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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการใช้ บริ การและความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริ การ ประชากร คื อ
ผู้ ใช้ บริ การที่ มาใช้ บริ การโรงแรมระดั บ 5 ดาว เซ็ นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั นเซ็ นเตอร์ เซ็ นทรั ลเวิ ลด์ เป็ นเวลา
อย่ างน้ อย 1 คื น จานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย คื อ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าพักในแต่ละครั้ง 1 คืน
ตั ดสิ นใจในการเลื อกที่ พั กด้ วยตั วเอง จองห้ องพั กทางโทรศั พท์ ใช้ บริ การห้ องพั กแบบ Executive Suite ใช้ บริ การห้ องพั ก
ในอั ตรา 5,001-8,000 บาท และเข้ าพั กโรงแรมนี้ เนื่ องจากมี สถานที่ สะอาด ตกแต่ งสวยงาม (2) ผู้ ใช้ บริ การมี ความพึ งพอใจ
ในการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์แ ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั นเซ็ นเตอร์ เซ็ นทรั ลเวิ ลด์ อยู่ ในระดั บปานกลางทั้ ง 7 ด้ าน ดั งนี้ ด้ านราคา ด้ านผลิ ตภั ณฑ์ /บริ การ
ด้านกระบวนการ ด้ านบุคคล ด้านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาดั บ
(3) ผู้ ใช้ บริ การที่ มี เพศ และรายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน ต่ างกั น มี ความพึ งพอใจต่ อการใช้ บริ การโรงแรมระดั บ 5 ดาว เซ็ นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ไม่แตกต่างกัน (4) ผู้ใช้บริการที่มีพฤติกรรมการใช้บริการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, พฤติกรรมใช้บริการ, โรงแรมระดับ 5 ดาว

Abstract
This research. The purpose of this study is to study service behavior and customer satisfaction of
the population, the users of 5-star hotel, Centara Grand and Bangkok Convention Center central World.
For a minimum of 1 night, 400 people using the questionnaire. The statistics used in the research were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. (1) Most respondents stay one night
at a time, deciding on their own accommodation. Phone Book The Executive Suite rooms are available
at the rate of 5,001-8,000 Baht. (2) The users are satisfied with the 5-star hotel Centara Grand and
Bangkok Convention Center. Central World is overall at a moderate level. When considering on a case by
case basis, the users were satisfied with the use of 5-star hotels, Centara Grand and Bangkok Convention
Center. central World The average level of the seven aspects as follows: the price. Product/Service
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Processes in human physical environment Distribution channel and the promotion of marketing,
respectively. (3) Service users with sex And the average monthly income is very different to the use of
the 5 -star hotel Centara Grand. And Bangkok Convention Center. central World Differences were
statistically significant at the 0.05 level. Age, education and occupation were not significantly different.
(4) Service users with different service behaviors. Satisfied with the 5-star hotel service Centara Grand and
Bangkok Convention Center central World not different.
Keywords: satisfaction, Service behavior, 5 Star Hotels

บทนา

และจิตใจ ความต้องการ (ปัทมนันท์ นิทัศน์สันติกุ ล,
2553) ดังนั้นโรมแรมจึงมีหลายประเภท เพื่อตอบสนอง
และสร้างความพึ งพอใจให้ แก่ แขกผู้ มาพั กมากที่ สุ ด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้บริโภคแต่ละคนมีโอกาสที่จะ
เลือกใช้บริการจากโรงแรมแต่ละแห่งตามความต้องการ
และความถึงใจของตนเองเนื่องจากธุรกิจโรงแรม
มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากธุรกิ จอื่น ๆ ความสาเร็จ
ของธุรกิจโรงแรมขึ้นอยู่กับคุณภาพของพนักงาน
ที่ให้บริการ และการดาเนินงานของโรงแรมที่ต้องจัดให้
มีสิ่งอานวยความสะดวกมากที่ สุด และจะต้องบริการ
แขกผู้มาใช้บริการให้รวดเร็วและดีที่สุด
ธุร กิ จ โรงแรมเปนธุ ร กิ จ ที่ ข ยายตั ว ตาม
การทองเที่ ยวและความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
และจากการเปดเสรีทางดานบริการมีผลทาใหการแขงขัน
ของธุ รกิ จโรงแรมในปจจุ บั นมี การแขงขั นกั น
อยางรุ นแรงมากขึ้ น เนื่ องจากบริ ษั ทที่ ด าเนิ นการ
ดานธุ รกิ จโรงแรม ตางประเทศเขามาดาเนิ นการธุ รกิ จ
ไดอยางเสรี และมี บทบาทในการก าหนดมาตรฐาน และ
การพัฒนาการบริการที่ เป็นสากลมากขึ้น ประกอบกั บ
ปัจจัยนอกเหนือการควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ส่ งผลกระทบตอการด าเนิ นธุ รกิ จตาง ๆ
เปนอยางมาก ท าใหธุ รกิ จโรงแรมที่ ด าเนิ นการ
โดยชาวไทยตองปรับ กลยุท ธการบริก าร และ
สิ่ งอ านวยความสะดวกใหทั นสมั ยเป็ นมาตรฐาน

อุตสาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวถือ ได้ว่าเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศได้เป็นจานวนมาก รัฐบาลจึงให้การสนับสนุน
และส่ งเสริมกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกั บอุ ตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยวอย่างจริงจั ง เช่น การให้การสนับสนุ น
แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ
ธุรกิ จสปา เป็ นต้ น ธุรกิ จการแสดงสิ นค้ านานาชาติ
นับเป็นธุรกิจหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่ สามารถสร้างรายได้ให้กั บประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างและขยายศูนย์แสดงสินค้า
ที่ได้มาตรฐาน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557)
อุตสาหกรรมโรงแรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวซึ่ งจั ดเป็ นอุ ตสาหกรรม
ภาคบริ การนั้ น นั บได้ ว่ าเป็ นธุ รกิ จที่ ได้ เข้ ามามี
บทบาทที่สาคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือเป็นธุรกิจที่ อานวย
ความสะดวกสบายและการบริการต่าง ๆ ให้แก่
ผู้เดินทางและนักท่ องเที่ ยว เนื่องจากที่พั กและ
อาหารเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับบุคคลที่ อยู่ห่างไกลบ้าน
ทั้ งผู้ ที่ เป็ นนั กธุรกิ จและนั กท่ องเที่ ยวย่ อมต้ องการ
ความสะดวกสบายและความพึ งพอใจเหมื อ น
อยู่ที่ บ้านของตนเอง โดยธรรมชาติของบุคคล
ย่ อมมี ความแตกต่ างกั นทั้ งในด้ านร่ างกายอารมณ์
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สากลสามารถแขงขันกั บบริษัทตางชาติได้ (สุพั ฒนา
อิศวภา, 2554)
การดาเนินธุร กิจของโรมแรมนั้นมี ปัจจัย
ประการที่ มีบทบาทส าคัญในการดาเนินงาน อาทิ เช่น
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะ
ทางกายภาพและด้านขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งทั้งหมดนี้
ลูกค้าสามารถรับรู้และสัมผัสได้โดยตรงจากพนักงาน
ที่ มี ความสุ ภาพ อ่อนโยน ดูแลเอาใจใส่ มี ความมั่ นใจ
มีความกระตือรือร้น มีความเป็นมื ออาชีพในการ
ให้บริการ จากความรอบคอบ ถูกต้องแม่นยา และ
รวดเร็วในการให้บริการ ถึงแม้ว่าการบริการจะเป็น
สิ่งที่จับต้องไม่ได้และควบคุมได้ยาก แต่การกระทา
ต่าง ๆ ที่ แสดงออกมานั้นสามารถบ่ งบอกได้ถึงระดั บ
ของคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ
ความพึ งพอใจของลู กค้ าเกิ ดจากการสั มผั ส
ได้ถึงจิตใจในการบริการของพนักงาน ซึ่งหากจะทางาน
บริการแล้ว ความยินดีและเต็มใจให้บริการของพนักงาน
มีความสาคัญยิ่งกว่าเทคนิคในการให้บริการ น้าใจไมตรี
เล็ก ๆ น้ อย ๆ จากคนแปลกหน้ าที่ ได้ รั บในระหว่ าง
การเดิ นทางท่ องเที่ ยวต่ างถิ่ นต่ างแดน เป็ นสิ่ งที่ น่ า
ประทั บใจยิ่ง ฉะนั้นการมี จิตใจในการบริการจึงควรมี
ความสาคัญเป็นอย่างมาก
ส าหรั บ โรงแรมเซ็ น ทาราแกรนด์ แ ละ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ก่ อสร้าง
เมื่ อปี พ.ศ. 2548 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เมื่ อวั นที่ 2 ธันวาคม 2551 มี เป้ าหมายที่ จะมุ่ งเน้ น
ให้บริการโดยอาศัยจุ ดแข็งของแบรนด์ “เซ็ นทารา”
โดยเน้นตลาดที่บริษัทมีความชานาญ คือ ตลาดโรงแรม
เพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Market) และตลาดโรงแรม
เพื่อการประชุมและสัมมนา (MICE Market) มีจุดแข็ง
ในเรื่องห้องคอนเวนชั่นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจ

โรงแรมในประเทศไทยที่สามารถจุดผู้เข้าประชุม
ได้ถึง 5,000 คน และมีห้องพักจานวน 512 ห้อง
ส่ วนในเรื่ องของสิ่ งอ านวยความสะดวก ที่ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูก ค้าได้ในเวลา
เดียวกั น และสามารถรองรับกับการจัดประชุม
ระดับนานาชาติได้ นอกจากนี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ยังตั้งอยู่ในใจกลางแหล่งช้อปปิ้งของกรุง เทพฯ
และย่านธุรกิ จ (สุ พัฒนา อิ ศวภา, 2554) ซึ่งเดินทาง
ไปถึงได้ง่ายทั้ งทางรถยนต์และรถไฟฟ้าบีทีเอส
โรงแรมห้าดาวแห่งนี้เป็นโรงแรมที่โดดเด่นที่สุด
ในบรรดาโรงแรมและรีส อร์ท ในเครือเซ็นทารา
จึงเหมาะสาหรับผูช้ ื่นชอบการช้อปปิง้ ท่องเที่ยวชมเมือง
หรือติดต่อธุรกิจ กลุ่มลูกค้านักธุรกิจของโรงแรม
เซ็ นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั นเซ็ นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ มุ่ งเน้นการจัดประชุม และนิทรรศการ
นานาชาติ ตลอดจนถึ งงานเลี้ ยงขนาดใหญ่ และ
การประชุมภาคธุรกิจและราชการ พร้อมทั้ งกลุ่ม
นั กท่ องเที่ ยวระดั บสู งที่ ต้ องการความสะดวกสบาย
ของโรงแรมใจกลางเมืองเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
นอกจากนี้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชั นเซ็ นเตอร์ เซ็ นทรั ลเวิ ลด์ ได้ รั บ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาด้านการเมือง
ส่งผลให้ จ านวนลู กค้าที่ เข้าพั กลดน้ อยลง ตลอดจน
อัตราราคาห้องพักจาเป็นต้องลดเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้ องการของลู กค้ า แม้ ว่ าจะได้ รั บการยอมรั บ
จากลูกค้า เนื่องจากองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ
ของโรงแรม ซึ่ งเป็ นองค์ ประกอบส าคั ญ ในการ
สร้ างคุ ณค่ าให้ กั บธุ รกิ จ แต่ ไม่ สามารถหลี กเลี่ ยง
การแข่งขันทางด้านราคาที่มกี ารแข่งขันอย่างสูง (กรกมล
ไตรประเสริฐ, 2553) ซึ่งผู้บริหารของโรงแรมจ าเป็น
ต้ อ งวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด ของลู ก ค้ า
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เพื่อสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
และด้ านใดที่ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจของ
ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อทาการปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงกั บ
ความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สดุ และเมื่อลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจและมาใช้บริการมากขึ้นจะส่งผล
ให้เกิดรายได้ มีผลกาไรตามมา เกิดการสร้างงาน
และกระจายรายได้ อั นเป็ นตั วขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
และฟื้นฟูฐานะของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนาประเทศต่อไป
จากเหตุ ผลดั งกล่ าวข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยจึ งต้ อง
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรม
ระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็ นเตอร์ เซ็ นทรั ลเวิ ลด์ ในด้ านผลิ ตภั ณฑ์ /บริการ
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านขั้นตอนการให้บริก าร เพื่ อจะนาผลที่ ได้จาก
การศึกษามาปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งวางแผน
และพัฒนาด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ให้สามารถตอบสนอง
ต่ อ ความ ต้ อ งก ารขอ งลู กค้ าให้ ม าก ที่ สุ ด
เพื่ อรักษาฐานลูกค้าเก่ า ที่ มี แนวโน้ มกลับมาพั กซ้ า
และเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ต่อไป

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรม
การใช้บริการ
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติงาน ถื อเป็ น
ปั จ จัย ส าคั ญ ที่ ท าให้ บุ คคลมี ค วามรู้ สึก ที่ ดี ต่ อ
การปฏิบัติงานรวมถึงเป็นแรงกระตุ้นที่ ช่วยให้
บุคคลมี ความตั้ง ใจในการปฏิ บัติงานอย่างเต็ ม
ความสามารถ ทาให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้กาหนดไว้อย่างไร
ก็ ตามได้มี นัก วิชาการทางการศึก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ
ในการปฏิ บั ติงานไว้ ดั งนี้ วรูม (Vroom, 1953) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติและ
ความพึ งพอใจในสิ่ งหนึ่ งสามารถใช้ แทนกั นได้
ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจ
ในสิ่ ง นั้น และทั ศ นคติ ด้านลบจะแสดงให้ เห็ น
สภาพความไม่ พึงพอใจ เช่นเดียวกับ วอลแมน
(Wolman, 1978, p. 283) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นสภาพความรู้สึก (feeling) ของมนุษย์
ที่มี ความสุข ความอิ่ม เอมใจเมื่ อความต้องการ
(wants) หรื อแรงจู งใจ (motivation) ของตนได้ รั บ
ซึ่ ง วอลลาสทิ น (Wallerstein, 1971, pp. 25-26)
กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก ที่เกิ ดขึ้น
เมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็น
ความรู้สึกขั้นสุดท้าย (end state in felling) ที่ ได้รับ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ขณะที่ นฤมล ผู้อุตส่าห์
(2548, หน้า 5) กล่าวความ พึงพอใจว่า ความสุ ขของ
คนที่ เกิ ดจากการปฏิ บั ติ งานและได้ รั บผลตอบแทน
ความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น
ในการทางาน มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทางานให้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการใช้ บริ การโรงแรม
ระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
2. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริ การ
โรงแรมระดั บ 5 ดาว เซ็ นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
3. เพื่ อเปรียบเที ยบความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชั นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จ าแนก
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ได้เต็มความสามารถ มี ขวัญและก าลังใจซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะมีผลต่อคุณภาพการทางาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทางาน ส่งผลต่อความสาเร็จ
ตามเป้ าหมายขององค์ กร จากความหมายข้ างต้ น
สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกของ
บุค คลที่ มี ต่ อสิ่ ง ใดสิ่ง หนึ่ ง ความรู้ สึก พึ ง พอใจ
จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับ ในสิ่ง ที่ต้องการ หรือ
บรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกดังกล่าว
จะลดลงหรือไม่ เกิดขึ้นหากความต้อ งการหรือ
จุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
นอกจากนี้ สาโรช ไสยสมบัติ (2534,
หน้ า 15) กล่ าวถึ งความส าคั ญของความพึ งพอใจว่ า
ความพึ ง พอใจเป็ น ปั จ จั ยส าคั ญ ที่ ช่วยให้ ง าน
ประสบผลสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับ
การให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญประการแรกที่
เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของงาน
บริ ก ารก็ คื อ จ านวนผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร ดั ง นั้ น
ผู้บ ริห ารที่ ชาญฉลาดจึง ควรอย่างยิ่ง ที่ จ ะต้อ ง
ศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ
ที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มาใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
องค์กรให้มีป ระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูง
ที่ สุด จากความส าคัญดั งกล่าวสรุปได้ว่า หากบุคคล
มี ความพึ งพอใจย่ อมส่ งผลต่ อความเจริ ญก้ าวหน้ า
ของหน่วยงาน ตลอดจนทาให้เกิดความศรัทธา
ในหน่วยงานต่อไป
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับส่วนประสม
ทางการตลาด
ในปี 1995 สมาคมการตลาดอเมริกัน
นิยามคาว่า ส่ วนประสมทางการตลาดว่าเป็ น
ส่วนประสมของตัวแปรทางการตลาดที่ บ ริษั ท
สามารถควบคุมได้ และเป็นสิ่งที่บริษัทใช้เพื่อให้

