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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการให้บริการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัด
ขอนแก่นและเปรียบเทียบปัจจัยศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการให้บริการของผู้จัดการ พนักงาน และลูกค้าโรงแรม เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาจาก 3 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จัดการ 120 คน พนักงาน 149 คน และลูกค้า 400 คน โดยก�ำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มจากตารางเคร็จซี่และมอร์แกน โดยกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มแรกคือ ผู้จัดการและพนักงาน ใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ส่วนลูกค้าโรงแรม ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า ผูจ้ ดั การให้ความส�ำคัญต่อศักยภาพบุคลากรทุกด้านอยูใ่ นระดับความส�ำคัญมาก โดยด้านคุณลักษณะ
มีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ และพนักงานให้ความส�ำคัญต่อศักยภาพบุคลากรในทุกด้านอยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ โดยด้านพฤติกรรม
มีความส�ำคัญมากที่สุด และลูกค้าให้ความส�ำคัญต่อศักยภาพบุคลากรทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยให้ความส�ำคัญด้านพฤติกรรม
มากที่สุด เช่นเดียวกับพนักงาน ในส่วนของปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ผู้จัดการมีความเห็นว่าทุกด้านมีคุณภาพการให้
บริการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และพนักงานเห็นว่าทุกด้านมีคุณภาพมากถึงมากที่สุด เช่นเดียวกับผู้จัดการ ส่วนลูกค้าเห็น
ว่าทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นตรงกันว่าปัจจัยด้านการสร้างความมั่นใจมีคุณภาพ
มากทีส่ ดุ และผลการวิจยั ยังพบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกันมีความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการให้
บริการของโรงแรมต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: ศักยภาพบุคลากร คุณภาพการให้บริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว ในจังหวัดขอนแก่น

Abstract

The research aimed to study the staff potential and the service quality of the three-star hotels in
Khonkaen province and to compare the potential and the service quality of managers, staff and customers.
The work covered three sample groups: 120 managers, 149 staff and 400 customers. The sample size was
determined by Krejcie and Morgan’s table. A stratified random sampling was used to the first two groups.
The convenience sampling was used to the last group. The research instrument was a questionnaire. Statistics used were percentage, mean, standard deviation and ANOVA.
The research findings were as follows.
The managers prioritized the staff potential at a high level in all aspects. The staff characteristics
were rated at the highest level. The staff prioritized the staff potential at a high –to- the highest level.
A behavior was ranked the highest. The customers prioritized the potential at a high level in all aspects.
The behavior aspect was ranked the most important. With respect to the service quality, it was found that
the managers perceived all aspects of the service quality at a high-to-the highest level; the staff perceived

28

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(1): ม.ค.-มิ.ย. 2560

the service quality at a high-to-the highest level. The customers viewed the samme at a high level. All
three groups held that the factor of confidence was the highest. It was also found that the different samples
held different opinions on the staff potential and the service quality.
Keywords: Staff Potential, Service Quality, Three-star Hotels, Khonkaen Province.
บทน�ำ

ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากจะเห็นจาก
รายได้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 มีรายได้ทั้งหมด 0.984 ล้านล้าน
บาท และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มีรายได้สูงถึง 1.167 ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.65 ซึ่งภายใน 1 ปี สามารถ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับประเทศเป็นอย่างมาก (กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 2558) และธุรกิจที่
เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือธุรกิจโรงแรม
ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมก�ำลังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว เพือ่ รองรับต่อจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว ทีม่ กี ารคาด
การณ์วา่ จะมีนกั ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ธุรกิจ
โรงแรมจึงจ�ำเป็นต้องมีการขยายตัว พัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพบุคลากรและคุณภาพการให้บริการอยู่เสมอ
ส�ำหรับในประเทศไทยมีการแบ่งระดับชัน้ ของการ
ให้บริการไว้ภายในโรงแรม เพือ่ เป็นตัวก�ำหนดระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสถานทีแ่ ละคุณภาพของการให้บริการ โดยได้
มีการแบ่งระดับโรงแรมเป็น โรงแรมระดับ 5 ดาว 4 ดาว 3
ดาว 2 ดาว และ 1 ดาวตามล�ำดับ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ มี ห ลากหลาย
ประเภท จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลาง
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 อ�ำเภอ ที่
มีแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ อาทิ การขุดค้น
พบซากเมืองโบราณขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคอีสาน มีประเพณี
ทีน่ า่ สนใจ และหน่วยงานทีค่ อยให้บริการทัง้ หน่วยงานภาค
รัฐและเอกชน มีการคมนาคมขนส่งหลากหลายเส้นทาง
มีระบบสาธารณูปโภคและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ และ
มีแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญๆ อยูม่ ากมาย อีกทัง้ ยังมีประเพณี
ที่น่าสนใจ ท�ำให้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเดิน
ทางมาเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อมาประชุมสัมมนา ท�ำให้
จังหวัดขอนแก่นมีการเจริญเติบโตทีส่ งู ขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงเกิดความ
สนใจในการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมถึงปริมาณ
โรงแรมทีเ่ พิม่ มากขึน้ บุคลากรจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจ
โรงแรมเพราะบุ ค ลากรเป็ น บุ ค คลที่ ต ้ อ งพบเจอและ
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง เป็นสิ่งที่ท�ำให้ลูกค้าเกิดความ

