแรมใน
การพัฒนาศักยภาพ การเพ่ิมขีดความสามารถในการให๎บริการ และการสร๎างความได๎เปรียบในการ
แขํงขันตํอไปในอนาคต 
 
1.2 จุดประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริการหรือปัญหาที่แผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
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 1.2.2 เพ่ือพัฒนามาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 
ดาว ในกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพ่ือนําเสนอแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมระดับ 3 ดาว กรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด๎านเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรวัดคุณภาพการบริการ ศึกษาคุณภาพการบริการและปัญหา
ในการทํางานของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร และนําเสนอแนว
ทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตด๎านเนื้อหาที่สําคัญ คือ นิยาม องค์ประกอบ ตัวบํงชี้และวิธีการวัด
คุณภาพการบริการตามแนวคิด โมเดลคุณภาพการบริการ (Quality Service Model: SERVQUAL 
Model) ของ ไซทัมล์ และเบอร์รี่ (Zeithaml & Bitner, 1996) 
 1.3.2 ขอบเขตด๎านประชากร 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าและผู๎เข๎าพัก
โรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 1.3.3 ขอบเขตด๎านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ โรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานครที่ได๎รับการรับรอง
มาตรฐานที่พักเพ่ือการทํองเที่ยวโดยสมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทย 
 1.3.4 ขอบเขตด๎านระยะเวลา 
 เวลาที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าและเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ อยูํระหวํางเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
1.4 คําถามการวิจัย 
 1.4.1 คุณภาพการบริการและปัญหาในการทํางานของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 
3 ดาวในกรุงเทพมหานครเป็นอยํางไร 
 1.4.2 มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นอยํางไร 
 1.4.3 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 
ดาวในกรุงเทพมหานครมีอะไรบ๎างและมีรายละเอียดอยํางไร 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 1.5.1 ทําให๎ได๎ตัวบํงชี้คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานครวํามีองค์ประกอบใดบ๎างทั้งที่เป็นไปตามแนวคิดโมเดลคุณภาพการบริการ (Quality 
Service Model: SERVQUAL Model) และท่ีนอกเหนือจากแนวคิดดังกลําวซึ่งได๎มาจากการเก็บ
ข๎อมูลเชิงคุณภาพในงานวิจัยนี้ 
 1.5.2 ทําให๎ได๎มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว 
ในกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบด๎วยตัวบํงชี้ตําง ๆ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาในงานวิจัยนี้  
 1.5.3 ทําให๎ได๎แนวทางในการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 1.5.4 ผลของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนําไปเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนามาตรวัด
คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับอ่ืนที่นอกเหนือจากโรงแรมระดับ 3 ดาว 
และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ได๎ 
 1.5.5 ผู๎ประกอบการและผู๎บริหารโรงแรมระดับ 3 ดาว สามารถนํามาตรวัดคุณภาพการ
บริการและแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการที่ได๎จากงานวิจัยชิ้นนี้ไปประยุกต์ในการดําเนิน
ธุรกิจ เพื่อให๎ทราบถึงคุณภาพการบริการของธุรกิจ และนําไปวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุง 
หรือพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อเสริมสร๎างศักยภาพคุณภาพการบริการของธุรกิจได๎ 
 
1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.6.1 มาตรวัด หมายถึง เครื่องมือที่ใช๎ในการตัดสินคําเชิงปริมาณและระบุระดับของสิ่งที่
ต๎องการวัด โดยผํานการตรวจสอบคุณภาพด๎านตําง ๆ เชํน ความตรง (Validity) ความเที่ยง 
(Reliability) และความเป็นปรนัย (Objectivity) เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่เชื่อถือได๎  
 1.6.2 คุณภาพการบริการ หมายถึง ระดับความแตกตํางของความคาดหวังและการรับรู๎ของ
ผู๎รับบริการในการเข๎ารับบริการ ซึ่งได๎จากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของความคาดหวังของผู๎รับบริการ
กํอนเข๎าใช๎บริการและผลลัพธ์ของการรับรู๎ของผู๎รับบริการเมื่อเข๎ารับบริการจริง (Parasuraman,  
Zeithaml, & Berry, 1988; Zeithaml & Bitner, 1996) 
 1.6.3 โรงแรมระดับ 3 ดาว หมายถึง โรงแรมที่มีมาตรฐานเน๎นความสะดวกสบาย มีอาหาร
และเครื่องดื่มบริการในโรงแรม และผํานการรับรองมาตรฐานโรงแรมตามมาตรฐานที่พักเพ่ือการ
ทํองเที่ยวของโรงแรมโดยสมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทย 
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 1.6.4 แผนกบริการสํวนหน๎า หมายถึง หนํวยงานที่มีหน๎าที่รับผิดชอบงานด๎านการต๎อนรับ 
การเก็บเงิน การรับและสํงเอกสาร การลงทะเบียนเข๎าพัก การกําหนดห๎องพัก และการคืนห๎องพักหลัง
เสร็จสิ้นการใช๎บริการของผู๎เข๎าพัก (ธารีทิพย์ ทากิ, 2549, หน๎า 75) 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข๎อง 

 
 การศึกษาเรื่องการพัฒนามาตรวัดและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกบริการ
สํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว กรุงเทพมหานครผู๎ศึกษาได๎ทําการค๎นคว๎ารวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และวรรณกรรมที่เก่ียวข๎องเพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับโรงแรม และการจําแนกประเภท 
 2.2 ทัศนคติของผู๎บริโภค (Consumer Attitudes) 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู๎ของผู๎บริโภค (Perception) 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
 2.5 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitatively Research) 
 2.6 แนวทางการสร๎างและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับโรงแรมและการจําแนกประเภท 
 2.1.1 ความหมายของโรงแรม 
 พระราชบัญญัติโรงแรมของประเทศอังกฤษ (“Hotel proprietor act”, 1956) ให๎
ความหมายของโรงแรมวํา โรงแรม คือ สถานที่ประกอบการที่จะต๎องมีอาหารเครื่องดื่มและที่พักไว๎
บริการคนเดินทางที่จํายคําบริการ 
 พระราชบัญญัติโรงแรมของประเทศไทย พ.ศ. 2478 ให๎คําจํากัดความวําโรงแรม หมายถึง
สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรับสินจ๎างสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่จะหาที่อยูํหรือที่พักชั่วคราว 
(มาตรา 3) และจะต๎องมีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มแกํผู๎เข๎าพักหรือผู๎ใช๎บริการด๎วย (มาตรา 
25) 
 วิษณุ บํางสมบูรณ์ (2546) ได๎ให๎คําจํากัดความของ โรงแรม ไว๎วํา โรงแรม หมายถึง ที่พัก
แรมที่สร๎างขึ้นและแบํงเป็นห๎องพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นแกํนักเดินทาง และเก็บคําเชําเป็น
รายห๎อง 
 กลําวโดยสรุปคือ โรงแรม หมายถึง สถานที่ซึ่งเปิดบริการสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่
ต๎องการที่พัก และมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น โดยมีการเก็บคําบริการในการใช๎บริการ 
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 2.1.2 การจําแนกโรงแรมตามระดับหรือเกรด (Classification and Grading System) 
 แตํละประเทศมีข๎อกําหนดการจําแนกโรงแรมตามระดับหรือเกรดของตนเองโดยมีการ
พิจารณาจากรูปแบบของโรงแรม สิ่งอํานวยความสะดวกและคุณภาพของการบริการ เชํน ประเทศ
ฝรั่งเศสมีการจัดแบํงโรงแรมโดยแสดงมาตรฐานด๎วยระบบดาว (Stars) ซึ่งประกอบด๎วย 5 ระดับ ดังนี้ 
  1) โรงแรม 5 ดาว หรือเดอะลุกซ์ (ดีลักซ์) (Five-stars/Deluxe Hotel) คือ โรงแรมที่มี
การให๎บริการที่สมบูรณ์แบบ สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน และมีราคาสูง 
  2) โรงแรม 4 ดาว หรือระดับหนึ่ง (Four-stars/First Class Hotel) คือ โรงแรมที่
ให๎บริการสูงกวํามาตรฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 
  3) โรงแรม 3 ดาว (Three-stars Hotel) คือ โรงแรมมาตรฐานเน๎นความสะดวกสบาย 
มีอาหารและเครื่องดื่มบริการในโรงแรม 
  4) โรงแรม 2 ดาว (Two-stars Hotel) คือ โรงแรมเพ่ือการพาณิชย์ มีการเก็บคําใช๎จําย
เพ่ิมเติมถ๎าต๎องการบริการที่สะดวกสบายมากข้ึน 
  5) โรงแรม 1 ดาว คือ โรงแรมที่ให๎บริการห๎องพักแบบประหยัด ไมํมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในห๎องพัก และไมํมีอาหารและเครื่องดื่มบริการภายในโรงแรม 
 2.1.3 ข๎อกําหนดมาตรฐานที่พักประเภทโรงแรมระดับ 3 ดาว 
 ข๎อกําหนดมาตรฐานที่พักประเภทโรงแรมระดับ 3 ดาว ประกอบด๎วย 9 หมวด 33 เกณฑ์ 
232 ตัวชี้วัด (สมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทย, 2561) ได๎แกํ 
  หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล๎อม สิ่งกํอสร๎างทั่วไปและที่จอดรถ 
  หมวดที่ 2 โถงต๎อนรับ ห๎องน้ําสาธารณะ ลิฟท์ และทางสัญจรภายในอาคาร 
  หมวดที่ 3 ห๎องพักแบบ Standard (รวมการเดินระเบียง และห๎องน้ํา) 
  หมวดที่ 5 ห๎องอาหาร คอฟฟ่ีช๎อป และครัว 
  หมวดที่ 6 บุคลากรและการบริการ 
  หมวดที่ 7 ระบบความปลอดภัยในพื้นท่ีทั่วไป 
  หมวดที่ 8 ทรัพยากรและชุมชนแวดล๎อม 
  หมวดที่ 9 สํวนของพนักงาน 
  หมวดที่ 10 คุณลักษณะเสริมอ่ืน 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยจะทําการวิเคราะห์ข๎อกําหนดมาตรฐานที่พักประเภทโรงแรม
ระดับ 3 ดาวทั้งหมดและเลือกใช๎เฉพาะตัวชี้วัดที่มีความเก่ียวข๎องกับคุณภาพการบริการ โดยผู๎วิจัยจะ
ทําการระบุรายละเอียดภายหลังในสํวนของการสรุปผลการวิจัย 
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 2.1.4 รายชื่อโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนั้น มีโรงแรมระดับ 3 ดาวกระจายอยูํในทุกพ้ืนที่มากกวํา 699 
โรงแรม อยํางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยจะทําการเลือกเฉพาะโรงแรมระดับ 3 ดาวที่ได๎รับ
การรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทยตามมาตรฐานที่พักเพ่ือการทํองเที่ยวของ
โรงแรมทั้งหมดในประเทศไทย โดยในกรุงเทพมหานครมีโรงแรมท่ีได๎รับการรับรองมาตรฐานทั้งสิ้น 50 
โรงแรม โดยจําแนกได๎เป็น โรงแรมระดับ 5 ดาว และโรงแรมระดับ 4 ดาว ประเภทละ 21 แหํง และ
โรงแรมระดับ 3 ดาว 8 แหํง (สมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทย, 2561) 
 รายชื่อโรงแรมระดับ 3 ดาวทั้ง 8 แหํงในกรุงเทพมหานคร 
  1) Alexander Hotel Bangkok 
  2) Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa Bangkok 
  3) Ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai 
  4) Bangkok Rama Hotel 
  5) Chaydon Sathorn Hotel 
  6) Malaysia Hotel 
  7) S.D. Avenue Hotel 
  8) St. James Hotel 
 2.1.5 แผนกบริการสํวนหน๎า (Front Office Department) 
 แผนกบริการสํวนหน๎าเปรียบเสมือนหน๎าตาของที่พักแรม เป็นหนํวยงานที่ผู๎เข๎าพักและ
บุคคลทั่วไปสังเกตเห็นได๎งําย เนื่องจากตั้งอยูํบริเวณห๎องโถง (Lobby) มีหน๎าที่รับผิดชอบงานด๎านการ
ต๎อนรับ การเก็บเงิน การรับและสํงเอกสาร การลงทะเบียนเข๎าพัก การกําหนดห๎องพัก และการคืน
ห๎องพัก (ธารีทิพย์ ทากิ, 2549, หน๎า 75) ความประทับใจของผู๎เข๎ามาใช๎บริการในดํานแรกนั้นเริ่มจาก
การให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎า ดังนั้นพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าจึงมีหน๎าที่ทําให๎ผู๎เข๎า
พักรู๎สึกวําตนนั้นสําคัญ อบอํุน และได๎รับการบริการที่มีคุณภาพตลอดการเข๎าพัก (วิษณุ บํางสมบูรณ์, 
2546, หน๎า 112) 
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  2.1.5.1 โครงสร๎างองค์กรของแผนกบริการสํวนหน๎า 
 
ภาพที่ 2.1: โครงสร๎างองค์กรแผนกบริการสํวนหน๎า 
 

 
 

ที่มา: ธารีทิพย์ ทากิ. (2549). การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 
 จากภาพที่ 2.1 โครงสร๎างองค์กรแผนกบริการสํวนหน๎า สามารถอธิบายรายละเอียดและ
ขอบเขตหน๎าที่ (ธารีทิพย์ ทากิ, 2549, หน๎า 80-84) ได๎ดังนี้ 
  1) ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า (Front Office Manager) มีหน๎าที่ ดูแลและควบคุม
กําลังคน เงิน เวลา วิธีการทํางาน เอกสาร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ ในสถานที่ปฏิบัติงาน
เป็นผู๎มีความรอบรู๎และประสบการณ์ มีทักษะในการวางแผน ดําเนินงาน และการประสานงาน เพ่ือให๎
พนักงานปฏิบัติงานได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2) ผู๎ชํวยผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า (Assistant Front Office Manager) มีหน๎าที่ 
ชํวยแบํงเบาภาระหน๎าที่ของผู๎จัดการแผนก กําหนดตารางปฏิบัติงานและตรวจตราการทํางานของ
พนักงานวําเป็นไปตามข๎อกําหนดหรือไมํ คอยสอดสํองดูแล และแก๎ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
  3) พนักงานต๎อนรับ (Receptionist/Front Desk Agent) มีหน๎าที่ คอยดูแลและ
ให๎บริการผู๎เข๎าพักตลอดระยะเวลาการพัก เป็นตัวแทนการขายห๎องพักและบริการอ่ืนๆ เป็นตําแหนํงที่
มีบทบาทอยํางมากในการบริการ และยังทําหน๎าที่เสมือนเป็นหน๎าตาของที่พักแรม รับผิดชอบตั้งแตํ
ต๎อนรับผู๎เข๎าพักที่มาถึง ลงทะเบียนการเข๎าพัก ให๎ขําวสารข๎อมูล ไปจนถึงการคืนห๎องพักเมื่อเสร็จสิ้น
การพัก 
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  4) พนักงานสํารองห๎องพัก (Reservation Clerk) มีหน๎าที่ รับสํารองห๎องพักลํวงหน๎า 
สรุปจํานวนและประเภทห๎องพักท่ีมีการสํารองเรียบร๎อยแล๎ว ทํารายงานการคาดคะเนห๎องพัก 
จัดพิมพ์รายชื่อผู๎เข๎าพักของวันถัดไป นอกจากนี้พนักงานสํารองห๎องพักยังเปรียบเสมือนหน๎าตาของที่
พักแรมเชํนเดียวกับพนักงานต๎อนรับ ดังนั้นพนักงานสํารองห๎องพักจึงควรมีความรู๎ความชํานาญ
เกี่ยวกับรายละเอียดของห๎องพัก เพ่ือเสนอขายและแนะนําแกํผู๎สํารองห๎องพัก 
  5) พนักงานโทรศัพท์ (Operator) มีหน๎าที่ รับ โอน ตํอโทรศัพท์ และการรับฝาก
ข๎อความให๎แกํผู๎เข๎าพักและบุคคลภายนอกที่ติดตํอเข๎ามา ตลอดจนการให๎บริการด๎านอ่ืนๆ อาทิเชํน 
การปลุกผู๎เข๎าพัก (Weak-up Call/Morning Call) ดังนั้นพนักงานโทรศัพท์ต๎องเป็นผู๎มีน้ําเสียง
ไพเราะ สุภาพ ฟังดูเป็นมิตร มีจังหวะการพูดที่ถูกต๎องมีการใช๎ภาษาท่ีกระชับ ชัดเจน และได๎ใจความ
ที่สมบูรณ์ 
  6) พนักงานการเงินสํวนหน๎า (Front cashier) มีหน๎าที่ดูแลและแสดงบัญชีคําใช๎จําย
ของผู๎เข๎าพัก และให๎บริการอ่ืนๆเกี่ยวกับการเงินและบัญชี อาทิเชํน บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตํางประเทศ (Foreign Exchange Service) หรืองานควบคุมดูแลตู๎นิรภัย (Deposit Box Service) 
  7) สํวนบริการในเครื่องแบบ (Uniformed Service) คือ พนักงานบริการในเครื่องแบบ
ของที่พักแรม ที่คอยอํานวยความสะดวกแกํผู๎เข๎าพัก บุคคลทั่วไป 
  8) พูดตรวจสอบบัญชีภาคคํ่า (Night Auditor) มีหน๎าที่ ดูแลและรับผิดชอบเอกสาร
ด๎านการเงิน และบัญชีของแผนกในแตํละวัน ทํารายงานสรุปยอดบัญชีเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ
แผนก เพื่อเสนอฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหาร รวมถึงทําหน๎าที่เป็นผู๎รับลงทะเบียน รับและโอน
สายโทรศัพท์ และรับคืนห๎องพักในชํวงเวลากลางคืน 
  2.1.5.2 ความสําคัญของแผนกบริการสํวนหน๎า 
  ความสําคัญของแผนกบริการสํวนหน๎าตํอการดําเนินธุรกิจที่พักแรม (ธารีทิพย์ ทากิ, 
2549, หน๎า 78-79) มีดังตํอไปนี้ 
   1) จุดแรกพบ 
   แผนกบริการสํวนหน๎าเป็นบริเวณแรกที่ผู๎เข๎าพักหรือบุคคลทั่วไปพบเห็น และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู๎เข๎าพักกํอนแผนกอ่ืน ๆ จึงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับแผนกบริการสํวนหน๎าที่จะสร๎างความ
ประทับใจครั้งแรกพบให๎แกํผู๎เข๎าพักหรือบุคคลภายนอก เนื่องจากความประทับใจจะนํามาซึ่งการใช๎
บริการในครั้งตํอ ๆ ไป รวมถึงการบอกตํอ (Word of Mouth) ที่เป็นการโฆษณาทางหนึ่งที่ธุรกิจไมํ
เสียคําใช๎จําย รวมถึงเป็นการเผยแพรํชื่อเสียงของธุรกิจอีกทางหนึ่ง 
   2) ศูนย์รวมขําวสารข๎อมูล 
   แผนกบริการสํวนหน๎าเป็นบริเวณแรกที่ผู๎เข๎าพัก บุคคลภายนอกต๎องติดตํอหรือนึก
ถึง จึงเป็นจุดที่ผู๎เข๎าพักหรือบุคคลภายนอกจะตรงเข๎ามาติดตํอเมื่อเกิดปัญหาหรือมีข๎อสงสัย 
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   3) ศูนย์กลางการประสานงาน 
   แผนกบริการสํวนหน๎าเป็นแผนกที่เก็บรวบรวมข๎อมูลของผู๎เข๎าพักตั้งแตํวันแรกท่ีเข๎า
พักจนกระทั่งวันคืนห๎องพัก จึงเป็นแผนกท่ีหนํวยงานอ่ืน ๆ ของที่พักแรมหรือบุคคลภายนอกต๎องการ
ติดตํอเมื่อต๎องการทราบข๎อมูลรายละเอียดของผู๎เข๎าพัก จึงทําให๎แผนกบริการสํวนหน๎าเปรียบเสมือน
ศูนย์กลางหลักของการประสานงาน 
   4) จุดอําลา 
   นอกจากแผนกบริการสํวนหน๎าจะเป็นบริเวณแรกท่ีถูกพบเห็นแล๎ว ยังถือเป็นจุด
สุดท๎ายที่ผู๎ เข๎าพักจะต๎องทําการติดตํอเมื่อต๎องการคืนห๎องพัก จึงเปรียบเสมือนจุดอําลาระหวํางผู๎ 
เข๎าพัก และท่ีพักแรม แผนกจึงสามารถใช๎โอกาสนี้ในการสร๎างความประทับใจครั้งสุดท๎าย เพราะความ
ประทับใจครั้งสุดท๎ายถือวําสําคัญไมํน๎อยไปกวําครั้งแรก นับวําเป็นการสร๎างภาพพจน์ การบริการที่ดี
เพ่ือเป็นชื่อเสียงตํอที่พักแรม และเป็นชื่อแรกท่ีผู๎เข๎าพักจะนึกถึงสําหรับการเดินทางเข๎าพักครั้งตํอไป 
   5) จุดขายหลัก 
   เนื่องจากแผนกบริการสํวนหน๎าเป็นแผนกท่ีเกี่ยวข๎องกับการขายห๎องพักโดยตรง ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจที่พักแรม และแผนกบริการสํวนหน๎ายังเป็นแผนกท่ีสร๎างรายได๎จาก
ห๎องพักให๎กับธุรกิจที่พักแรมมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับแผนกอ่ืน ๆ 
 
2.2 ทัศนคติของผู๎บริโภค (Consumer Attitudes) 
 ทัศนคติของผู๎บริโภคเป็นหนึ่งองค์ประกอบสําคัญของการรู๎ (Awareness) โดยทั่วไป
พฤติกรรมของผู๎บริโภคมักจะเป็นเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากอารมณ์ หรือทัศนคติที่มีตํอสิ่งใด ๆ 
พฤติกรรมที่ปรากฏให๎เห็นสามารถเป็นผลมาจากทัศนคติท่ีแตกตํางกัน โดยที่พฤติกรรมนี้อาจจะเป็น
เครื่องชักนําที่ดีของทัศนคติได๎ 
 2.2.1 ความหมายของทัศนคติ (Attitude Defined) 
 บารอน และไบร์นี (Baron & Byrne, 1975, p. 95 อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์ (2544, หน๎า 171) 
กลําววํา ทัศนคติ หมายถึง ความรู๎สึกเก่ียวกับความเชื่อที่ประมวลขึ้นอยํางมั่นคง หรือแนวโน๎ม
พฤติกรรมที่มีตํอบุคคลอ่ืน กลุํมคน ความคิด หรือสิ่งอ่ืนใด 
  ซิฟฟ์แมน และคานุค (Schiffman & Kanuk, 1991, p. 227) อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์ 
(2544, หน๎า 171) กลําววํา ทัศนคติ หมายถึง ความโน๎มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู๎ที่นําไปสูํพฤติกรรม
ที่ตรงกับวิถีทางท่ีชอบหรือไมํชอบตํอสิ่งใดๆที่ผู๎บริโภคได๎รับ 
  ซีรีฟ และ เนเบอร์เกล (Sherif & Nebergall, 1965, p. 4) อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์ 
(2544, หน๎า 172) กลําววํา ทัศนคติ หมายถึง หลักการที่บุคคลสนับสนุนและยึดมั่นเกี่ยวกับประเด็น 
บุคคล กลุํมคน หรือสถาบัน 
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 เครซ็ และคลัทซ์ฟิลด์ (Krech & Crutchfield, 1948) อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์ (2544, หน๎า 
172) กลําววํา ทัศนคติ หมายถึง การประมวลผลที่มั่นคงของการจูงใจ อารมณ์ การรับรู๎ และ
กระบวนการของความเข๎าใจที่เก่ียวข๎องกับประเด็นตําง ๆ 
 นอกจากนี้ ทัศนคติ ยังสามารถใช๎แทนวิธีการที่ผู๎บริโภคคิด หรือรู๎สึกเก่ียวกับบางสิ่ง
บางอยําง สําหรับด๎านของฝ่ายที่วําด๎วยความเข๎าใจ (Cognitive Point of View) จะมองวํา ทัศนคติ 
คือ การแสดงถึงการจัดการขององค์ประกอบของความเข๎าใจหรือความรู๎สึก ในขณะที่ฝ่ายที่วําด๎วยการ
จูงใจ (Motivational Point of View) จะมองวํา ทัศนคติ คือ สภาวะของความพร๎อมสําหรับการ
กระตุ๎นของแรงจูงใจ ในสํวนนี้จะพิจารณาวําทัศนคติเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการรับรู๎และแรงจูงใจของ
ผู๎บริโภคท่ีทําการประมวลขึ้นจากเหตุการณ์หรือสิ่งใด ๆ จึงสามารถสรุปได๎วํา ทัศนคติ คือ ความชอบ
ของผู๎บริโภคหรือความโน๎มเอียงในการกระทําตํอเป้าหมายอยํางใดอยํางหนึ่ง (Walters, 1978, p.260 
อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544, หน๎า 173) 
 2.2.2 ประเภทของทัศนคติ (Types of Attitude) 
 ทัศนคติประกอบด๎วยกระบวนการความเข๎าใจ (Cognitive Processes) อาทิเชํน ความคิด
และความทรงจําเกี่ยวกับกระบวนการการจูงใจ (Motivational Processes) ซึ่งเป็นเรื่องที่เก่ียวข๎อง
กับอารมณ์และการพยายามให๎ได๎มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นการกําหนดความแตกตํางที่สําคัญของ
ประเภททัศนคติจึงเป็นเรื่องที่มีความเก่ียวข๎องกับระยะเวลาและความเข๎มข๎นของทัศนคติ ประเภท
ของทัศนคติสามารถจําแนกได๎ 5 ประเภท (ศุภร เสรีรัตน์, 2544, หน๎า 173-175) ดังนี้ 
  1) ความเชื่อ (Beliefs) 
  วอลเตอร์ส (Walters (1978, p. 261 อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544, หน๎า 174) ได๎ให๎
ความหมายของความเชื่อไว๎วํา ความเชื่อ คือ ความโอนเอียงที่ทําให๎ต๎องยอมรับ เนื่องมาจากเป็น
ข๎อเท็จจริงและเป็นสิ่งที่มีการสนับสนุนโดยความเป็นจริงหรือข๎อมูลอื่นใดที่มีน้ําหนักมาก ด๎วยเหตุนี้
ความเชื่อสํวนใหญํจึงเป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่ถาวร โดยที่อาจจะมีความสําคัญหรือไมํมีก็ได๎ 
  2) ความคิดเห็น (Opinions) 
  วอลเตอร์ส (Walters 1978, p. 261 อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544, หน๎า 174) กลําววํา 
ความคิดเห็น คือ ความโน๎มเอียงที่ไมํได๎อยูํบนพื้นฐานของความแนํนอน ซึ่งมีความหมายวําความ
คิดเห็นนั้นอาจเป็นข๎อเท็จจริงบางอยําง โดยที่ข๎อเท็จจริงนั้นอาจเป็นเพียงข๎อสรุปของคําแนะนําท่ี
ผู๎บริโภคทําการแสดงออก และความคิดเห็นมักจะมีความเกี่ยวข๎องกับคําถามในปัจจุบันและงํายตํอ
การเปลี่ยนแปลง 
  3) ความรู๎สึก (Feelings) 
  วอลเตอร์ส (Walters 1978, p. 261 อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544, หน๎า 174) ได๎ให๎
ความหมายของความรู๎สึกไว๎วํา ความรู๎สึก หมายถึง ความโน๎มเอียงซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากอารมณ์โดย
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ธรรมชาติ โดยอารมณ์สามารถมีลักษณะที่มีความถาวรและมีสมมติฐานลึก ในขณะที่ความรู๎สึกไมํ
จําเป็นต๎องมีข๎อสนับสนุนด๎วยข๎อเท็จจริงที่เก่ียวข๎องกัน ผู๎บริโภคสามารถคิดเกี่ยวกับความรู๎สึกในฐานะ
อารมณ์ที่แสดงออก (Sentiment) ความคิดเห็นในฐานะความรู๎สึกหรือความประทับใจ (Impression) 
และความเชื่อในฐานะที่เป็นคํานิยม (Values) ที่ผู๎บริโภคมี 
  4) ความโอนเอียง (Inclination) 
  วอลเตอร์ส (Walters 1978, p. 261 อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544, หน๎า 174) กลําววํา 
ความโอนเอียง หมายถึง รูปแบบบางสํวนของทัศนคติ เมื่อผู๎บริโภคอยูํในสภาวะที่ไมํสามารถทําการ
ตัดสินใจได๎ 
  5) ความมีอคติ (Bias) 
  วอลเตอร์ส (Walters 1978, p. 261 อ๎างใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544, หน๎า 175) กลําววํา 
ความมีอคติ หมายถึง ความเชื่อทางจิตใจของผู๎บริโภคท่ีทําให๎เกิดอคติหรือความเสียหาย (Prejudice) 
ในทางเส๎นตรงกันข๎ามกับข๎อเท็จจริงที่มีอยูํ 
 2.2.3 โครงสร๎างโมเดลองค์ประกอบ 3 ประการของทัศนคติ (Tricomponent Attitude 
Model) 
 
ภาพที่ 2.2: โครงสร๎างโมเดลองค์ประกอบของทัศนคติ 
 

 
 
ที่มา: ศุภร เสรีรัตน์. (2544). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส. 
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 จากภาพที่ 2.2 แสดงถึงโครงสร๎างโมเดลองค์ประกอบของทัศนคติจะแสดงให๎เห็นถึง
องค์ประกอบที่สําคัญท้ัง 3 ประการของทัศนคติสามารถอธิบายได๎ ดังนี้ 
  1) สํวนของความเข๎าใจหรือความรู๎ (The Cognitive or Knowledge Component) 
  สํวนของความเข๎าใจของผู๎บริโภค หมายถึง ความรู๎และการรับรู๎ที่รวมกันระหวําง
ประสบการณ์โดยตรงของทัศนคติที่ผู๎บริโภคมีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับข๎อมูลที่มีความเกี่ยวข๎องจาก
แหลํงข๎อมูลตําง ๆ โดยปกติแล๎วความรู๎และผลของการรับรู๎ที่เกิดขึ้นจะมาจากความเชื่อของผู๎บริโภคท่ี
มีตํอสิ่งใด ๆ จากคุณลักษณะในด๎านตําง ๆ และพฤติกรรมเฉพาะด๎านของผู๎บริโภคท่ีเกิดขึ้นจะนําไปสูํ
ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงอีกด๎วย 
  2) สํวนของความรู๎สึก (The Affective Component) 
  สํวนของความรู๎สึก หมายถึง สํวนของอารมณ์หรือความรู๎สึกของผู๎บริโภค (Consumer's 
Emotion or Feeling) ที่มีความเก่ียวข๎องกับผลิตภัณฑ์หรือตราสินค๎า โดยที่อารมณ์ความรู๎สึกท่ี
เกิดข้ึนมักจะถูกใช๎ในการประเมินผลการวัดทัศนคติของผู๎บริโภค ในลักษณะของ "ความชอบ" หรือ 
"ไมํชอบ" "ดี" หรือ "ไมํดี" 
  3) สํวนของพฤติกรรมหรือการกระทํา (The Cognitive or Behavior Component) 
  สํวนของพฤติกรรมหรือการกระทําจะมีความเกี่ยวข๎องกับแนวโน๎มที่ผู๎บริโภคจะมีการ
กระทําหรือพฤติกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง ในสํวนของพฤติกรรมมักจะใช๎แสดงถึงความตั้งใจในการซื้อ
ของผู๎บริโภค ความตั้งใจในการซื้อของผู๎บริโภคจะแสดงออกมาในรูปของระดับความตั้งใจซื้อวํามีมาก
หรือน๎อยเพียงใด หรืออาจจะเป็นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงก็ได๎ 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู๎ของผู๎บริโภค (Perception) 
 การรับรู๎เป็นพื้นฐานที่สําคัญของมนุษย์เนื่องจากในการตอบสนองตํอสิ่งใด มักเป็นผลมาจาก
การรับรู๎จากสภาพแวดล๎อมและความสามารถในการตีความหมาย ณ ชํวงเวลานั้น ๆ ดังนั้นการเรียนรู๎
ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูํกับสิ่งเร๎าและปัจจัยการรับรู๎ที่มีประสิทธิภาพเชํนกัน (มาลินี มาลีคล๎าย, 
2554, หน๎า 14) 
  2.3.1 ความหมายของการรับรู๎ 
  ลินด์เซย์ และทอมสัน (Lindzey & Thomson, 1975 อ๎างใน อรุณชาติ วงษ์ทับทิม, 
2547, หน๎า 10) กลําววํา การรับรู๎ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มี
การรับรู๎จากสิ่งเร๎าซึ่งจะกระตุ๎นประสาทสัมผัส จากนั้นประสาทสัมผัสจะทําการสํงรหัสพลังงานผําน
เส๎นประสาท และเส๎นประสาทจะทําการสร๎างข๎อมูลแล๎วสํงตํอไปยังสมองกลายเป็นการรับรู๎ 



16 

  คอตเลอร์ (2000/2547, หน๎า 267) กลําววํา การรับรู๎ หมายถึง กระบวนการที่บุคคล
ตีความหมายของข๎อมูลขําวสาร โดยการรับรู๎ไมํได๎ขึ้นอยูํกับสิ่งกระตุ๎นทางกายภาพเพียงอยํางเดียว แตํ
การรับรู๎นั้นยังขึ้นอยูํกับสิ่งกระตุ๎นรอบตัวบุคคลและเงื่อนไขของตัวบุคคลนั้น ๆ ด๎วย 
  วลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551, หน๎า 34) กลําววํา การรับรู๎คือการตีความข๎อมูลจากความรู๎สึก
หรือสิ่งเร๎าตําง ๆ เพ่ือสร๎างประสบการณ์ที่มีความสําคัญสําหรับตัวบุคคลที่รับรู๎ โดยไมํมีบุคคลใดที่จะ
สามารถมีการรับรู๎เหมือนกันกับบุคคลอ่ืนทุกประการ เนื่องจากเม่ือบุคคลได๎รับสิ่งเร๎าหรือประมวลการ
รับรู๎ของสิ่งที่ได๎รับรู๎มานั้น ผลจากการประมวลจะกลายเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายเฉพาะตัว 
 จากความหมายของการรับรู๎ข๎างต๎นสามารถสรุปได๎วํา การรับรู๎ หมายถึง กระบวนการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ที่ทําการแปลความหมายข๎อมูลขําวสารหรือสิ่งเร๎าตําง ๆ ผํานระบบประสาทสัมผัส 
และทําการประมวลผลจนกลายเป็นการรับรู๎และประสบการณ์เฉพาะตัว ซึ่งมนุษย์แตํละบุคคลจะมี
การรับรู๎ที่แตกตํางกันออกไป 
 2.3.2 กระบวนการการรับรู๎ของผู๎บริโภค (Consumer Perceptual Process) 
 โดยทั่วไปแล๎วกระบวนการรับรู๎ของบุคคลเกิดขึ้นตํอเนื่องจากการรู๎สึก (Sensation) 
ประกอบด๎วยขั้นตอนตําง ๆ รวม 3 ขั้นตอน ได๎แกํ การเลือกรับรู๎ การจัดระเบียบการรับรู๎ และการ
แปลความหมาย (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554, หน๎า 120) ดังภาพที่ 2.3 
 
ภาพที่ 2.3: กระบวนการรับรู๎ 
 

 
 