บรรลุยอดขายในตลาดเป้าหมายตามที่ต้องการ
ผู้ทาการตลาดควบคุมส่วนประสมทางการตลาด
โดยกาหนดสัดส่วนขององค์ประกอบแต่ละส่วน
อย่ างเหมาะสมเพื่ อ ให้ บ ริษั ท สามารถด าเนิ น
ธุรกิจ ของตนให้บังเกิดประสิท ธิผ ลสูงสุด (สิท ธิ์
ธี ร สรณ์ , 2552) ส่ ว นประสมทางการตลาด
(The Service Marketing Mix) จัดเป็นส่วนหนึ่ ง
ของกลยุ ทธ์ ท างการตลาด (Marketing Strategies)
นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาดสาหรับ
สินค้าทั่วไปที่ประกอบด้วย 4 Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
และการบริ การ (Product) ราคา (Price) ช่องทาง
การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) และยังมีส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นมา
อีก 3 ส่วน คือ บุคลากร (People) ประเภทของ
การให้บริการ (Process) การสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2552,
หน้า 183-186) สรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด
คือ เครื่องมือหรือปัจจัยทางกรตลาดที่ควบคุมได้
ที่ธุรกิจต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจแก่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หรือ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความ
ต้องการสินค้าและบริการของตน ซึ่งหลังจากที่
นั กการตลาดท าความเข้ าใจความต้ องการของ
ผู้บริโภคแล้ว งานสาคัญลาดับต่อมาคือ การหาทาง
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งในการ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ บ ริ โภคอย่ างมี
ประสิ ท ธิภาพนั้ น นั กการตลาดได้มี ก ารพั ฒ นา
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ
4P’s ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง
การจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้
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ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึ งพอใจ
แก่ผู้บริโภค
คาว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ถู ก ใช้ เป็ นครั้ งแรกในปี 1953 โดย Borden
ในโอกาสกล่าวสุนทรพจน์เข้ารับ ตาแหน่งนายก
สมาคมการตลาดอเมริ กั น (American Marketing
Association) และเขาได้ใช้คานี้อีกครั้งในปี 1964
ในบทความเรื่ อง The concepts of the Marketing
Mix ในวารสาร Journal of Advertising Research
ส่ วนประสมทางการตลาดในความคิ ดของ Borden
(1964) รวมองค์ ป ระกอบถึ ง 14 ตั ว ซึ่ ง ได้ แก่
ผลิตภัณฑ์ (Product) การวางแผน (Planning) การตั้ง
ราคา (Pricing) การสร้ างตราผลิ ตภั ณฑ์ (Branding)
ช่อ งทางการจ าหน่ า ย (Distribution Channel)
การขายโดยบุคคคล (Personal Selling) การโฆษณา
(Advertising) การส่งเสริมการขาย (Promotion)
การบรรจุ ภั ณฑ์ (Packaging) การจั ด วางสิ น ค้ า
(Display) การให้ บริ การ (Servicing) การจั ดการกั บ
สินค้าทางกายภาพ (Physical Handling) และการหา
และวิเคราะห์ข้อมูล (Fact Finding and Analysis)
ทั้ งนี้ แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาด
ของ Mc Marthy เหมาะที่ จะใช้ในการวางแผน
การตลาด ใกล้กับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่มากนัก
ผลิตภัณฑ์ ประเภทบริก ารมีลักษณะเฉพาะบาง
ประการที่ ท าให้ผู้ทาการตลาดต้อ งปรับเปลี่ยน
ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสม เช่น ในปี 1981
Boom และ Bitner เสนอว่า ส่วนประสมทางการตลาด
สาหรับผลิตภัณฑ์ ประเภทบริการควรมีองค์ประกอบ
อี ก 3 ประการ ซึ่ ง ได้ แ ก่ คน (People) สิ่ ง ที่
ปรากฏทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) จึ งเรี ยกรวมกั บส่ วนประสม
ทางการตลาดเดิมที่มี 4 ประการว่า 7P’s