รู้สึกประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก และสิ่งนี่เป็นเหตุผลที่โรงแรม
ควรให้ความส�ำคัญ (อรรธิกา พังงา 2553)
ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมในจังหวัดขอนแก่นมีการ
แข่งขันสูง เนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองที่เติบโตอย่าง
รวดเร็ ว โรงแรมจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี พ นั ก งานที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ มีทักษะในการให้บริการ และเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้า ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
ซึ่งพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจ
โรงแรมเกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน พนักงานต้อง
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ เ ต็ ม ความสามารถ เมื่ อ อยู ่ ใ น
สถานการณ์จริงสามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้ อันจะส่งผลท�ำให้การ
บริการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ส่งผลให้ธรุ กิจ
ประสบความส�ำเร็จ (Hayes and Miller 2011)
การบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
การท�ำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความประทับใจเป็น
หน้าที่ของพนักงานโรงแรมทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน ซึ่งใน
การให้บริการนั้นลูกค้าจะต้องสามารถสัมผัสได้ถึงการดูแล
เอาใจใส่ รู ้ สึ ก มั่ น ใจ และไว้ ว างใจขณะได้ รั บ บริ ก าร
การบริการจึงต้องมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และ
พึ ง พอใจอย่ า งสู ง สุ ด โดยเชื่ อ ว่ า ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
(Competency of Human Resource) จะมีผลต่อคุณภาพ
การให้บริการของโรงแรม ซึ่งคุณภาพการบริการ (Service
Quality) คือผลจากการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม
ที่สามารถให้บริการได้ตามความคาดหวังหรือตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า (Parry, 1997; Parasuraman et al.,
1988; Tsaur and Lin 2004)
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา
เกี่ยวกับศักยภาพบุคลากรที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดขอนแก่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการ
ให้บริการ และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการให้บริการของผู้จัดการ
พนักงาน และลูกค้า ซึ่งได้ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้จัดการ พนักงาน และลูกค้าโรงแรมระดับ3 ดาวในจังหวัด
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ขอนแก่น ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย สามารถน�ำไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นข้อมูลของผู้ที่
สนใจที่จะประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและคุ ณ ภาพ
การให้บริการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัด
ขอนแก่น
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นปัจจัยศักยภาพ
บุคลากรและคุณภาพการให้บริการของผู้จัดการ พนักงาน
และลูกค้าโรงแรม
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้จัดการ
และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการใน 5 แผนกของ
โรงแรมระดับ 3 ดาว ในจังหวัดขอนแก่น คือ แผนกบริการ
ส่วนหน้า แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนก
ทรัพยากรบุคคล และแผนกการขายและการตลาด มีจำ� นวน
ทั้งสิ้น 36 โรงแรม มีพนักงานโดยรวมเป็นจ�ำนวน 645 คน
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลนครขอนแก่น 2558) และ
ลูกค้าโรงแรมซึ่งไม่มีการเปิดเผยหรือไม่มีการบันทึกจ�ำนวน
ลูกค้าที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูจ้ ดั การ
จ�ำนวน 120 คน พนักงานปฏิบัติการ 149 คนและลูกค้า
จ�ำนวน 400 คน จากทั้งหมด 10 โรงแรมโดยก�ำหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มด้วยการเปิดตาราง Krejcie
และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 43) ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มแรกคือผู้จัดการและพนักงานใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling)
ส่ ว นกลุ ่ ม ที่ 3 ใช้ ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling)
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งศักยภาพบุคลากรทีม่ ผี ลต่อคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารของธุ ร กิ จ โรงแรมระดั บ 3 ดาวในจั ง หวั ด
ขอนแก่นผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. ศักยภาพบุคลากร(Competency of Human)
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โดยประยุกต์จากแนวคิดของ Parry (1997) และ Tsaur
and Lin (2004) ประกอบด้วย
ทักษะ้
		 1.11.2ความรู
ณลักษณะ
		 1.21.3ทักคุษะ
		 1.31.4คุณพฤติ
ลักกษณะ
รรม
		 2.1.4คุณพฤติ
กรรม บริการ(Service Quality)
ภาพการให้
ภาพการให้
บริการ(Service Quality)
โดยประยุ2.ก ต์คุจณากแนวคิ
ด ของParasuraman
et al.
โดยประยุ
ก
ต์
จ
ากแนวคิ
ด
ของParasuraman
et
al.
(1988) และ Tsaur and Lin (2004) ประกอบด้วย(1988)
และ Tsaur and Lin (2004) ประกอบด้วย
2.1 สิ่งที่สัมผัสได้
		 2.1 สิ่งที่สัมผัสได้
2.2 ความเชื่อถือได้
		 2.2 ความเชื่อถือได้
การตอบสนองต่อผูอ้รผูับ้รบริ
ับบริการ
การ
		 2.32.3การตอบสนองต่
การเอาใจใส่
ของผู
การ
		 2.42.4การเอาใจใส่
ของผู
้ให้้ใบห้ริบกริาร
การสร้างความมั
างความมั่นใจ
่นใจ
		 2.52.5การสร้
จากแนวคิ
ด และทฤษฏี
งต้ น สามารถ
จากแนวคิ
ดและทฤษฏี
ข้างต้นข้ าสามารถน�
ำเสนอ
นกรอบแนวคิ
าเสนอกรอบแนวคิ
ดที่ใช้ใจนการวิ
ดที่ใช้ในการวิ
ัย ดังนีจ้ ัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยศักยภาพ
บุคลากร
1. ความรู้
2. ทักษะ
3. คุณลักษณะ
4. พฤติกรรม