ที่มา: ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค (พิมพ์ครั้งที ่2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
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  1) การเลือกรับรู๎ (Perceptual Selection) 
  ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หน๎า 124) กลําววํา การเลือกรับรู๎ หมายถึง การที่บุคคลทําการ
เลือกวําจะรับรู๎สิ่งเร๎าใดบ๎าง เนื่องจากในชีวิตประจําวันบุคคลจะได๎รับสิ่งเร๎าจํานวนมากมาย แตํจะ
เลือกให๎ความสนใจกับสิ่งเร๎าที่ตนเองสนใจและต๎องการที่จะซื้อเพียงเทํานั้น 
  2) การจัดระเบียบการรับรู๎ (Perceptual Organization) 
  ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หน๎า 124) กลําววํา การจัดระเบียบการรับรู๎ หมายถึง การที่
ผู๎บริโภคทําการจัดระบบสิ่งเร๎าเป็นกลุํมหรือหมวดหมูํและทําการรับรู๎โดยภาพรวม การจัดระเบียบการ
รับรู๎ดังกลําวเป็นไปตามหลักจิตวิทยาเกสตอลต์ (Gestalt Psychology) 
  3) การแปลความหมาย (Interpretation) 
  ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หน๎า 124) กลําววําการแปลความหมาย หมายถึง การตีความวํา
สิ่งเร๎าที่รับมานั้นคืออะไร มีความหมายอยํางไร โดยการผสมผสานระหวํางข๎อเท็จจริงที่ได๎รับและ
อารมณ์ความรู๎สึกของผู๎ที่ตีความหมาย ซึ่งในบางครั้งอาจมีลักษณะคลุมเครือด๎วยปัจจัยตําง ๆ รอบตัว 
อาทิเชํน การมองเห็นที่ไมํชัดเจนหรือการได๎ยินเสียงที่เบาเกินไป ในลักษณะเชํนนี้บุคคลมักทําการ
แปลความหมายในทางท่ีตอบสนองความต๎องการ ความคาดหวัง หรือความสนใจของตนเอง 
 2.3.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการรับรู๎ (Factors Affecting Consumer Perception) 
 แอสซีล (Assael 1998 อ๎างใน ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ, 2541, หน๎า 87) ได๎จําแนกปัจจัยที่สํงผล
ตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภคออกเป็น 2 กลุํมหลัก ดังตํอไปนี้ 
  2.3.3.1 สิ่งเร๎า 
  สิ่งเร๎ามีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค โดยขึ้นอยูํกับลักษณะของปัจจัยที่แตกตํางกัน
ของสิ่งเร๎า ดังตํอไปนี้ 
   1) ขนาด (Size) 
   ขนาดของสิ่งเร๎ามีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค โดยผู๎บริโภคจะมีการรับรู๎ที่เพ่ิม
มากขึ้นเมื่อขนาดป้ายโฆษณาใหญํขึ้น ซึ่งผลกระทบของการรับรู๎จะเพ่ิมขึ้นเป็นสัดสํวนของรากกําลังที่
สองของการเพ่ิมขึ้นของขนาดพ้ืนที่โฆษณา 
   2) ตําแหนํง (Position) 
   ตําแหนํงมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค ยกตัวอยํางเชํน ผู๎บริโภคให๎ความสนใจ
กับครึ่งบนของหน๎าหนังสือมากกวําครึ่งลําง สํวนตําแหนํงของโฆษณาจะอยูํด๎านซ๎ายหรือด๎านขวาของ
หน๎าหนังสือจะไมํมีความแตกตํางตํอระดับความสนใจของผู๎บริโภคเทําไรนัก 
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   3) สี (Colour) 
   สีของสิ่งเร๎ามีอิทธิพลตํอการรับรู๎ ยกตัวอยํางเชํน การโฆษณาท่ีมีสีสันใน
หนังสือพิมพ์จะดึงดูดความสนใจของผู๎อํานได๎ดีกวําสีขาวดําธรรมดา สีแดงและสีเหลืองให๎ความรู๎สึกท่ี
อํุนตาเวลามอง ในขณะที่สีเขียวและสีน้ําเงินจะให๎ความรู๎สึกท่ีแตกตํางออกไป 
   4) ความขัดแย๎ง (Contrast) 
   ความขัดแย๎ง หมายถึง บางสิ่งที่มีความแตกตํางจากปกติ ความขัดแย๎งนี้สามารถ
ดึงดูดความสนใจและมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค ดังภาพที่ 2.4 
 
ภาพที่ 2.4: แสดงปัจจัยเกี่ยวกับความขัดแย๎งที่มีผลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค 
 

 
 
ที่มา: ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ. (2541). เอกสารการสอน ชุดวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยที่ 1-8 (พิมพ์

ครั้งที ่8). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
   5) การเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง (Movement) 
   การเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงของสิ่งเร๎ามีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภคมากกวําสิ่ง
เร๎าที่ไมํมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงอยํางเห็นได๎ชัด 
   6) ความถี่ (Frequency) 
   สิ่งเร๎าที่ปรากฏขึ้นบํอย ๆ จะมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค (จนกวําผู๎บริโภคจะ
มีความค๎ุนเคย) 
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   7) การให๎คุณคําของสังคม (Social Value) 
   การให๎คุณคําของสังคมตํอสิ่งเร๎านั้นมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค โดยทั่วไป
สังคมจะให๎คุณคํากับสิ่งตําง ๆ มากมายและความหมายของคุณคําเหลํานี้ก็จะเป็นข๎อยอมรับของ
สมาชิกในสังคมด๎วย 
   8) สภาวะแวดล๎อม (Environment) 
   สภาวะแวดล๎อมมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภค สภาวะแวดล๎อมท่ีมีความแตกตําง
กันจะสํงผลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภคท่ีแตกตํางกันออกไป 
  2.3.3.2 ลักษณะการรับรู๎ของผู๎บริโภค 
  ผู๎บริโภคท่ีแตกตํางกันจะรับรู๎สิ่งเร๎าเดียวกันได๎แตกตํางกัน เพราะฉะนั้นนอกจากตัวสิ่ง
เร๎าที่มีอิทธิพลตํอการรับรู๎ของผู๎บริโภคแล๎ว ลักษณะของผู๎บริโภคเองก็มีอิทธิพลตํอการรับรู๎เชํนกัน 
  แอสซีล (Assael, 1998) อ๎างใน ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ (2541, หน๎า 89-90) ได๎ทําการ
จําแนกลักษณะของผู๎บริโภคท่ีมีอิทธิพลตํอการรับรู๎ออกเป็น 3 กลุํม ดังนี้ 
   1) ความสามารถในการรับรู๎ของผู๎บริโภค 
   ผู๎บริโภคแตํละรายจะมีความสามารถท่ีแตกตํางกันออกไปในการรับรู๎สิ่งเร๎า ความ
แตกตํางดังกลําวสามารถจําแนกได๎เป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    - ขีดข้ันตําง ๆ ของการรับเข๎ามาทางประสาทสัมผัส (Threshold Level) 
    ผู๎บริโภคสามารถรับรู๎การเปลี่ยนแปลงของระดับ แสงสวําง เสียง กลิ่น หรือ
สัมผัสที่แตกตํางกันไปขึ้นอยูํกับระดับความอํอนไหวของประสาทสัมผัส 
    - ระดับของการปรับตัว (Adaptation Level) 
    - ระดับของการปรับตัว หมายถึง กระบวนการปรับตัวตํอจํานวนความถี่ของสิ่ง
เร๎าที่เกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งสิ่งเร๎าเหลํานั้นไมํได๎รับความสังเกตหรือสัมผัสได๎อีกตํอไป 
    - ขอบขํายของความสนใจ (Attention Span) 
    ขอบขํายของความสนใจ หมายถึง จํานวนของรายการที่ผู๎บริโภคสามารถรับรู๎ได๎
ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง หรือระยะเวลาที่ผู๎บริโภคสามารถรับรู๎ได๎อยํางเหมาะสม โดยทั่วไปแล๎วขอบขําย
ของความสนใจของผู๎บริโภคคํอนข๎างแคบ โดยที่ขอบขํายปกติของผู๎ใหญํจะเป็นสิ่งของประมาณ 7 
รายการ สํงผลในการสร๎างโฆษณาทางโทรทัศน์ให๎มีข๎อความสั้น กระชับ และเน๎นเพียงจุดเดํนหลัก
เทํานั้น 
   2) รูปแบบการรับรู๎ของผู๎บริโภค 
   ผู๎บริโภคแตํละบุคคลจะมีความแตกตํางในกระบวนการรับรู๎ข๎อมูลในรูปแบบที่
แตกตํางกันออกไป ดังนี้ 
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    - การรับรู๎ข๎อมูลเป็นกลุํมก๎อนหรือเป็นประเด็น 
    ผู๎บริโภคจะมีความแตกตํางกันในการรับรู๎ข๎อมูลเป็นกลุํมก๎อน โดยที่ผู๎บริโภค
บางคนจะพิจารณาข๎อมูลที่ได๎รับทั้งหมดในครั้งเดียว และมองลงไปที่ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่
ผู๎บริโภคบางคนจะพิจารณาข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยวิธีการเลือกพิจารณาเป็นประเด็น และเลือก
ตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์โดยให๎น้ําหนักไปที่ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเป็นหลัก 
    - ความเต็มใจของผู๎บริโภคในการพิจารณาข๎อมูลใหมํ 
   ผู๎บริโภคจะมีความแตกตํางกันออกไปในด๎านความเต็มใจที่จะพิจารณา เสาะหา 
เปิดรับข๎อมูลใหมํ ๆ ผู๎บริโภคบางคนสนใจที่จะเสาะหาข๎อมูลใหมํและมีความเต็มใจพิจารณาความ
ขัดแย๎งของข๎อมูลที่ได๎รับ ในขณะที่ผู๎บริโภคบางคนจะมีความรู๎สึกไมํเต็มใจและไมํสบายใจที่จะเปิดรับ
ข๎อมูลใหมํ หรือปิดกั้นการรับรู๎ข๎อมูลที่ขัดแย๎งกับข๎อมูลเดิมที่ตัวผู๎บริโภคมีอยูํ 
   3) ความโน๎มเอียงในการรับข๎อมูลของผู๎บริโภค 
   ผู๎บริโภคมีความแตกตํางกันทั้งด๎านความต๎องการ ประสบการณ์ ทัศนคติ สภาวะ
แวดล๎อมทางสังคม รวมถึงวัฒนธรรม สํงผลให๎ปัจจัยดังกลําวมีผลกระทบตํอความโน๎มเอียงในการรับรู๎
ของผู๎บริโภค ดังนั้นถ๎าการโฆษณามีความสอดคล๎องกับความโน๎มเอียงดังกลําวของผู๎บริโภค จะสํงผล
ให๎ผู๎บริโภคมีความโน๎มเอียงในการรับรู๎ข๎อมูลดังกลําวมากกวําข๎อมูลอ่ืน ๆ ที่ขัดแย๎งกับความโน๎มเอียง
ของผู๎บริโภค 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
 ในปัจจุบันการบริการนั้นถือเป็นปัจจัยที่จําเป็นตํอการดําเนินชีวิตประจําวันของผู๎บริโภค 
ธุรกิจการบริการนั้นเป็นธุรกิจการที่สามารถสร๎างรายได๎สูงกวําธุรกิจด๎านอื่น สํงผลให๎ธุรกิจบริการมี
บทบาทสําคัญตํอระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ 
 2.4.1 ความหมายของการบริการ 
 วีระพงษ์ เฉลิมวิระรัตน์ (2542, หน๎า 7) กลําววํา การบริการ หมายถึง สิ่งที่จับ สัมผัส และ
แตะต๎องได๎ยาก เป็นสิ่งที่สูญสลายไปได๎งําย โดยการบริการนั้นจัดทําข้ึนจากบริกรและสํงมอบให๎แกํ
ผู๎รับบริการ เพ่ือทําการใช๎สอยโดยทันทีหรือในเวลาเกือบทันทีทันใดท่ีเกิดการสํงมอบบริการนั้น 
 เลิฟล็อก และไวท์ (1999/2546) กลําวถึงความหมายของการบริการไว๎ 2 ประการ คือ 
ประการที่หนึ่งกลําววําการบริการ หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให๎แกํอีกฝ่าย 
ซึ่งแม๎กระบวนการอาจมีการผูกติดตัวสินค๎า แตํการปฏิบัติการไมํสามารถมองเห็น ไมํสามารถจับต๎อง
และไมํสามารถครอบครองได๎ ประการที่สองกลําววํา การบริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร๎าง
คุณคํา จัดหาคุณประโยชน์ให๎แกํผู๎รับบริการในวัน เวลา และสถานที่เฉพาะแหํง สํงผลมาจากการที่
ผู๎รับบริการหรือผู๎แทนนําเอาการเปลี่ยนแปลงมาให๎ 
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 ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2546, หน๎า 18) กลําววํา การบริการ หมายถึง กระบวนการสํงมอบ
สินค๎าท่ีไมํมีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให๎แกํผู๎เข๎ารับบริการ โดยสินค๎าที่ไมํมีตัวตนนั้น
จะต๎องสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการและนําไปสูํความพึงพอใจได๎ 
 วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548, หน๎า 14) กลําววํา การบริการ หมายถึง การกระทํา 
พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให๎อีกฝ่าย โดยอาจมีตัวสินค๎าเข๎ามาเกี่ยวข๎อง แตํแท๎จริง
แล๎วของที่เสนอให๎นั้นเป็นการปฏิบัติการ ที่ไมํสามารถนําไปครอบครองหรือเป็นเจ๎าของได๎ 
 ตรีเพ็ชร์ อํ่าเมือง (2554, หน๎า 4) กลําววํา การบริการ หมายถึง การกระทําใดๆโดยรํางกาย
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของบุคคลอ่ืน ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการอํานวยความสะดวก ความสามารถใน
การสร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎รับบริการได๎ 
 จากความหมายของการบริการที่กลําวมาข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วําการบริการ คือ กิจกรรม
ใด ๆ ที่ไมํมีตัวตน ไมํสามารถจับต๎อง และไมํสามารถครอบครองได๎ ซึ่งเกิดจากกระบวนการที่ผู๎
ให๎บริการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต๎องการและสร๎างความพึงพอใจให๎แกํฝ่ายผู๎รับบริการได๎ โดย
กระบวนการนั้น ๆ อาจมีสินค๎าเข๎ามาเกี่ยวข๎องหรือไมํมีก็ได๎ ภายใต๎เงื่อนไขท่ีวําจะต๎องใช๎สอยภายใน
วัน เวลา และสถานที่ท่ีเกิดกระบวนการสํงมอบการบริการเทํานั้น 
 2.4.2 คุณลักษณะของการบริการ 
 เพย์น (Payne, 1993) และ ไซทัมล์ (Zeithaml, 1996 อ๎างใน ชัยพล ชาวประเสริฐ, 2546, 
หน๎า 27-29) กลําววํา การบริการมีลักษณะเฉพาะของการบริการ (Service Characteristic) 5 
ประการ ดังนี้ 
  1) ความไมมํีตัวตน (Intangibility) 
  การบริการไมํสามารถมองเห็น จับต๎อง และสัมผัสได๎ (Abstract) โดยการใช๎ระบบ
ประสาทสัมผัสทั้งห๎าและการบริการไมํสามารถแยกชิ้นสํวนได๎เหมือนผลิตภัณฑ์ ผู๎ให๎บริการที่ดีต๎องมี
ความเข๎าใจในเรื่องความไมํมีตัวตนของการบริการ 
  2) ความแยกจากกันไมํได๎ระหวํางผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการ (Inseparability) 
  ในชํวงเวลาของการให๎บริการนั้นถึงแม๎วําผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการจะอยูํกันคนละ
สถานที่ แตํในกระบวนการให๎บริการนั้นทั้งสองฝ่ายจะไมํสามารถแยกจากกันได๎ ดังนั้นผู๎ให๎บริการที่ดี
จะต๎องทําให๎ผู๎รับบริการมีความสะดวกสบายในการใช๎บริการ 
  3) การเก็บรักษาไมํได๎ (Perishability) 
  ในกระบวนการให๎บริการต๎องอาศัยบุคคลในการให๎บริการเป็นสําคัญ ดังนั้นหาก
ชํวงเวลาใดเวลาหนึ่งไมํมีผู๎รับบริการเข๎ามาใช๎บริการ ผู๎ให๎บริการจะเกิดการวํางงานสํงผลให๎เกิดความ
สูญเสียในด๎านแรงงานโดยเปลําประโยชน์ 
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  4) ความต๎องการที่ไมํแนํนอน (Fluctuating Demand) 
  ความต๎องการของผู๎รับบริการมีการขึ้นลงอยูํเสมอ การให๎บริการนั้นจํานวนของ
ผู๎รับบริการจะมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับชํวงเวลาในแตํละวัน หรือฤดูกาล ผู๎ให๎บริการจึงต๎องทําความ
เข๎าใจในลักษณะของการบริการ เพ่ือบริหารการบริการให๎เหมาะสมกับความต๎องการของผู๎รับบริการที่
ไมํแนํนอน 
  5) ความแตกตํางของการบริการในแตํละครั้ง (Variability or Heterogeneity) 
  ความแตกตํางของการบริการในแตํละครั้ง หมายถึง ความแตกตํางในด๎านคุณภาพการ
ให๎บริการเนื่องจากในกระบวนการให๎บริการต๎องอาศัยบุคคลในการให๎บริการเป็นสํวนใหญํ ซึ่งการที่
ผู๎ให๎บริการนั้น จะยิ้มหรือให๎บริการด๎วยจิตใจที่แท๎จริงหรือไมํนั้นต๎องขึ้นกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทั้งใน
ด๎านรํางกายและจิตใจ สํงผลให๎ในการดําเนินธุรกิจบริการจําเป็นต๎องมีการอบรมผู๎ให๎บริการอยําง
สม่ําเสมอ 
 จากลักษณะเฉพาะของการบริการ สามารถเห็นได๎วําการบริการมีลักษณะเฉพาะตัวที่
แตกตํางจากผลิตภัณฑ์ ผู๎รับบริการไมํสามารถสัมผัสการบริการในเบื้องต๎น ด๎วยประสาทสัมผัสทั้งห๎า 
แตํบอกได๎เพียงวําการบริการดีหรือไมํดี ซึ่งการประเมินผลของการบริการนั้น ต๎องทําการทดลองใช๎
เพ่ือสร๎างประสบการณ์ นอกจากนี้ธุรกิจการบริการจึงเก่ียวข๎องกับอาการนามตําง ๆ มากมาย อาทิ
เชํน ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความเชื่อถือ ความปลอดภัย ความประทับใจ และความสุข 
 2.4.3 ความหมายของคุณภาพการบริการ 
 มีนักวิชาการหลายทํานได๎กลําวถึงความหมายของ "คุณภาพ" ไว๎ ดังนี้ 
 เดมิ่ง (Deming 1951 อ๎างใน กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2556, หน๎า 4) ได๎ให๎ความหมาย
ของคุณภาพผํานการควบคุมคุณภาพโดยสถิติวํา คุณภาพ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตให๎
ตรงตามแบบที่กําหนด เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภค ดังนั้น คุณภาพจะประกอบด๎วย 
2 ด๎าน คือ คุณภาพในการออกแบบ และคุณภาพแหํงความถูกต๎อง 
 คาโน (Kano 1986 อ๎างใน กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2556, หน๎า 4) ได๎กําหนดคุณภาพไว๎ 
2 แนวคิด คือ แนวความคิดดั้งเดิม (Classical Idea) หมายถึง ระดับแหํงความถูกต๎องตามมาตรฐาน 
(Degree of Conformance to a Standard) และแนวความคิดสมัยใหมํ ที่หมายถึงความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎ (User's Satisfaction) โดยแบํงคุณภาพออกเป็น 2 ด๎าน คือ คุณภาพที่มีเสนํห์ (Attractive 
Quality) ซึ่งทําให๎ยอดขายเพ่ิมข้ึน และคุณภาพที่จําเป็นต๎องมี (Must-be Quality) ซึ่งจะทําให๎ต๎นทุน
สูงขึ้น 
 กราวิน (Gravin, 1988) และอีแวนส์ และลินด์เซย์ (Evans & Lindsay, 2002 อา๎งใน  
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2556, หน๎า 5) มีการกําหนดนิยามของคุณภาพภายใต๎กรอบแนวคิดวงจร
ผลิตภัณฑ์ 5 ประการ คือ แนวความคิดความเดํน (Transcendent) แนวความคิดบนพ้ืนฐานของ
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ผลิตภัณฑ์ (Product Based) แนวความคิดบนพ้ืนฐานของผู๎ใช๎ (User Based) แนวความคิดพ้ืนฐาน
บนการผลิต (Manufacturing Based) และแนวความคิดบนพื้นฐานคุณคํา (Value Based) โดยแตํ
ละแนวความคิดจะอยูํบนพื้นฐานในมุมมองของใคร ดังที่แสดงในภาพที่ 2.5 
 

ภาพที่ 2.5: คุณภาพในมุมมองของวงจรผลิตภัณฑ์ 

 

 

ที่มา: กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. (2556). หลักการควบคุมคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: 
สมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

 
 จากความหมายและแนวคิดของคุณภาพข๎างต๎นสามารถสรุปได๎วํา คุณภาพ หมายถึง การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตให๎มีความถูกต๎องตรงตามมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎บริโภคเพ่ือให๎ผู๎บริโภคเกิดความพึงพอใจ โดยการผลิตนั้น ๆ ในมุมมองของผู๎ผลิตจะต๎องทําให๎เกิด
กําไรสูงสุด ในขณะที่มุมมองของผู๎ซื้อผลิตภัณฑ์จะต๎องมีคุณภาพสูงสุดในราคาที่ต่ําสุด 
 2.4.4 ความสําคัญของคุณภาพการบริการ 
 ความสําคัญของคุณภาพการบริการ สามารถพิจารณาได๎ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
(ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, 2546, หน๎า 109-110) ดังนี้ 
  2.4.4.1 เชิงคุณภาพ 
   1) สร๎างความพึงพอใจและความจงรักภักดีให๎ลูกค๎า (Lee et al, 2000 อ๎างใน  
ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, 2546, หน๎า 109) การให๎บริการอยํางมีคุณภาพ สํงผลให๎ผู๎รับบริการเกิดความ 
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พึงพอใจและมีความต๎องการที่จะมาใช๎บริการซ้ําในครั้งตํอไป ไมํเปลี่ยนไปใช๎ธุรกิจอ่ืนที่ไมํค๎ุนเคยเป็น
ผลให๎เกิดความจงรักภักดี นอกจากนี้การให๎บริการที่ดีเลิศสามารถลดความไมํพึงพอใจของผู๎รับบริการ
ได๎เนื่องจากเป็นการลดความผิดพลาดของการให๎บริการ 
   2) มีผลตํอการสร๎างภาพลักษณ์ของธุรกิจ (Zairi, 2000 อ๎างใน ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, 
2546, หน๎า 109) การให๎บริการที่มีคุณภาพยํอมสํงผลให๎ผู๎รับบริการมีความชื่นชมในธุรกิจและ
ถํายทอดความชื่นชมไปยังผู๎อื่น กํอให๎เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอธุรกิจ 
   3) อิทธิพลตํอขั้นตอนการตัดสินใจใช๎บริการ (Lim & Tang, 2000, อ๎างใน ธธีร์ธร 
ธีรขวัญโรจน,์ 2546, หน๎า 109) คุณภาพในการบริการมีอิทธิพลตํอข้ันตอนในการตัดสินใจใช๎บริการ
อยํางมาก เพราะในยุคปัจจุบันผู๎รับบริการพิจารณาถึงความคุ๎มคําของการใช๎บริการ โดยพื้นฐานที่
แสดงถึงความค๎ุมคําของการใช๎บริการ คือ คุณภาพการบริการ 
   4) เป็นกลยุทธ์ถาวรแทนสํวนประสมทางการตลาด (Li et al., 2001 และ Alfansi 
& Sargeant, 2000 อ๎างใน ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์, 2546, หน๎า 109) สํวนประสมทางการตลาดและ
การสํงเสริมการตลาดนั้นล๎วนแล๎วแตํเป็นกลยุทธ์ที่ไมํคงทน สิ่งที่ชํวยให๎ผู๎รับบริการสามารถแยกความ
แตกตํางของธุรกิจได๎ คือ คุณภาพในการบริการ ซึ่งเกิดจากผู๎ให๎บริการทุกคนสํงมอบบริการผําน
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพภายใต๎การสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   5) สร๎างความแตกตํางอยํางยั่งยืนและความได๎เปรียบในเชิงการแขํงขัน การ
ให๎บริการที่มีคุณภาพเป็นวิธีการสร๎างความแตกตํางอยํางยั่งยืนในธุรกิจ ยากในการลอกเลียนแบบ 
สํงผลให๎เกิดความได๎เปรียบในการแขํงขัน 
  2.4.4.2 เชิงปริมาณ 
   1) ลดคําใช๎จํายในการแก๎ไขความผิดพลาด (Harvey, 1996 อ๎างใน ธธีร์ธร ธีรขวัญ
โรจน,์ 2546, หน๎า 110) การแก๎ไขข๎อผิดพลาดจากการให๎บริการทําให๎เสียคําใช๎จําย เสียเวลา เสีย
แรงงานผู๎ให๎บริการ และสูญเสียลูกค๎า ดังนั้นการสร๎างคุณภาพในการบริการสามารถลดคําใช๎จํายและ
เวลาในการแก๎ไขข๎อผิดพลาด นอกจากนี้การหาผู๎รับบริการรายใหมํเพื่อชดเชยผู๎รับบริการที่สูญเสียไป
มีคําใช๎จํายมากกวําการรักษาฐานผู๎รับบริการเกํามากถึงร๎อยละ 25 
   2) เพ่ิมรายได๎และสํวนแบํงตลาดให๎ธุรกิจ (Lee el at., 2000 อ๎างใน ธธีรธร  
ธีรขวัญโรจน,์ 2546, หน๎า 110) เมื่อผู๎รับบริการมั่นใจในการบริการ การเสนอขายบริการอ่ืนเพิ่มยํอม
ทําให๎ลูกค๎าตัดสินใจได๎ไมํยาก สํงผลให๎สามารถเพ่ิมรายได๎จากฐานผู๎รับบริการปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน
นั้นการเพิ่มรายได๎และสํวนแบํงทางการตลาดจากผู๎รับบริการรายใหมํและผู๎รับบริการปัจจุบันที่พอใจ
ในบริการยํอมเป็นไปได๎ไมํยาก 
 
  2.4.5 แบบจําลองคุณภาพการบริการ (Service Quality Model) 
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  สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550, หน๎า 50) กลําววํา คุณภาพการให๎บริการเป็นเรื่องที่ยาก
เนื่องจากธรรมชาติของความไมํแนํนอนในงานบริการที่ไมํสามารถจับต๎องได๎และคาดหมายได๎ลําบาก 
สํงผลให๎นักวิชาการจํานวนมากพยายามค๎นหาศึกษาแนวทางในการประเมินหรือวัดคุณภาพในการ
ให๎บริการที่สามารถสะท๎อนถึงมิติของการปฏิบัติและสํงผลไปสูํการพัฒนาคุณภาพของการให๎บริการ
โดยเดํนชัดที่สุด 
  2.4.5.1 แบบจําลองการรับรู๎คุณภาพการบริการ (Perceived Service Quality 
Model) 
  Gronroos (1984) เสนอวํา คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) และคุณภาพ 
เชิงหน๎าที่ (Functional Quality) คือ มิติของคุณภาพที่สํงผลถึงความคาดหวังและการรับรู๎ตํอ
คุณภาพการให๎บริการของผู๎รับบริการ โดยที่คุณภาพของการบริการจะมีมากหรือน๎อยเพียงใดข้ึนอยูํ
กับระดับของคุณภาพเชิงเทคนิคและคุณภาพเชิงหน๎าที่ โดยเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการ
สามารถสร๎างจากหลักการ 6 ประการ ดังนี้ 
   1) ผู๎ให๎บริการมีทักษะและมีความเป็นมืออาชีพในการให๎บริการ (Professionalism 
and Skill) หมายถึง ผู๎รับบริการจะสามารถรับรู๎ถึงคุณภาพของการบริการจากการเข๎ารับการบริการ
จากผู๎ให๎บริการที่มีทักษะและความรู๎เกี่ยวกับงานบริการ สํงผลให๎การบริการหรือการดําเนินการแก๎ไข
ปัญหาเป็นไปอยํางมีระบบแบบแผน 
   2) ทัศนคติและพฤติกรรมของผู๎ให๎บริการ (Attitude and Behavior) หมายถึง 
ผู๎รับบริการจะรับรู๎ถึงคุณภาพของการให๎บริการจากการที่ผู๎ให๎บริการให๎ความสนใจในการดําเนินการ
แก๎ไขปัญหาด๎วยทําทีเป็นมิตรและทําการแก๎ไขปัญหาอยํางเรํงดํวน 
   3) การเข๎าถึงงํายและความยืดหยุํนของการให๎บริการ (Accessibility and 
Flexibility) หมายถึง ผู๎รับบริการจะทําการพิจารณาคุณภาพการบริการจากสถานที่ที่ผู๎ให๎บริการตั้งไว๎ 
เวลาที่ผู๎รับบริการได๎รับบริการ รวมไปถึงระบบหรือกระบวนการในการให๎บริการที่ผู๎ให๎บริการ
จัดเตรียมไว๎ เพื่ออํานวยความสะดวกแกํผู๎รับบริการ 
   4) ความไว๎วางใจและความเชื่อถือได๎ (Reliability and Trustworthiness) 
หมายถึง ผู๎ให๎บริการจะต๎องปฏิบัติตามที่ได๎รับการตกลงกันกับผู๎รับบริการ จึงจะทําให๎ผู๎รับบริการ
สามารถรับรู๎ถึงคุณภาพของการบริการได๎หลังจากรับบริการเรียบร๎อยแล๎ว 
   5) การแก๎ไขสถานการณ์ให๎กลับคืนสูํสภาวะปกติ (Recovery) หมายถึง ผู๎ให๎บริการ
สามารถดําเนินการแก๎ไขเหตุการณ์ที่ไมํได๎คาดการณ์ลํวงหน๎าหรือเหตุการณ์ผิดปกติได๎อยํางทันทํวงที
ด๎วยวิธีการที่มีความเหมาะสม สํงผลให๎สถานการณ์เหลํานั้นกลับคืนสูํสภาวะปกติ 
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   6) ชื่อเสียงและความนําเชื่อถือ (Reputation and Credibility) หมายถึง ผู๎
ให๎บริการดําเนินกิจการด๎วยคุณภาพท่ีดีมาตลอด สํงผลให๎ผู๎รับบริการมีความเชื่อถือในชื่อเสียงของผู๎
ให๎บริการ 
 กรอนรูส (Gronroos, 1990) ได๎อธิบายเพ่ิมเติมในเรื่องของคุณภาพการบริการที่ผู๎รับบริการ
รับรู๎ทั้งหมด (Total Perceived Quality-TPQ) วําเป็น คุณภาพการบริการที่ผู๎รับบริการได๎รับรู๎ ซึ่ง
เกิดจากความสัมพันธ์ระหวํางองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ดังภาพที่ 2.6 
 
ภาพที่ 2.6: แบบจําลองการรับรู๎คุณภาพการบริการ 

 

 
 
ที่มา: Gronroos, C. (1990). Service management: A management focus for service 

competition. International Journal of Service Industry Management, 1(1), 6-14. 
 
  1) คุณภาพที่ผู๎รับบริการคาดหวัง (Expected Quality) หมายถึง ความคาดหวังของ
ผู๎รับบริการที่ได๎รับอิทธิพลมาจากปัจจัยอ่ืน ๆ ดังนี้ 
   - การสื่อสารแบบปากตํอปาก (Word of Mouth Communication) 
   - ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) 
   - การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 
   - ความต๎องการของผู๎รับบริการ (Customer Needs) 
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  2) คุณภาพจากประสบการณ์ในอดีตของผู๎รับบริการ (Experiences Quality) หมายถึง 
ประสบการณ์ในอดีตของผู๎รับบริการที่ได๎รับมาจากการใช๎บริการขององค์กร ซึ่งได๎รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยอื่น ๆ ดังนี้ 
   - ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) 
   - คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) 
   - คุณภาพเชิงหน๎าที่ (Functional Quality) 
  จากคําอธิบายเรื่องการรับรู๎คุณภาพการบริการทั้งหมดของผู๎รับบริการของ กรอนรูส 
(Gronroos, 1990, p. 40-42) สามารถสรุปได๎วํา ผู๎รับบริการจะทําการประเมินคุณภาพการให๎บริการ
โดยการนําคุณภาพการบริการที่คาดหวังกับคุณภาพการบริการที่เกิดจากประสบการณ์มาเปรียบเทียบ
กัน เพื่อให๎ทราบคุณภาพการบริการทั้งสองด๎านวํามีความสอดคล๎องหรือแตกตํางกันอยํางไร ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบที่ได๎นั้นจะพบวํา การรับรู๎คุณภาพการบริการของผู๎รับบริการจะเป็นไปในทางบวกหรือ
ในทางลบนั้น ขึ้นอยูํกับประสบการณ์การใช๎บริการมีความสอดคล๎องกับคุณภาพการบริการที่คาดหวัง
หรือไมํ 
  2.4.5.2 แบบจําลองคุณภาพการบริการ (SERVQUAL Model) 
  จากการศึกษาด๎านคุณภาพการบริการของ พาราซูราแมน และคณะ (Parasuraman  
et al., 1988) พบวํา ในการประเมินคุณภาพการบริการนั้น ผู๎รับบริการได๎ใช๎หลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 10 ประการ ดังตํอไปนี้ 
   1) ความคงเส๎นคงวา (Reliability) หมายถึง การให๎บริการที่มีความถูกต๎องตั้งแตํ
ครั้งแรกของการปฏิบัติงาน มีการให๎บริการที่ตรงตามคําสัญญาที่ให๎ไว๎กับผู๎รับบริการ ยกตัวอยํางเชํน 
การให๎บริการเป็นไปตามกําหนดเวลา การเก็บบันทึกข๎อมูลอยํางถูกต๎อง และการเรียกเก็บคําบริการ
ถูกต๎อง 
   2) การตอบสนองอยํางรวดเร็ว (Responsiveness) หมายถึง ความพร๎อมและความ
เต็มใจในการให๎บริการของผู๎ให๎บริการที่จะดําเนินการอยํางรวดเร็วและทันทํวงที ยกตัวอยํางเชํน การ
โทรศัพท์กลับไปหาผู๎รับบริการอยํางรวดเร็ว 
   3) สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ผู๎ให๎บริการมีทักษะ มีความรู๎ความสามารถ
ในการให๎บริการ ยกตัวอยํางเชํน ความรู๎เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องในการบริการ ความรู๎เกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับสายงาน 
   4) ความสะดวก (Access) หมายถึง ความสะดวกสบายและความไมํยุํงยากตํอการ
เข๎าถึงหรือใช๎บริการ ยกตัวอยํางเชํน มีสถานที่ตั้งที่สามารถเข๎าไปใช๎บริการได๎สะดวก มีเวลาในการใช๎
บริการสะดวก 
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   5) ความสุภาพเป็นมิตร (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพ ความเป็นมิตร ความมี
น้ําใจ และการให๎เกียรติผู๎อ่ืน ยกตัวอยํางเชํน การพูดจาด๎วยใบหน๎าที่ยิ้มแย๎มและสุภาพ 
   6) การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การพูดจาหรือการให๎ข๎อมูลแกํ
ผู๎รับบริการด๎วยภาษาท่ีงํายตํอความเข๎าใจของผู๎รับบริการ และรับฟังความคิดเห็นของผู๎รับบริการ 
ยกตัวอยํางเชํน การอธิบายคําใช๎จํายที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการให๎บริการ ข๎อดีและข๎อเสียตําง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน 
   7) ความนําเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความไว๎ใจ ความซื่อสัตย์ และการ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู๎รับบริการ โดยปัจจัยที่ชํวยสํงเสริมความนําเชื่อถือขององค์กรมีหลากหลาย
ประการ ยกตัวอยํางเชํน ชื่อเสียงขององค์กร ลักษณะสํวนตัวหรือบุคลิกภาพของผู๎ให๎บริการ 
   8) ความปลอดภัย (Security) หมายถึง การปราศจากภัยอันตราย ความเสี่ยง หรือ
ความเคลือบแคลงนําสงสัยของการบริการ ยกตัวอยํางเชํน การรักษาข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎รับบริการ 
   9) การเข๎าใจความต๎องการของผู๎บริโภค (Understanding the Customer) 
หมายถึง การทําความเข๎าใจความต๎องการที่แท๎จริงของผู๎รับบริการ ยกตัวอยํางเชํน การจดจํา
รายละเอียดตํางๆของผู๎รับบริการที่ใช๎บริการเป็นประจํา 
   10) ลักษณะภายนอกที่เป็นรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่
สามารถมองเห็นได๎ ยกตัวอยํางเชํน ทําเลที่ตั้งของสถานที่ให๎บริการ การแตํงกายของผู๎ให๎บริการ 
ความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือ 
  ไซทัมล์ และบิทเนอร์ (Zeithaml & Bitner, 1996 อ๎างใน ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน,์ 2546, 
หน๎า 106-107) ได๎ทําการพัฒนางานวิจัยโดยการนําเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการทั้ง 10 
ประการ ไปประยุกต์ใช๎ในการวิจัยกับธุรกิจการบริการตําง ๆ สํงผลให๎เกิดเครื่องมือประเมินคุณภาพ
การบริการที่เรียกวํา "SERVQUAL" ขึ้นมา ซึ่งเหลือเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการเพียง 5 
ประการ ดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.7: แบบจําลองคุณภาพการบริการ SERVQUAL Model  
 

 
 
ที่มา: Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item 

scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of 
Retailing, 64(1), 12-40. 