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
สมชาติ กิ จยรรยง (2536, หน้ า 42-43)
ได้ ให้ ค าจ ากั ด ความ ของก ารบ ริ ก ารไว้ ว่ า
การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่น
ในอันที่จะทาให้ผู้อื่นได้รับความสุข ความสะดวก
ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน (2540, หน้า 41)
ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ
หมายถึง การปฏิบัติงานให้ความสะดวก
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคนอื่ น ๆ
(2546, หน้า 431) ให้ความหมายของการบริการ
ไว้ว่า เป็ นกิ จกรรมผลประโยชน์ หรือความพึ งพอใจ
ที่ส ามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูก ค้าได้
ตัวอย่างเช่นโรงเรียน โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล
โรงแรม ฯลฯ
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า
การบริ ก ารเป็ น การปฏิ บั ติ ง านที่ ก ระท าหรื อ
ติดต่อและเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ
ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งด้วยวิธีการใด ๆ
ก็ ตามซึ่ง เป็น การกระท าให้ผู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งได้รั บ
ความช่วยเหลือจัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น
การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดของคุณภาพ
การให้บริการคือการจัดบริการที่ต้องตอบสนอง
ความต้ อ งการและสร้ างความพึ ง พอใจให้ แ ก่
ผู้ใช้บริการ เป็นผลจากการเปรียบเทียบความคาดหวัง
และการรับรู้ในบริการเมื่อคุณภาพของการบริการ
ถูกประเมินโดยผู้มารับบริการ ดังนั้น ถ้าบริการหนึ่ง ๆ
สามารถตอบสนองความต้องการได้ ถือว่าบริการหนึ่ง ๆ
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้
ถือว่าบริการนั้ นมี คุ ณภาพ ดังนั้น สามารถแยก
องค์ ป ระกอบของความต้ อ งการบริ การเป็ น
2 ประเภท คื อ (1) บริ การหลั กที่ ต้ องการจริ ง ๆ
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(care services) หมายถึง บริการที่ผู้มารับบริการ
ต้องการมากจนทาให้เกิดการตัดสินใจมารับบริการนั้น ๆ
ความต้องการเหล่านี้มักคงที่ ส าหรับปัญหาหรือ
ความต้องการอย่างหนึ่ง หากไม่ สามารถตอบสนอง
ความต้องการชนิดนี้ได้ ผู้มารับบริการเกิ ดความ
ไม่ พอใจ และประเมินบริการที่ ได้รับว่าไม่ มี คุณภาพ
(2) บริ ก ารที่ เกี่ ย วเนื่ อ ง (peripheral services)
หมายถึง บริการที่มิใช่บริการหลัก แต่เป็นบริการอื่น
ๆ ที่ ผู้ ให้ บริ การสามารถให้ ร่ วมกั บบริ การหลั ก ที่
ต้องการจริง อันมี ส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพของ
บริการได้
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Schiffman and Kanuk (1994, p. 5)
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทาการค้นหา การซื้อ การใช้
การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ
ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขา
ศุ ภร เสรี รั ตน์ (2540, หน้ า5-6) กล่ าวว่ า
พฤติ กรรมผู้ บริโภค หมายถึ ง พฤติ กรรมของบุ คคล
ที่ เกี่ ยวข้องกั บการซื้ อ และการใช้ สินค้ าและบริการ
(ผลิตภัณ ฑ์ ) โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
ที่ บุคคลต้องการตัด สินใจทั้ ง ก่ อ นและหลัง การ
กระทาดังกล่าว
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล
(2545, หน้ า 6) ได้ ให้ ค วามหมายของ ค าว่ า
“พฤติกรรมผู้บริโภค”ว่าเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล
กระทาเมื่อได้รับบริโภคหรือสินค้าบริการ รวมไป
ถึงการขจัดสินค้าหรือบริการหลังการบริโภคด้วย
ดั งนั้ น พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค หมายถึ ง
กระบวนการการตั ด สิ น ใจและการกระท าที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ
เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นการ
วิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภค (consumer

behavior analysis) จึ งหมายถึ งการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้
ผู้บริหารการตลาดสามารถวางแผนและปรับกลยุทธ์
ทางการตลาดให้เข้ากับสภาพความจริงที่สุด
Schiffman and Kanuk (1994, p. 5)
กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (analyzing
consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค
เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรม
การซื้อและการใช้ของผู้บริโภค คาตอบที่ได้จะช่วย
ให้ นั ก การตลาดสามารถจั ดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
(marketing strategies) ที่สนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คาถามที่ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6W’s และ 1H
ซึ่งประกอบด้วย คาถามทั้ง 7 ข้อ คือ (1) ใครอยู่ใน
ตลาดเป้าหมาย (who is in the target market ?)
(2) ผู้ บริ โภคซื้ ออะไร (what does the consumer
buy ?) (3) ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (why does the
consumer buy ?) (4) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อ (who participates in the buying ?) (5) ผู้บริโภค
ซื้อเมื่ อใด (when does the consumer buy ?)
(6) ผู้ บริ โภคซื้ อที่ ไหน (where does the consumer
buy ?) และ (7) ผู้บริโภคซื้ออยางไร (how does
the consumer buy ?)
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) กลุ่ม ตั ว อย่า งที่ ใช้ ใน
การวิจั ยครั้งนี้คื อ ผู้ ใช้บริการที่ มาใช้ บริ การโรงแรม
ระดั บ 5 ดาว เซ็ น ทาราแกรนด์ แ ละบางกอก
คอนเวนชันเซ็ นเตอร์ เซ็นทรัล เวิล ด์ เป็น เวลา
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อย่างน้อย 1 คืน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบ
แผนการสุ่ มตั วอย่ างแบบบั งเอิ ญ (Accidental
Sampling) ทั้ งนี้ เนื่ องจากกลุ่ มประชากรมี ไม่ จ ากั ด
จานวน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่ มตัวอย่ าง
ของ Taro Yamane ที่ ระดับความเชื่อมั่ น 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 400 คน
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะคาถามแบบปลายปิด
(Close - ended question) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
(1) ข้อมู ลทั่ วไปเกี่ยวกั บลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ข้อมูลเกี่ยวกั บพฤติกรรม
การใช้ บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็ นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคานวณ
จากความสอดคล้อ งคือ ดัชนี ความสอดคล้อ ง
ระหว่างข้อ คาถามกั บ วัตถุ ป ระสงค์ (Index of
Item-Objective Congruence) หรื อเรี ยกย่ อ ๆ ว่ า
ค่า IOC โดยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่ าน ผลการวิเคราะห์ ค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกั บ วัตถุป ระสงค์ (IOC) มี ค่า
โดยเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 0.7825
หาค่ าความเชื่ อมั่ นของเครื่องมื อ (reliability)
โดยน าแบบสอบถามที่ ผ่ านการพิ จ ารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญปรับแก้และเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามอี ก
ครั้ง นาแบบสอบถามที่ แก้ ไขแล้วไปทดลองใช้
(try out) กับผู้รับบริการสถานที่จัดประชุมและ