ปัจจัยคุณภาพการ
ให้บริการ
1.สิ่งที่สัมผัสได้
2.ความเชื่อถือได้
3.การตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการ
4.การเอาใจใส่ของผู้
ให้บริการ
5.การสร้างความมั่นใจ

ภาพที
ภาพที่ ่ 11 กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดดการวิ
การวิจจัยัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครืเครื
่องมื่ อองมืที่ใอช้ทีใ่ ในการวิ
จัย บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
ช้ ใ นการเก็
เครื่ อ งมื(Questionnaire)
อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้
คื อ
แบบสอบถาม
ซึ่งผู้วิจัยได้อแมูบ่ลงราย
แบ
อ บ ถ าม ( Questionnaire)
ละเอีบยสดแบบสอบถามออกเป็
น 4 ตอนซึดั่ งงผูนี้ วิ จั ย ไ ด้ แ บ่ ง
รายละเอียตอนที
ดแบบสอบถามออกเป็
น 4ต้ ตอน
ดังนี้
่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู
อบแบบสอบถามโดย
ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป็
น แบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู
้ตอบแบบสอบถามโดย
ลั(Checklist)
ก ษณะของแบบสอบถามเป็น แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม โดย
ลักษณะของแบบสอบถามเป็
นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี
่ยวกับธุรกิจโรงแรม โดย
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยศักยภาพ
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจ จัยศักยภาพ
บุคลากรของธุรกิจโรงแรม โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)

ตอ
ให้บริการข
เป็นแบบม

จ านวนกล
ครบถ้ ว น
ไปรษณีย์

ท่องเที่ยวแ

แนบพร้อม

ความอนุเค

ตัวอย่าง ต
จัง หวั ด ขอ
ข้อมูล จ าน
ผู้จัดการจ
รวมเป็นจา
ลู ก ค้ า แต่ ล
โรงแรมระ
ท่องเที่ยว
ต่างๆ โดย
ระหว่าง1 ธ

กลุ่มตัวอย
และลู ก ค้
แบบสอบ
แบบสอบ
พนักงานจ
จานวน400
5.
(Reliabilit
Coefficien
ปัจจัยศักย
Alpha มา
ข้อมูลต่อไป