 
  1) สิ่งที่สัมผัสได๎ (Tangibles) คือ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งเป็น
สํวนหนึ่งของสํวนประสมทางการตลาด (7Ps of Marketing Mix) อาทิเชํน เคาน์เตอร์การให๎บริการ 
การตกแตํงสถานที่ การแตํงกายของบุคลากร 
  2) ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ (Reliability) คือ ความเชื่อถือและความไว๎วางใจเป็น
หนึ่งในความสามารถในการสํงมอบบริการ เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการตามท่ีได๎
สัญญาไว๎หรือตรงตามความถูกต๎อง และวัตถุประสงค์ของการบริการภายในเวลาที่เหมาะสม 
ยกตัวอยํางเชํน การฝากเงินกับธนาคารต๎องมีการรักษาเงินในสมุดบัญชีให๎ครบถ๎วนทุกบาททุกสตางค์ 
มีการคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากถูกต๎อง 
  3) ความรวดเร็ว (Responsiveness) คือ ความรวดเร็วแสดงถึงความมุมานะในการให๎
ความชํวยเหลือ ไมํต๎องใช๎เวลานานในการรอ ซึ่งความรวดเร็วจะต๎องมาจากผู๎ให๎บริการและ
กระบวนการให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ 
  4) การรับประกัน (Assurance) คือ การรับประกันวําพนักงานที่ให๎บริการมีความรู๎
ความสามารถ มีความสุภาพ มีจริยธรรมในการให๎บริการเป็นเครื่องยืนยันและสร๎างความมั่นใจให๎กับ
ผู๎รับบริการวําผู๎รับบริการจะได๎รับบริการที่เป็นไปตามความต๎องการ รวมไปถึงอาจต๎องมีการ
รับประกันมาตรฐานขององค์กร ยกตัวอยํางเชํน มาตรฐาน ISO 9001:2000 หรือรางวัลจากสถาบัน
ตํางๆที่สามารถเป็นเครื่องรับรองประสิทธิภาพขององค์กร 
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  5) การเอาใจใสํผู๎รับบริการเป็นรายบุคคล (Emphaty) คือ การดูแลเอาใจใสํใน
กระบวนการให๎บริการอยํางตั้งใจ แสดงให๎เห็นถึงความเข๎าใจในปัญหาหรือความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ ผู๎ให๎บริการต๎องให๎ความสําคัญในการบริการและใสํใจในการแก๎ไขปัญหาของผู๎รับบริการ
เป็นรายบุคคล ตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกตํางกัน และต๎องทําความเข๎าใจในผู๎รับบริการอยํางถํองแท๎ 
 ในกระบวนการให๎บริการแตํละครั้ง ผู๎รับบริการจะยอมรับวําการบริการมีคุณภาพหรือไมํนั้น 
ต๎องทําการวัดผลจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการทั้ง 5 ประการ อยํางไรก็ตามผู๎รับบริการมี
การให๎ความสําคัญในรายละเอียดแตํละประการแตกตํางกัน ดังในตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1: แสดงลําดับความสําคัญของคุณภาพการบริการ 
 

องค์ประกอบ ร๎อยละของความสําคัญตามความเห็นของ
ผู๎รับบริการ 

ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ (Reliability) 32.00 

ความรวดเร็ว (Responsiveness) 22.00 
การรับประกัน (Assurance) 19.00 

การเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล (Empathy) 16.00 
สิ่งที่สัมผัสได ๎(Tangibles) 11.00 

 
ที่มา: ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. (2546). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 
  2.4.5.3 แบบจําลองคุณภาพการบริการ 3 องค์ประกอบ (Three-Components 
Model) 
  รัสท์ และโอลิเวอร์ (Rust and Oliver, 1994 อ๎างใน ยุรมาศ อุดมศิริ, 2559, หน๎า 12) 
เสนอแบบจําลองในการวัดคุณภาพการบริการไว๎วํามี 3 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 2.8 
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ภาพที่ 2.8: แบบจําลองคุณภาพการบริการ 3 องค์ประกอบ  
 

 
 

ที่มา: ยุรมาศ อุดมศิริ. (2559). การศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการทางการศึกษาต่อความพึงพอใจ 
ความจงรักภักดี และแรงจูงใจ ของนักศึกษา MBA ในประเทศไทย (การค๎นคว๎าอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์). 

 
  1) ผลิตภัณฑ์การบริการ (Service Product) หมายถึง คุณสมบัติ (Feature) หรือ
ลักษณะของการบริการที่ผู๎ให๎บริการนําเสนอตํอผู๎รับบริการ โดยคุณสมบัติหรือลักษณะของการบริการ
นี้สามารถใช๎เป็นจุดเดํนในการสร๎างความแตกตํางในดําเนินธุรกิจการบริการ 
  2) สิ่งแวดล๎อมการบริการ (Service Environment) หมายถึง สิ่งแวดล๎อมตํางๆในการ
ดําเนินการให๎บริการ สามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   - สิ่งแวดล๎อมภายใน หมายถึง สิ่งแวดล๎อมที่มีความเกี่ยวข๎องกับตัวผู๎ให๎บริการ
โดยตรง ยกตัวอยํางเชํน พฤติกรรม วัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งสิ่งแวดล๎อมเหลํานี้จะแสดงในรูปแบบ
ของการให๎บริการจากผู๎ให๎บริการ 
   - สิ่งแวดล๎อมภายนอก หมายถึง สิ่งแวดล๎อมทางกายภาพทั่วไปที่ผู๎รับบริการสัมผัส
ได๎จากการรับบริการ ยกตัวอยํางเชํน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีใช๎ในการให๎บริการ สิ่งของที่ใช๎ตกแตํง
สถานที่ เป็นต๎น 
   - การสํงมอบบริการ (Service Delivery) หมายถึง สิ่งที่มีความเก่ียวข๎องกับความ
คาดหวังของผู๎รับบริการที่ผู๎ให๎บริการจะต๎องทําความเข๎าใจ เพ่ือให๎ผู๎รับบริการได๎รับการบริการที่ตรง
กับความคาดหวังและเกิดการรับรู๎ถึงคุณภาพในทางบวกของการบริการ 
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  2.4.5.4 แบบจําลองคุณภาพการบริการปัจจัยคําสั่ง 3 ขั้น (A Third-order Factor 
Model) 
  เมื่อเวลาผํานไปได๎มีนักวิชาการ บราดี และโครนิน (Brady & Cronin, 2001) ได๎
นําเสนอแนวคิดโครงสร๎างหลายมิติเชิงลําดับขั้น (Hierarchical Approach) เป็นแนวคิดที่พยายาม
สังเคราะห์คุณภาพการให๎บริการในหลายองค์ประกอบแบบลําดับชั้น เป็นรูปแบบแนวคิดที่ได๎มีการ
ปรับปรุงมาจากรูปแบบของ รัสท์ และโอลิเวอร์ (Rust & Oliver, 1994) ให๎อยูํในรูปของแบบจําลอง
ปัจจัยคําสั่ง 3 ขั้น ซึ่งประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
   1) คุณภาพการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Quality) ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบ
ยํอย ดังนี้ 
    - ทัศนคติ (Attitude) เป็นองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข๎องกับความรู๎สึก 
สถานการณ์ทางจิตใจ หรืออาจเป็นความโน๎มเอียงในการกระทําบางสิ่งบางอยําง 
    - พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทําของผู๎ให๎บริการ ยกตัวอยํางเชํน 
ความเอาใจใสํ ความเต็มใจในการชํวยเหลือผู๎รับบริการ ความซื่อสัตย์ เป็นต๎น 
    - ความเชี่ยวชาญ (Expertise) หมายถึง ความรู๎ ความสามารถ ทักษะในการ
ทํางานของผู๎ให๎บริการ 
   2) คุณภาพสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ (Physical Environment Quality) 
ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบยํอย ดังนี้ 
    - สภาพแวดล๎อมโดยรวม (Ambient Conditions) หมายถึง สภาพแวดล๎อมที่
ไมํสามารถมองเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา ยกตัวอยํางเชํน กลิ่น อุณหภูมิ เป็นต๎น 
    - การออกแบบ (Design) หมายถึง การวางรูปแบบ แผนผัง หรือสถาปัตยกรรม
ตําง ๆ 
    - ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่มีความเก่ียวข๎องกับจํานวน 
หรือประเภทของบุคคลในสถานที่แหํงนั้น 
   3) คุณภาพของผลลัพธ์ (Outcome Quality) ประกอบด๎วย 3 องค์ประกอบยํอย 
ดังนี้  
    - ระยะเวลาในการรอคอย (Waiting Time) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู๎รับบริการ
ใช๎รอคอยกํอนการได๎รับบริการสุดท๎าย 
    - สิ่งที่สามารถจับต๎องได๎ (Tangible) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์
ที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต๎องได๎ และลักษณะรูปลักษณ์ของพนักงาน 
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    - คุณคําของผลลัพธ์ (Valence) หมายถึง คุณลักษณะที่ควบคุมความเชื่อของ
ผู๎ใช๎บริการวําการบริการที่ได๎รับเป็นอยํางไร หรือผู๎รับบริการมีระดับความสนใจในการบริการหรือไมํ  
ผู๎ให๎บริการสํงมอบบริการตรงกับความประสงค์ของผู๎รับบริการมากน๎อยเพียงใด 
  จากองค์ประกอบยํอยท้ัง 9 องค์ประกอบของแบบจําลองคุณภาพการบริการปัจจัย
คําสั่ง 3 ขั้นของ โครนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) พบวํา องค์ประกอบยํอยทั้งหมดมี
ความสอดคล๎องกับมิติการให๎บริการของแบบจําลองคุณภาพการบริการ SERVQUAL ใน 3 มิติ คือ มิติ
ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ (Reliability) มิติของความรวดเร็ว (Responsiveness) และมิติของการ
เอาใจใสํผู๎รับบริการเป็นรายบุคคล (Emphaty) โดยสามารถอธิบายได๎ดังภาพที่ 2.9 
 
ภาพที่ 2.9: แบบจําลองคุณภาพการบริการปัจจัยคําสั่ง 3 ขั้น  
 

 
 
หมายเหตุ: R หมายถึง มิติความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ (Reliability) 
 
ที่มา: Brady, M. K., & Cronin Jr, J. J. (2001). Customer orientation: Effects on customer 

service perceptions and outcome behaviors. Journal of service Research, 3(3), 
241-251. 

 
  SP หมายถึง มิติของความรวดเร็ว (Responsiveness) 
  E หมายถึง มิติของการเอาใจใสํผู๎รับบริการเป็นรายบุคคล (Emphaty) 
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 2.4.6 มาตรวัดคุณภาพการบริการ (Measuring Service Quality) 
  2.4.6.1 มาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL (SERVQUAL Scale) 
  มาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL ถูกพัฒนาโดย พาราซูราแมน และคณะ 
(Parasuraman et al., 1988) เป็นมาตรวัดคุณภาพที่ได๎รับความนิยมมาก เนื่องจากมีการนํามาใช๎ใน
การศึกษาพัฒนาในประเด็นของการประเมินคุณภาพการบริการอยํางแพรํหลาย เป็นมาตรวัดที่
สามารถระบุได๎ถึงชํองวํางระหวํางการรับรู๎กับความคาดหวังของผู๎รับบริการในการประเมินคุณภาพ
การบริการที่ได๎รับ 
 พาราซูราแมน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) ได๎ทําการวิจัยด๎านคุณภาพการ
บริการ โดยใช๎วิธีให๎ผู๎รับบริการทําชุดแบบสอบถาม ทั้งหมด 21 ข๎อ โดยผู๎รับบริการจะต๎องทํา
แบบสอบถาม 2 ครั้ง ในการทําแบบสอบถามครั้งแรกนั้นผลของแบบสอบถามจะแสดงถึงความ
คาดหวังของผู๎รับบริการ ขณะที่การทําแบบสอบถามครั้งที่ 2 จะแสดงถึงการรับรู๎ของการบริการ 
จากนั้นนําผลของแบบสอบถามทั้ง 2 ครั้ง มาหาชํองวํางระหวํางความคาดหวังและการรับรู๎ในคุณภาพ
การบริการของผู๎รับบริการ โดยใช๎สูตรในการคํานวณคุณภาพการให๎บริการ (Service Quality) ดังนี้ 
(ครรชิตผล ยศไพบูลย์, 2551, หน๎า 83) 
 คุณภาพการบริการ=ความคาดหวังในคุณภาพการบริการ-การรับรู๎ในคุณภาพการบริการ 
 เกณฑ์ชี้วัดที่นํามาใช๎ในแบบสอบถามเพ่ือหาชํองวํางระหวํางการรับรู๎และความคาดหวังของ
ผู๎รับบริการจากเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการทั้ง 5 ประการ มีรายละเอียด ดังทีป่รากฏใน
ตารางที่ 2.2 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.2: ปัจจัยในการประเมินคุณภาพการบริการพร๎อมเกณฑ์ชี้วัด 
 

ปัจจัยในการประเมินคุณภาพการบริการ เกณฑ์ชี้วัด 

1. สิ่งที่สัมผัสได๎ (Tangibles) อุปกรณ์ทันสมัย 
เทคโนโลยีสูง 

ความสวยงามโดดเดํนของวัสดุกับอุปกรณ์ท่ีใช๎ 
บุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 

ความสะดวกที่ให๎บริการทั้งองค์กรและผู๎ให๎บริการ 

(ตารางมีตํอ) 
 
 



35 

ตารางที่ 2.2 (ตํอ): ปัจจัยในการประเมินคุณภาพการบริการพร๎อมเกณฑ์ชี้วัด 
 

ปัจจัยในการประเมินคุณภาพการบริการ เกณฑ์ชี้วัด 

2. ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
(Reliability) 

ให๎บริการตามที่ได๎ตกลงสัญญาไว๎ 
แสดงให๎เห็นถึงความนําเชื่อถือ 

ให๎บริการให๎ตรงกับท่ีผู๎รับบริการต๎องการ 

ให๎บริการตามกําหนดเวลาที่ให๎สัญญาไว๎กับผู๎รับบริการ 
แจ๎งให๎ผู๎รับบริการทราบลํวงหน๎ากํอนถึงเวลาที่
ให๎บริการหรือการเข๎าพบผู๎รับบริการ 

3. ความรวดเร็ว (Responsiveness) ให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉง คลํองแคลํว 

บริการด๎วยความปีติยินดี 

เตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลาเมื่อผู๎รับบริการ
ต๎องการ 

4. การรับประกัน (Assurance) ผู๎ให๎บริการต๎องรับรองทําให๎ผู๎รับบริการเกิดการเชื่อม่ัน
ได๎ 

ทําให๎สัมผัสถึงไว๎วางใจได๎เมื่อผู๎รับบริการมาติดตํอ 
มีความสุภาพอํอนน๎อม 

มีความรู๎ในสิ่งที่ให๎บริการ 

5. การเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
(Empathy) 

มีการให๎ความสนใจกับผู๎รับบริการแบบเป็นสํวนตัว 
ให๎บริการอยํางเอาใจใสํ 

ถือประโยชน์สูงสุดของผู๎รับบริการเป็นสําคัญ 

มีความเข๎าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการ 
 
ที่มา: ณัฐพัชร์ ล๎อประดิษฐ์. (2549). คู่มือส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ: พร้อมกรณีศึกษาและ

เทคนิคปฏิบัติที่ได้ผลจริง (พิมพ์ครั้งที ่2). กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแหํงชาติ. 
 
 ในขณะที่มาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL เปรียบเสมือนมาตรฐานในการประเมิน
คําความแตกตํางของคุณภาพการบริการนั้น ยังคงมีการศึกษาจํานวนมากที่ได๎ระบุถึงความไมํ
เหมาะสมของการใช๎มาตรวัด SERVQUAL ในการประเมินคุณภาพการบริการสําหรับอุตสาหกรรม
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บริการเฉพาะ (Specific Service Industry) อาทิเชํน ธุรกิจโรงแรม เป็นต๎น (Fuwaheer, 2004 อ๎าง
ใน จุฬารัตน์ นําคิด, 2556, หน๎า 15) 
  2.4.6.2 มาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVPERF (SERVPERF Scale) 
  โครนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) เป็นนักวิชาการสองคนแรกท่ีได๎ทํา
การคัดค๎านมาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL ในสํวนของความคาดหวังของผู๎รับบริการ โดยได๎
กลําวไว๎วํา มาตรวัดคุณภาพการบริการควรมีเฉพาะมาตรวัดด๎านการรับรู๎เทํานั้น เนื่องจากการวัด
ความคาดหวังของมาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL เกิดข้ึนหลังจากที่ผู๎รับบริการเข๎ารับการ
บริการเรียบร๎อยแล๎ว สํงผลให๎คะแนนในสํวนของความคาดหวังเกิดความลําเอียงได๎ ดังนั้น โครนิน 
และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) จึงมีความคิดเห็นวําการวัดความคาดหวังของผู๎รับบริการไมํ
มีความจําเป็น นอกจากนี้มาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL ยังเป็นมาตรวัดคุณภาพการ
บริการที่ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของแนวคิดด๎านความพึงพอใจ (Satisfaction Paradigm) มากกวําแนวคิด
ในด๎านของทัศนคติ (Attitude Model) สํงผลให๎ โครนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) 
ทําการศึกษาคิดค๎นวิธีการประเมินคุณภาพในการให๎บริการขึ้นใหมํ เรียกวํา SERVPERF เป็นมาตรวัด
คุณภาพการบริการที่ใช๎ประเมินคุณภาพการบริการจากการรับรู๎ถึงผลลัพธ์ของการบริการที่ได๎เพียง
ด๎านเดียว 
  โครนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) ได๎ทําการพัฒนามาตรวัดคุณภาพการ
บริการ SERVPERF โดยทําการทดสอบผํานอุตสาหกรรมการบริการทั้งหมด 4 อุตสาหกรรม ได๎แกํ 
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจกําจัดแมลง ธุรกิจซักแห๎ง และธุรกิจร๎านอาหารจานดํวน โดยใช๎รายการการ
บริการ (Item) ในการวัดการรับรู๎ของผู๎รับบริการเพียงด๎านเดียว ผลการทดสอบพบวํา ถ๎าผู๎รับบริการมี
คะแนนด๎านการรับรู๎สูงแสดงวําธุรกิจการบริการนั้นมีคุณภาพการบริการสูงเชํนเดียวกัน จากการ
ทดสอบคําความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) ของมาตรวัดคุณภาพการบริการ 
SERVPERF พบวํา คําความเท่ียงมีมากกวํามาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL โดยผลการ
ทดสอบคําความเที่ยงมีคําระหวําง 0.884 และ 0.964 
  นอกจากนี้ แคง และเจมส์ (Kang & James, 2004) ยังได๎กลําวไว๎วํา มาตรวัดคุณภาพ
การบริการ SERVQUAL ยังขาดการวัดคุณภาพการบริการในมิติคุณภาพการบริการด๎านเทคนิคหรือ
ผลลัพธ์จากการรับบริการ อีกทั้ง ฮอฟฟ์แมน และแบทสัน (Hoffman & Bateson, 2006) ได๎พบวํา 
สํวนของความคาดหวังของผู๎รับบริการในแบบสอบถามของมาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL 
ไมํมีคุณคําอยํางแท๎จริงในการนํามาประเมินผล ทําการเปรียบเทียบระหวํางมาตรวัดคุณภาพการ
บริการ SERVQUAL กับมาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVPERF พบวํา มาตรวัดคุณภาพการบริการ 
SERVPERF สามารถอธิบายความแปรผันรวนในการวัดคุณภาพการบริการโดยรวมและคุณสมบัติทาง
จิตวิทยาของคะแนน รวมถึงมาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVPERF ยังมีความสามารถในการ
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พยากรณ์ได๎มากกวํามาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL มาตรวัดคุณภาพการบริการ 
SERVQUAL เหมาะสมกับแนวคิดท่ีตั้งอยูํบนทฤษฎีความพึงพอใจ ในขณะที่มาตรวัดคุณภาพการ
บริการ SERVPERF เหมาะสมกับการวัดคุณภาพการบริการในด๎านทัศนคติ อยํางไรก็ตามยังมีนักวิจัย
ด๎านการตลาดจํานวนไมํน๎อยที่เห็นพ๎องต๎องกันวําการใช๎แบบจําลองทั่วไป เชํน มาตรวัดคุณภาพการ
บริการ SERVPERF หรือ มาตรวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL ในการวัดคุณภาพการบริการไมํ
สามารถนํามาใช๎วัดคุณภาพการบริการของอุตสาหกรรมการบริการทั้งหมดได๎ (Ladhari, 2008 อ๎างใน 
จุฬารัตน์ นําคิด, 2556, หน๎า 17) 
 
2.5 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitatively Research) 
 2.5.1 ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ครีสเวิลล์ (Creswell, 1998, อ๎างใน ชาย โพธิสิตา, 2549, หน๎า 25) กลําววํา การวิจัยเชิง
คุณภาพ หมายถึง กระบวนการค๎นคว๎าวิจัยเพื่อทําความเข๎าใจบนพื้นฐานของระเบียบวิธี ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะที่มุํงเน๎นการค๎นหาประเด็นปัญหาทางสังคม หรือปัญหาของมนุษย์ 
 เดซิน และลินคอลน์ (Dezin & Lincoln, 2000, p. 3) ได๎ให๎คํานิยามของ การวิจัยเชิง
คุณภาพ ไว๎วํา การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ที่ผู๎วิจัยนําตัวเองเข๎าไปอยูํใน
โลกที่ต๎องการศึกษา โดยที่การวิจัยประเภทนี้ ประกอบด๎วย การเก็บข๎อมูลเพ่ือตีความ การแปรสภาพ
โลก หรือสิ่งที่ผู๎วิจัยสังเกตเห็นให๎อยูํในรูปแบบของการนําเสนอในรูปแบบตําง ๆ 
 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ (2550) กลําววํา การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การดําเนินการวิจัยที่
มุํงเน๎นการทําความเข๎าใจ ตีความ ให๎ความหมายแกํปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความเก่ียวข๎องกับ
ความรู๎สึกนึกคิด ความเชื่อ เจตคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยมีรูปแบบวิธีการเก็บ
ข๎อมูลที่หลากหลายวิธีในทุกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
 จุมพล หนิมพานิช (2550, หน๎า 54-55) กลําววํา การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาค๎นคว๎า
ที่พรรณนาโลกของชีวิตมนุษย์จากด๎านในไปสูํด๎านนอก (From the Inside Out) ซึ่งหมายถึง การ
ศึกษาวิจัยที่มองจากมุมมองทรรศนะของบุคคลที่มีสํวนรํวมในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นๆ เป็น
วิธีการวิจัยที่ให๎ความสําคัญในด๎านความรู๎สึกแบบบุคคลภายใน รวมไปถึงการพยายามแสวงหาความ
เข๎าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงทางสังคม (Social Realities) การให๎ความสนใจกับข้ันตอนกระบวนการ 
(Processes) แบบแผนของความหมาย (Meaning Pattern) และลักษณะทางโครงสร๎าง (Structural 
Features) หรือสามารถสรุปได๎วํา การวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การเสาะแสวงหาความรู๎ โดยการ
พิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพความเป็นจริงในทุกมิติ เป็นกระบวนการการศึกษาที่
ติดตามระยะยาวและเจาะลึก โดยการศึกษาปรากฏการณ์ดังกลําวจะดําเนินการศึกษาใน
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สภาพแวดล๎อมที่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งมุํงเน๎นไปที่ปัจจัยทางด๎านความรู๎สึกนึกคิด จิตใจ และ
ความหมายที่มนุษย์ได๎ทําการกําหนดขึ้น 
 จากความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
การวิจัยที่มุํงเน๎นการทําความเข๎าใจเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นจริง ที่มีความเก่ียวข๎องกับความรู๎สึก
นึกคิด ความเชื่อ เจตคติ พฤติกรรม และวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยขั้นตอนวิธีการเก็บข๎อมูลที่
หลากหลายในทุกเหตุการณ์ 
 2.5.2 การดําเนินการวิจัย 
 มูสเตคาส (Moustakas, 1994 อ๎างใน ชาย โพธิสิตา, 2549, หน๎า 194) ได๎กลําวถึงขั้นตอน
ของการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพไว๎ ดังนี้ 
  1) ผู๎วิจัยทําการกําหนดหัวข๎อและคําถามในการวิจัยที่เหมาะสมกับวิธีการศึกษาแนว
ปรากฏการณ์วิทยา 
  2) ผู๎วิจัยทําการทบทวนองค์ความรู๎เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
  3) ผู๎วิจัยทําการกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลและปรากฏการณ์สําหรับการศึกษา
โดยใช๎มิติของเวลาและสถานที่ 
  4) ผู๎วิจัยทําการให๎ข๎อมูลที่จําเป็นแกํผู๎ที่ถูกเลือกมาศึกษารวมถึงจัดการกับประเด็นที่มี
ความเกี่ยวข๎องกับจริยธรรมในการวิจัย 
  5) ผู๎วิจัยทําการกําหนดประเด็นหรือแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใน
สํวนของขั้นตอนนี้นักวิจัยบางทํานมีการใช๎การสังเกตการณ์รํวมด๎วย 
  6) ผู๎วิจัยทําการสัมภาษณ์และบันทึกการสัมภาษณ์อยํางละเอียดถี่ถ๎วน อาจมีความ
จําเป็นต๎องสัมภาษณ์ซ้ําหลายครั้ง 
  7) ผู๎วิจัยมีการเตรียมข๎อมูลเพื่อการวิเคราะห์ และทําการดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 อยํางไรก็ตามในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยควรทําการศึกษาวิจัยอยํางเป็นระบบ
แบบแผนและดําเนินการตามกระบวนการเป็นลําดับขั้นตอนด๎วยความเครํงครัด 
 
2.6 แนวทางการสร๎างและการพัฒนามาตรวัด 
 2.6.1 การสร๎างและการพัฒนามาตรวัด 
 มาตรวัดของงานวิจัยในครั้งนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งจะถูกสร๎าง
ขึ้นมาเพ่ือวัดความรู๎สึก การรับรู๎ หรือความคิดเห็นตําง ๆ โดยที่คําตอบของแบบสอบถามจะถูกสร๎าง
ขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็น โดยไมํมีการวัดความถูกหรือผิด แบบสอบถามนั้นถูกใช๎อยํางแพรํหลาย
ในการวิจัยและประเมินทางสังคมศาสตร์ เนื่องมาจากแบบสอบถามนั้นสามารถเก็บจากผู๎ให๎ข๎อมูล
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ขนาดใหญํในคราวเดียวกัน อยํางไรก็ตามแบบสอบถามยังคงมีข๎อเสียที่สําคัญในขั้นตอนการสร๎างและ
พัฒนา คือ แบบสอบถามนั้นสามารถสร๎างให๎มีคุณภาพได๎ยาก (พิสณุ ฟองศรี, 2554, หน๎า 179) 
 สําหรับแนวทางการสร๎างและพัฒนาแบบสอบถามนั้น โดยรวมมีทั้งหมด 9 ขั้นตอน (พิสณุ 
ฟองศรี, 2554, หน๎า 188-198) ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตําง ๆ 
  ขั้นตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตําง ๆ เป็นขั้นตอนที่ผู๎วิจัยต๎อง
ทําการค๎นคว๎า ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรหรือตัวชี้วัด เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปมากําหนดนิยาม 
  ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดนิยาม 
  นําผลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตําง ๆ มากําหนดเป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการ โดยนําองค์ประกอบสําคัญหรือประเด็นหลักของนิยามไปรํางเป็นข๎อคําถาม 
  ขั้นตอนที่ 3 รํางข๎อคําถามและองค์ประกอบที่เกี่ยวข๎อง 
  คอลตัน และโคเวิร์ท (Colton & Covert 2007, p. 174-181) อ๎างใน พิสณุ ฟองศรี 
(2554, หน๎า 189) กลําววํา การรํางข๎อคําถามสามารถแบํงเป็นหัวข๎อยํอยได๎ 8 ประการ ดังนี้ 
   1) การรํางข๎อคําถาม ในการรํางข๎อคําถามนั้นมีแนวทางที่สําคัญ 8 ประการ ดังนี้ 
    - รํางข๎อคําถามให๎สั้น กระชับ 
    - รํางข๎อคําถามให๎มีเพียงประเด็นเดียว 
    - ใช๎ภาษาท่ีเข๎าใจงํายเหมาะกับผู๎ตอบ 
    - ข๎อคําถามต๎องมีการขยายความให๎เข๎าใจ ข๎อคําถามบางข๎ออาจต๎องทําการระบุ
เพ่ิมเติมหรือมีการยกตัวอยําง 
    - อยํารํางข๎อคําถามให๎เกิดความลําเอียง 
    - ในกรณีที่คําถามเป็นเรื่องละเอียดอํอน ผู๎สร๎างแบบสอบถามจะต๎องใช๎ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษในการรํางข๎อคําถาม เนื่องจากข๎อคําถามอาจสํงผลให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามรู๎สึกอึด
อัด หรือเกิดความกังวลวําจะสํงผลตํอเนื่องมาถึงตนเอง ดังนั้นผู๎สร๎างแบบสอบถามจึงควรหลีกเลี่ยง
และลดความอึดอัดให๎แกํผู๎ตอบ 
    - ในการรํางข๎อคําถามควรระวังข๎อคําถามที่ตอบตามความต๎องการหรือกระแส
สังคม ข๎อคําถามบางข๎อผู๎ตอบอาจทําการตอบตามความต๎องการทางสังคมเพ่ือให๎ตนเองมีภาพลักษณ์
ที่ดีในสังคม 
    - ในการรํางข๎อคําถามควรระวังข๎อคําถามที่ผู๎ตอบจะตอบเข๎าข๎างตัวเอง 
ยกตัวอยํางเชํน ข๎อคําถามที่ถามถึงผลงานของผู๎ตอบ ซึ่งผู๎ตอบมักจะตอบไปในทางที่ดี 
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 จากที่กลําวมาข๎างต๎น เป็นแนวทางในการรํางข๎อคําถามสําหรับแบบสอบถามเลือกตอบ ใน
กรณีของแบบสอบถามปลายเปิดจะใช๎แนวทางที่คล๎ายคลึงกัน แตํจะมีแนวทางเพ่ิมจากเดิมอีก 4 
ประการ (Colton & Covert, 2007, p. 174- 81 อ๎างใน พิสณุ ฟองศรี, 2554, หน๎า 189) ดังนี้ 
    - ข๎อคําถามควรมีการจัดรูปแบบให๎ผู๎ตอบสะดวกในการทําแบบสอบถาม อาจมี
การทําตารางแล๎วบอกแนวทางอธิบายเพื่อให๎ผู๎ตอบเขียนเฉพาะที่จําเป็น 
    - ข๎อคําถามมีการเว๎นชํองวํางไว๎ให๎ตอบคําถามอยํางเพียงพอ 
    - ควรหลีกเลี่ยงข๎อคําถามที่เป็นทางบวกหรือทางลบที่มีแนวโน๎มวําผู๎ตอบจะ
คล๎อยตาม ควรใช๎คําถามที่มีความเป็นกลาง 
    - ข๎อคําถามต๎องมีการระบุรายละเอียดที่เพียงพอ ยกตัวอยํางเชํน คําถามที่วํา 
“ทํานมีสุขภาพดีหรือไมํ?” เป็นคําถามที่สามารถตอบได๎เพียงแคํ 2 ระดับ สํงผลให๎ข๎อคําถามกลายเป็น
คําถามชนิดเลือกตอบ ดังนั้นผู๎รํางคําถามควรใช๎คําถามให๎ผู๎ตอบได๎อธิบาย เชํน “ทํานมีสุขภาพเป็น
อยํางไร?” 
   2) การรํางตัวเลือก ตัวเลือกเป็นองค์ประกอบของข๎อคําถามสําหรับคําถามชนิดให๎
เลือกตอบ ซึ่งสามารถแบํงยํอยได๎เป็น 3 ชนิด (พิสณุ ฟองศรี, 2554, หน๎า 189) ดังนี้ 
    - ตัวเลือกเดียว ซึ่งจะใช๎มาตรหลายระดับ โดยมีแนวทางในการสร๎าง ดังนี้ 
     - มีครบ มีตัวเลือกให๎สามารถเลือกได๎เพียงพอ โดยจะมีปัญหาน๎อยกวําชนิด
เลือกได๎หลายตัวและจัดลําดับ 
     - ต๎องเป็นประเด็นเดียวกัน ถ๎ามีการถามประเด็นอื่นอาจทําให๎ผู๎ตอบตอบได๎
ยาก 
     - ต๎องมีความตํอเนื่อง ยกตัวอยํางเชํน การถามถึงความงํายของหนังสือ
รายวิชาที่เปรียบเทียบกับเลํมอ่ืนที่เคยอํานแล๎วโดยใช๎ตัวเลือก บํอยที่สุด ในกรณีนี้คําวํา บํอย ไมํ
เหมาะสมเทํากับตัวเลือก เห็นด๎วยอยํางยิ่ง เป็นต๎น 
     - ถ๎ามีความเฉพาะเจาะจงควรระบุคําขยาย  ยกตัวอยํางเชํน ข๎อคําถามที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับสิ่งของอาจมีการใช๎คําขยายดังตัวอยําง 
 