สัม มนา (MICE) จ านวน 40 คน จากนั้น หาค่ า
ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค
(Cronbach) ผลการทดสอบความเชื่อมั่ นพบว่า
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.940
ผู้วิจัยได้ประสานขอข้อมูลกับโรงแรมระดับ
5 ดาว เซ็ นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั น
เซ็ นเตอร์ เซ็ นทรั ลเวิ ลด์ เพื่ อขออนุ ญ าตในการ
ดาเนินการเก็ บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการโรงแรม
ระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิล ด์ ดั งนั้ นผู้ วิจัยได้ ติดต่ อ
ผู้ให้ข้อมูลแบบไม่เป็นทางการเพื่อแจ้งขออนุญาต
และทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป็นเบื้องต้นก่ อน
ที่ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยการหาค่ าความถี่
ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่ า t-test (Independent t-test) ใช้ วิ เคราะห์ ความ
แตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ ยของกลุ่ มตั วอย่ าง 2 กลุ่ ม
ที่ มี ระดับนัยส าคัญ .05 ใช้ส ถิ ติวิเคราะห์ F-test
(Independent sample F-test) แบบการวิ เคราะห์
ความแปรปรวนทางเดี ยว One-way ANOVA (Oneway Analysis of Variance) หรือ Brown Forsyth
ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
ที่มีระดับนัยสาคัญ .05
ผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าพักใน
แต่ละครั้ง 1 คืน ตัดสินใจในการเลือกที่พักด้วยตัวเอง
จองห้ องพั กทางโทรศั พท์ ใช้ บริ ก ารห้ องพั ก
แบบ Executive Suite ใช้ บริ การห้ องพั กในอั ต รา
5,001-8,000 บาท และเข้ า พั กโรงแรมนี้
เนื่องจากมีสถานที่สะอาด ตกแต่งสวยงาม
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2. ผู้ ใช้ บ ริ ก ารมี ความพึ งพอใจในการใช้
บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชั น เซ็ นเตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
อยู่ในระดับปานกลางทั้ ง 7 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านราคา
(2) ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (3) ด้านกระบวนการ
(4) ด้านบุคคล (5) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
(6) ด้ านช่ องทางการจัดจ าหน่าย และ (7) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) ผู้ใช้บ ริการ
ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรมระดั บ 5 ดาว เซ็ น ทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
โดยภาพรวม แตกต่างกั นอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ 0.05 (2) ผู้ ใช้ บ ริ การที่ มี อ ายุ ต่ างกั น มี
ความพึ งพอใจต่อการใช้บริ การโรงแรมระดั บ 5 ดาว
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่ นเซ็ นเตอร์
เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) ผู้ใช้บริการที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (4) ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกัน มี
ความพึ งพอใจต่อการใช้บริ การโรงแรมระดั บ 5 ดาว
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่ นเซ็ นเตอร์
เซ็ นทรั ลเวิ ล ด์ โดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกั นที่
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (5) ผู้ใช้บริการที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้

บริก ารโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (6) ผู้ใช้บริการที่มีระยะเวลาส่วน
ใหญ่ที่เข้าพักในแต่ละครั้งต่างกันมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (7) ผู้ใช้บริก ารที่มีผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในการเลือกที่พักต่างกัน มี ความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ 0.05 (8) ผู้ใช้บ ริการที่ มี วิธีในการจอง
ห้องพักต่างกันมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
โรงแรมระดั บ 5 ดาว เซ็ นทาราแกรนด์ และบางกอก
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยภาพรวม
ไม่ แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
(9) ผู้ใช้บริการที่เลือกประเภทห้องพักที่เข้าพักต่างกัน
มีความพึ งพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็ นทรั ลเวิ ลด์ โดยรวมไม่ แตกต่ างกั นที่ นั ยส าคั ญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 (10) ผู้ใช้บริการที่เลือกอัตรา
ค่าห้องพักที่ใช้บริการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (11) ผู้ใช้บริการที่มีเหตุผลที่ท่านเลือก
เข้าพักที่โรงแรมต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการใช้
บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
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โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่ นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