การวิเครา

30
บุคลากรของธุรกิจโรงแรม โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้
บริการของธุรกิจโรงแรมโดยลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ด�ำเนินการจัดท�ำแบบสอบถาม ตาม
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องครบ
ถ้วน และความสมบูรณ์ของเอกสารเตรียมน�ำส่งไปรษณีย์
2. ยื่นขอหนังสือราชการจากคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
แนบพร้อมกับแบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
3. ด�ำเนินการจัดส่งแบบสอบถามถึงกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามชื่อ ที่อยู่ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
จังหวัดขอนแก่น โดยผ่านแผนกฝ่ายบุคคลในการเก็บข้อมูล
จ�ำนวน 10 โรงแรม โรงแรมละ 40 ชุด ส�ำหรับผู้จัดการ
จ�ำนวน 200 ชุด และพนักงานจ�ำนวน 200 ชุดรวมเป็น
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 400 ชุด และเก็บแบบสอบถามกับลูกค้าแต่ละ
โรงแรมทีม่ าใช้บริการหรือเคยใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สถานธุ ร กิ จ
สนามบิน หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยผู้วิจัยได้เก็บ
แบบสอบถามจ�ำนวน 500 ชุด ระหว่าง1 ธันวาคม พ.ศ.
2558– 30 มกราคม พ.ศ. 2559
4. โดยมีแบบสอบถามที่ตอบกลับมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้จัดการ 141 ชุด พนักงาน 157 ชุด และ
ลูกค้า 435 ชุด และผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่
มีความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาในแบบสอบถามที่ใช้ได้
ในส่วนของผู้จัดการ 120 ชุด พนักงานจ�ำนวน 149 ชุดและ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ลู ก ค้ า จ� ำ นวน400 ชุ ด ของจ� ำ นวน
ประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
5. การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ
(Reliability Test) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 12(1): ม.ค.-มิ.ย. 2560
Coefficient) ตามวิ ธี ข องครอนบาค (Cronbach)
ซึ่งทั้งปัจจัยศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ
ได้ค่า Alpha มากกว่า 0.7 ซึ่งเหมาะสมในการน�ำไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนาโดยน�ำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติซึ่งประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ศักยภาพบุคลากรที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ
โรงแรม โดยหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และใช้ One-way ANOVA และPostHoc
Multiple Comparisons โดยใช้เทคนิค Scheffe เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูจ้ ดั การ พนักงาน และลูกค้า
เกี่ยวกับปัจจัยศักยภาพบุคลากรที่มีผลต่อคุณภาพการให้
บริการของโรงแรม
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษาศักยภาพบุคลากรและ
คุณภาพการให้บริการของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้า รองลงมาเป็นพนักงาน และผู้จัดการ เป็นเพศหญิง
อายุน้อยกว่า 30 ปี รองลงมา 30–40 ปี มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีรายได้สุทธิต่อเดือนส่วนใหญ่ 10,000–
20,000 บาท ดังตารางที่ 1

มาตรฐาน (S.D.) และใช้ One-way ANOVA และ
PostHoc Multiple Comparisons โดยใช้ เ ทคนิ ค
Scheffe เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู้ จั ด การ

อายุน้อยกว่า 30 ปี รองลงมา 30–40 ปี มีระดับการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรีรายได้สุทธิต่อเดือนส่วนใหญ่ 10,000–
20,000 บาท ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ ่ 11 ข้ข้ออมูมูลลส่ส่ววนบุ
นบุคคคลของกลุ
คลของกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางง ผูผู้จ้จัดัดการ
การ พนั
พนักกงาน
งาน และลู
และลูกกค้ค้าา โดยรวม
โดยรวม (N=669)
(N=669)
ตารางที
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม
1. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน
พนักงานปฏิบัติการ
ลูกค้าโรงแรม
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
4. ระดับการศึกษา
น้อยกว่าอนุปริญญา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
5. รายได้สุทธิต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บ.
10,000 – 20,000 บ.
20,001 – 30,000บ.
มากกว่า 30,000 บ.
2.การเปรี
ยบเทียยบเที
บกลุย่มบกลุ
ตัวอย่่ มาตังทีว อย่
่มีสถานะแตกต่
าง
2. การเปรี
า งที่ มี ส ถานะ
กัแตกต่
น มีคาวามคิ
นเกีด่ยเห็วกันบเกีปัย่ จวกั
จัยบศัปักจยภาพบุ
คลากรอยู
่ใ น
งกัน มีดคเห็
วามคิ
จัยศักยภาพบุ
คลากร
ระดั
บมากถึ
งมากที
่สุด (่สxุด (= =3.87
อยู่ในระดั
บมากถึ
งมากที
3.87– – 4.53)
4.53) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ สี ถานะต่างกัน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับศักยภาพ
บุคลากรต่างกันทั้ง 4 ด้าน ต่างกันโดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
.05 คือ ด้านความรู้ (p = .000) ด้านทักษะ (p = .000)
ด้านคุณลักษณะ (p = .000) และด้านพฤติกรรม (p = .000)
โดยผลการวิ เ คราะห์ ด ้ ว ย Post Hoc Multiple
Comparisons ใช้เทคนิค Scheffe พบว่า กลุ่มผู้จัดการ
และพนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพบุคลากร
มากกว่า กลุ่มลูกค้า ในทุกด้านและปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
การให้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะแตกต่างกัน