ชอบที่สุด     เกลียดที่สุด 
 
     - ความเหมาะสมกับวัย ตัวเลือกของข๎อคําถามในการทําแบบสอบถาม การ
สร๎างตัวเลือกให๎เหมาะสมกับวัยมีความสําคัญเชํนเดียวกันกับการสร๎างข๎อคําถามให๎เหมาะสมกับวัย 
ยกตัวอยํางเชํน ในกรณีทําแบบสอบถามที่มีความเก่ียวข๎องกับผู๎ตอบที่เป็นเด็ก ตัวเลือกของคําตอบ
อาจมีการใช๎รูปภาพ เป็นต๎น 
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     - ความเข๎าใจงําย ตัวเลือกควรใช๎ภาษาท่ีสามารถงําย กระชับ ในกรณีที่ไมํ
มั่นใจควรทดลองโดยการให๎ผู๎ตอบทําดูกํอน 
     - หลีกเลี่ยงการใช๎ตัวเลือกที่มีความลําเอียง ยกตัวอยํางเชํน กรณีของคําถาม
ที่เก่ียวกับการผิดศีลธรรม โดยใช๎ตัวเลือกวําเลวที่สุดไปจนถึงดีท่ีสุด ในกรณีนี้ผู๎ตอบมักจะตอบไปทาง
ต่ําเสมอ 
     - ตัวเลือกควรมีทิศทางเดียวกัน การมีทิศทางเดียวกันของตัวเลือกทําให๎
ผู๎ตอบสามารถตอบได๎งําย ยกตัวอยํางเชํน พอใจหรือไมํ มีความพึงพอใจในระดับใด เป็นต๎น 
     - ระบุคะแนนแตํละตัวเลือก เพ่ือให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามสามารถประมาณ
คําความเห็นของตนเองได๎ 
     - การใช๎ตัวเลือกที่เป็นกลางอาจทําให๎สูญเสียข๎อมูลที่ต๎องการได๎ เนื่องจาก
ผู๎ตอบแบบสอบถามจะไมํพยายามทําความเข๎าใจหรืออาจมีความขี้เกียจ ซึ่งในกรณีของตํางประเทศผู๎
ที่มีการศึกษาไมํสูงมักจะเลือกคําตอบที่เป็นกลางเหลํานี้ ยกตัวอยํางเชํน ไมํแนํใจหรือไมํมีความเห็น 
เป็นต๎น 
     - ถ๎ามีความจําเป็นอาจต๎องใช๎ตัวเลือกที่ไมํทราบข๎อมูลด๎วย แบบสอบถาม
บางฉบับมักนิยมถามในหลายประเด็นหลัก ซึ่งผู๎ตอบแบบสอบถามบางทํานไมํทราบหรือไมํมีความ
เกี่ยวข๎อง ในกรณีที่ไมํมีตัวเลือกในชํองนี้ ก็จะทําแบบสอบถามไปทั้งๆที่ไมํรู๎ ยกตัวอยํางเชํน กรณีท่ี
แบบสอบถามถามเก่ียวกับการทํางานด๎านการแนะนําของวัสดุอุปกรณ์บางประเภทที่บางบุคคลในบาง
แผนกไมํได๎มีการใช๎งานจะสํงผลให๎บุคคลเหลํานั้น ไมํสามารถตอบได๎ เป็นต๎น 
     - พิจารณามาตรวัดที่ใช๎ให๎เหมาะสม มาตรวัดที่ใช๎สําหรับการวัดเจตคติมี 4 
รูปแบบโดยสามารถนํามาปรับใช๎ได๎ ดังนี้ (อรพินทร์ ชูชม, อัจฉรา สุขารมณ์ และวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 
2542, หน๎า 71-95) 
      - มาตรวัดของ Thurstone ใช๎ในกรณีของการแสดงความเห็นสนับสนุน
หรือเห็นด๎วยกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดในระดับที่น๎อยที่สุดจนไปถึงระดับที่มากที่สุด โดยในกรณีที่มีความ
ละเอียดมากจะมี 11 ระดับ ดังตัวอยําง 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
สนับสนุนหรือเห็นด๎วย

น๎อยที่สุด 
 สนับสนุนหรือเห็นด๎วย

ปานกลาง 
 สนับสนุนหรือเห็นด๎วย

มากที่สุด 
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    อยํางไรก็ตามมาตรวัดของ Thurstone มีข๎อจํากัดในหลายประการ เชํน สร๎าง
ความยุํงยากเนื่องจากมีมาตรวัดถึง 11 ระดับ มีความจําเป็นต๎องให๎ผู๎เชี่ยวชาญจํานวนมากรํวมกัน
กําหนดคําน้ําหนักในแตํละข๎อ รวมไปถึงผู๎ตอบแบบสอบถามอาจทําการตอบแบบสอบถามแบบขอไปที 
    นอกจากนี้การจําแนกผู๎ที่มีเจตคติสูง-ต่ําสามารถทําได๎ยาก สํงผลให๎มาตรวัด
ประเภทนี้ได๎รับความนิยมน๎อยมากในปัจจุบัน 
     - มาตรวัดแบบ Likert มาตรวัดประเภทนี้สามารถพบเห็นกันได๎ท่ัวไปเป็น
มาตรวัดแสดงความคิดเห็นที่ดีหรือไมํดีตํอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มี 5 ระดับ ซึ่งข๎อคําถามจะมีทั้งทางบวก
และทางลบ โดยวิธีการให๎คะแนนจะเป็นการให๎คะแนนแบบกลับกัน กลําวคือ ถ๎าเป็นทางบวกเกณฑ์
การให๎คะแนนจะเป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ และถ๎าเป็นทางลบจะมีเกณฑ์การคิดคะแนนยุํงยาก
ขึ้นโดยสลับการให๎คะแนนเป็น 1 2 3 4 และ 5 มาตรวัดแบบ Likert ได๎รับความนิยมมากเนื่องจากมี
ข๎อดี คือ สามารถสร๎างได๎งํายไมํต๎องใช๎ผู๎เชี่ยวชาญในการพิจารณาคําน้ําหนัก ตอบงําย และได๎ผลใน
ภาพรวมดีกวํามาตรวัดแบบ Thurstone เนื่องจากผู๎ตอบแบบสอบถามจะต๎องตอบทุกข๎อ ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีข๎อจํากัดบ๎าง คือ ผู๎ตอบแบบสอบถามมักตอบปานกลางเนื่องจากข้ีเกียจคิด หรือ
ต๎องการปกปิดพฤติกรรมบางอยําง 
     - มาตรวัดแบบ Guttman ใช๎สําหรับการวัดการเห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วย
เพียง 2 ระดับเทํานั้น โดยจะสร๎างข๎อความที่มีความตํอเนื่องกันเป็นขั้นบันได ในกรณีเห็นด๎วยกับ
ข๎อความที่ 2 แสดงวําผู๎ตอบมีการเห็นด๎วยกับข๎อความที่ 1 ซึ่งมาตรวัดประเภทนี้มีข๎อดี คือ ทําให๎
ทราบถึงแบบแผนการตอบแบบสอบถามของผู๎ตอบแตํละคน ในขณะเดียวกันมาตรวัดประเภทนี้ก็มี
ข๎อเสียที่สําคัญ คือ จําเป็นต๎องใช๎การวิเคราะห์ที่ยุํงยากมาก สํงผลให๎มาตรวัดประเภทนี้ไมํเป็นที่นิยม 
     - มาตรวัดแบบ Osgood เป็นมาตรวัดที่ใช๎คําคุณศัพท์แสดงถึงพฤติกรรม
การประเมิน (Evaluation) เชํน ดี-เลว แสดงศักยภาพ (Potency) เชํน แข็งแรง-อํอนแอ แสดงการ
กระทํา (Activity) เชํน เร็ว-ช๎า เป็นต๎น หรือสามารถเรียกวํา มาตรวัดความแตกตํางแหํงความหมาย 
(Semantic Differential Scale) เพ่ือหาความหมายของมโนทัศน์ ซึ่งมีท้ังหมด 7 ระดับ โดยมี
คําคุณศัพท์กํากับการให๎คะแนนออกเป็น 1-7 หรือ 3 ระดับ กลาง-0 และทางลบ-3 ดังตัวอยําง 
มโนทัศน์โรงเรียนของฉัน 
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ดี        เลว 

 
แข็งแรง        อํอนแอ 

 

เร็ว        ช๎า 
 
    - ใช๎คําในชํองตัวเลือกให๎เหมาะสม โดยมีผู๎เสนอแนะไว๎ทั้งหมด 5 กลุํม ดังนี้ 
(Fink, 1995 as cited in Colton & Covert, 2007, p. 152-155) 
     - การเห็นด๎วย (Endarsement) ยกตัวอยํางเชํน 
      ถูกที่สุด ถูก ไมํแนํใจ ผิด ผิดที่สุด 
      เห็นด๎วยอยํางยิ่ง เห็นด๎วย ไมํแนํใจ ไมํเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง 
      สําคัญที่สุด สําคัญบ๎าง ไมํคํอยสําคัญ ไมํสําคัญเลย 
      พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจบ๎าง ไมํพึงพอใจ ไมํพึงพอใจ
มากที่สุด 
      ยากท่ีสุด ยาก ไมํแนํใจ (ยากบ๎าง งํายบ๎าง หรือปานกลาง) งําย งําย
ที่สุด 
      - ความถี่ (Frequency) ยกตัวอยํางเชํน 
      ไมํเคยเลย หมายถึง  ไมํเคยเลย 
      นาน ๆ ครั้ง หมายถึง  ปีละครั้ง 
      บางครั้ง หมายถึง  2 ถึง 3 ครั้งตํอเดือน 
      บํอยครั้ง หมายถึง  1 ครั้งตํอสัปดาห์ 
      เสมอ หมายถึง  ทุกวัน 
      - ความเข๎ม (intensity) ยกตัวอยํางเชํน 
      น๎อยที่สุด น๎อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
      เสี่ยงที่สุด เสี่ยงมาก เสี่ยงบ๎าง เสี่ยงน๎อย ไมํเสี่ยงเลย 
      - อิทธิพล (Influence) ยกตัวอยํางเชํน  
      ปัญหาใหญํมาก ปัญหาใหญํ ปัญหาปานกลาง ปัญหาเล็ก 
      - การเปรียบเทียบ (Comparison) ยกตัวอยํางเชํน 
      มากกวําสิ่งอ่ืน ๆ ที่สุด มากกวําสิ่งอื่น ๆ เทํากับสิ่งอ่ืน ๆ น๎อยกวําสิ่ง 
อ่ืน ๆ น๎อยกวําสิ่งอ่ืน ๆ ที่สุด 
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  3.2.2 แบบไมํใช๎มาตร คือ ข๎อเท็จจริงหรือข๎อมูลทั่วไป ซึ่งมีแนวทางการสร๎าง ดังนี้ 
   1) ครอบคลุม หมายถึง การมีตัวเลือกให๎เพียงพอ ในกรณีท่ีไมํแนํใจควรเพิ่มตัวเลือก 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........... 
   ยกตัวอยํางเชํน 
   ตําแหนํง  ผู๎บริหาร อาจารย์  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........... 
   2) ในกรณีที่ทราบข๎อมูลแนํนอนอยูํแล๎วจึงไมํจําเป็น ยกตัวอยํางเชํน ผู๎ตอบ
แบบสอบถามเป็นสตรีล๎วน จึงไมํจําเป็นต๎องมีคําถามเพ่ือระบุเพศ เป็นต๎น 
   3) ให๎ตัวเลือกขาดออกจากกันอยํางชัดเจน หมายถึง อยําให๎ตัวเลือกมีความเหลื่อม
ล้ํากัน เนื่องจากจะสํงผลให๎ตอบได๎ 2 ตัวเลือก ยกตัวอยํางเชํน 
   เวลา  น๎อยกวํา 1 ชั่วโมง  1-3 ชั่วโมง  มากกวํา 3 ชั่วโมง 
 3.2.3 แบบเลือกได๎หลายคําตอบหรือจัดลําดับ มีแนวทางในการสร๎าง ดังนี้ 
  1) ครอบคลุม คือ มีตัวเลือกครอบคลุมตามประเด็นที่ถาม เพ่ือให๎ผู๎ตอบสามารถ
จัดลําดับได๎ในกรณีท่ีไมํแนํใจควรเพิ่มตัวเลือก อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............ 
  2) ในกรณีให๎จัดลําดับไมํควรสร๎างตัวเลือกให๎มากเกินไป เนื่องจากการสร๎างตัวเลือกมาก
จนเกินไปจะสํงผลให๎ผู๎จัดอันดับสามารถทําได๎ยากลําบาก และผู๎ตอบอาจตอบแบบขอไปที 
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบด๎วยตนเองและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
  ในขั้นตอนนี้จะเน๎นการตรวจสอบข๎อคําถามและองค์ประกอบ โดยการตรวจสอบจาก
ผู๎สร๎างเองเป็นการตรวจสอบได๎ดีที่สุด และในทางท่ีดียิ่งขึ้นควรให๎ผู๎ที่มีความเกี่ยวข๎องตรวจสอบด๎วย 
ดังนี้   1) ตรวจสอบด๎วยตนเอง 
   บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2537, หน๎า 127-129) กลําวถึงวิธีการตรวจสอบด๎วย
ตนเองไว๎หลายประการ ยกตัวอยํางเชํน ทิ้งระยะเวลาไว๎ 2 วัน แล๎วจึงอํานข๎อคําถามและตัวเลือกอยําง
ละเอียดวําเข๎าใจหรือไมํ มีความครอบคลุมและจําเป็นหรือไมํ ตอบยากหรือไมํ ใช๎ภาษากระชับชัดเจน
แล๎วหรือยัง เข๎าใจไขว๎เขวหรือไมํ การใช๎คําถามแบบตรงหรือการใช๎คําถามแบบอ๎อมดีกวํากัน และ
ผู๎ตอบสามารถเกิดความลําเอียงหรือไมํ เป็นต๎น 
   2) ตรวจสอบโดยผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
   ในกรณีที่เป็นการทําวิทยานิพนธ์ ผู๎ที่เก่ียวข๎อง คือ อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจตรวจ
โดยภาพรวมเนื่องจากมีเวลาน๎อย นอกจากนี้แล๎วยังสามารถให๎บุคคลใกล๎ชิดชํวยตรวจสอบ 
  ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงเบื้องต๎น 
  การปรับปรุงเบื้องต๎น หมายถึง การนําผลการตรวจสอบจากข้ันตอนที่ 4 มาปรับปรุง
เบื้องต๎น และอาจให๎ผู๎ที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับผู๎ตอบแบบสอบถามลองทําแบบสอบถาม เพื่อ
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ตรวจสอบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความเข๎าใจราบรื่นในการตอบมากน๎อยเพียงใด กํอนที่จะสํงให๎
ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  ขั้นตอนที่ 6 การให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  การตรวจสอบในขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาแบบสอบถามโดยใช๎สถิติ 

เป็นการหาคําความตรงตามสูตร IC (Index of Item Congruence) หรือ CRV หรือ  ̅ สําหรับ
ผู๎เชี่ยวชาญในการตรวจสอบนั้นจะต๎องใช๎ 3 คนขึ้นไป สําหรับแบบสอบถามอาจต๎องใช๎การตรวจสอบ
ด๎านจิตวิทยา เนื่องจากแบบสอบถามจะถามถึงความรู๎สึก ความคิดเห็น หรือการรับรู๎ทางจิตวิทยา 
  ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงจากผลการตรวจสอบของผู๎เชี่ยวชาญ 
  หลังจากข้ันตอนการตรวจสอบโดยผู๎เชี่ยวชาญแล๎ว ผู๎สร๎างแบบสอบถามนําผลการ
วิเคราะห์พร๎อมทั้งข๎อเสนอแนะตํางๆมาปรับปรุงกํอนนําไปทดลองใช๎เพ่ือหาคําสถิติตํอไป 
  ขั้นตอนที่ 8 ทดลองใช๎เพื่อหาคําความเท่ียงหรือคําอํานาจจําแนก (ถ๎ามี) 
  ขั้นตอนนี้คือการนําแบบสอบถามไปทดลองใช๎กับผู๎ตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คนขึ้น

ไป เพื่อหาคําความเที่ยงและอาจหาคําจําแนก (ถ๎ามี) โดยทั่วไปจะใช๎สูตร α (Cronbach, 1970) 
  ขั้นตอนที่ 9 การปรับปรุงกํอนนําไปใช๎จริง 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท๎ายของการสร๎างและพัฒนาแบบสอบถาม คือ การนําผลจาก
การคํานวณหาคําความเที่ยงมาปรับปรุงอีกครั้งกํอนการนําไปใช๎จริง โดยในปัจจุบันการคํานวณหาคํา
ความเที่ยงด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถบอกได๎วําการตัดข๎อคําถามใดสามารถทําให๎คําความ
เที่ยงของแบบสอบถามเพ่ิมข้ึนหรือลดลงมากน๎อยเพียงใด สํงผลให๎การหาคําความเที่ยงมีความสะดวก
ยิ่งขึ้น อยํางไรก็ตามผู๎สร๎างต๎องใช๎ความระมัดระวังในการตัดข๎อคําถามบางข๎อออก เพ่ือให๎ข๎อคําถามมี
ความครอบคลุมตามนิยามและไมํให๎เกิดชํองวํางในแบบสอบถาม 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการนั้นมีผู๎ให๎ความสนใจศึกษามากมายไมํวําจะเป็น
งานวิจัยในตํางประเทศหรือแม๎แตํในประเทศไทย โดยผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูล
ของงานวิจัยตํางๆที่เกี่ยวข๎อง และเรียบเรียงผลของการศึกษาไว๎ดังนี้ 
 เมํย, อาคบาร์ และฟาย (Mey, Akbar, & Fie, 2006) ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพการ
บริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวในประเทศมาเลเซีย โดยผลการศึกษาพบวํา ผู๎ใช๎บริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวในประเทศมาเลเซียมีระดับการรับรู๎ตํอคุณภาพการบริการต่ํากวํา
ระดับความคาดหวังที่ตั้งไว๎ สํงผลให๎เกิดชํองวํางในการบริการและทําให๎การสํงมอบบริการไมํเป็นที่พึง
พอใจแกํผู๎รับบริการ ในขณะที่ เหงียน (Nguyen, 2009) ที่ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินคุณภาพ
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การบริการของโรงแรมในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม จากการศึกษาพบวํา นักทํองเที่ยว
ชาวตํางชาติที่ใช๎บริการโรงแรมในเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มีระดับความคาดหวังสูงกวําระดับ
การรับรู๎จริงในคุณลักษณะของคุณภาพการบริการด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด๎าน
ความเอาใจใสํ สํวนด๎านความนําเชื่อถือ ด๎านการตอบสนองความต๎องการ และด๎านความไว๎วางใจนั้น 
ผู๎ใช๎บริการกลับมีระดับการรับรู๎จริงที่สูงกวําระดับความคาดหวัง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวําปัจจัย
ด๎านประชากรศาสตร์ในด๎านของระดับการศึกษาสํงผลกระทบตํอความคาดหวังและการยอมรับตํอ
คุณภาพการบริการของนักทํองเที่ยวที่ใช๎บริการ และผลของการวิจัยแสดงให๎เห็นวํา คุณลักษณะ
คุณภาพการบริการด๎านความเป็นรูปธรรม และด๎านการตอบสนองความต๎องการ เป็นคุณลักษณะ
คุณภาพการบริการที่สํงผลตํอความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวและสํงผลตํอการกลับมาใช๎บริการซ้ํา 
 กฤษมาพร พ่ึงโพธิ์ (2554) ทําการศึกษาวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่
คาดหวังและรับรู๎ของผู๎ใช๎บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวํา 
ผู๎ใช๎บริการมีความคาดหวังสูงมากในทุกมิติของคุณภาพการบริการ และมีการรับรู๎ในระดับสูงมากตํอ
คุณภาพการบริการในมิติความเป็นรูปธรรมของการบริการและด๎านการให๎ความมั่นใจ นอกจากนี้ใน
ด๎านความนําเชื่อถือ ด๎านการตอบสนองความต๎องการอยํางรวดเร็ว และด๎านความเข๎าใจความต๎องการ
ของผู๎ใช๎บริการพบวําผู๎ใช๎บริการมีการรับรู๎ในคุณภาพของการบริการ โดยภาพรวมของการศึกษาวิจัย
พบวําผู๎ใช๎บริการมีระดับความคาดหวังสูงกวําระดับการรับรู๎จริงในทุกด๎านของการบริการ จึงสํงผลให๎
เกิดชํองวํางระหวํางความคาดหวังและการรับรู๎ ดังนั้นผู๎ให๎บริการจึงควรให๎ความสําคัญตํอการปรับปรุง
คุณภาพการบริการด๎านการตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ และด๎านความเข๎าใจตํอความ
ต๎องการของผู๎ใช๎บริการ เนื่องจากเป็นมิติที่มีระดับความคาดหวังและระดับการรับรู๎แตกตํางกันมาก
ที่สุด ในขณะที ่ศุภลักษณ์ สุริยะ (2556) ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของแผนกต๎อนรับสํวนหน๎าโรงแรมเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวชาวอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมบูติก 
กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษา พบวํา นักทํองเที่ยวชาวอาเซียนมีความคาดหวังตํอคุณภาพ 
การบริการในมิติของการตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎บริการสูงที่สุด และมีการรับรู๎ตํอคุณภาพ
การบริการในมิติของความเห็นอกเห็นใจสูงที่สุด ในภาพรวมของการศึกษาวิจัยพบวํา นักทํองเที่ยว
ชาวอาเซียนมีความคาดหวังตํอคุณภาพการบริการสูงกวําการรับรู๎ตํอคุณภาพการบริการในทุกด๎าน ซึ่ง
ชํองวํางที่ควรทําการพัฒนาปรับปรุงมากที่สุด คือ ชํองวํางด๎านการให๎ความม่ันใจแกํผู๎รับบริการ และ 
นิตยา พร๎าวราม (2558) ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือรองรับ
นักทํองเที่ยวกลุํมอาเซียน กรณีศึกษา: โรงแรมในอําเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ผลจากการศึกษา
พบวํา นักทํองเที่ยวชาวอาเซียนมีระดับความคาดหวังและระดับการรับรู๎ตํอคุณภาพการบริการที่
แตกตํางกัน โดยนักทํองเที่ยวมีระดับความคาดหวังสูงกวําระดับการรับรู๎จริงตํอคุณภาพการบริการใน
ด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด๎านความนําเชื่อถือ และด๎านการให๎ความมั่นใจ สํวนในด๎าน
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ของการตอบสนองความต๎องการอยํางรวดเร็ว และด๎านการเข๎าใจความต๎องการของผู๎รับบริการ พบวํา
นักทํองเที่ยวชาวอาเซียนมีระดับการรับรู๎จริงสูงกวําระดับความคาดหวังตํอคุณภาพการบริการในด๎าน
ดังกลําว 
 ในสํวนของ กัลยา สร๎อยสิงห์ (2558) ทําการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู๎ตํอความ
พึงพอใจในคุณภาพการบริการของผู๎ใช๎บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบวํา ระดับความคาดหวังตํอคุณภาพการบริการโดยรวมอยูํในระดับมาก และระดับการรับรู๎ตํอ
คุณภาพการบริการโดยรวมอยูํในระดับที่มากที่สุด แสดงให๎เห็นวําผู๎ใช๎บริการมีระดับความคาดหวังตําง
จากระดับการรับรู๎ตํอคุณภาพการบริการ ซึ่งผลตํางระหวํางคําเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู๎ตํอ
คุณภาพการบริการในภาพรวมมีคําเป็นบวก กลําวคือ ผู๎ใช๎บริการมีระดับการรับรู๎จริงที่สูงกวําระดับ
ความคาดหวังตํอคุณภาพการบริการจึงเป็นผลให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความพึงพอใจ 
 งานวิจัยของ วสันต์ กานต์วรรัตน์ (2547) เรื่องการประเมินคุณภาพการบริการของพนักงาน
ต๎อนรับสํวนหน๎าของโรงแรมบูธีค กรณีศึกษาโรงแรมเซี่ยงไฮ๎แมนชั่น ซึ่งผลการศึกษาค๎นคว๎า พบวํา 
ผู๎รับบริการของโรงแรมมีความพึงพอใจในด๎านของการให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน และชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ของโรงแรมนั้นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากมิติคุณภาพการบริการด๎านความนําเชื่อถือ 
(Reliability) ด๎านของมิติความเชื่อม่ัน (Assurance) พบวํา ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในด๎านการ
ให๎บริการด๎วยความเป็นมิตร สุภาพ อํอนโยน มีความซื่อสัตย์ตํอผู๎รับบริการ รวมถึงโรงแรมมีพนักงาน
ต๎อนรับและเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ในด๎านมิติของความเป็นรูปธรรม 
(Tangibles) พบวํา ผู๎รับบริการมีความประทับใจในความสวยงามของโรงแรม ล็อบบี้ และเครื่องแบบ
ของพนักงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สํวนมิติของความเอาใจใสํผู๎รับบริการเป็นรายบุคคล 
(Empathy) พบวํา ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเทํานั้น เนื่องจากวัฒนธรรมและ
ความแตกตํางของภาษาเป็นสํวนที่ต๎องใช๎ประสบการณ์สูงในการให๎บริการ แตํในสํวนของการพูดจา
อํอนโยน สุภาพ การแสดงออกท่ีดี เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจระหวํางผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการนั้นเป็น
สํวนที่ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอยํางสูง มิติสุดท๎ายด๎านการตอบสนองที่รวดเร็วและทันทํวงที 
(Responsiveness) พบวํา ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก พนักงานและผู๎จัดการแผนก
บริการสํวนหน๎าสามารถให๎บริการและมีการติดตามข๎อเรียกร๎องของผู๎รับบริการได๎เป็นอยํางดีและ
รวดเร็ว รวมถึงการให๎ข๎อเสนอแนะในสิ่งที่เกิดข้ึน และมีการตอบข๎อมูลทางอีเมลได๎อยํางรวดเร็ว และ
งานวิจัยของ ปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2558) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องภาพลักษณ์และคุณภาพการใช๎
บริการของโรงแรมท่ีสํงผลตํอการตั้งใจใช๎บริการซ้ํา โรงแรมขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานคร ของ
นักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ โดยผลการวิจัยพบวํา ผู๎รับบริการมีความคิดเห็นตํอคุณภาพการบริการของ
โรงแรมขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความเป็นรูปธรรม (Tangibles) มีประเด็นที่สําคัญที่สุด
คือโรงแรมมีทัศนียภาพที่ดีมีการตกแตํงสวยงาม ในด๎านของความนําเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
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(Reliability) ผู๎รับบริการให๎ความสําคัญท่ีสุดในด๎านของพนักงานให๎บริการครบถ๎วนตามที่ผู๎รับบริการ
ร๎องขอ รองลงมาคือด๎านของความแมํนยําในด๎านการให๎บริการ โดยผู๎รับบริการไมํคํอยให๎ความสําคัญ
ในด๎านการนําเสนอการบริการที่ดีที่สุดในสํวนการตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการ 
(Responsiveness) ผู๎รับบริการให๎ความสําคัญในด๎านของการให๎บริการที่ตรงตามความถูกต๎องของ
ผู๎รับบริการมากที่สุด ตามด๎วยความตั้งใจและความพร๎อมในการให๎บริการของพนักงานและลําดับ
สุดท๎ายคือความสามารถในการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรวดเร็ว ด๎านของการให๎ความมั่นใจแกํผู๎รับบริการ 
(Assurance) พบวํา ผู๎รับบริการให๎ความสําคัญในด๎านของการที่พนักงานมีความรู๎ความสามารถใน
การตอบคําถามแกํผู๎รับบริการได๎เป็นอยํางดี มีความเข๎าใจในภาษาอังกฤษและสามารถทําการสื่อสาร
กับผู๎รับบริการได๎ รวมไปถึงพนักงานมีทักษะและความสามารถในการให๎บริการ มิติสุดท๎ายในด๎านของ
การเอาใจใสํผู๎รับบริการเป็นรายบุคคล (Empathy) พบวํา ผู๎รับบริการให๎ความสําคัญในด๎านของการ
เอาใจใสํผู๎รับบริการตลอดระยะเวลาในการเข๎าพัก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นกันเอง รวมถึงมี
ความเข๎าใจในความต๎องการของผู๎รับบริการ 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ศิมาภรณ์ สิทธิชัย, สิญาธร ขุนอํอน และนิตย์ หทัยวสี        
วงศ์สุขศรี (2560) ทีท่ําการวิจัยเรื่องคุณภาพบริการของธุรกิจโรงแรมในอําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ใช๎กฎเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการของ คอมเรย์ และลี (Comrey & Lee 1992) ซ่ึง
ประกอบไปด๎วย 6 องค์ประกอบ ได๎แกํ องค์ประกอบด๎านความไว๎วางใจ (Trust) องค์ประกอบด๎าน
การให๎ความมั่นใจ (Assurance) องค์ประกอบด๎านการตอบสนองความต๎องการ (Responsiveness) 
องค์ประกอบด๎านภูมิทัศน์บริการ (Service Scape) องค์ประกอบด๎านความเต็มใจให๎บริการ 
(Willingness) และองค์ประกอบด๎านการเข๎าใจลูกค๎า (Empathy) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได๎ ดังนี้ 
  1) องค์ประกอบด๎านความไว๎วางใจ (Trust) พบวํา การแตํงกายเรียบร๎อยสวยงาม ผู๎
ให๎บริการมีความสุขภาพอํอนน๎อม รวมไปถึงการจัดการด๎านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพของ
โรงแรมนั้นสามารถสร๎างความไว๎วางใจแกํผู๎รับบริการได๎ 
  2) องค์ประกอบด๎านการให๎ความม่ันใจ (Assurance) พบวํา การที่ผู๎ให๎บริการของ
โรงแรมมีความรู๎ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการให๎บริการนั้นสามารถสร๎างความมั่นใจให๎แกํ
ผู๎รับบริการได๎ 
  3) องค์ประกอบด๎านการตอบสนองความต๎องการ (Responsiveness) พบวํา การที่
โรงแรมมีความพร๎อมในด๎านการบริการที่หลากหลายสามารถปฏิบัติตามคําสัญญาที่ให๎ไว๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการได๎ รวมถึงการให๎ความชํวยเหลือได๎
อยํางทันทํวงทีเมื่อผู๎รับบริการประสบปัญหานั้นเป็นสํวนสําคัญท่ีทําให๎ผู๎รับบริการเลือกท่ีจะกลับมาใช๎
บริการซ้ําอีกในอนาคต 



49 

  4) องค์ประกอบด๎านภูมิทัศน์บริการ (Service Scape) พบวํา สภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพของโรงแรมทั้งภายนอกและภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่ผู๎รับบริการให๎ความสําคัญในการ
ประเมินคุณภาพการบริการของโรงแรม 
  5) องค์ประกอบด๎านความเต็มใจให๎บริการ (Willingness) พบวํา การให๎บริการด๎วย
ความเต็มใจเพ่ือให๎ผู๎รับบริการได๎รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจากการใช๎บริการ 
สํงผลตํอความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 
  6) องค์ประกอบด๎านการเข๎าใจลูกค๎า (Empathy) พบวํา การเรียนรู๎ทําความเข๎าใจใน
ลักษณะเฉพาะของผู๎รับบริการที่แตกตํางกัน คุณภาพการบริการที่ดีท่ีผู๎ให๎บริการควรมี 
  



 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
3.1 ประเภทการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่มุํงพัฒนามาตรวัดและแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพ
การบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร ดําเนินการวิจัยตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช๎วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) จากพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าและผู๎ใช๎บริการโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งได๎รับการรับรองมาตรฐานโรงแรมตามมาตรฐานที่พักเพ่ือการทํองเที่ยวจาก
สมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทย โดยใช๎วิธีการศึกษาข๎อมูลจาก 2 แหลํงข๎อมูล คือ (1) การศึกษา
ค๎นคว๎าจากเอกสารหรือข๎อมูลที่เก่ียวข๎อง (Documentary Study) โดยศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูล แนวคิด 
และทฤษฎี จากหนังสือเอกสารวิชาการ ผลงานวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับประเด็นการวิจัย (2) การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นการเก็บข๎อมูลกับกลุํมผู๎ให๎
ข๎อมูลหลัก คือ พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าและผู๎ใช๎บริการโรงแรม ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยมีเครื่องมือวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร๎าง (Semi Structure Interview) วิธีดําเนินการ
วิจัยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
 
3.2 ประชากรและกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 
 3.2.1 ประชากร 
 พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าและผู๎ใช๎บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่ผํานการรับรอง
มาตรฐานโรงแรมจากสมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทย ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 8 แหํง 
(สมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทย, 2561) ได๎แกํ Alexander Hotel Bangkok,  Pinnacle 
Lumpinee Hotel & Spa Bangkok , Ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai, Bangkok Rama 
Hotel, Chaydon Sathorn Hotel, Malaysia Hotel, S.D. Avenue Hotel และ St. James 
Hotel 
 3.2.2 กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 
 พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าและผู๎ใช๎บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่ผํานการรับรอง
มาตรฐานโรงแรมจากสมาคมโรงแรมแหํงประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร สํวนวิธีการได๎มาซึ่งกลุํม
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักนั้น ผู๎วิจัยแบํงประชากรเป็นกลุํมยํอยตามเขตพ้ืนที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล๎ว
เลือกเขตพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมระดับ 3 ดาว ที่ผํานการรับรองมาตรฐานโรงแรมจากสมาคม
โรงแรมแหํงประเทศไทย จํานวน 6 เขต ประกอบด๎วย เขตบางกะปิ เขตบางลําภู เขตบางนา  
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เขตบางพลัด เขตสาทร และเขตคลองเตย หลังจากนั้นจึงเลือกโรงแรมมาเขตละ 1 โรงแรม และ
ขั้นตอนสุดท๎ายคือ การเลือกกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักให๎ครอบคลุมทั้งในสํวนของพนักงานแผนกบริการสํวน
หน๎าและผู๎ใช๎บริการโรงแรม กลําว คือ แบํงกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักออกเป็น 2 กลุํม คือ พนักงานแผนก
บริการสํวนหน๎าและผู๎ใช๎บริการโรงแรม กลุํมละ 2 คน/โรงแรม ในแตํละโรงแรมจะมีกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล
หลัก 4 คน ดังนั้นกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักจาก 6 โรงแรม แบํงเป็น พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าและ
ผู๎ใช๎บริการโรงแรมกลุํมละ 12 คน รวมเป็น 24 คน หรือจนกระทั่งได๎ข๎อมูลการวิจัยที่เพียงพอสําหรับ
ตอบปัญหาการวิจัยที่กําหนดไว๎ได๎จึงยุติการเก็บข๎อมูลภาคสนาม 
 
3.3 เครื่องมือวิจัยที่ใช๎ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร๎าง (Semi Structure 
Interview) ที่สร๎างจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง แบํงแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น 3 สํวน ดังนี ้
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 
 สํวนที่ 2 คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 ดาว 
 สํวนที่ 3 ปัญหาด๎านคุณภาพการบริการและแนวทางการแก๎ปัญหาที่เหมาะสม 
 
3.4 การสร๎าง พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 ในการสร๎าง พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร๎าง (Semi 
Structure Interview) มีรายละเอียดตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า โรงแรม
ระดับ 3 ดาว เพื่อนํามาใช๎ในการสร๎างแบบสัมภาษณ์ 
 ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเนื้อหาและสาระเพ่ือเป็นขอบเขตในการสร๎างแบบสัมภาษณ์จาก
ข๎อกําหนดมาตรฐานที่พักประเภทโรงแรมระดับ 3 ดาว ทั้ง 232 ตัวชี้วัด 
 ขั้นตอนที่ 3 ทําการตรวจสอบข๎อคําถามด๎านคําสะกด เนื้อหาของข๎อคําถาม และความ
สอดคล๎องตํอเนื่องของข๎อคําถามวําครอบคลุมประเด็นการวิจัยที่ต๎องการศึกษาหรือไมํอยํางไร 
 ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณ์ท่ีสร๎างข้ึนเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพด๎าน
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) รวมถึงความถูกต๎องเหมาะสม ความชัดเจน ของภาษาที่ใช๎ 
ในแบบสัมภาษณ์  
 ขั้นตอนที่ 5 นําข๎อเสนอแนะที่ได๎รับจากผู๎เชี่ยวชาญมาดําเนินการปรับปรุงแก๎ไขแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อให๎แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
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 ขั้นตอนที่ 6 นั้นมาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และจัดทําแบบสัมภาษณ์ฉบับจริงที่พร๎อมสําหรับ
การเก็บข๎อมูลจริงในภาคสนามตํอไป 
 