ของ วิลาสินี นิยมไทย (2557) ศึกษาเรื่อง ความ
พึ งพอใจในการใช้ บริ การโรงแรมของนั กท่ องเที่ ยว
ในพั ทยา พบว่ า ภาพรวมในการใช้ บริ การโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวในพัทยามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ามี ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ ได้แก่ ความ
พึงพอใจด้านสถานที่ ตั้งของโรงแรม ด้านการให้บริการ
ของพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา
ห้ องพั ก ด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก ด้ านคุ ณภาพ
ห้องพัก ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านขั้นตอน
การให้บริการ และต่างกับผลงานวิจัยของ สุพจน์
ประกิจจานุรักษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า
ที่ ม าใช้บ ริก ารโรงแรมในเขตกรุ ง เทพมหานคร
พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการบริการจัดการ
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่ า ด้านการจั ดองค์ กร ด้ านการควบคุ มคุณภาพ
ด้านการนา/จูงใจลูก ค้า และด้านการวางแผน
ลู กค้ ามี ความคิ ดเห็ นในระดั บมากที่ สุ ด นอกจากนี้
พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจที่มาใช้บริการโรงแรมใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมทุ กด้ านอยู่ ในระดั บ
มากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านราคา
ด้านพนักงาน/บุคคลกร ด้านกระบวนการให้ บริการ
ด้า นสิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ ด้ านท าเลที่ ตั้ ง
ด้านบริการ และด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ลูก ค้ ามี ความพึ งพอใจในระดั บ มากที่ สุ ด และ
ยังต่างกับผลงานวิจัยของ อัมพวัลณ์ อยู่จุ้ย และ
นิตยา ทวีชีพ (2551) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการที่มีต่อการบริการของโรงแรม
สวนดุสิต เพลส มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พบว่า ผู้ มาใช้ บริการมี ความพึ งพอใจต่ อการบริการ

อภิปรายผล
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ข้ า พั ก
ในแต่ละครั้ง 1 คืน ตัดสินใจในการเลือกที่พั กด้วย
ตัวเองจองห้องพักทางโทรศัพท์ ใช้บริการห้องพั ก
แบบ Executive Suite ใช้บริการห้ องพั กในอั ตรา
5,001-8,000 บาท และเข้ าพั กโรงแรมนี้ เนื่ องจาก
มีสถานที่สะอาด ตกแต่งสวยงาม สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ วิลาสินี นิยมไทย (2557) ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของ
นั กท่ องเที่ ยวในพั ทยา พบว่ า ส่ วนใหญ่ ท าการจอง
ห้ องพั กผ่ า นทางโทรศั พ ท์ และสอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ (2554)
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการที่ มี ผลต่อพฤติกรรม
และความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้ระยะเวลาเข้าพักในการเข้าพั ก 1-2 คืน เป็น
ผู้ตัดสินใจเข้าพักเอง
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจในการใช้
บริก ารโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
ในภาพรวม อยู่ ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
อยู่ ในระดั บปานกลางทั้ ง 7 ด้ าน ดั งนี้ (1) ด้านราคา
(2) ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (3) ด้านกระบวนการ
(4) ด้านบุคคล (5) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
(6) ด้ านช่ องทางการจั ดจ าหน่ าย และ (7) ด้ านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดั บ แต่ต่างกั บผลงานวิจั ย
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ของโรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านบริการห้องพั ก ด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม และด้านห้องอาหารดุสิตาอยู่ในระดับมาก
ผู้ใช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยภาพรวมแตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
ที่ ระดั บ 0.05 โดยเพศชาย มี ความพึ งพอใจต่อการใช้
บริ การโรงแรมระดั บ 5 ดาว เซ็ นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์
โดยภาพรวมน้ อยกว่ าเพศหญิ ง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย
ความแตกต่างเท่ากับ .11296 สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ กฤษณีย์ สิทธิพงศ์วรกุล (2554) ศึกษาเรื่อง
ความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยวชาวรั สเซี ยที่ มี ต่ อ
การให้บริการในด้านห้องพั กของโรงแรมระดับ 4 ดาว
ในเขตพั ท ยาเหนื อ จัง หวัด ชลบุ รี กรณี ศึ ก ษา
โรงแรมลองบี ช การ์ เด้ น โฮเต็ ล แอนด์ สปา พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มี เพศ แตกต่างกัน จะมีระดับ
ความพึ งพอใจต่อการให้บริการในด้านห้องพั กของ
โรงแรมที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการที่มี อายุต่างกัน มี ความพึ งพอใจ
ต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ 0.05 สอดคล้องกั บผลงานวิจั ยของ สุ พจน์
ประกิจจานุรักษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
จัดการที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ลูกค้ าที่ มาใช้ บริการโรงแรมในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารจั ดกรด้ านการวางแผนด้านจัดองค์กร

ด้านการนา/จูงใจ และด้านการควบคุมคุณภาพ
ไม่แตกต่างกัน
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่ นเซ็ นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง
การบริหารจัดการที่มีผลต่อพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ลู กค้ าที่ มี ระดั บการศึ กษา
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ด้ านการวางแผนด้ านจั ดองค์ กร ด้ านการน า/จู งใจ
และด้านการควบคุมคุณภาพไม่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการที่ มี อาชีพต่างกั นมี ความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว เซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ระดั บ 0.05 สอดคล้องกั บผลงานวิจั ยของ สุ พจน์
ประกิจจานุรักษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
จัดการที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ลูกค้ าที่ มาใช้ บริการโรงแรมในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ลู กค้าที่ มี อาชีพต่างกั น มี ระดั บความคิดเห็ น
ต่อการบริหารจัดการด้านการวางแผนด้านจัดองค์กร
ด้านการนา/จูงใจ และด้านการควบคุมคุณภาพ
ไม่แตกต่างกัน
ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกั บผลงานวิจัย
ของ สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ (2554) ศึ กษาเรื่อง
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การบริหารจัดการที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ลูกค้าที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์กร ด้านการนา/จูงใจ และด้านการ
ควบคุมคุณภาพแตกต่างกัน