จานวน (คน)
120
149
400
235
434
230
227
168
44
82
90
429
68
58
328
148
135

ร้อยละ
17.9
22.3
59.8
35.1
64.9
34.4
33.9
25.1
6.6
12.3
13.5
64.1
10.2
8.7
49.0
22.1
20.2

อย่ า งที
น มี ค วามคิ
เห็ น เกี
่ ย วกับบ
มีตัคววามคิ
ดเห็่ มนี สเกีถานะต่
่ยวกับคุาณงกัภาพการให้
บริกดารอยู
่ในระดั
ศักยภาพบุ
คลากรต่
4 ด้าน ต่างกันโดยจะเห็
โดยมีนัยสนาคัว่ญา
มากถึ
ง มากที
่ สุ ด า( งกัน=ทั้ง4.01–4.57)
ทางสถิ
ิ .05
ด้านความรู
.000)
กษะ
กลุ
่มตัวตอย่
างทีคื่มอีสถานะต่
างกัน้ (pมีค=วามคิ
ดเห็ด้นาเกีนทั
่ยวกั
บ
คุณภาพการให้บริการต่างกันทั้ง 4 ด้าน ต่างกันโดยมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05 คือสิง่ ทีส่ ามารถสัมผัสได้ (p = .000)
ความเชื่อถือได้ (p = .000) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ
(p = .000) การเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ (p = .000) และ
การสร้างความมั่นใจ (p = .000) โดยผลการวิเคราะห์ด้วย
Post Hoc Multiple Comparisons ใช้เทคนิค Scheffe
พบว่า กลุ่มผู้จัดการและพนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการ มากกว่า กลุ่มลูกค้าในทุกด้าน
ดังตารางที่ 2

ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ พบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ส ถานะแตกต่ า งกั น มี ค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากถึง
32 ่สุด ( x = 4.01–4.57) โดยจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มากที

มั่นใจ (p = .000) โดยผลการวิเคราะห์ด้วย Post Hoc
Multiple Comparisons ใช้เทคนิค Scheffe พบว่า กลุ่ม
ผู้จัดการและพนักงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
วารสารบั
ฑิตมากกว่
วิทยาลัยา พิกลุชญทรรศน์
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.ย. 2560่ 2
ให้บริกณาร
่มลูกค้า ในทุ
กด้านม.ค.-มิ
ดัง ตารางที

ตารางที
ตารางที่ ่ 22 สรุ
สรุปปการเปรี
การเปรียยบเที
บเทียยบความคิ
บความคิดดเห็
เห็นนปัปัจจจัจัยยศัศักกยภาพบุ
ยภาพบุคคลากรและคุ
ลากรและคุณณภาพการให้
ภาพการให้บบริริกการของผู
ารของผู้จ้จัดัดการ
การ พนั
พนักกงาน
งาน และ
และ
ลูลูกกค้ค้าา
ปัจจัย
ศักยภาพของบุคลากร
ด้านความรู้
ด้านทักษะ
ด้านคุณลักษณะ
ด้านพฤติกรรม
คุณภาพการให้บริการ
สิ่งที่สามารถสัมผัสได้
ความเชื่อถือได้
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ
การเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ
การสร้างความมั่นใจ

ผู้จัดการ (A)
x SD.

พนักงาน (B)
x SD.

ลูกค้า (C)
x SD.