3.5 วิธีการเก็บข๎อมูล 
 สํวนที่ 1 ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) เพ่ือศึกษาคุณภาพการให๎บริการ แนวทางการพัฒนามาตรวัดและแนวทางเสริมสร๎าง
คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยเก็บ
ข๎อมูลภาคสนามตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด๎วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก
โดยเครื่องมือวิจัยที่ใช๎เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร๎าง (Semi Structure Interview) ในการเก็บ
ข๎อมูลผู๎วิจัยแบํงกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักออกเป็น 2 กลุํม คือ พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าและผู๎ใช๎ 
บริการโรงแรม กลุํมละ 2 คน/โรงแรม ในแตํละโรงแรมจะมีกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก 4 คน ดังนั้นกลุํมผู๎ให๎
ข๎อมูลหลักจาก 6 โรงแรม แบํงเป็น พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าและผู๎ใช๎บริการโรงแรมกลุํมละ 12 
คน รวมเป็น 24 คน หรือจนกระท่ังได๎ข๎อมูลการวิจัยที่เพียงพอสําหรับตอบปัญหาการวิจัยที่กําหนดไว๎
ได๎จึงยุติการเก็บข๎อมูลภาคสนาม 
 สํวนที่ 2 ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) หมายถึง การเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการศึกษา
ค๎นคว๎า และทบทวนข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ ยกตัวอยํางเชํน ตํารา หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์  
ตําง ๆ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูล 
 ข๎อมูลที่ผู๎วิจัยได๎จากการสัมภาษณ์ในภาคสนาม รวมถึงข๎อมูลการวิจัยจากแหลํงทุติยภูมิ  
ตําง ๆ จะถูกนํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข๎อมูลและทําความสะอาดข๎อมูลเบื้องต๎น (Data 
cleaning) หลังจากนั้นจึงดําเนินการวิเคราะห์ข๎อมูลตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงคุณภาพ 
คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให๎ได๎ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
ตอบคําถามการวิจัยที่ผู๎วิจัยกําหนดไว๎ 
 
3.7 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรวัดและแนวทางการเสริมสร๎าง
คุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร สามารถแบํงออก
ได๎เป็น 10 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3.1  
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ภาพที่ 3.1: ขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรวัดและแนวทางการเสริมสร๎าง
คุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 จากภาพที่ 3.1 ขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนามาตรวัดและแนว
ทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 
สามารถอธิบายได๎ดังตํอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู๎จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเนื้อหาสาระและขอบเขตการสร๎างเครื่องมือวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 สร๎างเครื่องมือวิจัยตามเนื้อหาและขอบเขตที่กําหนด 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบด๎วยตนเองและปรับปรุงเบื้องต๎น 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพโดยผู๎เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 7 ทดลองใช๎เครื่องมือวิจัย (Tryout) 

ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงและจัดทําเครื่องมือวิจัยฉบับจริง 

ขั้นตอนที่ 9 การเก็บข๎อมูลจริง 

ขั้นตอนที่ 10 การวิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลการวิจัย 
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  ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู๎ที่ได๎จาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า 
โรงแรมระดับ 3 ดาว เพื่อนํามาใช๎ในการสร๎างแบบสัมภาษณ์ 
  ขั้นตอนที่ 2 กําหนดเนื้อหาสาระและขอบเขตการสร๎างเครื่องมือวิจัย เป็นการกําหนด
เนื้อหาและสาระ เพ่ือเป็นขอบเขตในการสร๎างแบบสัมภาษณ์จากข๎อกําหนดมาตรฐานที่พักประเภท
โรงแรมระดับ 3 ดาว ทั้ง 232 ตัวชี้วัด 
  ขั้นตอนที่ 3 สร๎างเครื่องมือวิจัยตามเนื้อหาและขอบเขตท่ีกําหนดเป็นการสร๎างเครื่องมือ
วิจัยฉบับรํางตามเนื้อหาสาระและขอบเขตการสร๎างเครื่องมือวิจัยที่ผู๎วิจัยกําหนดไว๎ในขันตอนที่ 1 
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยด๎วยตนเองและปรับปรุงเบื้องต๎น เป็นการนําแบบ
สัมภาษณ์ที่สร๎างขึ้นตรวจสอบความถูกต๎อง สมบูรณ์เบื้องต๎นทั้งด๎านเนื้อหาสาระและความถูกต๎อง
ชัดเจน ของภาษาที่ใช๎ ในแบบสัมภาษณ์ 
  ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู๎เชี่ยวชาญ เป็นการนําแบบสัมภาษณ์ท่ี
สร๎างข้ึนเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพด๎านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
รวมถึงความถูกต๎องเหมาะสม ความชัดเจน ของภาษาที่ใช๎ ในแบบสัมภาษณ์  
  ขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ เป็นการนําแบบสัมภาษณ์ที่
สร๎างข้ึนเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพด๎านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
รวมถึงความถูกต๎องเหมาะสม ความชัดเจน ของภาษาที่ใช๎ ในแบบสัมภาษณ์ 
  ขัน้ตอนที่ 7 ทดลองใช๎เครื่องมือวิจัย (tryout) เป็นการนําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงตาม
อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญไปทดลองใช๎ (Tryout) กับผู๎ให๎ข๎อมูลที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับกลุํมผู๎ให๎
ข๎อมูลหลักในงานวิจัยแล๎วนําผลการทดลองใช๎นั้นมาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และจัดทําแบบสัมภาษณ์
ฉบับจริงที่พร๎อมสําหรับการเก็บข๎อมูลจริงในภาคสนามตํอไป 
  ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงและจัดทําเครื่องมือวิจัยฉบับจริง เป็นการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์
ที่หลังจากดําเนินการทดลองใช๎ (Tryout)กับผู๎ให๎ข๎อมูลที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักใน
งานวิจัยแล๎วนําผลการทดลองใช๎และนําจัดทําแบบสัมภาษณ์ฉบับจริง 
  ขั้นตอนที่ 9 การเก็บข๎อมูลจริง เป็นการเก็บข๎อมูลทุติยภูมิและเก็บข๎อมูลภาคสนามตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ขั้นตอนที่ 10 การวิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลการวิจัย เป็นการรวิเคราะห์ข๎อมูลตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด๎วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แปลผลและสรุป
ผลการวิจัย เพื่อให๎ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและตอบคําถามการวิจัยที่ผู๎วิจัยกําหนดไว๎ 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนามาตรวัดและแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการแผนก
บริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญซึ่งได๎แกํ
พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คนและ
ลูกค๎าท่ีใช๎บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว จํานวน 12 คน รวมจํานวน ทั้งสิ้น 24 คน โดยในการ
นําเสนอผลการวิจัยนี้ ผู๎วิจัยได๎แบํงการนําเสนอออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
 4.1 ลําดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิจัย 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎รับจากการวิจัย 
 
4.1 ลําดับขั้นตอนการนําเสนอผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือให๎การนําเสนอผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู๎วิจัยได๎
นําเสนอข๎อมูลซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการวิจัยซึ่งสามารถแบํงออกเป็น 5 
ตอนเรียงตามลําดับได๎ ดังนี้ 
 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 
  ตอนที่ 1 กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญซึ่งเป็นพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของ
โรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
  ตอนที่ 2 กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญซึ่งเป็นลูกค๎าหรือผู๎รับบริการโรงแรมระดับ 3 
ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 
  ตอนที่ 1 คุณภาพของการบริการในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ 
  ตอนที่ 2 คุณภาพของการบริการในด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
  ตอนที่ 3 คุณภาพของการบริการในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า 
  ตอนที่ 4 คุณภาพของการบริการในด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า 
  ตอนที่ 5 คุณภาพของการบริการในด๎านการเอาใจใสํลูกค๎า 
 4.1.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานคร 
  ตอนที่ 1 ปัญหาด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ 
  ตอนที่ 2 ปัญหาด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
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  ตอนที่ 3 ปัญหาด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า 
  ตอนที่ 4 ปัญหาด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า 
  ตอนที่ 5 ปัญหาด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
 4.1.4 ผลการวิเคราะห์มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 
3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
  ตอนที่ 1 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ 
  ตอนที่ 2 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
  ตอนที่ 3 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า 
  ตอนที่ 4 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า 
  ตอนที่ 5 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
 4.1.5 ผลการวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
  ตอนที่ 1 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านความเป็นรูปธรรมของ
สถานที่ 
  ตอนที่ 2 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
  ตอนที่ 3 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านความรวดเร็วในการ
ตอบสนองตํอลูกค๎า 
  ตอนที่ 4 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า 
  ตอนที่ 5 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็น
รายบุคคล 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎รับจากการวิจัย 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 
 ในการวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยสํวนบุคคลของของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) นั้น
เป็นการอธิบายถึงคุณลักษณะทางชีวสังคมของผู๎ผู๎ให๎สัมภาษณ์ซึ่งสามารถแยกอธิบายได๎ตามประเภท
ของกลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญดังตารางที่ 4.1-4.2 ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรม 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญจําแนกตามกลุํมเป้าหมายผู๎ให๎
ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานครปรากฏ ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1: ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ์กลุํมพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎า
ของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 

 

ลําดับ
ที ่

เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ตําแหนํง ประสบการณ์ ชื่อหนํวยงาน
วิจัย/โรงแรม 

1 หญิง 51 ปวส. สมรส F.EMP 21 ปี  A 
2 ชาย 56 ปวส. สมรส F.EMP 13 ปี B 

3 หญิง 25 ปวส. โสด Recep. 7 เดือน C 

4 ชาย 53 ป.ตรี สมรส F.Mgr 16 ปี D 
5 ชาย 36 ม. ปลาย สมรส F.Mgr 8 ปี E 

6 หญิง 33 ป.ตรี โสด F.Asst.Mgr 10 ปี F 
7 หญิง 42 ป.ตรี สมรส F.Asst.Mgr 12 ปี G 

8 หญิง 41 ป.ตรี สมรส F.Asst.Mgr 21 ปี H 

9 หญิง 40 ป.ตรี โสด F.Asst.Mgr 5 ปี I 
10 หญิง 36 ป.ตรี โสด F.Mgr 9 ปี J 

11 ชาย 39 ป.ตรี โสด F.Mgr 11 ปี K 

12 หญิง 24 ป.ตรี สมรส Recep. 1 ปี L 
**หมายเหตุ: F.EMP. = พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, Recep. = พนักงานต๎อนรับ
แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, F. Mgr.= ผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมและ F. Asst. 
Mgr.= ผู๎ชํวยผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบวํา พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานครที่เป็นกลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 12 
คนประกอบด๎วยเพศหญิง จํานวน 8 คนและชาย จํานวน 4 คน โดยมีอายุระหวําง 24-56 ปีสํวนใหญํ
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน มีระดับการศึกษา ปวส. จํานวน 3 คนและระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คน โดยมีสถานภาพสมรส จํานวน 7 คนและมี
สถานภาพโสด จํานวน 5 คน มีตําแหนํงปัจจุบันเป็นผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม (F. 
Mgr.) จํานวน 4 คนเป็นผู๎ชํวยผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม (F. Asst. Mgr.) จํานวน 4 
คนเป็นพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม (F.EMP.) จํานวน 2 คนและมีตําแหนํงเป็น
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พนักงานต๎อนรับแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม (Recep.) จํานวน 2 คน โดยมีประสบการณ์ใน
การทํางานที่เก่ียวข๎องกับแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระหวําง 7 เดือน ถึง 21 ปี 
  ตอนที่ 2 กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรม 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญจําแนกตามกลุํมเป้าหมายผู๎ให๎
ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นกลุํมลูกค๎าหรือผู๎รับบริการแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม
ระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานครปรากฏดังตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2: ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ์กลุํมลูกค๎าหรือผู๎รับบริการแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับ
ที ่

เพศ อายุ อาชีพ รายได๎/
เดือน 

สถานภาพ การศึกษา ภูมิลําเนา จํานวน
คืนที่พัก 

เข๎าพัก
ครั้งที่ 

เป้าหมายการ
เข๎าพัก 

ประเภท
ห๎องพัก 

จํานวน
ผู๎เข๎าพัก 

1 หญิง 41 ราชการ 20,000 โสด ป.ตรี จ.ราชบุร ี 2 1 อบรมสัมมนา ห๎องพักคํู 2 

2 หญิง 27 ราชการ 13,000 โสด ป.ตรี จ. สมุทรสงคราม 2 1 อบรมสัมมนา ห๎องพักคํู 2 
3 หญิง 34 ราชการ 20,000 สมรส ป.ตรี จ.เชียงใหมํ  2 1 อบรมสัมมนา ห๎องพักคํู 2 

4 หญิง 40 ราชการ 15,000 สมรส ป.ตรี จ.สุโขทัย 2 1 อบรมสัมมนา ห๎องพักคํู 2 

5 หญิง 34 บริษัท 20,000 สมรส ป.ตรี ไมํเปิดเผยข๎อมูล 2 2 ธุรกิจ ห๎องพักคํู 2 
6 หญิง 55 ราชการ 30,000 สมรส ป.ตรี จ.พระนครศรีอยุธยา 2 1 อบรมสัมมนา ห๎องพักคํู 2 

7 ชาย 59 ราชการ >30,000 สมรส ป.ตรี จ.นนทบุรี 3 10 อบรมสัมมนา ห๎องพักคํู 2 

8 ชาย 55 บริษัท >30,000 สมรส ป.ตรี จ.ภูเก็ต 1 2 ธุรกิจ ห๎องพัก
มาตรฐาน 

1 

9 ชาย 36 ราชการ 20,000 โสด ป.โท ไมํเปิดเผยข๎อมูล 2 2 อบรมสัมมนา ห๎องพักคํู 2 
10 หญิง 42 ราชการ 23,000 โสด ป.โท ไมํเปิดเผยข๎อมูล 2 4 อบรมสัมมนา ห๎องพักคํู 2 

11 หญิง 28 บริษัท 20,000 สมรส ป.ตรี ไมํเปิดเผยข๎อมูล 1 3 ธุรกิจ ห๎องพัก
มาตรฐาน 

1 

12 หญิง 45 บริษัท 15,000 สมรส ป.ตรี ไมํเปิดเผยข๎อมูล 1 1 ธุรกิจ ห๎องพักคํู 2 
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 จากตารางที่ 4.2 พบวํา ลูกค๎าหรือผู๎รับบริการแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 
ดาวในกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวนทั้งสิ้นจํานวน 
12 คน ประกอบด๎วยเพศหญิง จํานวน 9 คนและชาย จํานวน 3 คน โดยมีอายุระหวําง 27-59 ปี สํวน
ใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 10 คน และมีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน 
โดยมีสถานภาพสมรส จํานวน 8 คน และมีสถานภาพโสด จํานวน 4 คน ประกอบอาชีพรับราชการ
จํานวน 8 คน และเป็นพนักงานบริษัท จํานวน 4 คน มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนระหวําง 13,000-มากกวํา 
30,000 บาทข้ึนไปมีการเข๎าพักระหวําง 1-4 คืน ซึ่งสํวนใหญํเป็นการเข๎าพักครั้งแรก จํานวน 6 คน
โดยมีเป้าหมายเพื่ออบรมและสัมมนา จํานวน 8 คน โดยสํวนใหญํ มีจํานวนผู๎เข๎าพัก 2 คน และมี
ประเภทห๎องพักที่เลือก ได๎แกํ ห๎องพักประเภทห๎องพักคูํ จํานวน 10 คน 
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 
  ตอนที่ 1 คุณภาพของการบริการในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการของแผนกบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรม ในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อมูล
ทั้งหมดวําคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม ในด๎านความเป็นรูปธรรมของ
สถานที่สามารถชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ดังนี้ คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าภายใน
บริเวณหน๎าโรงแรมต๎องสะอาดตกแตํงความสวํางของไฟให๎พอเหมาะสีขาวนวลไมํสวํางเกินไป มีที่นั่ง
เอนกประสงค์ที่เพียงพอระบบสารสนเทศ เชํน ไวไฟต๎องใช๎ได๎ มีป้ายหรือโบรชัวร์แสดงราคาคําบริการ
ที่ชัดเจน มีระบบบันทึกข๎อมูลลูกค๎าท่ีทันสมัย มีห๎องน้ําที่สะอาด แยกระหวํางชาย-หญิง มีลิฟท์ขนสํงที่
เพียงพอ และแยกสําหรับการขนสํงระหวํางลูกค๎าและสัมภาระ และมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลรวมถึงการ
มีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอ ที่สามารถเข๎าถึงได๎งํายดังปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “ความเป็นรูปธรรมของการบริการสํวนหน๎าโรงแรมเราคือโรงแรมเราดูสะอาดดู
กว๎างจัดพื้นที่ให๎โซนพื้นท่ีมันดูกว๎างดูไกลเข๎ามาแล๎วรู๎สึกอบอํุนเหมือนใช๎สีอํอนๆดูแล๎วสบายตาคํะ” 
(ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 1, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 
2562)  
   “ความเป็นรูปธรรมของการบริการสํวนหน๎าในสํวนของห๎องน้ําของเรามีน้ํายาล๎าง
มือทําความสะอาดโถฉี่ในห๎องน้ํามีตัวดับกลิ่นมีคนดูแลอยูํตลอดมีความเพียงพอ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 2, 
พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “โรงแรมของเรา Wi Fi จะมี 7 ชั้น โดยมี Wi Fi ทุกชั้น ลูกค๎าสามารถใช๎ Wi Fi ของ
แตํละชั้นที่อยูํใกล๎ ๆ ได๎ บางทีลูกค๎าอยูํด๎านลํางสัญญาณไมํดีก็สามารถดึง Wi Fi จากชั้นด๎านบนได๎” 
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(ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 3, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 
2562) 
   “ในสํวนของป้ายบอกราคาและแผํนพับอะไรอยํางนี้เรามีวางไว๎ให๎ที่เคาน์เตอร์ให๎
ลูกค๎าหยิบได๎ตลอดคํะ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 4, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสาร
สํวนบุคคล 10 พฤษภาคม 2562)  
   “ในสํวนของป้ายตรงนี้อันดับแรกเลยนะครับ ก็จะมีข๎อกฎหมายเราจะมีระบุวําห๎อง
ราคาเทําไหรํ อันนี้เรามีป้ายตั้งไว๎ตัวใหญํหนํอย สํวนใหญํลูกค๎าก็จะถามวําห๎องแบบไหน ราคาเทําไหรํ
เราก็จะมีรูปให๎ลูกค๎าดูอยูํแล๎วครับ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 5, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “ในสํวนของการใช๎ลิฟท์สัมภาระเป็นกระเป๋าคํะเขาก็จะใช๎ลิฟต์ตรงนี้ แตํถ๎าสมมติ
เป็นที่มันเยอะจริง ๆ เราก็จะมีลิฟต์ด๎านหลังที่เป็นลิฟต์ใหญํที่วําขนกระเป๋าทีละเยอะ ๆ ได๎เลย”  
(ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 6, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 
2562)  
   “สําหรับตู๎ยาและอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอครับ เราจะมีจัดให๎ทุกชั้นเราจะมีแผนผัง
ให๎ดูวําอยูํจุดไหน เราจะมีบอกลูกค๎าทั้งหมด” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 7, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของ
โรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “...ระบบสารสนเทศของเราใช๎ในการเก็บข๎อมูลลูกค๎าตอนเช็คอินและเช็คเอาท์ให๎
ถูกต๎องครบถ๎วนและสมบูรณ์พร๎อม ทั้งเพ่ิมความรวดเร็วในการรับบริการ มี Wi Fi และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเป็น Network ที่จะ Provide ให๎กับลูกค๎าทุกทําน มีใบแสดงราคาห๎องพักทาง
อินเทอร์เน็ตรูปแบบดิจิทัลคํะ จะเป็นจอทีวีที่ล็อบบี้ซึ่งเห็นได๎ชัดเจน” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 8, พนักงาน
แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “ต๎องดีต๎องสะอาดในเรื่องการตกแตํงก็ไมํไฮโซมากก็ถือวําผํานนะคะแตํดูด๎วยรวม
แล๎วมันต๎องสะอาดดูเรียบร๎อยไมํใชํรกรุงรังหรือวําดูมืด ๆ มัว ๆ ทึม ๆ...จุดที่รับแขกสีมันทึมไปนะสี
นําจะนวลๆให๎เห็นชัดเจนวําเป็นมุมนั่งพัก.การมี Wi Fi ฟรีให๎บริการอยํางทั่วถึงคิดวําเป็นสํวนหนึ่งใน
การให๎บริการ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่10, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)  
   “ทางโรงแรมเขาก็มีต๎อนรับแล๎วก็แนะนําประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม...บริเวณห๎อง
โถงโรงแรมต๎องอยูํในสภาพดีสะอาดมีการตกแตํงอยํางดีรวมถึงมีการออกแบบความสวํางให๎เพียงพอ...
ที่พักลูกค๎ากวําจะเช็คอินก็โอเคนะครับมีโซฟามีอะไรนั่งเรียบร๎อยที่ทานกาแฟชงกาแฟก็มี.แสงสวํางไมํ
มืดเกินไปแล๎วก็ไมํสวํางเกินไป เรื่องของการให๎ Wi Fi ก็มีอยํางทั่วถึง” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 11, ผู๎เข๎ารับ
บริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)  
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   “เรื่องของการบริการสํวนหน๎ามันก็ต๎องสะอาดกํอนอันดับแรกนะคะ ไฟก็ต๎องสวําง
คํะ มีแสงเพียงพอเวลาเขายื่นเอกสารก็จะเห็นได๎ชัดเจน ระบบสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพอยําง
ทันสมัยมี Wi Fi ให๎บริการทั่วถึง” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 12, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 
พฤษภาคม 2562) 
  อยํางไรก็ตามมีผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญในกลุํม ซึ่งเป็นลูกค๎าหรือผู๎รับบริการมีความเห็นวําใบ
แสดงราคาห๎องพักไมํใชํประเด็นสําคัญ ดังข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “สํวนเรื่องใบแสดงราคาห๎องพักคิดวํามันไมํสําคัญนะคะเพราะเวลาเราโทรถามเขาก็
จะบอกเราอยูํแล๎ว” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่1, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562) 
  ตอนที่ 2 คุณภาพของการบริการในด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา ตัวชี้วัดสําคัญของคุณภาพการบริการ
ของแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม ในด๎านการให๎บริการของพนักงานกลุํมเป้าหมาย ผู๎ให๎ข๎อมูล
สําคัญ ได๎ให๎ข๎อมูลทั้งหมดวําคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม ในด๎านการ
ให๎บริการของพนักงาน สามารถชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ได๎แกํ เครื่องแบบของพนักงานต๎องสะอาด
สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พนักงานสุภาพทักทายลูกค๎า พนักงานมีความรู๎เกี่ยวกับโรงแรมสถานที่
ทํองเที่ยวสถานที่ใกล๎เคียง และสามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วนดังปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับ
จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “พอแขกเข๎ามาก็ต๎องยิ้มแย๎มแจํมใสทักทายแขกวําต๎องการห๎องพักแบบไหนๆเรามี
ห๎องพักแบบไหนเราก็ต๎องบอกเขา” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 9, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “บริการให๎มันครอบคลุมอยูํในระดับเดียวกันก็จะมีพอมาถึงก็จะมีสวัสดีทักทาย
ลูกค๎า เสริฟ์น้ํา เสริฟ์อะไรเป็นบริการทั่วไปคํะ แล๎วก็จะมีขอดูพาสปอร์ต สอบถามประวัติลูกค๎าบาง
ทํานมาบํอยเราก็จะจําหน๎าได๎ ก็จะทักทายวํายินดีต๎อนรับกลับมานะคะการบริการเป็นยังไงบ๎างก็จะ
ทักทายลูกค๎าคํะ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 3, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “งานสํวนหน๎าเอารูปแบบที่เป็นมาตรฐานกํอนนะครับนั่นคือการรับลูกค๎าที่มาจาก
การจองผํานเว็บไซต์หรือจองผํานบริษัทตําง ๆ และทําการเช็คอินโดยขอบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
เมื่อเสร็จแล๎วสํงตํอให๎ทางเซลล์ที่อื่นใช๎เซลล์แตํที่นี่ใช๎แมํบ๎านให๎สํงขึ้นไปที่ห๎องพักแคํนั้นเองครับเช็คอิน
ก็จะมีประมาณนี้ครับสํวน Check Out ลูกค๎าจะลงมาแจ๎งก็ทําการเก็บกุญแจและเช็คกับทางแมํบ๎าน
ห๎องพักวําเรียบร๎อยไหม มีอะไรขาดตกบกพรํองหรือเปลํา และตามเรื่องถ๎าไมํมีก็สํงลูกค๎ากลับบ๎าน
สํวนภาพมี Service Mind หนํอย ก็จะมีการยิ้มแย๎มแจํมใสทักทายพยายามจําลูกค๎าได๎ วําคนนี้ชื่อ
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อะไรทักทาย ซึ่งเขาจะมีความปลื้มใจวําเราจําเขาได๎” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 4, พนักงานแผนกบริการสํวน
หน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “การแตํงกายสําหรับผม เน๎นความเป็นเอกลักษณ์มากกวําที่จะเป็นรูปแบบ สํวนอีก
หนํอยเราจะเน๎นไปที่ความเป็นเอกลักษณ์ เพราะอีกหนํอยเราจะขายรีสอร์ทปรับเปลี่ยนชิ้นสํวนออก
เพ่ือปรับเป็นความสบายตา และใกล๎ชิดกับลูกค๎าเหมือนกับพักท่ีบ๎านผมเคยไปที่ทางเหนือ จะมีรีสอร์ท 
บ๎านดินแล๎วเขาจะใสํเสื้อมํอฮํอมตามบ๎านของเขาอยํางนั้น ผมวําประทับใจถ๎ามาบางกอกรามาหรือไป
ทุกที่แล๎วเห็นแตํคนใสํสูทผมวําก็เหมือนกันทุกท่ี สําหรับผมไมํรู๎สึกประทับใจ คําวําเอกลักษณ์จะดีกวํา
มาก” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 5, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 
พฤษภาคม 2562)  
   “ในโรงแรมจะมีแผนที่สถานที่ทํองเที่ยว ร๎านอาหารอยูํตรงไหน สปาแล๎วก็จะมี
แนะนําเรื่องห๎องอาหารลูกค๎าสามารถโทรมาจอง โทรมาสั่งได๎สํงได๎สําหรับ 24 ชั่วโมง และก็จะมี
แนะนําห๎างสรรพสินค๎าร๎านอาหาร สถานที่ทํองเที่ยวหลัก ๆ แถวทองหลํอข๎างในก็จะเป็นพระรามสี่
ร๎านอาหารดัง ๆ ให๎ลูกค๎าประทับใจ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 6, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “บางคนเขาเพ่ิงเคยมาครั้งแรก เขาไมํรู๎วํากรุงเทพฯ เรามีอะไรบ๎าง ถ๎าสมมติเรามี
แผนพับให๎ลูกค๎า สถานที่ทํองเที่ยวตรงนี้ อยํางนี้เขาก็จะได๎รู๎วํามีท่ีเที่ยวตรงไหนบ๎าง เขาก็จะดูนําสนใจ
ดูไมํเบื่อเวลาเขาไมํได๎ไปไหนหรืออะไรอยํางนี้ ก็จะดีกวําแล๎วก็แผํนพับอยํางโรงแรมของเราจะมีแผํน
พับเล็ก ๆ แล๎วก็มีแผนที่ข๎างในเวลาลูกค๎าไปตํางที่อยํางนี้คํะ เวลากลับมาแล๎วเรียกแท็กซี่มาแล๎วแท็กซี่
เขาไมํรู๎จักวําตรงนี้ตรงไหนเราเปิดให๎เขาดูก็มาสํงตรงนี้ได๎เลย เพราะวํามันมีแผนที่เล็ก ๆ ให๎ดูวําตรงนี้
โรงแรมเราสถานที่บอกรายละเอียดทั้งหมดเลย” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 7, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎า
ของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “รูปธรรมของการบริการสํวนหน๎าคือเราต๎องมีอารมณ์ในการรับรู๎ความต๎องการของ
ลูกค๎ามีปฏิกิริยาและปฏิสัมพันธ์ตํอลูกค๎าในทางที่ให๎ลูกค๎ารู๎สึกวําเรายินดีต๎อนรับ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 8, 
พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “ควรจะต๎องมีการทักทายและก็ถามไถํ วําได๎ติดตํอจองไว๎กํอนแล๎วหรือยังคะหรือ
อะไรจากหนํวยงานไหน มันเป็นพื้นฐานเบื้องต๎นที่เขาจะต๎องมา” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 1, ผู๎เข๎ารับบริการ, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)  
   “การให๎ข๎อมูลกับลูกค๎าที่เวลาเดินทางเป็นเรื่องสําคัญที่สุด เพราะวําอยํางน๎อยๆแขก
ที่ไปพักเขาก็ไมํได๎อยูํในกรุงเทพฯ สํวนใหญํเขาก็ไมํได๎ทราบข๎อมูลสักเทําไหรํในใจกลางกรุงเทพเอง
สํวนใหญํเขาก็ไมํได๎ไปพักผู๎ที่ไปพักก็อาจจะเป็นนักทํองเที่ยว แล๎วก็ผู๎ที่ไปใช๎ในเรื่องของการศึกษา
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อบรมถ๎ามีพนักงานต๎อนรับแล๎วก็แนะนําในเรื่องนี้ ถือวําเยี่ยมมากนะครับ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 2, ผู๎เข๎า
รับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)  
   “เครื่องแบบของพนักงานนะครับ ควรอยูํในสภาพเรียบร๎อยสวยงาม มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว โรงแรมระดับนี้มันก็ต๎องเนี้ยบดูเรียบร๎อย ทั้งที่พักแล๎วก็คนให๎บริการด๎วย มันบํงบอกถึง
หน๎าตาของโรงแรมในสํวนหนึ่งคํะ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 3, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 
พฤษภาคม 2562) 
   “ควรจะมีเป็นฟอร์มของเขาอยูํแล๎ว เพ่ือจะได๎รู๎วําคนนี้ เป็นพนักงานโรงแรม 
พนักงานมีความสุภาพเรียบร๎อยเป็นปกติ และพูดจาโอเคอยูํแล๎ว พนักงานที่ให๎บริการสํวนหน๎าควรมี
ความรู๎ และเข๎าใจข๎อมูลของโรงแรมสถานที่ทํองเที่ยวสถานที่สําคัญใกล๎เคียงไหมอยํางน๎อยก็ครําว ๆ 
เรื่องสถานท่ีทํองเที่ยว” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 4, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 
2562)  
   “เครื่องแบบพนักงานมีความเรียบร๎อยสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดูโดดเดํนมี
ความสุภาพเรียบร๎อยในการให๎บริการการพูดจายิ้มแย๎มแจํมใสความสุภาพเรียบร๎อย.คอยอํานวยความ
สะดวกให๎ตลอดซึ่งทําให๎เราเป็นลูกค๎าประจําของที่นี่” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 5, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสาร
สํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)  
   “การให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการบริการพนักงานควรให๎ข๎อมูลแบบครบถ๎วนชัดเจนแบบ
ขนาดเราไมํได๎ถามเขาก็ยังเสนอแนะให๎” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 6, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 
11 พฤษภาคม 2562) 
  ตอนที่ 3 คุณภาพของการบริการในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการในด๎านความ
รวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อมูลทั้งหมดวํา คุณภาพการ
บริการในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎าสามารถ ชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ได๎แกํ เวลาที่
ใช๎ในการต๎อนรับของกลุํมอาหารเช๎าบุฟเฟ่ต์ และห๎องอาหารรวดเร็วทันใจ มีพนักงานต๎อนรับคอย
บริการ โดยพนักงานสามารถให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉงคลํองแคลํว บริการด๎วยความยิ้มแย๎ม
แจํมใส แม๎ในเวลาเรํงรีบมีการเตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลา เมื่อผู๎รับบริการต๎องการพนักงาน
จะบอกลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎ เมื่อใดพนักงานโรงแรมจะต๎องพร๎อมที่จะให๎บริการได๎
ทันทํวงท ีพนักงานโรงแรมจะต๎องเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า พนักงานบริการพร๎อมตอบสนองตํอคํา
ร๎องขอของลูกค๎าลูกค๎า สามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว การมพีนักงานหรือหัวหน๎าพร๎อม
การให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดขึ้นอยํางทันทํวงที มีการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพักตลอด 24 ชั่วโมง เวลาที่ใช๎ในการ Check In 
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Check Out รวดเร็วทันใจ (ไมํเกิน 15 นาท)ี ดังปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์
ดังนี้ 
   “พอแขกเข๎ามาปุ๊บก็ทักทายเลย แล๎วก็ยืนรอเลยปุ๊บเดี๋ยวคํอยมาคนหนึ่งเช็คอินคน
หนึ่งออกคูปองอาหารเช๎า ยังไงก็รวดเร็วอยูํแล๎วอยํางลูกค๎าเช็คอิน ก็จะมีคูปองอาหารเช๎าเราก็ต๎อง
บอกอาหารเช๎าเราเริ่ม 6 โมงนะคะถึง 10 โมงแล๎วหลังจากนี้ ต๎องสั่งเป็น A La Carte” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคน
ที ่9, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562) 
   “คือเราต๎องสื่อสารด๎วยและเตรียมพร๎อมตลอดเวลาเมื่อผู๎รับบริการต๎องการ” (ผู๎ให๎
ข๎อมูลคนที่ 3, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 
2562)  
   “ทางเรามีการเตรียมความพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลาเมื่อผู๎รับบริการต๎องการ” 
(ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 4, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 
2562)  
   “เรามีการแจ๎งเวลารับประทานอาหารเชํนห๎องอาหารก็จะเปิดหกโมงครึ่งถึงเก๎าโมง
ครึ่งคํะ ถ๎าอาหารหมดก็จะมีพนักงานคอยเติมตลอดเวลาคํะ เราจะมีแจ๎งจํานวนอาหารเช๎าลํวงหน๎าไป
กํอน 1 วัน ก็จะแจ๎งตามที่จองกํอนแตํถ๎ามีเพ่ิมมาก็จะคอยเติมให๎คํะ แตํถ๎าใกล๎เวลาที่บุฟเฟ่ต์จะปิด
แล๎วก็จะต๎องแจ๎งไปคํะแตํของเราจะมีการอะลุํมอลํวยให๎ได๎บ๎าง ขึ้นอยูํกับผู๎จัดการในแผนกนั้น ๆ วําจะ
พิจารณาอยํางไรคํะ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 12, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, วันที่ 
10/05/2562)  
   “เลือกใช๎บริการที่นี่เพราะพนักงานสามารถให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉง
คลํองแคลํวและบริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใสแม๎ในเวลาเรํงรีบ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 1, ผู๎เข๎ารับบริการ, 
การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)  
   “ชอบตรงที่พนักงานจะบอกลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎เมื่อใดและเรา
สามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 2, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)  
   “มีพนักงานโรงแรมจะต๎องพร๎อมที่จะให๎บริการได๎ทันทํวงที (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 3, ผู๎
เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)  
   “ควรมีอีเมล์หรือสื่อออนไลน์สํงไปถึงลูกค๎าถึงความพร๎อมในการให๎บริการห๎องพักจะ
ได๎ไมํต๎องมารอจองเก๎อ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 5, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 
2562)  
   “พนักงานคอยตอนรับชํวงรับประทานอาหารเช๎าตลอด” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 8, ผู๎เข๎า
รับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562)  
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   “สามารถใช๎เวลาในการเช็คอินและเช็คเอาต์รวดเร็วไมํเกิน 15 นาที” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคน
ที ่9, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562) 
  ตอนที่ 4 คุณภาพของการบริการในด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการในด๎านการให๎
ความมั่นใจแกํลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อมูลทั้งหมดวํา คุณภาพการบริการในด๎าน
ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า สามารถชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ได๎แกํ พนักงานแตํงกาย
สุภาพเรียบร๎อยและสะอาด พนักงานมีบุคลิกมารยาทอัธยาศัยทีดีสุภาพอํอนน๎อม และเป็นมิตร
สามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ มีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่
ให๎บริการการ มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 
ชั่วโมง โดยพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางทันทํวงทีมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์
ดับเพลิง อยํางเพียงพอและเข๎าถึงได๎งํายและโรงแรม มีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้องกัน
เกิดอัคคีภัยศิลปะการป้องกันตัวเองในยามฉุกเฉิน ดังปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “การแตํงตัวความสะอาดสร๎างความมั่นใจให๎กับแขกอยูํละการทักทายและมารยาท
ที่เราคุยกับเขาตรงนี้สําคัญเลยแหละและการบอกข๎อมูลที่ถูกต๎องอยํางน๎อย ๆ ข๎อมูลจากเราทําให๎เขารู๎
ละวําตรงนี้มันนําเที่ยวนะตรงนี้มันนําไปเขาจะมั่นใจ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 1, พนักงานแผนกบริการสํวน
หน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “เรามีพนักงานนี่อยูํทุกรอบตลอด 24 ชั่วโมงอยํางบันไดหนีไฟ เราก็จะมีป้ายชี้บอก
มีๆมีทุกชั้นมีจุดบริการมาท่ีจุดบริการเลยไมํต๎องเข็นอะไรไปอยํางยาดมยาลมยาหมํองก็วํากันไปแตํเรา
ไมํจํายยา” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 2, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, วันที่ การสื่อสารสํวน
บุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “จะเป็นในสํวนของการแนะนําลูกค๎าให๎ลูกค๎าให๎รู๎เกี่ยวกับการใช๎บันใดนี้ไฟวันไหน
ถ๎าหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะแนะนําป้ายหนีไฟ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 3, พนักงานแผนกบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “มีการแนะนําเรื่องความปลอดภัยของลูกค๎าเวลาออกไปข๎างนอกเรื่องของกระเป๋า
เวลาลูกค๎าออกไปข๎างนอกเรื่องความปลอดภัยเบื้องต๎นทั้งการใช๎ลิฟต์บันใดหนีไฟบริเวณรอบนอกวํา
ชํวงนี้มันเป็นยังไงบ๎างหลังๆมีการล๎วงกระเป๋าคนบํอยเราจะมีป้ายภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นไว๎เลยให๎
ลูกค๎าระวังคํะบางครั้งจะแนะนําให๎ลูกค๎ารบกวนอํานตรงนี้หนํอยนะคะประมาณนี้คํะ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคน
ที ่4, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “ทางเรามีการอบรมพนักงานเรื่องอัคคีภัย” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 5, พนักงานแผนก
บริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
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   “เรามีการอบรมพนักงานเรื่องอัคคีภัยปีละครั้งครับแล๎วก็จะมีแจ๎งลูกค๎าปิดป้ายให๎
หมูํบ๎านข๎างเคียงเพราะเราต๎องลงมือปฏิบัติด๎วยมีเจ๎าหน๎าที่มาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ” (ผู๎ให๎
ข๎อมูลคนที่ 6, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 
2562)  
   “เลือกใช๎บริการที่นี่ด๎วยเหตุผลทางด๎านความปลอดภัยเนื่องจากมี ยามรักษาความ
ปลอดภัย.ตลอด 24 ชม” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 1, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 
2562)  
   “ชอบตรงที่ทางโรงแรมจะมีพนักงานสํวนหน๎าตลอด 24 ชม. ซึ่งสามารถให๎ความ
ชํวยเหลือกับเราในเรื่องตําง ๆ ได๎” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 6, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 
พฤษภาคม 2562)  
   “ต๎องให๎รู๎และเข๎าใจข๎อมูลของโรงแรมอยํางชัดเจนอยํางน๎อย ๆ ที่ผมบอกต๎อง 8 
เต็ม 10 อธิบายพื้นที่รอบ ๆ ได๎จะรู๎วําเดินทางมายังไง หรือซื้ออะไรได๎ท่ีไหน ร๎านนวดมีที่ไหนบ๎าง โดย
รู๎ระดับครําว ๆ ไมํต๎องลงลึกมากแตํถ๎ารู๎ลึกก็ดีและมียามรักษาความปลอดภัย.24 ชั่วโมง” (ผู๎ให๎ข๎อมูล
คนที่ 12, ผู๎เข๎ารับบริการ, การสื่อสารสํวนบุคคล, 11 พฤษภาคม 2562) 
  ตอนที่ 5 คุณภาพของการบริการในด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการในด๎านการเอาใจ
ใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อมูลทั้งหมดวํา คุณภาพการบริการใน
ด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า สามารถชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ได๎แกํ โรงแรมติดป้าย
ชื่อภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎อยํางเหมาะสม พนักงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษา
ตํางชาติได๎ตามความเหมาะสม มีความเข๎าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการโรงแรมสามารถจัดสรร
เวลารองรับลูกค๎าที่เข๎าใช๎บริการตอลด 24 ชั่วโมง พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและตําง
ภาษาท่ีไมํใชํภาษาท๎องถิ่น พนักงานมีความรู๎ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษา ที่สอดคล๎องกับบริบทของ 
ผู๎พักที่นั้น ๆ และพนักงานมีจิตวิทยาการบริการนักทํองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมและภาษา ดัง
ปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “โรงแรมมีพนักงานรับลูกค๎าที่เข๎าใช๎บริการเป็นรายบุคคล 24ชั่วโมงครับและ
ภาษาอังกฤษก็ต๎องฝึกเข๎ามาต๎องฝึกไว๎อยํางผ๎าเช็ดตัวสระน้ําอยูํด๎านซ๎ายหรือด๎านขวาตรงนี้ก็ต๎อง
เรียนรู๎วําเออของเราอยูํตรงไหนต๎องลงฝั่งไหนฝั่งซ๎ายฝั่งขวาขวามาแรกๆก็ต๎องเรียนรู๎กันตรงซ๎ายไปสระ
น้ําไปห๎องอาหารไปห๎องนวดก็ต๎องแนะนําน๎องละวําเออตรงนี้นะเดินออกไปเป็นทางพระราม 4 นูํนนี่นี่
นั่นและโรงแรมเราสํวนใหญํก็มีภาษาที่ได๎ประโยชน์คืออังกฤษญี่ปุ่น” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 3, พนักงาน
แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  