ในคุณค่า เช่น การได้รับส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์
สาหรับค่าใช้บริการห้องพักและห้องอาหาร เป็นต้น
3. ควรเปลี่ยนแปลงสภาพของห้องให้เห็น
ความแตกต่างของห้องแต่ละระดับ โดยการเพิ่ม
สิ่งอานวยความสะดวกและตกแต่งให้บรรยากาศ
ภายในห้องพักให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรปรับปรุง
สถานที่ จ อดรถให้ เพี ยงพอมี ความสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้นและควรจัดทาป้ายแสดงเส้นทาง
โบร์ชัวร์ หรือแผนผังสถานที่ตั้งของโรงแรม สาหรับ
แจกจ่ายไว้ในสถานที่สาคัญต่าง ๆ เช่น สนามบิน
สถานีขนส่ง หรือแหล่งท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ใช้บริการเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวก
4. ควรสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้ใช้บ ริการ
โดยจัดทาฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ และมีการจัดส่งข้อมูล
ข่าวสารของโรงแรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรม
รวมทั้งส่งบัตรอวยพร และของขวัญตามเทศกาล
สาคัญต่าง ๆ และมีการลงโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่น
ใบปลิ วโฆษณา/แผ่ นพั บ หรื อการโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต
5. ควรฝึกอบรมด้านการใช้ภาษาแก่ พนักงาน
อยู่เสมอ และการจัดพนักงานในตาแหน่งต่าง ๆ
ต้ องค านึ งถึ งลั กษณะในการสื่ อสารด้ วย ควรมี ผู้ ที่
สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีเป็นพี่เ ลี้ยง
ดูแลพนักงานใหม่ทุกแผนก จะช่วยในการบริการ
และการให้ข้อมูลได้ถูกต้องยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดทา
โครงการพัฒนาพนักงานเป็นประจาทุก 3 เดือน
และโครงการประเมินผลทุก 6 เดือน เช่น โครงการพัฒนา
ทั กษะด้านภาษา โครงการสร้างและพั ฒนาจิตส านึ ก
การให้บริการและโครงการบุคลากรดีเด่นประจาเดือน
เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการทางาน มีความสุภาพ
อดทนอดกลั้นต่อการแสดงออกกับผู้ใช้บริการให้มาก
เป็นพิเศษ มี ม นุษย์ สัม พันธ์ที่ ดี ยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรกาหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการ
ให้บริการที่จับต้องได้เนื่องจากอยู่ในรูปของการบริการ
ด้านการสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก การตกแต่งภายใน
ห้องพัก สิ่งอานวยความสะดวกภายในบริเวณห้องพั ก
ครบถ้วน เช่ น เครื่องปรับอากาศ เครื่อ งท าน้ าอุ่ น
โทรศั พ ท์ โทรทั ศน์ เคเบิ้ ล ที .วี . และอุ ป กรณ์
เครื่องใช้ภายในห้ องพั ก มี จานวนเพี ยงพอ เช่น
ผ้ า เช็ ด ตั ว สบู่ ก้ อ น หมวกอาบน้ า น้ าดื่ ม และ
ควรควบคุมดูแลสิ่งอ านวยความสะดวก และอุ ปกรณ์
เครื่องใช้ภายในห้องพั กอย่างสม่ าเสมอให้สามารถใช้
การได้เป็นอย่างดี เน้นย้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดูแล
หมั่นสารวจตรวจตราอย่าได้ขาดโดยเฉพาะสิ่งของ
เครื่ องใช้ ในห้ องน้ า อุ ปกรณ์ ภายในห้ องพั กควรมี
การปรั บปรุ งให้ ทั นสมั ยได้ มาตรฐาน เช่ น
เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ให้ใช้การได้ดีพร้อม
ใช้ เพื่อให้เกิดคุณภาพการให้บริการ
2. ควรลดราคา/ให้ราคาพิเศษ ค่ าบริการ
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น บริการซักรีด อินเตอร์เน็ต
ฯลฯ คิดอัตราค่าบริการให้มีความเหมาะสมกั บ
การบริการ แสดรงราคาห้องพักให้ชัดเจนกาหนดอัตรา
ค่าบริการหลากหลายระดับ แถมอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง
การจัดท าบัตรวีไอพี การสะสมโบนัสเพื่ อแลกบริการ
เป็นต้น นอกจากนี้ควรนาเสนอในเรื่องการได้รับ
ประโยชน์ในการเป็นสมาชิก เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้
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สามารถให้ บ ริก ารได้อ ย่างรวดเร็วและถูก ต้อ ง
พร้อมที่ จะท างานในหน้าที่ ของตนอย่างดีที่ สุด
เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจ และ
ประทั บ ใจพนั ก งานผู้ ให้ บ ริก ารและกลับ มาใช้
บริการอีกในครั้งต่อไป
6. ควรเพิ่ ม ช่ อ งทางในการจ่ายค่ ามั ดจ า
ห้องพักโดยผ่านทางเว็บไซต์ของโรงแรม สาหรับ

กระบวนการในการให้ บริ การด้ านเช็ คอิ น-เช็ คเอ้ าส์
ของโรงแรม พนัก งานควรเพิ่ม ความรวดเร็วใน
การให้ บริการโดยไม่ ให้ ผู้ ใช้ บริ การรอนาน หากเปิ ด
ปัญ หาควรรีบ ดาเนินการแก้ ไขปัญ หานั้นอย่าง
รวดเร็ว และยอมรับในความผิดพลาดที่ เกิดขึ้น
และอธิบายให้ ผู้ ใช้ บริ การเข้ าใจถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
และพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการไว้
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