F-test

P

นัยสาคัญ

4.46
4.43
4.51
4.49

.32
.35
.36
.36

4.39
4.39
4.48
4.53

.33
.35
.39
.36

3.87
3.93
4.08
4.09

.61
.57
.59
.59

93.516
74.483
50.198
52.830

.000
.000
.000
.000

A,B>C
A,B>C
A,B>C
A,B>C

4.40
4.52
4.45
4.47
4.57

.36
.38
.41
.41
.41

4.37
4.43
4.41
4.42
4.52

.36
.36
.41
.37
.41

4.01
4.07
4.04
4.03
4.17

.59
.59
.59
.61
.57

44.291
47.050
44.848
48.029
42.236

.000
.000
.000
.000
.000

A,B>C
A,B>C
A,B>C
A,B>C
A,B>C

อภิ
อภิปปรายผลการวิ
รายผลการวิจจัยัย
1. 1. จากความคิ
จากความคิดดเห็เห็นของผู
นของผู
ัดการ
ผลการวิ
จั ย
จ้ ดั ้จการ
ผลการวิ
จยั พบ
พบว่
ัดการมี
ค วามคิ
ศักยภาพบุ
คลากร
ว่า ผูา้จผูัด้จการมี
ความคิ
ดเห็ดนเห็เกีน่ยเกีวกั่ยบวกัศักบยภาพบุ
คลากรของ
ธุรกิจรโรงแรมระดั
บ 3บดาวในจั
งหวังดหวั
ขอนแก่
น โดยรวมและ
ของธุ
กิจโรงแรมระดั
3 ดาวในจั
ดขอนแก่
น โดยรวม
รายด้านทัาง้ นทั
4 ด้้งาน4 อยู
มาก โดยรายด้
านทีม่ คี า่ เฉลี
และรายด้
ด้าใ่ นนระดั
อยู่ใบนระดั
บมาก โดยรายด้
นที่มยี
คือ ่ สดุ้ าดนคุคื อณลัด้กาษณะ
านพฤติกรรม
ค่มากที
า เฉลี่ส่ ยุดมากที
นคุ ณ ลัรองลงมาด้
ก ษณะ รองลงมาด้
าน
ด้
า
นความรู
้
และด้
า
นทั
ก
ษะ
ซึ
ง
่
พิ
จ
ารณาพบว่
า
สอดคล้
อ
งกั
พฤติกรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะ ซึ่ง พิจารณาพบว่บา
ผกามาศอ งกั
อินบทร์ผกามาศ
ตลาดชุม อิ(2550)
ที่ว่า ผูม้จ(2550)
ัดการมีคทีวาม
สอดคล้
น ทร์ ต ลาดชุ
่ ว่ า
คิ ด เห็ น ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ ในระดั บ มาก
ผู้จัดการมีความคิดเห็นด้านคุณลักษณะว่ามีความสาคัญใน
ผูจ้ ดั การมีความคิดเห็นว่าพนักงานควรมีบคุ ลิกภาพยิม้ แย้ม
แจ่มใส และรองลงมา พบว่า ด้านพฤติกรรมในการใช้ค�ำพูด
ทีส่ ภุ าพ นิม่ นวลกับลูกค้าและมีมติ รไมตรีทดี่ กี บั ลูกค้าก็เป็น
สิ่งที่จ�ำเป็นอย่างมากในการให้บริการแก่ลูกค้า(สุภาพร
เสรรีรตั น์ 2552) และด้านความรูก้ ม็ สี ว่ นส�ำคัญพนักงานควร
สามารถชี้ แจง อธิ บ าย รายละเอี ย ดต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและควรมีความรู้ ความสามารถในสายงานที่
ปฏิบัติอยู่ รวมถึงด้านทักษะก็มีส่วนส�ำคัญมากเช่นเดียวกัน
พนักงานต้องมีความเชี่ยวชาญ ช�ำนาญในต�ำแหน่งงานที่
ปฏิบตั อิ ยู่ และสามารถใช้ประสบการณ์เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งสอดคล้องกันกับการวิจัยของ
ล�ำพอง บุตตา (2548) ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นด้วยว่าปัจจัย