68 

   “คอยดูแลแขกวําแขกต๎องการอะไรมีอะไรบกพรํอง เราก็คอยดูแลสอบถามวําเขา
ต๎องการอะไรบ๎างและต๎องแก๎ไขปัญหาทันทํวงทีเลยครับ เราจะไมํให๎มีการ complain” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคน
ที ่5, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “ในการบริการรายบุคคลเราก็จะให๎บริการแบบตัวตํอตัวในการเช็คอิน ในการให๎
ข๎อมูลเราก็จะอธิบายลูกค๎า ตรงไหนที่ไมํเข๎าใจบริการตัวตํอตัวสําคัญ และงํายตํอคนให๎บริการและคน
ได๎รับบริการลูกค๎าก็จะเข๎าใจได๎งํายเลยที่เราอธิบายไปพนักงานจะบริการเป็นภาษาอังกฤษเพราะสํวน
ใหญํลูกค๎าเป็นคนญี่ปุ่นแตํเราจะมีสตาฟญี่ปุ่นด๎วย แตํเราก็จะสแตนบายรอ 24 ชั่วโมง” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคน
ที ่6, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “พยายามบอกพนักงานวําลูกค๎าแตํละคนที่เข๎ามาให๎สังเกตต๎องรู๎จักสังเกต ต๎อง
เข๎าใจธรรมชาติของลูกค๎า เพราะลูกค๎าเป็นผู๎มีพระคุณ ต๎องได๎สิ่งที่ดีที่สุด เราก็เชํนกันเราไปใช๎บริการ
เราก็ต๎องการสิ่งที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นต๎องเข๎าใจธรรมชาติของลูกค๎ากํอนเขามาแอร์ต๎องเย็น พนักงาน
ต๎องบริการอยํางดี ห๎องน้ําต๎องสะอาด ล็อบบี้ต๎องสะอาดพนักงานงานต๎องพูดจาดียิ้มแย๎ม ต๎องมีที่จอด
รถสํวนลูกค๎าบางทํานบางทีอาจจะต๎องการเยอะไปนิดหนึ่งบางที่ต๎องเข๎าใจด๎วย” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 10, 
พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “เอาเป็นลูกค๎าที่เรารู๎จักนะครับผมวําไหวพริบของหัวหน๎างานสําคัญ เชํน ถ๎าเป็น
คูํรักมาอาจจะเสนอการนําทํองเที่ยวที่นั่นที่นี่ หรือแม๎แตํในห๎องเองวําเรามีห๎องสวีท หรือห๎องท่ี
สะดวกสบายสําหรับครอบครัว ถามวําของเราทําได๎ไหมคิดวําทําได๎สัก 10% ซึ่งไมํสามารถให๎พนักงาน
ทําได๎ทั้งร๎อยเปอร์เซ็นต์ อยูํที่ไหวพริบของพนักงาน เชํน ลูกค๎ามาเป็นพํอแมํลูกควรจะเสนอห๎องพัก
แบบไหนเตียงเดี่ยวหรือคูํ” (ผูใ๎ห๎ข๎อมูลคนที่ 11, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “ถ๎ามาบํอย ๆ อยํางสมมุติลูกค๎าประจําเราก็จะรู๎วําลูกค๎าเขาต๎องการอะไร เราก็จะมี
ลูกค๎าประจําอยูํหลายทําน แตํถ๎าลูกค๎าใหมํเราก็ยังไมํก็ต๎องสร๎างความค๎ุนเคย แตํวําถ๎าเป็นลูกค๎า
ประจําก็จะโอเค เขาชอบห๎องนี้เราก็จะรู๎เลยก็จะเตรียมห๎องนั้นไว๎ให๎เขา เขาก็จะแฮปปี้คํะก็จะมีเกาหลี
เขาจะชอบมาพักท่ีนี่ประจํา เขาก็จะดูวําห๎องไหนที่เขาต๎องการเราก็จะเตรียมไว๎ให๎เขาเลยเขาก็จะ 
แฮปปี้ และที่โรงแรมจะมีอีเมลเพราะจะได๎สะดวกกับลูกค๎า สมมุติเรามีลูกค๎าจะจองห๎องพักลูกค๎าเขาก็
จะมาขออีเมล เราก็ให๎ไปเลยเวลาลูกค๎าจะจองครั้งตํอไปเขา ไมํต๎องโทรข๎ามประเทศมาแล๎วเขาก็จะ
จองผํานอีเมลมาเลย วําฉันจะมาวันนี้นะขอห๎องแบบนี้ เตียงเทํานี้นะหรืออะไรก็ตามเราก็สามารถตอบ
กลับเขาไปได๎เลย โดยที่เขาไมํต๎องโทรมาเขาก็จะสะดวกสบายแล๎ว เพราะวําบางทีสัญญาณไมํดีสื่อสาร
กันไมํเข๎าใจ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 12, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 
10 พฤษภาคม 2562) 
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 4.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานคร 
 ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจํากัดสําคัญในการให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม คือ
เรื่องการสื่อสารด๎านภาษาอังกฤษของพนักงาน ซึ่งถือวําเป็นปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอในโรงแรม
หนํวยตัวอยํางทั้ง 6 แหํงทุกโรงแรม ปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “อุปสรรคมีเยอะคํะอยํางอุปสรรคสําคัญท่ีสุดอันดับหนึ่ง คือ เรื่องภาษาอยํางเราได๎
แคํภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แตํเรามีลูกค๎าหลากหลาย อยํางจีนบางคนก็พูดภาษาอังกฤษไมํได๎อยําง
เกาหลีก็พูดภาษาอังกฤษไมํได๎ อยํางฝรั่งเศสก็พูดไมํได๎แล๎วก็ยังมีหลาย ๆ ชาติที่ยังพูดภาษาอังกฤษ
ไมํได๎แล๎ว ก็ใช๎บริการคือ Google Translate คือ ตัวแปลภาษาในโทรศัพท์เราก็ชํวยได๎เยอะบางทีเขา
ไมํต๎องการอะไรเยอะแยะ แตเํขาขอแคํเข๎าใจในสิ่งที่เขาสั่งนิด ๆ หนํอย ๆ ก็พอ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 2, 
พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
  “อยํางหนูก็ใช๎ Google Translate เอาอยํางเราจะคุยกับลูกค๎าเราก็ Translate ให๎กับ
ลูกค๎า เขาก็มีของเขาเราก็มีของเราอันนี้ คืออุปสรรคท่ีแบบวําในการสื่อสารเวลาคุยกันก็จะลําบากนิด
หนึ่งในการให๎ข๎อมูลลูกค๎า เวลาลูกค๎าอยากได๎ข๎อมูลที่แบบกว๎างขวางกวํานิดหนึ่ง บางทีเรา Google 
Translate มันก็ไมํตรงไมํตรงแบบวําเป๊ะ ๆ ให๎ลูกค๎าเข๎าใจบางทีก็จะงง ๆ กันบ๎าง ก็จะพยายามหนูก็
จะภาษาใบ๎บํอยมาก เวลาลูกค๎าทําอะไรหนูก็จะพยายามทําทํานู๎นทํานี้อยํางนี้ใชํ ไหมอยํางนี้ใชํไหม
อยํางนี่อําคํะก็พยายามมาก แตํวําเขาก็เข๎าใจก็พยายาม” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 8, พนักงานแผนกบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562) 
  ตอนที่ 1 ปัญหาด๎านด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า ได๎แกํ 
พนักงานขนสัมภาระไมํเพียงพอ ทําให๎บริการลูกค๎าลําช๎าในการขนของขึ้นรถกลับ ดังปรากฏจาก
ข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “บางครั้งพนักงานเบลบอยและรถไมํเพียงพอสมมุติพนักงาน มีแคํ 2 คน ลูกค๎ามา 
3 คน การบริการก็หายไป 1 คน คําวําหาย คือ ลูกค๎าต๎องรอหนํอย เพ่ือให๎สองคนที่ไปสํงลูกค๎าทําน
นั้นกํอน แล๎วก็ลงมานี่เป็นการที่ทําให๎มันขาดแคลนในการให๎บริการลูกค๎า ทีนี้ลูกค๎าใช๎ให๎ไปขนของ
เยอะ ๆ ต๎องขนของ 3 รถ คนที่รอก็จะคิดวําทําไมช๎าจังแล๎วลิฟต์มันมี 2 ตัว เพราะฉะนั้นจะใช๎
เวลานานขึ้น นั่นเป็นอุปสรรคเชํนลูกค๎าทํานหนึ่งกําลังใช๎ลิฟต์อีกทํานหนึ่งก็มาพนักงานก็ต๎องรอลิฟต์
นั่นก็คืออุปสรรคครับ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 5, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสาร
สํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562) 
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  ตอนที่ 2 ปัญหาด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎และด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม ในด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ และการให๎ความ
มั่นใจแกํลูกค๎า ได๎แกํ การสื่อสารกับลูกค๎าชาวตํางชาติของพนักงานบางคน และการที่พนักงานไมํ
สามารถให๎ข๎อมูลที่ลูกค๎าต๎องการได๎ เชํน สถานที่ทํองเที่ยว สถานที่สําคัญในโรงแรม ดังปรากฏจาก
ข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “อยํางที่ผมบอก คือบุคลากรอาจจะไมํได๎เต็มร๎อย ไมํได๎มีความรู๎เต็มร๎อยในสํวนงาน
หรือภาษาก็มีสํวนมาก บางทีลูกค๎าตํางชาติขอผ๎าหํมแตํคิดวําเป็นหมอนสมมุตินะครับ บางทีเกิดใน
หน๎างาน” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 3, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, วันที่ 10/05/2562)  
   “ในสํวนตรงนี้ก็จะเป็นสํวนของข๎อมูลที่ลูกค๎าถามที่เราให๎ข๎อมูลไมํได๎ อยํางเชํน 
ลูกค๎าจะเดินทางไปธุระสํวนตัว ถ๎าไมํใชํสถานที่สําคัญเราก็จะไมํรู๎ ร๎านอาหารที่ไมํได๎ดัง เราก็จะไมํรู๎
เส๎นทางชัดเจนคํะ เราก็จะบอกให๎ลูกค๎าบอกแล๎ว ก็ติดตํอจองให๎ลูกค๎าได๎เลยลูกค๎าไปถึงก็เข๎าได๎เลย” 
(ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 5, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 
2562) 
   “เบื้องต๎นต๎องรู๎กํอนวําโรงแรมเรามีบริการอะไรบ๎าง สระน้ํา ห๎องอาหาร นวดเปิด
ปิดกี่โมง ก็ต๎องรู๎ลูกค๎าโทรมา ต๎องโอนสายให๎ใคร เบื้องต๎น ก็ต๎องรู๎ตรงนี้แล๎วก็ต๎องบอกได๎โรงพยาบาล
ไปทางไหน รถตู๎มีตรงไหนบ๎าง วัดพระแก๎วไปยังไง สถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญ จะต๎องรู๎ไมํรู๎ต๎องเรียนรู๎
เพราะวําจะต๎องมีหัวหน๎าทดสอบต๎องรู๎วําแผนกนี้ เบอร์อะไรหัวหน๎าแผนกชื่ออะไร ก็ต๎องมีทดสอบ
ข๎างนอก เบอร์อะไรไปไหนนั่งรถสายอะไร มันจะมีคนประเมินงานในชํวงทดลองงาน” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 
6, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562) 
  ตอนที่ 3 ปัญหาด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม ในด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล ได๎แกํ ลูกค๎าบาง
คนมีหลายคน และพนักงานไมํได๎จองที่ติดกันให๎ ทําให๎ลูกค๎าบางสํวนไมํพอใจ หรือขอเปลี่ยนห๎อง ดัง
ปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “บางครั้งลูกค๎ามาเป็นกลุํมใหญํ เราก็ไมํได๎สังเกตมีห๎องวํางก็จองให๎เลยทําให๎บางที
ตําหนิเราคํะ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 7, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 
10 พฤษภาคม 2562) 
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 4.2.4 ผลการวิเคราะห์มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 
3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตัวชี้วัดของคุณภาพการบริการของแผนก
บริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร ในองค์ประกอบคุณภาพบริการ แตํละด๎าน 
ได๎ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการของแผนกบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรมในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อมูล
ทั้งหมดวํา คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมในด๎านความเป็นรูปธรรมของ
สถานที่ สามารถชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ดังนี้ คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าภายใน
บริเวณหน๎าโรงแรม ต๎องสะอาดตกแตํงความสวํางของไฟให๎พอเหมาะ สีขาวนวลไมํสวํางเกินไป มีที่นั่ง
เอนกประสงค์ที่เพียงพอ ระบบสารสนเทศ เชํน ไวไฟต๎องใช๎ได๎ มีป้ายหรือโบรชัวร์แสดงราคาคําบริการ
ที่ชัดเจน มีระบบบันทึกข๎อมูลลูกค๎าท่ีทันสมัย มีห๎องน้ําที่สะอาดแยกระหวํางชาย-หญิง มีลิฟท์ขนสํงที่
เพียงพอ และแยกสําหรับการขนสํงระหวํางลูกค๎าและสัมภาระ และมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล รวมถึง
การมีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย 
  ตอนที่ 2 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา ตัวชี้วัดสําคัญของคุณภาพการบริการ
ของแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมในด๎านการให๎บริการของพนักงานกลุํมเป้าหมาย ผู๎ให๎ข๎อมูล
สําคัญได๎ให๎ข๎อมูลทั้งหมดวํา คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมใน ด๎านการ
ให๎บริการของพนักงานสามารถชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ได๎แกํ เครื่องแบบของพนักงานต๎องสะอาด 
สวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พนักงานสุภาพทักทายลูกค๎า พนักงานมีความรู๎เกี่ยวกับโรงแรมสถานที่
ทํองเที่ยวสถานที่ใกล๎เคียง และสามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน 
  ตอนที่ 3 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการในด๎านความ
รวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อมูลทั้งหมดวํา คุณภาพการ
บริการในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า สามารถชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ได๎แกํ เวลาที่
ใช๎ในการต๎อนรับของกลุํมอาหารเช๎าบุฟเฟ่และห๎องอาหารรวดเร็วทันใจ มีพนักงานต๎อนรับคอยบริการ
โดยพนักงานสามารถให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉงคลํองแคลํว บริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใส
แม๎ในเวลาเรํงรีบ มีการเตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลา เมื่อผู๎รับบริการต๎องการพนักงานจะบอก
ลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎เมื่อใด พนักงานโรงแรมจะต๎องพร๎อมที่จะให๎บริการได๎ทันทํวงที
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พนักงานโรงแรมจะต๎องเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า พนักงานบริการพร๎อมตอบสนองตํอคําร๎องขอของ
ลูกค๎า ลูกค๎าสามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว การมีพนักงานหรือหัวหน๎าพร๎อมการให๎
ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดขึ้นอยํางทันทํวงที มีการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพักตลอด 24 ชั่วโมง เวลาที่ใช๎ในการ Check in 
check out รวดเร็วทันใจ (ไมํเกิน 15 นาท)ี 
  ตอนที่ 4 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการในด๎านการให๎
ความมั่นใจแกํลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อมูลทั้งหมดวํา คุณภาพการบริการในด๎าน
ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า สามารถชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ได๎แกํ พนักงานแตํงกาย
สุภาพเรียบร๎อยและสะอาด พนักงานมีบุคลิกมารยาทอัธยาศัยทีดี สุภาพอํอนน๎อม และเป็นมิตร
สามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ มีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่
ให๎บริการ การมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 
ชั่วโมง โดยพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางทันทํวงที มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
อุปกรณ์ดับเพลิงอยํางเพียงพอ และเข๎าถึงได๎งํายและโรงแรมมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันเกิดอัคคีภัย ศิลปะการป้องกันตัวเองในยามฉุกเฉิน 
  ตอนที่ 5 มาตรวัดคุณภาพการบริการในด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
  จากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการในด๎านการเอาใจ
ใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลกลุํมเป้าหมาย ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อมูลทั้งหมดวํา คุณภาพการบริการใน
ด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า สามารถชี้วัดได๎จากข๎อมูลทั้งหมด ได๎แกํ โรงแรมติดป้าย
ชื่อภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎อยํางเหมาะสม พนักงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษา
ตํางชาติได๎ตามความเหมาะสม มีความเข๎าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการโรงแรม สามารถจัดสรร
เวลารองรับลูกค๎าที่เข๎าใช๎บริการตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและตําง
ภาษาท่ีไมํใชํภาษาท๎องถิ่น พนักงานมีความรู๎ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษา ที่สอดคล๎องกับบริบทของผู๎
พักท่ีนั้น ๆ และพนักงานมีจิตวิทยาการบริการนักทํองเที่ยวที่หลากหลายวัย วัฒนธรรมและภาษา 
ทั้งนี้จากผลการวิเคราะห์ข๎อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมในแตํละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพบริการดังกลําว ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎วํา ตัวชี้วัด
คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมในแตํละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพบริการ
สามารถแสดงได๎ดังตารางที่ 4.3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3: ผลการสรุปตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานครในแตํละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพบริการ 

 

องค์ประกอบการวัดคุณภาพบริการ ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม (จํานวนผู๎ตอบ) 

ด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ 
(Tangibles) 

1) แผนกบริการสํวนหน๎าภายในบริเวณหน๎าโรงแรมต๎อง
สะอาด (8) 
2) การตกแตํงความสวํางของไฟให๎พอเหมาะสีขาวนวลไมํ
สวํางเกินไป (7) 
3) การมีที่นั่ง เอนกประสงค์ท่ีเพียงพอ (7) 
4) ระบบสารสนเทศ เชํน ไวไฟต๎องใช๎ได๎ (7) 
5) มีป้ายหรือโบรชัวร์แสดงราคาคําบริการที่ชัดเจน (5) 
6) มีระบบบันทึกข๎อมูลลูกค๎าที่ทันสมัย (5) 
7) มีห๎องน้ําที่สะอาด (5) 
8) มีห๎องน้ําแยกระหวํางชาย-หญิง (5) 
9) มีลิฟท์ขนสํงที่เพียงพอ (5) 
10) มีลิฟท์ขนสํงแยกสําหรับการขนสํงระหวํางลูกค๎าและ
สัมภาระ(5) 
11) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เพียงพอ (5) 
12) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลสามารถเข๎าถึงได๎งําย (5) 
13) มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอ (4) 
14) อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถเข๎าถึงได๎งําย (2) 

ด๎านความนําเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
(Reliability) 
รวมจํานวน 5 ตัวชี้วัด 

1) เครื่องแบบของพนักงานสะอาด สวยงาม (7) 
2) เครื่องแบบของพนักงานมีเอกลักษณ์ (6) 
3) พนักงานสุภาพ (6) 
4) พนักงานมีความรู๎เกี่ยวกับโรงแรม สถานที่ทํองเที่ยว 
สถานที่ใกล๎เคียง (5) 
5) พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน (5) 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตํอ): ผลการสรุปตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานครในแตํละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพบริการ 

 

องค์ประกอบการวัดคุณภาพบริการ ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม (จํานวนผู๎ตอบ) 

ด๎านความรวดเร็วในการตอบสนอง
ตํอลูกค๎า (Responsiveness) 
รวมจํานวน 15 ตัวชี้วัด 

1) เวลาที่ใช๎ในการต๎อนรับของกลุํมอาหารเช๎า บุฟเฟ่ และ
ห๎องอาหาร รวดเร็ว (9) 
2) มีพนักงานต๎อนรับคอยบริการองอาหาร (8) 
3) พนักงานสามารถให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉง
คลํองแคลํว (8) 
4) พนักงานบริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใสแม๎ในเวลาเรํง
รีบ (8) 
5) โรงแรมมีการเตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลาเมื่อ
ผู๎รับบริการต๎องการ (8) 
6) พนักงานจะบอกลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎
เมื่อใด (7) 
7) พนักงานโรงแรมพร๎อมที่จะให๎บริการได๎ทันทํวงที (7) 
8) พนักงานโรงแรมเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า (6) 
9) พนักงานบริการสามารถตอบสนองตํอคําร๎องขอของ
ลูกค๎า (6) 
10) ลูกค๎าสามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว (6) 
11) การมีพนักงานหรือหัวหน๎าพร๎อมการให๎ข๎อเสนอแนะ
ตํอปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางทันทํวงที (6) 
12) มีการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ (6) 
13) จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพัก (5) 
14) มีพนักงานให๎ตลอด 24 ชัว่โมง (5) 
15) เวลาที่ใช๎ในการ Check in check out รวดเร็ว 
(<15นาที) (5) 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตํอ): ผลการสรุปตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานครในแตํละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพบริการ 

 

องค์ประกอบการวัดคุณภาพบริการ ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม (จํานวนผู๎ตอบ) 

ด๎านการให๎ความม่ันใจแกํลูกค๎า 
(Assurance) 
รวมจํานวน 8 ตัวชี้วัด 

1) พนักงานแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย และสะอาด (9) 
2) พนักงานมีบุคลิกมารยาท อัธยาศัยทีดี สุภาพอํอนน๎อม 
และเป็นมิตร (7) 
3) สามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยําง
มีประสิทธิภาพ (7) 
4) มีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่ให๎บริการ (7) 
5) การมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง (7) 
6) การมีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 ชั่วโมง (6) 
7) พนักงานพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดข้ึนอยําง
ทันทํวงที (6) 
8) การที่โรงแรมมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันเกิดอัคคีภัย (6) 

ด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
(Empathy) 
รวมจํานวน 7 ตัวชี้วัด 

1) โรงแรมติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎อยําง
เหมาะสม (7) 
2) พนักงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางชาติได๎
ตามความเหมาะสม (7) 
3) พนักงานมีความเข๎าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการ 
(7) 
4) โรงแรมสามารถจัดสรรเวลารองรับลูกค๎าท่ีเข๎าใช๎บริการ
ตอลด 24 ชั่วโมง (6) 
5) พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและตําง
ภาษาท่ีไมํใชํภาษาท๎องถิ่น (6)  
6) พนักงานมีความรู๎ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษาที่
สอดคล๎องกับบริบทของผู๎พักที่นั้น ๆ (6) 

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.3 (ตํอ): ผลการสรุปตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาวใน
กรุงเทพมหานครในแตํละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพบริการ 

 

องค์ประกอบการวัดคุณภาพบริการ ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม (จํานวนผู๎ตอบ) 

 7) พนักงานมีจิตวิทยาการบริการนักทํองเที่ยว ที่ 
หลากหลายทั้งวัย วัฒนธรรม และภาษา(5) 

รวมจํานวนตัวชี้วัด 49 ตัวชี้วัด ใน 5 องค์ประกอบการวัดคุณภาพบริการ 
  
 โดยจากผลการสรุปตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร ในแตํละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพบริการในตารางที่ 4.3 ผู๎วิจัยสามารถ
พัฒนามาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร ได๎ดังตารางที่ 4.4 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.4: แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน

กรุงเทพมหานคร 
 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ 

1. แผนกบริการสํวนหน๎าภายในบริเวณหน๎าโรงแรม
สะอาด 

     

2. การตกแตํงความสวํางของไฟให๎พอเหมาะสีขาวนวลไมํ
สวํางเกินไป 

     

3. การมีท่ีนั่ง เอนกประสงค์ที่เพียงพอ      
4. ระบบสารสนเทศ เชํน ไวไฟใช๎ได๎      

5. มีป้ายหรือโบรชัวร์แสดงราคาคําบริการที่ชัดเจน      

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.4 (ตํอ): แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร 

 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความเป็นรูปธรรมของ
สถานที่ 

     

6. มีระบบบันทึกข๎อมูลลูกค๎าท่ีทันสมัย      
7. มีห๎องน้ําที่สะอาด      

8. มีห๎องน้ําแยกระหวํางชาย-หญิง      

9. มีลิฟท์ขนสํงที่เพียงพอ      
10. มีลิฟท์ขนสํงแยกสําหรับการขนสํงระหวํางลูกค๎าและ

สัมภาระ 
     

11. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เพียงพอ      

12. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลสามารถเข๎าถึงได๎งําย      

13. มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอ      
14. อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถเข๎าถึงได๎งําย      

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความนําเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 

1. เครื่องแบบของพนักงานสะอาด สวยงาม      
2. เครื่องแบบของพนักงานมีเอกลักษณ์      

3. พนักงานมีความสุภาพ      

4. พนักงานมีความรู๎เกี่ยวกับโรงแรม สถานที่ทํองเที่ยว 
สถานที่ใกล๎เคียง 

     

5. พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน      
(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.4 (ตํอ): แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร 

 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค๎า 
1. เวลาที่ใช๎ในการต๎อนรับอาหารเช๎า บุฟเฟ่ต์ และ

ห๎องอาหาร รวดเร็ว 
     

2. มีพนักงานต๎อนรับคอยบริการห๎องอาหาร      

3. พนักงานสามารถให๎บริการด๎วยความกระฉับเฉง
คลํองแคลํว 

     

4. พนักงานบริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใสแม๎ในเวลาเรํง
รีบ 

     

5. โรงแรมมีการเตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลาเมื่อ
ต๎องการ 

     

6. พนักงานจะบอกลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎
เมื่อใด 

     

7. พนักงานโรงแรมพร๎อมที่จะให๎บริการได๎ทันทํวงที      
8. พนักงานโรงแรมเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า      

9. พนักงานบริการสามารถตอบสนองตํอคําร๎องขอของ
ลูกค๎า 

     

10. ลูกค๎าสามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว      

11. พนักงานหรือหัวหน๎าพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่
เกิดข้ึนทันที 

     

12. มีการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ 

     

13. จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพัก      
(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที ่4.4 (ตํอ): แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร 

 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค๎า(ตํอ) 
14. มีพนักงานให๎ตลอด 24 ชั่วโมง      

15. เวลาที่ใช๎ในการ Check In Check Out รวดเร็ว 
(<15นาที) 

     

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านการให๎ความม่ันใจแกํลูกค๎า 

1. พนักงานแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย และสะอาด      
2. พนักงานมีบุคลิกมารยาท อัธยาศัยทีดี สุภาพอํอน

น๎อม และเป็นมิตร 
     

3. สามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่
อยํางมีประสิทธิภาพ 

     

4. มีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่ให๎บริการ      
5. การมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง      

6. การมีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 ชั่วโมง      
7. พนักงานพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดข้ึน

อยํางทันทํวงที 
     

8. การที่โรงแรมมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันเกิดอัคคีภัย 

     

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 4.4 (ตํอ): แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร 

 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
1. โรงแรมติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎

อยํางเหมาะสม 
     

2. พนักงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางชาติ
ได๎ตามความเหมาะสม 

     

3. พนักงานมีความเข๎าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการ
ต๎องการ 

     

4. โรงแรมสามารถจัดสรรเวลารองรับลูกค๎าที่เข๎าใช๎
บริการตอลด 24 ชั่วโมง 

     

5. พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและตําง
ภาษาท่ีไมํใชํภาษาท๎องถิ่น 

     

6. พนักงานมีความรู๎ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษาที่
สอดคล๎องกับบริบทของผู๎พัก 

     

7. พนักงานมีจิตวิทยาการบริการนักทํองเที่ยว ที่
หลากหลายทั้งวัย วัฒนธรรม และภาษา 

     