ระดั
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ม
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วแต่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่พนักงานโรงแรม
พฤติ
กรรมในการใช้
คาพูตดดิ ทีงั กล่
่สุภาาพ
นวลกั
บลูกค้ากและมี
ทุกคนจะต้
องมีคณ
ุ สมบั
ว เพืนิอ่ ่มให้
เกิดการบริ
ารทีด่ ี
มิและลู
ตรไมตรี
ลูกค้างก็พอใจสู
เป็นสิ่งงทีสุ่จดาเป็นอย่างมากในการ
กค้าทได้ี่ดรีกับับความพึ
ส่วนความคิ
นเกี่ยเสรรี
วกับรคุัตณน์ภาพการให้
บริกาารน
ให้ บริการแก่
ลูกค้ า (สุดภเห็าพร
2552) และด้
ของธุรกิ้กจ็มโรงแรมระดั
งหวัดขอนแก่้แจง
น ผูอธิ
้จัดบการ
ความรู
ีส่วนสาคัญบพนั3กดาวในจั
งานควรสามารถชี
าย
มีความคิยดดต่
เห็านงๆ
โดยรวมอยู
งมากที่สุดความรู
โดย้
รายละเอี
ได้อย่างมี่ใปนระดั
ระสิทบธิมากถึ
ภาพและควรมี
รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ส่ปุดฏิคืบอัติอด้ยูา่ นการสร้
่นใจมี
ความสามารถในสายงานที
รวมถึง ด้าางความมั
นทักษะก็
านความเชื
่อถืนอได้
านการเอาใจใส่
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ส่รองลงมาด้
วนสาคัญมากเช่
นเดียวกั
พนักด้งานต้
องมีความเชีข่ยองผู
วชาญ
บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้านสิ่งที่
ช านาญในต าแหน่ ง งานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ และสามารถใช้
สามารถสั มผั ส ได้ ซึ่ ง พิ จ ารณาพบว่ า สอดคล้ อ งกั บสุ ธิดา
แก้วไชย (2558) ที่ว่าด้านความเชื่อถือได้ ด้านการสร้าง
ความมั่นใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากที่สุด พนักงานให้บริการ
แก่ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และถู ก ต้ อ งตรงตามที่ ลู ก ค้ า
ต้องการ การตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ การสร้างความมัน่ ใจ
และสิง่ ทีส่ ามารถสัมผัสได้มคี า่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากพนักงาน
ต้องมีความรู้ตอบค�ำถามลูกค้าได้อย่างชัดเจน ใช้ค�ำพูดที่
สุภาพ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และสามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ด้วยความเต็มใจ
2. จากความคิดเห็นของพนักงานมีความคิดเห็น
เกีย่ วกับศักยภาพบุคลากรของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
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จังหวัดขอนแก่น โดยรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้านอยูใ่ นระดับ
มากถึงมากที่สุด โดยรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ด้านพฤติกรรม รองลงมาด้านคุณลักษณะ ด้านความรู้ และ
ด้านทักษะ จากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับไกรฤกษ์
ปิ่นแก้ว (2553) ที่ว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมว่ามีความส�ำคัญ
ในระดับมากพนักงานควรมีความสัมพันธ์อันดีและสามารถ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ ด้านคุณลักษณะ
พนั ก งานควรมี ไ หวพริ บ ในการท� ำ งานและตระหนั ก ถึ ง
การให้บริการลูกค้าเป็นส�ำคัญ ด้านความรูพ้ นักงานสามารถ
ใช้ ง านและดู แ ลอุ ป กรณ์ ตลอดจนเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ได้
และในส่วนของด้านทักษะพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ อยู ่ ใ นระดั บ มาก
เช่นเดียวกัน โดยพนักงานควรมีประสบการณ์เพื่อที่จะตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าได้ และสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้ (ลาวัลย์ วงศ์ญาพรหม 2549)
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดขอนแก่น พนักงาน
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดย
รายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสร้างความมั่นใจ
ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ได้ ด้ า นการเอาใจใส่ ข องผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้านสิ่งที่สามารถ
สัมผัสได้ จากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับ ผกาภรณ์
เขียวฉะอ้อน (2551) ที่ว่าพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให้บริการในระดับมาก ซึง่ ประกอบด้วย 5 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นการสร้ า งความมั่ น ใจ ด้ า นความเชื่ อ ถื อ ได้
ด้านการเอาใจใส่ของผูใ้ ห้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั
บริการ และด้านสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ โดยพนักงานมีการ
บริการทีเ่ ป็นรูปธรรมท�ำให้ลกู ค้าได้รบั รูก้ ารบริการทีด่ เี ยีย่ ม
รวมถึงบรรยากาศและการตกแต่งต่างๆ การบริการที่น่าไว้
วางใจ ใส่ใจการบริการ และมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ (ฐิฏิฐา
มีวัฒนะ 2549)
3. จากความคิดเห็นของลูกค้ามีความคิดเห็น
เกีย่ วกับศักยภาพบุคลากรของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวใน
จังหวัดขอนแก่น โดยรวมและรายด้านทัง้ 4 ด้านอยูใ่ นระดับ
มาก โดยรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านพฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ ด้านทักษะ และด้านความรู้การพิจารณา
พบว่าสอดคล้องกับ กรองทอง อัมวงษ์ (2548) ที่ว่าลูกค้ามี
ความพึงพอใจด้านพฤติกรรมมากทีส่ ุด คือ พนักงานมีกิรยิ า
มารยาทที่สุภาพในการให้บริการและสามารถช่วยเหลือ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ให้การบริการที่รวดเร็วทันใจไม่ปล่อย
ให้ลกู ค้าต้องคอยนาน และรองลงมาเป็นความพึงพอใจด้าน