 
  4.2.5 ผลการวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวน
หน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 
   ตอนที่ 1 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านความเป็นรูปธรรมของ
สถานที่ 
   แนวทางในการเสริมเสร๎างคุณภาพรวมถึงการแก๎ปัญหา อุปสรรคหรือข๎อจํากัดใน
การ ให๎ของการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม คือ นําปัญหาที่พบมารายงานและประชุม
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รํวมกันแล๎วหาแก๎ไขปัญหา เชํน สํงพนักงานไปอบรมด๎านภาษาให๎มากข้ึน ดังปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมด
ที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “ต๎องมีการอบรม สอนหรือวําสํงพนักงานไปเรียนเพ่ิมเติมอะไรพวกนี้” (ผู๎ให๎ข๎อมูล
คนที่ 2, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562) 
   “คือเบื้องต๎นต๎องรํวมมือกันหลายฝ่ายกับแผนกท่ีเกี่ยวข๎องเราก็จะต๎องเอาปัญหามา
คุยกันทั้งในสํวนของผู๎บริหารหัวหน๎าแผนกและฝ่ายขายซึ่งเรามีการประชุมกันอยูํแล๎วอาทิตย์ละ 2 
ครั้ง เพราะฉะนั้นจะต๎องคุยกันวําถ๎าเกิดจะต๎องเอาปัญหาของลูกค๎าแตํละคนมีความต๎องการเยอะ
ขนาดไหนต๎องเอาปัญหามาคุยกัน แล๎วก็อยํางเชํนวํา ลูกค๎าต๎องการฟิตเนส ผู๎บริหารจะวํายังไงมันต๎อง
คุยกันบํอย ๆ แตํถ๎ายกตัวอยํางมี 100% แตํลูกค๎าต๎องการแคํ 5% ต๎องดูวําจะผํานไหมถ๎ามีข๎อมูล
ความต๎องวําลูกค๎าต๎องการ 60% ก็ต๎องคุยกันวําจะพัฒนายังไงนั่น คือความรํวมมือกันของหัวหน๎าทุก
ฝ่ายครับ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 4, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 
พฤษภาคม 2562) 
  ตอนที่ 2 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 
  แนวทางในการเสริมสร๎างคุณภาพรวมถึงการแก๎ปัญหา อุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ 
ให๎บริการด๎าน ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม คือ การที่พนักงานทุก
คนชํวยกันในทุกนําที่เพ่ือบริการลูกค๎าได๎ทัน ดังปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 
   “หัวหน๎าของเราจะมีสแตนบายทุกรอบอยูํแล๎วครับ ถ๎าพนักงานมีความรู๎สึกวํามัน
เกินเขาแล๎ว เขาจะเรียกหัวหน๎ามา หัวหน๎าก็จะเขาไปทันทีเลยวําเกิดอะไรขึ้น มีอะไรให๎ชํวยไหมคํะ/
ครับ น๎องเขาก็จะมาบอก” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 5, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562) 
  ตอนที่ 3 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านความรวดเร็วในการ
ตอบสนองตํอลูกค๎า 
  แนวทางในการเสริมสร๎างเพิ่มจุดแข็งรวมถึงการแก๎ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎าของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมคือความ
พยายามของพนักงานที่จะสื่อสารกับลูกค๎าโดยใช๎อุปกรณ์สื่อสารที่มีหรือรีบหาพนักงานคนอื่นให๎มา
ชํวยเหลือแบบทันทํวงทีดังปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 “แก๎ปัญหาโดยการให๎โทรมาที่เคาน์เตอร์หากฟังภาษาไมํออกไมํให๎ตอบกํอนเพราะถ๎าจะ
ตอบจะต๎องเข๎าใจ 100%” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 6, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การ
สื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
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   “ก็คงต๎องใช๎กูเก้ิลแล๎วคํะก็จะพยายามชํวยเหลือให๎เต็มที่คํะในการสื่อสาร” (ผู๎ให๎
ข๎อมูลคนที่ 11, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม
2562)  
  ตอนที่ 4 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า 
  แนวทางการเสริมเสร๎างคุณภาพเพ่ิมจุดแข็งรวมถึงการแก๎ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจํากัด
ในการให๎บริการด๎านการให๎ความม่ันใจแกํลูกค๎าของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมคือพนักงานไมํ
สามารถให๎ข๎อมูลที่ลูกค๎าต๎องการได๎เชํนสถานที่ทํองเที่ยวสถานที่สําคัญในโรงแรมเป็นต๎นดังนั้นการจัด
อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ใกล๎เคียงและสถานที่ในโรงแรมให๎กับพนักงานทุกคน
ทราบดังปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “ในสํวนตรงนี้ก็จะเป็นสํวนของข๎อมูลที่ลูกค๎าถามที่เราให๎ข๎อมูลไมํได๎อยํางเชํนลูกค๎า
จะเดินทางไปธุระสํวนตัวถ๎าไมํใชํสถานที่สําคัญเราก็จะไมํรู๎ร๎านอาหารที่ไมํได๎ดังเราก็จะไมํรู๎เส๎นทาง
ชัดเจนคํะเราก็จะบอกให๎ลูกค๎าบอกแล๎วก็ติดตํอจองให๎ลูกค๎าได๎เลยลูกค๎าไปถึงก็เข๎าได๎เลย” (ผู๎ให๎ข๎อมูล
คนที่ 3, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “เบื้องต๎นต๎องรู๎กํอนวําโรงแรมเรามีบริการอะไรบ๎างสระน้ําห๎องอาหารนวดเปิดปิดกี่
โมงก็ต๎องรู๎ลูกค๎าโทรมาต๎องโอนสายให๎ใครเบื้องต๎นก็ต๎องรู๎ตรงนี้แล๎วก็ต๎องบอกได๎โรงพยาบาลไปทาง
ไหนรถตู๎มีตรงไหนบ๎างวัดพระแก๎วไปยังไงสถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญจะต๎องรู๎ไมํรู๎ต๎องเรียนรู๎เพราะวํา
จะต๎องมีหัวหน๎าทดสอบต๎องรู๎วําแผนกนี้เบอร์อะไรหัวหน๎าแผนกชื่ออะไรก็ต๎องมีทดสอบข๎างนอกเบอร์
อะไรไปไหนนั่งรถสายอะไรมันจะมีคนประเมินงานในชํวงทดลองงาน” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 8, พนักงาน
แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
   “มันก็เหมือนกันการฝึกอบรมอะไรอยํางนี้คือจัดอบรมให๎พนักงานทุกคนได๎ทราบ
ข๎อมูลที่สําคัญๆ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 9, พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวน
บุคคล, 10 พฤษภาคม 2562)  
  ตอนที่ 5 แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการในด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็น
รายบุคคล 
  แนวทางในการสํงเสริมคุณภาพเพ่ิมจุดแข็งรวมถึงการแก๎ปัญหาอุปสรรคหรือข๎อจํากัดใน
การให๎บริการด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมคือพนักงานทุก
คนต๎องรู๎จักสังเกตและสอบถามข๎อมูลค๎าเอาใจใสํลูกค๎าเพ่ือให๎รู๎ค๎าเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดดัง
ปรากฏจากข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎รับจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “ใช๎วิธีการสังเกตคํะวํามีผู๎สูงอายุไหมหรือบางคนต๎องการเงียบ ๆ บางกลุํมมาเป็น
ครอบครัวเราใสํใจแล๎วลูกค๎าจะกลับมาหาเรามันจะมีลูกค๎าพาแมํมาหาหมอตามนัดก็จะจองทีละสาม
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ห๎องเราก็จัดจัดให๎อยูํโซนเดียวกันติดกันเป็นการบริการเล็ก ๆ น๎อยคํะ” (ผู๎ให๎ข๎อมูลคนที่ 7, พนักงาน
แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม, การสื่อสารสํวนบุคคล, 10 พฤษภาคม 2562) 
 



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนามาตรวัดและแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการแผนก
บริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช๎การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ซึ่งได๎แกํ 
พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน และ
ลูกค๎าท่ีใช๎บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว จํานวน 12 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 24 คน จนได๎มาซึ่งข๎อมูล
ที่อ่ิมตัว และไมํมีข๎อมูลใหมํเพ่ิมเติม ซึ่งผู๎วิจัยจะได๎นําเสนอผลสรุปของการศึกษา อภิปรายผล และ
ข๎อเสนอแนะทีได๎จากการศึกษา ดังตํอไปนี้ 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  5.3 ข๎อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรวัดและแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการ
แผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร” ได๎นํามาสูํการสรุปผลการวิจัย 
ตามลําดับ ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ 
  จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ พบวํา พนักงานแผนกบริการ
สํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key 
Informants) จํานวนทั้งสิ้น จาํนวน 12 คน ประกอบด๎วย เพศหญิงจํานวน 8 คน และชาย จํานวน 4 
คน โดยมีอายุระหวําง 24-56 ปี สํวนใหญํมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 8 คน มีระดับ
การศึกษา ปวส. จํานวน 3 คน และระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คน โดยมี
สถานภาพสมรสจํานวน 7 คน และมีสถานภาพโสดจํานวน 5 คน มีตําแหนํงปัจจุบันเป็นผู๎จัดการ
แผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม (F. Mgr.) จํานวน 4 คน เป็นผู๎ชํวยผู๎จัดการแผนกบริการสํวนหน๎า
ของโรงแรม (F. Asst. Mgr.) จํานวน 4 คน เป็นพนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม (F.EMP.) 
จํานวน 2 คน และมีตําแหนํงเป็นพนักงานต๎อนรับแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม (Recep.) 
จํานวน 2 คน โดยมีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข๎องกับแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรม
ระหวําง 7 เดือน-21 ปี ในขณะที่ลูกค๎าหรือผู๎รับบริการแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 



85 

12 คน ประกอบด๎วย เพศหญิงจํานวน 9 คน และชาย จํานวน 3 คน โดยมีอายุระหวําง 27-59 ปี 
สํวนใหญํมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 10 คน และมีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน 
โดยมีสถานภาพสมรสจํานวน 8 คน และมีสถานภาพโสดจํานวน 4 คน ประกอบอาชีพรับราชการ
จํานวน 8 คน และเป็นพนักงานบริษัท จํานวน 4 คน มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนระหวําง 13,000-มากกวํา 
30,000 บาทขึ้นไป มีการเข๎าพักระหวําง 1-4 คืน ซึ่งสํวนใหญํเป็นการเข๎าพักครั้งแรก จํานวน 6 คน 
โดยมีเป้าหมายเพื่ออบรมและสัมมนา จํานวน 8 คน โดยสํวนใหญํมีจํานวนผู๎เข๎าพัก 2 คน และมี
ประเภทห๎องพักที่เลือก ได๎แกํ ห๎องพักประเภทห๎องพักคูํ จํานวน 10 คน 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ได๎ดังนี้ 
  5.1.2.1 จากข๎อสนเทศท่ีได๎รับจากการสัมภาษณ์พบวํา คุณภาพการบริการของแผนก
บริการสํวนหน๎าของโรงแรมในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ ได๎
ให๎ข๎อสนเทศวําคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมในด๎านความเป็นรูปธรรม
ของสถานที่ สามารถชี้วัดได๎จากข๎อสนเทศ ดังนี้  คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าภายใน
บริเวณหน๎าโรงแรมต๎องสะอาด ตกแตํงความสวํางของไฟให๎พอเหมาะสีขาวนวลไมํสวํางเกินไป มีที่นั่ง 
เอนกประสงค์ที่เพียงพอ ระบบสารสนเทศ เชํน ไวไฟต๎องใช๎ได๎ มีป้ายหรือโบรชัวร์แสดงราคาคําบริการ
ที่ชัดเจน มีระบบบันทึกข๎อมูลลูกค๎าท่ีทันสมัย มีห๎องน้ําที่สะอาดแยกระหวํางชาย-หญิง มีลิฟท์ขนสํงที่
เพียงพอและแยกสําหรับการขนสํงระหวํางลูกค๎าและสัมภาระ และมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล รวมถึงการ
มีอุปกรณ์ดับเพลิงเพียงพอที่สามารถเข๎าถึงได๎งําย  
  5.1.2.2 จากข๎อสนเทศท่ีได๎รับจากการสัมภาษณ์พบวํา คุณภาพการบริการของแผนก
บริการสํวนหน๎าของโรงแรมในด๎านการให๎บริการของพนักงาน กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎
ข๎อสนเทศวําคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าของโรงแรมในด๎านการให๎บริการของ
พนักงาน สามารถชี้วัดได๎จากข๎อสนเทศ ได๎แกํ เครื่องแบบของพนักงานต๎องสะอาด สวยงาม มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว พนักงานสุภาพทักทายลูกค๎า พนักงานมีความรู๎เกี่ยวกับโรงแรม สถานที่ทํองเที่ยว 
สถานที่ใกล๎เคียงและสามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน 
  5.1.2.3 จากข๎อสนเทศท่ีได๎รับจากการสัมภาษณ์พบวํา คุณภาพการบริการในด๎านความ
รวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อสนเทศวําคุณภาพการ
บริการในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า สามารถชี้วัดได๎จากข๎อสนเทศ ได๎แกํ เวลาที่ใช๎
ในการต๎อนรับของกลุํมอาหารเช๎า บุฟเฟ่ และห๎องอาหาร รวดเร็วทันใจ มีพนักงานต๎อนรับคอยบริการ 
โดยพนักงานสามารถให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉง คลํองแคลํว บริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใส
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แม๎ในเวลาเรํงรีบ มีการเตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลาเมื่อผู๎รับบริการต๎องการ พนักงานจะบอก
ลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎เมื่อใด พนักงานโรงแรมจะต๎องพร๎อมที่จะให๎บริการได๎ทันทํวงที 
พนักงานโรงแรมจะต๎องเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า พนักงานบริการพร๎อมตอบสนองตํอคําร๎องขอของ
ลูกค๎า ลูกค๎าสามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว การมีพนักงานหรือหัวหน๎าพร๎อมการให๎
ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดขึ้นอยํางทันทํวงที มีการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพักตลอด 24 ชั่วโมง เวลาที่ใช๎ในการ Check in 
Check Out รวดเร็วทันใจ (ไมํเกิน 15 นาที)  
  5.1.2.4 จากข๎อสนเทศท่ีได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการในด๎านการ
ให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อสนเทศวําคุณภาพการบริการในด๎าน
ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า สามารถชี้วัดได๎จากข๎อสนเทศ ได๎แกํ พนักงานแตํงกายสุภาพ
เรียบร๎อย และสะอาด พนักงานมีบุคลิกมารยาท อัธยาศัยทีดี สุภาพอํอนน๎อม และเป็นมิตร สามารถ
ให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ มีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่ให๎บริการ 
การมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และมีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 ชั่วโมง โดย
พร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางทันทํวงที มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ดับเพลิง
อยํางเพียงพอและเข๎าถึงได๎งําย และโรงแรมมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันเกิดอัคคีภัย 
ศิลปะการป้องกันตัวเองในยามฉุกเฉิน  
  5.1.2.5 จากข๎อสนเทศท่ีได๎รับจากการสัมภาษณ์ พบวํา คุณภาพการบริการในด๎านการ
เอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล กลุํมเป้าหมายผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญได๎ให๎ข๎อสนเทศวําคุณภาพการบริการใน
ด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า สามารถชี้วัดได๎จากข๎อสนเทศ ได๎แกํ โรงแรมติดป้ายชื่อ
ภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎อยํางเหมาะสม พนักงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางชาติ
ได๎ตามความเหมาะสม มีความเข๎าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการ โรงแรมสามารถจัดสรรเวลา
รองรับลูกค๎าที่เข๎าใช๎บริการตอลด 24 ชั่วโมง พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและตํางภาษา
ที่ไมํใชํภาษาท๎องถิ่น พนักงานมีความรู๎ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษาท่ีสอดคล๎องกับบริบทของผู๎พักท่ี
นั้น ๆ และพนักงานมีจิตวิทยาการบริการนักทํองเที่ยว ที่หลากหลายทั้งวัย วัฒนธรรม และภาษา 
  5.1.2.6 จากข๎อสนเทศท่ีได๎รับจากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปได๎วํา ตัวชี้วัดคุณภาพการ
บริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน
ทั้งสิ้น 49 ตัวชี้วัด ใน 5 องค์ประกอบการวัดคุณภาพบริการ ซึ่งสามารถสรุป ได๎ดังนี้ 
   1) ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร ในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ (Tangibles) สามารถสรุปได๎วํา ประกอบด๎วย
ตัวชี้วัดจํานวน 14 ตัวชีว้ัด ได๎แกํ 1) แผนกบริการสํวนหน๎าภายในบริเวณหน๎าโรงแรมต๎องสะอาด 2) 
การตกแตํงความสวํางของไฟให๎พอเหมาะสีขาวนวลไมํสวํางเกินไป 3) การมีที่นั่ง เอนกประสงค์ที่
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เพียงพอ 4) ระบบสารสนเทศ เชํน ไวไฟต๎องใช๎ได๎ 5) มีป้ายหรือโบรชัวร์แสดงราคาคําบริการที่ชัดเจน 
6) มีระบบบันทึกข๎อมูลลูกค๎าที่ทันสมัย 7) มีห๎องน้ําที่สะอาด 8) มีห๎องน้ําแยกระหวํางชาย-หญิง 9) มี
ลิฟท์ขนสํงที่เพียงพอ 10) มีลิฟท์ขนสํงแยกสําหรับการขนสํงระหวํางลูกค๎าและสัมภาระ 11) มีอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลที่เพียงพอ 12) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลสามารถเข๎าถึงได๎งําย 13) มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่
เพียงพอ และ 14) อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถเข๎าถึงได๎งําย 
   2) ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร ในด๎านความนําเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ (Reliability) สามารถสรุปได๎วํา 
ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน 5 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 1) เครื่องแบบของพนักงานสะอาด สวยงาม 2) 
เครื่องแบบของพนักงานมีเอกลักษณ์ 3) พนักงานสุภาพ 4) พนักงานมีความรู๎เกี่ยวกับโรงแรม สถานที่
ทํองเที่ยว สถานที่ใกล๎เคียง และ 5) พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน 
   3) ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร ในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า (Responsiveness) สามารถสรุปได๎
วํา ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน 15 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 1) เวลาที่ใช๎ในการต๎อนรับของกลุํมอาหารเช๎า    
บุฟเฟ่ และห๎องอาหาร รวดเร็ว 2) มีพนักงานต๎อนรับคอยบริการองอาหาร 3) พนักงานสามารถ
ให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉงคลํองแคลํว 4) พนักงานบริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใสแม๎ในเวลา
เรํงรีบ 5) โรงแรมมีการเตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลาเมื่อผู๎รับบริการต๎องการ 6) พนักงานจะ
บอกลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎เมื่อใด 7) พนักงานโรงแรมพร๎อมที่จะให๎บริการได๎
ทันทํวงที 8) พนักงานโรงแรมเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า 9) พนักงานบริการสามารถตอบสนองตํอคํา
ร๎องขอของลูกค๎า 10) ลูกค๎าสามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว 11) การมีพนักงานหรือ
หัวหน๎าพร๎อมการให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางทันทํวงที 12) มีการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-
mail หรือสื่อสังคมออนไลน์ 13) จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพัก 14) มีพนักงานให๎ตลอด 
24 ชั่วโมง และ 15) เวลาที่ใช๎ในการ Check in check out รวดเร็ว (<15นาที)  
   4) ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร ในด๎านด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า (Assurance) ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน 8 
ตัวชี้วัด ได๎แกํ 1) พนักงานแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย และสะอาด 2) พนักงานมีบุคลิกมารยาท อัธยาศัย
ทีดี สุภาพอํอนน๎อม และเป็นมิตร 3) สามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ 4) มีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่ให๎บริการ 5) การมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 
ชั่วโมง 6) การมีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 ชั่วโมง 7) พนักงานพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่
เกิดข้ึนอยํางทันทํวงที และ8) การที่โรงแรมมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันเกิดอัคคีภัย 
5 ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ในด๎าน
การเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล (Empathy) สามารถสรุปได๎วํา ประกอบด๎วยตัวชี้วัด จํานวน 7 
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ตัวชี้วัด ได๎แกํ 1) โรงแรมติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎อยํางเหมาะสม 2) พนักงาน
สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางชาติได๎ตามความเหมาะสม 3) พนักงานมีความเข๎าใจลึกซึ้งถึง
สิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการ 4) โรงแรมสามารถจัดสรรเวลารองรับลูกค๎าที่เข๎าใช๎บริการตอลด 24 ชั่วโมง 
5) พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและตํางภาษาที่ไมํใชํภาษาท๎องถิ่น 6) พนักงานมีความรู๎
ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษาที่สอดคล๎องกับบริบทของผู๎พักท่ีนั้น ๆ และ 7) พนักงานมีจิตวิทยาการ
บริการนักทํองเที่ยว ที่หลากหลายทั้งวัย วัฒนธรรม และภาษา 
  5.1.3. ผลการพัฒนามาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 
  จากผลการสรุปตัวชี้วัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร ในแตํละองค์ประกอบของการวัดคุณภาพบริการ ผู๎วิจัยสามารถพัฒนามาตรวัด
คุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของโรงแรม 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ได๎ดัง
ตารางที่ 5.1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1: แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน

กรุงเทพมหานคร 
 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ 
1 แผนกบริการสํวนหน๎าภายในบริเวณหน๎าโรงแรม

สะอาด  
     

2 การตกแตํงความสวํางของไฟให๎พอเหมาะสีขาว
นวลไมํสวํางเกินไป  

     

3 การมีท่ีนั่ง เอนกประสงค์ที่เพียงพอ       
4 ระบบสารสนเทศ เชํน ไวไฟใช๎ได๎       

5 มีป้ายหรือโบรชัวร์แสดงราคาคําบริการที่ชัดเจน      

6 มีระบบบันทึกข๎อมูลลูกค๎าท่ีทันสมัย       
(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 5.1 (ตํอ): แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร 

 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ 
7 มีห๎องน้ําที่สะอาด      

8 มีห๎องน้ําแยกระหวํางชาย-หญิง       

9 มีลิฟท์ขนสํงที่เพียงพอ      
10 มีลิฟท์ขนสํงแยกสําหรับการขนสํงระหวํางลูกค๎า

และสัมภาระ  
     

11 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เพียงพอ      

12 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลสามารถเข๎าถึงได๎งําย      

13 มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอ       
14 อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถเข๎าถึงได๎งําย      

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความนําเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ 

1 เครื่องแบบของพนักงานสะอาด สวยงาม       
2 เครื่องแบบของพนักงานมีเอกลักษณ์       

3 พนักงานมีความสุภาพ      
4 พนักงานมีความรู๎เกี่ยวกับโรงแรม สถานที่

ทํองเที่ยว สถานที่ใกล๎เคียง 
     

5 พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน      
(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 5.1 (ตํอ): แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร 

 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค๎า 
1 เวลาที่ใช๎ในการต๎อนรับอาหารเช๎า บุฟเฟ และ

ห๎องอาหาร รวดเร็ว 
     

2 มีพนักงานต๎อนรับคอยบริการห๎องอาหาร      

3 พนักงานสามารถให๎บริการด๎วยความ
กระฉับกระเฉงคลํองแคลํว  

     

4 พนักงานบริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใสแม๎ใน
เวลาเรํงรีบ  

     

5 โรงแรมมีการเตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการ
ตลอดเวลาเมื่อต๎องการ 

     

6 พนักงานจะบอกลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถ
ให๎บริการได๎เมื่อใด  

     

7 พนักงานโรงแรมพร๎อมที่จะให๎บริการได๎ทันทํวงที       
8 พนักงานโรงแรมเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า       

9 พนักงานบริการสามารถตอบสนองตํอคําร๎องขอ
ของลูกค๎า  

     

10 ลูกค๎าสามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว       

11 พนักงานหรือหัวหน๎าพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอ
ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที   

     

12 มีการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคม
ออนไลน์  

     

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 5.1 (ตํอ): แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร 

 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค๎า(ตํอ) 
13 จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพัก       

14 มีพนักงานให๎ตลอด 24 ชั่วโมง      

15 เวลาที่ใช๎ในการ Check in check out รวดเร็ว 
(<15นาที)  

     

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านการให๎ความม่ันใจแกํลูกค๎า  
1 พนักงานแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย และสะอาด       

2 พนักงานมีบุคลิกมารยาท อัธยาศัยทีดี สุภาพอํอน
น๎อม และเป็นมิตร  

     

3 สามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่
อยํางมีประสิทธิภาพ  

     

4 มีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่ให๎บริการ       

5 การมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง       
6 การมีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 ชั่วโมง       

7 พนักงานพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดขึ้น
อยํางทันทํวงที  

     

8 การที่โรงแรมมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับ
การป้องกันเกิดอัคคีภัย 

     

(ตารางมีตํอ) 
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ตารางที่ 5.1 (ตํอ): แสดงมาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานคร 

 

มาตรวัดคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรม 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการมี/การปฏิบัติของโรงแรม 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น๎อย 

1 
น๎อย
ที่สุด 

องค์ประกอบคุณภาพการบริการด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
1 โรงแรมติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎

อยํางเหมาะสม  
     

2 พนักงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษา
ตํางชาติได๎ตามความเหมาะสม  

     

3 พนักงานมีความเข๎าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการ
ต๎องการ  

     

4 โรงแรมสามารถจัดสรรเวลารองรับลูกค๎าที่เข๎าใช๎
บริการตอลด 24 ชั่วโมง  

     

5 พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและ
ตํางภาษาที่ไมํใชํภาษาท๎องถิ่น  

     

6 พนักงานมีความรู๎ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษาที่
สอดคล๎องกับบริบทของผู๎พัก  

     

7 พนักงานมีจิตวิทยาการบริการนักทํองเที่ยว ที่
หลากหลายทั้งวัย วัฒนธรรม และภาษา 

     

 
 5.1.4 ผลการวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิเคราะห์แนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานครสามารถสรุปได๎วํา ประกอบด๎วยแนวทางสําคัญ ดังนี้  
  5.1.4.1 นําปัญหาที่พบมารายงานและประชุมรํวมกันแล๎วหาแก๎ไขปัญหา เชํน สํง
พนักงานไปอบรมด๎านภาษาให๎มากข้ึน  
  5.1.4.2 พนักงานทุกคนชํวยกันในทุกหน๎าที่เพ่ือให๎สามารถบริการลูกค๎าได๎ทัน 
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  5.1.4.3 พนักงานต๎องมีความพยายามที่จะสื่อสารกับลูกค๎าโดยใช๎อุปกรณ์สื่อสารที่มีหรือ
รีบหาพนักงานคนอ่ืนให๎มาชํวยเหลือแบบทันทํวงที 
  5.1.4.4 ควรมีการจัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ใกล๎เคียงและ
สถานที่ในโรงแรมให๎กับพนักงานทุกคนเพ่ือให๎ทราบถึงข๎อมูลพื้นฐานดังกลําว 
  5.1.4.5 ควรมีการเน๎นย้ําและฝึกอบรมให๎พนักงานต๎องรู๎จักสังเกตและสอบถามข๎อมูล
ของลูกค๎า เพ่ือเอาใจใสํลูกค๎าเพ่ือให๎เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนามาตรวัดและแนวทางการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการ
แผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งพบวํา มาตรวัดคุณภาพการ
บริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน
ทั้งสิ้น 49 ตัวชี้วัด ใน 5 องค์ประกอบการวัดคุณภาพบริการ ผู๎วิจัยพบวํามีประเด็นที่นํามาสูํการ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 จากผลการวิจัยซึ่งพบวํา ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ (Tangibles) ประกอบด๎วย
ตัวชี้วัดจํานวน 14 ตัวชีว้ัด ได๎แกํ 1) แผนกบริการสํวนหน๎าภายในบริเวณหน๎าโรงแรมต๎องสะอาด 2) 
การตกแตํงความสวํางของไฟให๎พอเหมาะสีขาวนวลไมํสวํางเกินไป 3) การมีที่นั่ง เอนกประสงค์ที่
เพียงพอ 4) ระบบสารสนเทศ เชํน ไวไฟต๎องใช๎ได๎ 5) มีป้ายหรือโบรชัวร์แสดงราคาคําบริการที่ชัดเจน 
6) มีระบบบันทึกข๎อมูลลูกค๎าที่ทันสมัย 7) มีห๎องน้ําที่สะอาด 8) มีห๎องน้ําแยกระหวํางชาย-หญิง 9) มี
ลิฟท์ขนสํงที่เพียงพอ 10) มีลิฟท์ขนสํงแยกสําหรับการขนสํงระหวํางลูกค๎าและสัมภาระ 11) มีอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลที่เพียงพอ 12) อุปกรณ์ปฐมพยาบาลสามารถเข๎าถึงได๎งําย 13) มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่
เพียงพอ และ 14) อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถเข๎าถึงได๎งําย ทั้งนี้เป็นเพราะแผนกบริการสํวนหน๎าของ
โรงแรมนั้น เป็นบริเวณแรกที่ผู๎เข๎าพักหรือบุคคลทั่วไปพบเห็น รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎เข๎าพักกํอน 
แผนกบริการสํวนหน๎าจึงเป็นสถานที่ซึ่งจะสร๎างความประทับใจครั้งแรกพบให๎แกํผู๎เข๎าพักหรือ
บุคคลภายนอก อันจะนํามาซึ่งการใช๎บริการในครั้งตํอๆไป รวมไปถึงการบอกตํอ (Word of Mouth) 
ที่เป็นการโฆษณาทางหนึ่งที่ธุรกิจไมํเสียคําใช๎จําย ซึ่งเป็นการเผยแพรํชื่อเสียงของธุรกิจอีกทางหนึ่ง 
อีกท้ังแผนกบริการสํวนหน๎ายังเป็นแผนกท่ีเกี่ยวข๎องกับการขายห๎องพักโดยตรง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ที่เป็นจุดขายหลักของธุรกิจที่พักแรม ดังนั้นด๎านความเป็นรูปธรรมของแผนกบริการสํวนหน๎า จึงต๎อง
ประกอบด๎วยตัวชี้วัดที่เก่ียวข๎องกับความสะอาด การตกแตํงตํางๆ การมีพ้ืนที่รับรอง ระบบสารสนเทศ 
ห๎องน้ํา และการขนสํงตํอไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม สํงผลให๎ตัวชี้วัดคุณภาพการ
บริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมในด๎านความเป็นรูปธรรมของสถานที่ (Tangibles) ประกอบด๎วย
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ตัวชี้วัดจํานวน 14 ตัวชีว้ัดดังที่ได๎กลําวมา โดยผลการวิจัยดังกลําวสอดคล๎องกับแบบจําลองคุณภาพ
การบริการ SERVQUAL Model ของ พาราซูราแมน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) ซึ่งได๎
อธิบายวํา สิ่งที่สัมผัสได๎ (Tangibles) คือ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของสํวนประสมทางการตลาด (7Ps of Marketing Mix) อาทิเชํน เคาน์เตอร์การให๎บริการ การ
ตกแตํงสถานที่ การแตํงกายของบุคลากร โดยเป็นองค์ประกอบซึ่งสามารถใช๎ในการอธิบายถึงคุณภาพ
การบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความเป็นรูปธรรม
ของสถานที่ (Tangibles) ได๎ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจากการศึกษาวิจัยของงานตํางประเทศโดย 
เหงียน (Nguyen, 2009) ที่ทําการศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพการบริการของโรงแรมในเมือง
ฮานอย ซึ่งคนพบวําผู๎เข๎าใช๎บริการได๎มีระดับความคาดหวังในคุณภาพการบริการด๎านความเป็น
รูปธรรมที่สูงมากกวําการรับรู๎ได๎จริง เชํนเดียวกับงานวิจัยของ กฤษมาพร อ้ึงโพธิ์ (2554) ที่
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่คาดหวังและรับรู๎ของผู๎ใช๎บริการในโรงแรม
ระดับห๎าดาวในกรุงเทพมหานคร 
 5.2.2 จากผลการวิจัยซึ่ง พบวํา ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความนําเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ (Reliability) สามารถสรุป
ได๎วํา ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน 5 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 1) เครื่องแบบของพนักงานสะอาด สวยงาม 2) 
เครื่องแบบของพนักงานมีเอกลักษณ์ 3) พนักงานสุภาพ 4) พนักงานมีความรู๎เกี่ยวกับโรงแรม สถานที่
ทํองเที่ยว สถานที่ใกล๎เคียง และ 5) พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วนทั้งนี้เป็นเพราะ 
เครื่องแบบที่มีความสะอาด มีเอกลักษณ์ เมื่อประกอบรวมกับบุคลิกภาพของพนักงานที่มีความสุภาพ 
และพนักงานมีความรอบรู๎เกี่ยวกับโรงแรม สถานที่ทํองเที่ยว สถานที่ใกล๎เคียง และ 5) พนักงาน
สามารถให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน ซึ่งจะสํงผลให๎พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม มี
ภาพลักษณ์ที่โดดเดํน มีความนําเชื่อถือในการให๎บริการ และนําไปสูํการเกิดความไว๎วางใจเพื่อรับ
บริการของลูกค๎าโรงแรมตํอไป สํงผลให๎ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมใน
ด๎านความนําเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ (Reliability) ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน 5 ตัวชี้วัด ดังที่ได๎กลําว
มา โดยผลการวิจัยดังกลําวสอดคล๎องกับแนวคิดโครงสร๎างหลายมิติเชิงลําดับขั้น (Hierarchical 
Approach) ของ โครนิน และเทย์เลอร์ (Cronin & Taylor, 1992) ที่ได๎อธิบายวํา ความรู๎ 
ความสามารถ ทักษะในการทํางานของผู๎ให๎บริการที่สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎รับบริการ
ตามท่ีได๎สัญญาไว๎หรือตรงตามความถูกต๎อง และวัตถุประสงค์ของการบริการภายในเวลาที่เหมาะสม
เป็นองค์ประกอบสําคัญที่กํอให๎เกิดความเชื่อถือและความไว๎วางใจในการสํงมอบและเข๎ารับบริการของ
ลูกค๎า และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วสันต์ กานต์วรรัตน์ (2547) ที่ทําการวิจัยเรื่องการประเมิน
คุณภาพการบริการของพนักงานต๎อนรับโรงแรมบูธีค กรณีศึกษาโรงแรมเซี่ยงไฮ๎แมนชั่น ที่ผลการวิจัย
พบวํา ผู๎รับบริการของโรงแรมมีความพึงพอใจในด๎านการให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน ซึ่งคล๎ายคลึงกับ
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งานวิจัยของ ศิมาภรณ์ สิทธิชัย และคณะ (2560) ที่ทําการวิจัยเรื่องคุณภาพการบริการของธุรกิจ
โรงแรมในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่พบวํา ความสามารถในการบริการของผู๎รับบริการที่
มีความนําเชื่อถือนั้นสามารถสร๎างความไว๎วางใจได๎ ครอบคลุมไปถึงการที่ผู๎ให๎บริการมีบุคลิกภาพท่ีดี 
สุภาพอํอนน๎อม แตํงกายเรียบร๎อยสวยงาม จนกระทั่งระบบการจัดการของโรงแรมที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยนั้นเป็นปัจจัยที่สามารถสร๎างความไว๎วางใจให๎ผู๎รับบริการได๎ 
 5.2.3 จากผลการวิจัยซึ่งพบวํา ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ในด๎านความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า (Responsiveness) 
สามารถสรุปได๎วํา ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน 15 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 1) เวลาที่ใช๎ในการต๎อนรับของกลุํม
อาหารเช๎า บุฟเฟ่ และห๎องอาหาร รวดเร็ว 2) มีพนักงานต๎อนรับคอยบริการองอาหาร 3) พนักงาน
สามารถให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉงคลํองแคลํว 4) พนักงานบริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใสแม๎
ในเวลาเรํงรีบ 5) โรงแรมมีการเตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลาเมื่อผู๎รับบริการต๎องการ 6) 
พนักงานจะบอกลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎เมื่อใด 7) พนักงานโรงแรมพร๎อมที่จะ
ให๎บริการได๎ทันทํวงที 8) พนักงานโรงแรมเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า  9) พนักงานบริการสามารถ
ตอบสนองตํอคําร๎องขอของลูกค๎า 10) ลูกค๎าสามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว 11) การมี
พนักงานหรือหัวหน๎าพร๎อมการให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางทันทํวงที 12) มีการสื่อสารกับ
ลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคมออนไลน์ 13) จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพัก 14) มี
พนักงานให๎ตลอด 24 ชั่วโมง และ 15) เวลาที่ใช๎ในการ Check in check out รวดเร็ว (<15นาที) 
ทั้งนี้เป็นเพราะ ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า (Responsiveness) เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ
มานะในการให๎ความชํวยเหลือ ไมํต๎องใช๎เวลาในการรอคอยยาวนาน ซึ่งความรวดเร็วจะต๎องมาจากผู๎
ให๎บริการและกระบวนการให๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนก
บริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน 15 ตัวชี้วัด
ดังที่ได๎กลําวมา โดยผลการวิจัยดังกลําวสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ พาราซูราแมน และคณะ 
(Parasuraman et al., 1988) ที่ได๎ทําการวิจัยด๎านคุณภาพการบริการ โดยผลการวิจัย พบวํา ความ
รวดเร็ว (Responsiveness) ในการให๎บริการนั้น ประกอบด๎วยตัวชี้วัดสําคัญที่เก่ียวข๎องกับให๎บริการ
ด๎วยความรวดเร็ว กระฉับกระเฉง คลํองแคลํว บริการด๎วยความปีติยินดี และการเตรียมพร๎อมที่จะ
ให๎บริการตลอดเวลาเมื่อผู๎รับบริการต๎องการซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นิตยา พร๎าวราม (2558) 
เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยวกลุํมอาเซียน กรณีศึกษาโรงแรมใน
อําเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ที่มีผลการวิจัย พบวํา การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการด๎าน
การตอบสนองตํอผู๎รับบริการเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะหากผู๎ให๎บริการสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎รับบริการได๎โดยที่ผู๎รับบริการไมํต๎องร๎องขอจะเป็นการสร๎างความประทับใจตํอ
คุณภาพการบริการของโรงแรม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ สุริยะ (2556) ที่ทําการศึกษา
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เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแผนกต๎อนรับสํวนหน๎าโรงแรมเพ่ือรองรับนักทํองเที่ยว
อาเซียน กรณีศึกษาโรงแรมบูธีค กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ชํองวํางด๎านการให๎ความมั่นใจ
แกํผู๎รับบริการนั้นเป็นชํองวํางที่สมควรพัฒนาปรับปรุงมากที่สุด 
 5.2.4. จากผลการวิจัยซึ่งพบวํา ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ในด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า (Assurance)สามารถสรุปได๎วํา 
ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน 8 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 1) พนักงานแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย และสะอาด 2) 
พนักงานมีบุคลิกมารยาท อัธยาศัยทีดี สุภาพอํอนน๎อม และเป็นมิตร 3) สามารถให๎ข๎อมูลและความ
ชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ 4) มีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่ให๎บริการ 5) การมี
เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 6) การมีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 ชั่วโมง 7) พนักงาน
พร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางทันทํวงที และ8) การที่โรงแรมมีการจัดฝึกอบรม
พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันเกิดอัคคีภัย เนื่องจากตัวชี้วัดดังกลําว เป็นเครื่องยืนยันและสร๎างความ
มั่นใจให๎กับผู๎รับบริการวําผู๎รับบริการจะได๎รับบริการที่เป็นไปตามความต๎องการ ซึ่งจะสํงผลให๎
พนักงานแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม มีภาพลักษณ์และความนําเชื่อถือในการให๎บริการ และนําไปสูํ
การเกิดความมั่นใจแกํลูกค๎าเพ่ือรับบริการของโรงแรมตํอไป สํงผลให๎ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนก
บริการสํวนหน๎าโรงแรมในด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า (Assurance) ประกอบด๎วยตัวชี้วัดจํานวน 
8 ตัวชี้วัดดังที่ได๎กลําวมา โดยผลการวิจัยดังกลําวสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ บราดี และโครนิน 
(Brady & Cronin, 2001) ที่ได๎ทําการศึกษาแบบจําลองคุณภาพการบริการ SERVQUAL โดย
ผลการวิจัย พบวํา องค์ประกอบด๎านการให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า (Assurance) ประกอบด๎วยตัวชี้วัด
สําคัญได๎แกํ การแตํงกายและบุคลิกภาพที่สุภาพเรียบร๎อย และสะอาดของพนักงาน ความสามารถใน
การให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีเจ๎าหน๎าที่รักษาความ
ปลอดภัยในพื้นที่ให๎บริการ เป็นตัวชี้วัดสําคัญที่เก่ียวข๎องกับคุณภาพการให๎บริการในองค์ประกอบด๎าน
การให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า (Assurance)  
 5.2.5. จากผลการวิจัย ซึ่งพบวํา ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ในด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล (Empathy) ประกอบด๎วย
ตัวชี้วัดจํานวน 7 ตัวชี้วัด ได๎แกํ 1) โรงแรมติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎อยํางเหมาะสม 
2) พนักงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางชาติได๎ตามความเหมาะสม 3) พนักงานมีความ
เข๎าใจลึกซ้ึงถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการ 4) โรงแรมสามารถจัดสรรเวลารองรับลูกค๎าที่เข๎าใช๎บริการ  
ตลอด 24 ชั่วโมง 5) พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและตํางภาษาที่ไมํใชํภาษาท๎องถิ่น 6) 
พนักงานมีความรู๎ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษาที่สอดคล๎องกับบริบทของผู๎พักท่ีนั้น ๆ และ 7) 
พนักงานมีจิตวิทยาการบริการนักทํองเที่ยว ที่หลากหลายทั้งวัย วัฒนธรรม และภาษา ทั้งนี้เป็นเพราะ 
ตัวชี้วัดดังกลําวเป็นตัวชี้วัดที่เก่ียวกับการดูแลเอาใจใสํในกระบวนการให๎บริการอยํางตั้งใจ อันแสดงให๎
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เห็นถึงความเข๎าใจในปัญหาหรือความต๎องการของผู๎รับบริการ ซึ่งผู๎ให๎บริการจะต๎องให๎ความสําคัญใน
การบริการและใสํใจในการแก๎ไขปัญหาของผู๎รับบริการเป็นรายบุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกตํางกัน 
และต๎องทําความเข๎าใจในผู๎รับบริการอยํางถํองแท๎ สํงผลให๎ตัวชี้วัดคุณภาพการบริการแผนกบริการ
สํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ในด๎านการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
(Empathy) ประกอบด๎วยตัวชี้วัด จํานวน 7 ตัวชี้วัดดังที่ได๎กลําวมา โดยผลการวิจัยดังกลําวสอดคล๎อง
กับผลการวิจัยของ พาราซูราแมน และคณะ (Parasuraman et al., 1988) ที่ได๎ทําการวิจัยด๎าน
คุณภาพการบริการ โดยผลการวิจัยพบวําการเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล (Empathy) ในการ
ให๎บริการนั้น ประกอบด๎วยตัวชี้วัดสําคัญที่เก่ียวข๎องกับการให๎ความสนใจกับผู๎รับบริการแบบเป็น
สํวนตัว มีการให๎บริการอยํางเอาใจใสํโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู๎รับบริการเป็นสําคัญ ตลอดจนการมี
ความเข๎าใจลึกซ้ึงถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ หารบุรุษ (2558) 
ที่ทําการวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการของโรงแรมท่ีสํงผลตํอการตั้งใจใช๎บริการซ้ํา 
โรงแรมขนาดกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ของนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ ที่พบวํา 1. การที่พนักงาน
มีความรู๎ในการตอบคําถามของผู๎รับบริการ 2. พนักงานมีความเข๎าใจในภาษาอังกฤษและสื่อสารได๎
อยํางดีและ 3. พนักงานมีทักษะและความสามารถในด๎านการบริการนั้นเป็นเหตุผลที่ทําให๎
นักทํองเที่ยวตัดสินใจกลับมาใช๎ซ้ํา 
 