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คุณลักษณะ พนักงานมีบคุ ลิกภาพทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใส (วิชติ สุก
ระสูยานนท์ 2555) ส่วนด้านทักษะพนักงานมีความช�ำนาญ
ในการปฏิบัติงานสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
และด้านความรู้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองได้ (Juwaheer 2004)
ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
ของธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดขอนแก่น ลูกค้ามี
ความคิ ด เห็ น โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บมาก โดยรายด้ า นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสร้างความมั่นใจ รองลงมา
ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ด้านการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ และด้านสิ่งที่สามารถ
สัมผัสได้ ซึง่ พิจารณาพบว่าสอดคล้องกับ รุง่ นภา ทิวประยูร
(2551) พบว่าด้านการสร้างความมั่นใจเป็นสิ่งที่ลูกค้า
คาดหวังพนักงานต้องมีความรู้ สามารถตอบข้อสงสัยให้กับ
ลูกค้าได้ มีพฤติกรรมที่น่าไว้วางใจ ด้านความเชื่อถือได้
ทางโรงแรมสามารถให้บริการเป็นไปตามทีต่ กลงไว้ พนักงาน
ซื่อสัตย์ต่อการให้บริการ ด้านการตอบสนองของลูกค้า
พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการในการบริการ
อย่างรวดเร็ว สามารถติดต่อพนักงานได้อย่างรวดเร็วไม่ยุ่ง
ยาก ด้านการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการพนักงานเอาใจใส่
ต่ อ ค� ำ ร้ อ งขอของลู ก ค้ า พนั ก งานติ ด ตามและใส่ ใ จ
รายละเอียดต่างๆ ของลูกค้าทุกคนและในด้านสิง่ ทีส่ ามารถ
สัมผัสได้ โรงแรมมีอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกอย่างครบ
ครัน พนักงานโรงแรมมีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย (วรเทพ ศรีสกุลชวาลา 2554)
ดั ง นั้ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ส ถานะแตกต่ า งกั น
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส�ำคัญของศักยภาพบุคลากร
แตกต่างกันทั้ง 4 ด้านและในขณะเดียวกันก็มีความคิดเห็น
ทีแ่ ตกต่างกันเกีย่ วกับปัจจัยคุณภาพการให้บริการทัง้ 5 ด้าน
เช่นเดียวกันโดยกลุ่มผู้จัดการและกลุ่มพนักงาน มีความคิด
เห็นเกีย่ วกับปัจจัยทัง้ ศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการให้
บริการมากกว่ากลุ่มลูกค้าซึ่งหมายความว่าโดยปกติแล้ว
ผู้ให้บริการย่อมประเมินตนเองสูงกว่ากลุ่มลูกค้า แต่โดย
ความเป็นจริงแล้วกลุ่มลูกค้าคือกลุ่มที่ส�ำคัญที่สุดที่จะเป็น
ผู้ก�ำหนดศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม (Kotler et al. 2014) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กชพร ศิริผ่อง (2552) ที่ว่าลูกค้าคือกลุ่ม
ที่ให้ความส�ำคัญของทั้งคุณภาพของพนักงานบริการและ
คุณภาพการให้บริการกล่าวคือ โรงแรมจะต้องสร้างความ
เชื่อถือได้ การสร้างความมั่นใจด้านการตอบสนองต่อผู้รับ
บริการ การเอาใจใส่ของผูใ้ ห้บริการ และสิง่ ทีส่ ามารถสัมผัส
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ได้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับจากการ
เข้าไปใช้บริการในโรงแรมเป็นที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริหารโรงแรมสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของผู้จัดการ และ
พนักงาน โดยควรเน้นด้านคุณลักษณะให้พนักงานตระหนัก
ถึงคุณภาพการให้บริการกับลูกค้าเป็นส�ำคัญ เพื่อก่อให้เกิด
คุณภาพการบริการที่ดี
2. สถาบันการศึกษาสามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้
เป็นแนวทางในการสอนเพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีคุณสมบัติ
และองค์ความรูท้ จี่ ะสามารถน�ำไปปฏิบตั งิ านได้ โดยมุง่ เน้น
ปลูกฝังให้นิสิต นักศึกษามีมิตรไมตรีที่ดีต่อการบริการ
3. สถาบันการศึกษาสามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้
ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้นิสิต นักศึกษา
เกิดการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในพื้นที่เมืองใหญ่ๆ เพราะจะ
มี จ� ำ นวนโรงแรมและนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ากกว่ า จั ง หวั ด
ขอนแก่น
2. ควรศึกษาถึงศักยภาพนิสติ นักศึกษา ก่อนก้าว
ไปสู่การปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความ
สามารถ ในการปฏิบัติงาในธุรกิจโรงแรม
3. ควรศึกษากลุม่ ตัวอย่างในแต่ละแผนกโดยการ
แยกออกเป็นแผนกต่างๆ ให้ชดั เจน แล้วดูวา่ แต่ละแผนกให้
ความส�ำคัญด้านใดมากที่สุดและลูกค้าคิดอย่างไร เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ส�ำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณา
และความช่วยเหลืออย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.ปรีดา ไชยา
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษางานวิจัยหลัก อาจารย์ ดร.โอชั ญญา
บัวธรรม ประธานกรรมการสอบงานวิจัย ผศ.ดร.ขวัญฤดี
ตันตระบัณฑิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และกรรมการสอบ
อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี ที่กรุณาให้ค�ำแนะน�ำและดูแล
ให้ค�ำปรึกษาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ท�ำให้การวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จ
ได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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