5.3 ข๎อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข๎อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช๎ ประกอบด๎วยดังนี้ 
  5.3.1.1 ผู๎ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ควรมีการนํามาตรวัด
คุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวที่ผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ 
ไปประยุกต์และนําไปใช๎ประโยชน์ในการศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของคุณภาพการบริการแผนกบริการ
สํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวในโรงแรมตนเอง อันจะนําไปสูํการปรับปรุงคุณภาพการให๎บริการตํอไป 
  5.3.1.2 ผู๎ประกอบการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ควรให๎ความสําคัญกับ
แนวทางในการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ใน
กรุงเทพมหานครที่ได๎รับจากผลการวิจัย โดยควรมีการนําปัญหาที่พบมารายงานและประชุมรํวมกัน
แล๎วหาแก๎ไขปัญหา เชํน สํงพนักงานไปอบรมด๎านภาษาให๎มากขึ้น กระตุ๎นให๎พนักงานทุกคนชํวยกันใน
ทุกหน๎าที่เพ่ือให๎สามารถบริการลูกค๎าได๎ทัน สํงเสริมและสนับสนุนให๎พนักงานมีความพยายามที่จะ
สื่อสารกับลูกค๎าโดยใช๎อุปกรณ์สื่อสารที่มีหรือรีบหาพนักงานคนอ่ืนให๎มาชํวยเหลือแบบทันทํวงที 
ดําเนินการจัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ใกล๎เคียงและสถานที่ในโรงแรมให๎กับ
พนักงานทุกคนเพ่ือให๎ทราบถึงข๎อมูลพื้นฐานดังกลําว ตลอดจนการเน๎นย้ําและฝึกอบรมให๎พนักงาน
ต๎องรู๎จักสังเกตและสอบถามข๎อมูลของลูกค๎า เพ่ือเอาใจใสํลูกค๎าเพ่ือให๎เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 
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 5.3.2 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตํอไปประกอบด๎วย ดังนี้ 
  5.3.2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรวัดคุณภาพการบริการแผนก
บริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวที่ผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ ด๎วยระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ ตลอดจนการศึกษาถึงความเหมาะสมในการนํามาตรวัดฯ ดังกลําวไปประยุกต์และใช๎
ประโยชน์ของผู๎ประกอบการโรงแรม 
  5.3.2.2 ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการให๎บริการที่เกิดจากการนําแนวทางใน
การเสริมสร๎างคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร ที่
ได๎รับจากการวิจัยครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช๎ 
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แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบสัมภาษณ์การวิจัยสําหรับผู๎ให๎บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 

 เรื่อง แนวทางการพัฒนามาตรวัดและการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวน
หน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนามาตรวัดและการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการ
แผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ
แนวทางสําหรับการพัฒนามาตรวัดและการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 14 หน๎า แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 สํวนที่ 2 ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
  
 ผู๎วิจัยใครํขอความรํวมมือทํานในการตอบแบบสัมภาษณ์ถามฉบับนี้ โดยกรุณาตอบให๎ครบ
ทุกข๎อและตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวทําน หรือความรู๎สึกของทํานมากท่ีสุด 
 ทั้งนี้ ผู๎วิจัยจะนําข๎อมูลที่ได๎มาแปรผลในภาพรวม โดยคําตอบทุกคําตอบของทํานจะได๎รับ
การเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไมํมีผลกระทบใดๆตํอตัวทําน เพราะข๎อมูลจะถูกนํามาใช๎ในการ
วิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยตํอไป 
  
 ขอขอบคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือ และสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ถามครั้งนี้ 
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สํวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในกรุงเทพมหานคร 
 การให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานในประเด็นตํอไปนี้เป็นอยํางไรบ๎าง
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม  
 1.1 กรุณาอธิบายให๎เห็นภาพการให๎บริการด๎าน “ความเป็นรูปธรรมของการบริการ” ของ
แผนกบริการสํวนหน๎าในปัจจุบัน 
 
 

 

 
 

 

 
 1.2 ทํานคิดวําจุดแข็งหรือจุดเดํนของการให๎บริการด๎าน “ความเป็นรูปธรรมของการ
บริการ”ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 

 
 

 

 
 

 
 1.3 ทํานคิดวํา ปัญหา อุปสรรค หรือ ข๎อจํากัดในการให๎บริการด๎าน “ความเป็นรูปธรรมของ
การบริการ” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
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 1.4 ทํานคิดวําแนวทางในการเพ่ิมจุดแข็งรวมถึงการแก๎ปัญหา อุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการด๎าน “ความเป็นรูปธรรมของการบริการ” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมี
อะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 

 

 
 

 

 
2. ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม 
 2.1 กรุณาอธิบายให๎เห็นภาพการให๎บริการด๎าน “ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎” ของแผนก
บริการสํวนหน๎าในปัจจุบัน 
 

 

 
 

 

 
 

 
 2.2 ทํานคิดวําจุดแข็งหรือจุดเดํนของการให๎บริการด๎าน “ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎”ของ
แผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
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 2.3 ทํานคิดวํา ปัญหา อุปสรรค หรือ ข๎อจํากัดในการให๎บริการด๎าน “ความเชื่อถือและ
ไว๎วางใจได๎” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 

 
 

 
 

 

 
 2.4 ทํานคิดวําแนวทางในการเพ่ิมจุดแข็งรวมถึงการแก๎ปัญหา อุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการด๎าน “ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง 
โปรดอธิบาย 
 
 

 
 

 

 
 
3. ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎าของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม  
 3.1 กรุณาอธิบายให๎เห็นภาพการให๎บริการด๎าน “ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า” 
ของแผนกบริการสํวนหน๎าในปัจจุบัน 
 

 

 
 

 
 

 



109 

 3.2 ทํานคิดวําจุดแข็งหรือจุดเดํนของการให๎บริการด๎าน “ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอ
ลูกค๎า”ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 

 
 

 
 

 

 
 
 3.3 ทํานคิดวํา ปัญหา อุปสรรค หรือ ข๎อจํากัดในการให๎บริการด๎าน “ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองตํอลูกค๎า” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 
 

 

 
 

 

 
 3.4 ทํานคิดวําแนวทางในการเพ่ิมจุดแข็งรวมถึงการแก๎ปัญหา อุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการด๎าน “ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทําน
มีอะไรบ๎างโปรดอธิบาย 
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4. การให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎าของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม  
 4.1 กรุณาอธิบายให๎เห็นภาพการให๎บริการด๎าน “การให๎ความม่ันใจแกํลูกค๎า” ของแผนก
บริการสํวนหน๎าในปัจจุบัน 
 

 

 
 

 

 
 
 4.2 ทํานคิดวําจุดแข็งหรือจุดเดํนของการให๎บริการด๎าน “การให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า”ของ
แผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 
 

 
 

 

 
 

 
 4.3 ทํานคิดวํา ปัญหา อุปสรรค หรือ ข๎อจํากัดในการให๎บริการด๎าน “การให๎ความมั่นใจแกํ
ลูกค๎า” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
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 4.4 ทํานคิดวําแนวทางในการเพ่ิมจุดแข็งรวมถึงการแก๎ปัญหา อุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการด๎าน “การให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง 
โปรดอธิบาย 
 

 

 
 

 

 
 

 
5. การเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคลของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม  
 5.1 กรุณาอธิบายให๎เห็นภาพการให๎บริการด๎าน “การเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล” ของ
แผนกบริการสํวนหน๎าในปัจจุบัน 
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 5.2 ทํานคิดวําจุดแข็งหรือจุดเดํนของการให๎บริการด๎าน “การเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล”
ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 

 
 

 
 

 

 
 5.3 ทํานคิดวํา ปัญหา อุปสรรค หรือ ข๎อจํากัดในการให๎บริการด๎าน “การเอาใจใสํลูกค๎าเป็น
รายบุคคล” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 

 
 

 

 
 

 

 
 5.4 ทํานคิดวําแนวทางในการเพ่ิมจุดแข็งรวมถึงการแก๎ปัญหา อุปสรรคหรือข๎อจํากัดในการ
ให๎บริการด๎าน “การเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล” ของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมของทํานมี
อะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
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สํวนที่ 2 ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
1. เพศ  1) ชาย    2) หญิง 
2. อายุ  .................................ปี 
3. การศึกษาขั้นสูงสุด 
 1) ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเทํา 
 3) อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทํา 
 4) ปริญญาตรี 
 5) สูงกวําปริญญาตรี 
4. สถานภาพสมรส 
 1) โสด  2) สมรส  3) หม๎าย/ หยําร๎าง / แยกกันอยูํ 
5. ตําแหนํงหน๎าที่ในปัจจุบัน 
 1) ผจก.แผนกบริการสํวนหน๎า 
 2) ผช.ผจก.แผนกบริการสํวนหน๎า 
 3) พนักงานต๎อนรับ 
 4) พนักงานสํารองห๎องพัก 
 5) พนักงานโทรศัพท์ 
 6) พนักงานการเงินสํวนหน๎า 
 7) พนักงานสํวนบริการในเครื่องแบบ 
 8) ผู๎ตรวจสอบบัญชีภาคคํ่า 
 9) อื่นๆ (โปรดระบุ)_____________________ 
6. ประสบการณ์ในการทํางานที่โรงแรมแหํงนี้__________ปี__________เดือน 
7. ที่อยูํที่สามารถติดตํอได๎ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
E-mail _______________________________ Line________________________________ 
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เอกสารประกอบการใช๎แบบสัมภาษณ์ (สําหรับผู๎สัมภาษณ์) 
 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวตามแนวคิด 
โมเดล SERVQUAL 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

โมเดล 
SERVQUAL 

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการบริการ 

1.ความเป็น
รูปธรรมของการ
บริการ
(Tangibles)  
 

ด๎านสถานที่ 
1) บริเวณโถงโรงแรมอยูํในสภาพดี สะอาด มีการตกแตํงอยํางดี รวมถึง

การออกแบบแสงสวํางได๎เพียงพอ 
2) มีพ้ืนที่นั่งพักคอยหรือบริการอเนกประสงค์อยํางน๎อยในสภาพดีและ

เพียงพอกับลูกค๎า 
3) มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยในการให๎บริการลูกค๎า

รวมถึงมีฟรีไว-ไฟ ให๎บริการอยํางทั่วถึง 
4) มีหนังสือพิมพ์นิตยสาร แผํนพับ และบริการให๎ข๎อมูลทีนําสนใจและ

ข๎อมูลบริเวณรอบที่พัก 
5) มีใบแสดงราคาห๎องพัก ติดไว๎ในที่เปิดเผยและเห็นได๎ชัดเจน 
6) มีการบันทึกรายการเก่ียวกับผู๎พักลงในบัตรทะเบียนผู๎พัก 
7) มีห๎องน้ําสาธารณะแยกชาย-หญิง ที่สะอาดถูกสุขลักษณะพร๎อมเครื่อง

อํานวยความสะดวกในห๎องน้ําให๎บริการอยํางเพียงพอ 
8) มีลิฟท์ในสภาพใช๎งานได๎ดีบริการและแยกทางเฉพาะสําหรับขนสัมภาระ 
9) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ดับเพลิงอยํางเพียงพอและเข๎าถึงได๎

งําย 
ด๎านการให๎บริการของพนักงาน 

1) เครื่องแบบของพนักงานเรียบร๎อย สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
2) พนักงานมีความสุภาพเรียบร๎อย 
3) พนักงานมีความรู๎และเข๎าใจข๎อมูลของโรงแรม สถานที่ทํองเที่ยวและ

สถานที่สําคัญใกล๎เคียง 
4) พนักงานให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน 
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โมเดล 
SERVQUAL 

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการบริการ 

2. ความนําเชื่อถือ
และไว๎วางใจได๎ 
(Reliability) 

1) การให๎บริการตามท่ีได๎ตกลงสัญญาไว๎ 
2) แจ๎งให๎ผู๎รับบริการทราบลํวงหน๎ากํอนถึงเวลาที่ให๎บริการ 
3) เมื่อลูกค๎ามีปัญหา โรงแรมแสดงความจริงใจในการแก๎ปัญหานั้น 
4) โรงแรมมีการให๎บริการที่ถูกต๎องตั้งแตํครั้งแรก เชํน การให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง 
5) พนักงานต๎อนรับมีความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อมูลที่พักที่ทํองเที่ยวและ
สถานที่สําคัญที่เก่ียวข๎อง 
6) มีการออกเอกสารหลักฐานการรับจํายคําใช๎บริการอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน 
7) มีเอกสารแสดงข๎อจํากัดความรับผิดชอบไว๎ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนและใน
หอ๎งพักทุกห๎อง 
8) มีใบแสดงราคาห๎องพัก ติดไว๎ในทีเปิดเผยและเห็นได๎ชัดเจน 
9) พนักงานขนสัมภาระของผู๎เข๎าพักวางไว๎บนทีวางอยํางครบถ๎วนเป็น
ระเบียบ และนําสํงจนถึงห๎องพัก 
10) พนักงานขนสัมภาระของผู๎เข๎าพักวางไว๎บนที่วางอยํางครบถ๎วนเป็น
ระเบียบ และนําสํงจนถึงรถ 

3. ความรวดเร็วใน
การตอบสนองตํอ
ลูกค๎า
(Responsiveness) 

1) พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2) ให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉง คลํองแคลํว 
3) บริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใสแม๎ในเวลาเรํงรีบ 
4) เตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลาเมื่อผู๎รับบริการต๎องการ 
5) พนักงานจะบอกลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎เมื่อใด 
6) พนักงานโรงแรมจะต๎องพร๎อมที่จะให๎บริการได๎ทันทํวงที 
7) พนักงานโรงแรมจะต๎องเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า 
8) พนักงานบริการพร๎อมตอบสนองตํอคําร๎องขอของลูกค๎า 
9) ลูกค๎าสามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว มีพนักงานหรือหัวหน๎า
พร๎อมการให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดขึ้นอยํางทันทํวงที 
10) มีการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคมออนไลน์ 
11) จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพักตลอด 24 ชั่วโมง 
12) เวลาที่ใช๎ในการ Check in check out รวดเร็วทันใจ 
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โมเดล 
SERVQUAL 

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการบริการ 

3. ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองตํอลูกค๎า
(Responsiveness) 

1) เวลาที่ใช๎ในการต๎อนรับของกลุํมอาหารเช๎า บุฟเฟ่ และห๎องอาหาร 
รวดเร็วทันใจ 

4. การให๎ความม่ันใจแกํ
ลูกค๎า (Assurance) 
 

1) พนักงานแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย และสะอาด 
2) พนักงานมีบุคลิกมารยาท อัธยาศัยทีดี สุภาพอํอนน๎อม และเป็นมิตร 
3) พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
4) พนักงานมีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่ให๎บริการ 
5) มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 
6) มีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 ชั่วโมง 
7) พนักงานหรือหัวหน๎าพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดขึ้นอยําง
ทันทํวงที  
8) พนักงานต๎อนรับสํวนหน๎ามีผู๎ชายเพื่อดูแลผู๎เข๎าพักและพนักงาน
ผู๎หญิง 
9) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ดับเพลิงอยํางเพียงพอและเข๎าถึง
ได๎งําย  
10) ฝ่ายบุคคลจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันเกิดอัคคีภัย 
ศิลปะการป้องกันตัวเองในยามฉุกเฉิน 

5. การเอาใจใสํลูกค๎า
เป็นรายบุคคล 
(Empathy) 

1) โรงแรมติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎อยํางเหมาะสม 
2) พนักงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางชาติได๎ตามความ
เหมาะสม 
3) พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
4) พนักงานถือประโยชน์สูงสุดของผู๎รับบริการเป็นสําคัญ 
5) พนักงานมีความเข๎าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการ 
6) โรงแรมสามารถจัดสรรเวลารองรับลูกค๎าท่ีเข๎าใช๎บริการตอลด 24 
ชั่วโมง 
7) พนักงานเข๎าใจความต๎องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค๎า 
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โมเดลSERVQUAL เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการบริการ 

5. การเอาใจใสํลูกค๎า
เป็นรายบุคคล 
(Empathy) 

8) พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและตํางภาษาที่ไมํใชํภาษา
ท๎องถิ่น 
9) พนักงานมีความรู๎ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษาที่สอดคล๎องกับบริบท
ของผู๎พักท่ีนั้น ๆ 

5. การเอาใจใสํลูกค๎า
เป็นรายบุคคล 
(Empathy) 

1) พนักงานแสดงออกท่ีดี และให๎ข๎อมูลที่เข๎าใจงํายแกํลูกค๎าที่มีความ
แตกตํางกัน 
2) โรงแรมมีชํองทางการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ 
3) พนักงานควรมีจิตวิทยาการบริการนักทํองเที่ยว ที่หลากหลายทั้งวัย 
วัฒนธรรม และภาษา 
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แบบสัมภาษณ์การวิจัยสําหรับผู๎ใช๎บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในกรุงเทพมหานคร 
 
เรื่อง แนวทางการพัฒนามาตรวัดและการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนามาตรวัดและการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการ
แผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ
แนวทางสําหรับการพัฒนามาตรวัดและการเสริมสร๎างคุณภาพการบริการแผนกบริการสํวนหน๎า
โรงแรมระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 12 หน๎า แบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
 สํวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม
ระดับ 3 ดาวในกรุงเทพมหานคร 
 สํวนที่ 2 ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
  
 ผู๎วิจัยใครํขอความรํวมมือทํานในการตอบแบบสัมภาษณ์ถามฉบับนี้ โดยกรุณาตอบให๎ครบ
ทุกข๎อและตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวทําน หรือความรู๎สึกของทํานมากท่ีสุด 
 ทั้งนี้ ผู๎วิจัยจะนําข๎อมูลที่ได๎มาแปรผลในภาพรวม โดยคําตอบทุกคําตอบของทํานจะได๎รับ
การเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไมํมีผลกระทบใดๆตํอตัวทําน เพราะข๎อมูลจะถูกนํามาใช๎ในการ
วิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยตํอไป 
  
 ขอขอบคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือ และสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ถามครั้งนี้ 
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สํวนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในกรุงเทพมหานคร 
 ทํานมีความคิดเห็นตํอคุณภาพการให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมที่ทํานเข๎าพัก
อาศัยในประเด็นตํอไปนี้อยํางไรบ๎าง 
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรม  
 1.1 โปรดแสดงความคิดเห็นตามการรับรู๎จริงตํอคุณภาพการให๎บริการด๎าน “ความเป็น
รูปธรรมของการบริการ” 
 

 

 
 

 
 
 1.2 การให๎บริการด๎านความเป็นรูปธรรมของการบริการที่ทํานคิดวําต่ํากวําความคาดหวัง
กํอนเข๎ารับบริการมีอะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 
 

 

 
 

 

 
 1.3 ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด๎าน “ความเป็นรูปธรรมของการบริการ” 
 
 

 
 

 

 
 



120 

2. ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎  
 2.1 โปรดแสดงความคิดเห็นตามการรับรู๎จริงตํอคุณภาพการให๎บริการด๎าน “ความเชื่อถือ
และไว๎วางใจได๎” 
 

 

 
 

 

 
 

 
 2.2 การให๎บริการที่ทํานคิดวําต่ํากวําความคาดหวังกํอนเข๎ารับบริการของทํานมีอะไรบ๎าง 
โปรดอธิบาย 
 

 
 

 

 
 

 

 
 2.3 ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด๎าน “ ความเชื่อถือและไว๎วางใจได๎” 
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3. ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอลูกค๎า 
 3.1 โปรดแสดงความคิดเห็นตามการรับรู๎จริงตํอคุณภาพการให๎บริการด๎าน ”ความรวดเร็ว
ในการตอบสนองตํอลูกค๎า” 
 

 

 
 

 

 
 

 
 3.2 การให๎บริการที่ทํานคิดวําต่ํากวําระดับความคาดหวังกํอนเข๎ารับบริการของทํานมี
อะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 

 
 

 

 
 

 
 3.3 ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด๎าน “ความรวดเร็วในการตอบสนองตํอ
ลูกค๎า” 
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4. การให๎ความม่ันใจแกํลูกค๎า 
 4.1 โปรดแสดงความคิดเห็นตามการรับรู๎จริงตํอคุณภาพการให๎บริการด๎าน “การให๎ความ
มั่นใจแกํลูกค๎า” 
 

 

 
 

 

 
 

 
 4.2 การให๎บริการที่ทํานคิดวําต่ํากวําระดับความคาดหวังกํอนเข๎ารับบริการของทํานมี
อะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 

 
 

 

 
 

 

 
 4.3 ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด๎าน “การให๎ความมั่นใจแกํลูกค๎า” 
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5. การเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
 5.1 โปรดแสดงความคิดเห็นตามการรับรู๎จริงตํอคุณภาพการให๎บริการด๎าน “การเอาใจใสํ
ลูกค๎าเป็นรายบุคคล” 
 

 

 
 

 

 
 
 5.2 การให๎บริการที่ทํานคิดวําต่ํากวําระดับความคาดหวังกํอนเข๎ารับบริการของทํานมี
อะไรบ๎าง โปรดอธิบาย 
 
 

 
 

 

 
 

 
 5.3 ข๎อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพด๎าน “การเอาใจใสํลูกค๎าเป็นรายบุคคล” 
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สํวนที่ 2 ปัจจัยสํวนบุคคลของผู๎ให๎สัมภาษณ์ 
1. เพศ  1) ชาย    2) หญิง 
2. อายุ..............................................................ปี 
3. อาชีพ 
 1) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2) นักศึกษา 
 3) พนักงานธุรกิจเอกชน   4) ธุรกิจสํวนตัว 
 5) เกษตรกร/ประมง    6) เกษียณอายุ 
 7) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................... 
4. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
  1) ต่ํากวํา 15,000 บาท    2) 15,001-20,000 บาท 
  3) 20,001-25,000 บาท    4) 25,001-30,000 บาท 
  5) มากกวํา 30,000 บาท 
5. สถานภาพสมรส 
 1) โสด  2) สมรส  3) หม๎าย/ หยําร๎าง / แยกกันอยูํ 
6. การศึกษาขั้นสูงสุด 
 1) ต่ํากวํามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเทํา 
 3) อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเทํา 
 4) ปริญญาตรี 
 5) สูงกวําปริญญาตรี 
7. ที่อยูํที่สามารถติดตํอได๎ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
E-mail _______________________________ Line________________________________ 
8. การเข๎าพัก 
 1) ครั้งแรก     2) มากกวํา 1 ครั้ง (ระบุ)__________ครั้ง 
9. เป้าหมายของการเดินทางมาครั้งนี้ 
 1) ทํองเที่ยว/พักผํอน   2) ทัศนศึกษา 
 3) ประชุมสัมมนา/อบรม  4)เยี่ยมญาติ/เพ่ือน 
 5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) _______________________________ 
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10. ประเภทห๎องที่พัก_______________________________และระยะเวลาที่พักท่ีโรงแรม
ทั้งหมด________________คืน 
11. จํานวนคนที่เดินทางมาพักด๎วยกัน 
 1) คนเดียว 
 2) 2 คนและ__________________________(สถานะผู๎รํวมเดินทาง) 
 3) มาเป็นหมูํคณะจํานวน__________คน 
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เอกสารประกอบการใช๎แบบสัมภาษณ์ (สําหรับผู๎สัมภาษณ์) 
 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการให๎บริการของแผนกบริการสํวนหน๎าโรงแรมระดับ 3 ดาวตามแนวคิด 
โมเดล SERVQUAL 5 องค์ประกอบ  ดังนี้ 
 

โมเดล 
SERVQUAL 

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการบริการ 

1. ความเป็น
รูปธรรมของการ
บริการ
(Tangibles) 
 

ด๎านสถานที่ 
1) บริเวณโถงโรงแรมอยูํในสภาพดี สะอาด มีการตกแตํงอยํางดี รวมถึง

การออกแบบแสงสวํางได๎เพียงพอ 
2) มีพ้ืนที่นั่งพักคอยหรือบริการอเนกประสงค์อยํางน๎อยในสภาพดีและ

เพียงพอกับลูกค๎า 
3) มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยในการให๎บริการลูกค๎า

รวมถึงมีฟรีไว-ไฟ ให๎บริการอยํางทั่วถึง 
4) มีหนังสือพิมพ์นิตยสาร แผํนพับ และบริการให๎ข๎อมูลทีนําสนใจและ

ข๎อมูลบริเวณรอบทีพัก 
5) มีใบแสดงราคาห๎องพัก ติดไว๎ในที่เปิดเผยและเห็นได๎ชัดเจน 
6) มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับผู๎พักลงในบัตรทะเบียนผู๎พัก 
7) มีห๎องน้ําสาธารณะแยกชาย-หญิง ที่สะอาดถูกสุขลักษณะพร๎อมเครื่อง

อํานวยความสะดวกในห๎องน้ําให๎บริการอยํางเพียงพอ 
8) มีลิฟท์ในสภาพใช๎งานได๎ดีบริการและแยกทางเฉพาะสําหรับขนสัมภาระ 
9) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ดับเพลิงอยํางเพียงพอและเข๎าถึงได๎

งําย 
 ด๎านการให๎บริการของพนักงาน 

1) เครื่องแบบของพนักงานเรียบร๎อย สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
2) พนักงานมีความสุภาพเรียบร๎อย 
3) พนักงานมีความรู๎และเข๎าใจข๎อมูลของโรงแรม สถานที่ทํองเที่ยวและ

สถานที่สําคัญใกล๎เคียง 
4) พนักงานให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน 
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โมเดล 
SERVQUAL 

เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพการบริการ 

2. ความนําเชื่อถือ
และไว๎วางใจได๎ 
(Reliability) 

1) การให๎บริการตามท่ีได๎ตกลงสัญญาไว๎ 
2) แจ๎งให๎ผู๎รับบริการทราบลํวงหน๎ากํอนถึงเวลาที่ให๎บริการ 
3) เมื่อลูกค๎ามีปัญหา โรงแรมแสดงความจริงใจในการแก๎ปัญหานั้น 
4) โรงแรมมีการให๎บริการที่ถูกต๎องตั้งแตํครั้งแรก เชํน การให๎ข๎อมูลที่

ถูกต๎องครบถ๎วน 
5) พนักงานต๎อนรับมีความรู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับข๎อมูลที่พักท่ีทํองเที่ยวและ

สถานที่สําคัญที่เก่ียวข๎อง 
6) มีการออกเอกสารหลักฐานการรับจํายคําใช๎บริการอยํางถูกต๎อง 

ครบถ๎วน 
7) มีเอกสารแสดงข๎อจํากัดความรับผิดชอบไว๎ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนและ

ในห๎องพักทุกห๎อง 
8) มีใบแสดงราคาห๎องพัก ติดไว๎ในทีเปิดเผยและเห็นได๎ชัดเจน 
9) พนักงานขนสัมภาระของผู๎เข๎าพักวางไว๎บนทีวางอยํางครบถ๎วนเป็น

ระเบียบ และนําสํงจนถึงห๎องพัก 
10) พนักงานขนสัมภาระของผู๎เข๎าพักวางไว๎บนที่วางอยํางครบถ๎วนเป็น

ระเบียบ และนําสํงจนถึงรถ 

3. ความรวดเร็วใน
การตอบสนองตํอ
ลูกค๎า
(Responsiveness) 

1) พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

2) ให๎บริการด๎วยความกระฉับกระเฉง คลํองแคลํว 
3) บริการด๎วยความยิ้มแย๎มแจํมใสแม๎ในเวลาเรํงรีบ 
4) เตรียมพร๎อมที่จะให๎บริการตลอดเวลาเมื่อผู๎รับบริการต๎องการ 
5) พนักงานจะบอกลูกค๎าชัดเจนวําจะสามารถให๎บริการได๎เมื่อใด 
6) พนักงานโรงแรมจะต๎องพร๎อมที่จะให๎บริการได๎ทันทํวงที 
7) พนักงานโรงแรมจะต๎องเต็มใจที่ให๎บริการแกํลูกค๎า 
8) พนักงานบริการพร๎อมตอบสนองตํอคําร๎องขอของลูกค๎า 
9) ลูกค๎าสามารถติดตามข๎อเรียกร๎องได๎อยํางรวดเร็ว มีพนักงานหรือ

หัวหน๎าพร๎อมการให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดข้ึนอยํางทันทํวงที 
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3. ความรวดเร็วใน
การตอบสนองตํอ
ลูกค๎า
(Responsiveness) 

11) มีการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคมออนไลน์ 
12) จํานวนพนักงานเพียงพอกับจํานวนผู๎เข๎าพักตลอด 24 ชั่วโมง 
13) เวลาที่ใช๎ในการ Check in Check Out รวดเร็วทันใจ 
14) เวลาที่ใช๎ในการต๎อนรับของกลุํมอาหารเช๎า บุฟเฟ่ และห๎องอาหาร 
รวดเร็วทันใจ 

4. การให๎ความม่ันใจ
แกํลูกค๎า 
(Assurance) 
 

1) พนักงานแตํงกายสุภาพเรียบร๎อย และสะอาด 
2) พนักงานมีบุคลิกมารยาท อัธยาศัยทีดี สุภาพอํอนน๎อม และเป็นมิตร 
3) พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
4) พนักงานมีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่ให๎บริการ 
5) มีเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 
6) มีพนักงานสํวนหน๎าคอยดูแล 24 ชั่วโมง 
7) พนักงานหรือหัวหน๎าพร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะตํอปัญหาที่เกิดขึ้นอยําง
ทันทํวงที 
8) พนักงานต๎อนรับสํวนหน๎ามีผู๎ชายเพื่อดูแลผู๎เข๎าพักและพนักงานผู๎หญิง 
9) มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ดับเพลิงอยํางเพียงพอและเข๎าถึง
ได๎งําย 
10) ฝ่ายบุคคลจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันเกิดอัคคีภัย ศิลปะ
การป้องกันตัวเองในยามฉุกเฉิน 

5. การเอาใจใสํลูกค๎า
เป็นรายบุคคล 
(Empathy) 

1) โรงแรมติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาตํางชาติได๎อยํางเหมาะสม 
2) พนักงานสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางชาติได๎ตามความ
เหมาะสม 
3) พนักงานสามารถให๎ข๎อมูลและความชํวยเหลือได๎ตามหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
4) พนักงานถือประโยชน์สูงสุดของผู๎รับบริการเป็นสําคัญ 
5) พนักงานมีความเข๎าใจลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู๎รับบริการต๎องการ 
6) โรงแรมสามารถจัดสรรเวลารองรับลูกค๎าท่ีเข๎าใช๎บริการตอลด 24 ชั่วโมง 
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5. การเอาใจใสํ
ลูกค๎าเป็นรายบุคคล 
(Empathy) 

7) พนักงานเข๎าใจความต๎องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค๎า 
8) พนักงานเข๎าใจในวัฒนธรรมของแตํละชาติและตํางภาษาที่ไมํใชํภาษา
ท๎องถิ่น 
9) พนักงานมีความรู๎ด๎านภาษามากกวําหนึ่งภาษาที่สอดคล๎องกับบริบทของผู๎
พักท่ี นั้น ๆ 
10) พนักงานแสดงออกที่ดี และให๎ข๎อมูลที่เข๎าใจงํายแกํลูกค๎าท่ีมีความ
แตกตํางกัน 
11) โรงแรมมีชํองทางการสื่อสารกับลูกค๎าผําน E-mail หรือสื่อสังคม
ออนไลน์ 
12) พนักงานควรมีจิตวิทยาการบริการนักทํองเที่ยว ที่หลากหลายทั้งวัย 
วัฒนธรรม และภาษา 
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