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การวเิคราะห์และพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมแม่วังรีสอร์ท จังหวัดล าปาง 

Analysis and Development of Service Quality of Mae Wang Resort, Lampang Province 
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บทคัดย่อ 

  การค้นควา้แบบอสิระนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคาดหวังและพงึพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการ

ของโรงแรมแม่วังรีสอร์ท กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือผู้ใช้บริการโรงแรมแม่วังรีสอร์ทจ านวน 400 ราย  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป นเพศชาย มอีายุระหว่าง 25-35 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว  มีอาชีพเป นพนักงาน

บริษัทเอกชน มาใช้บริการโรงแรงแม่วังรีสอร์ทด้วยวัตถุประสงค์ท่องเท่ียว/พักผ่อน แหล่งข้อมูลท่ีผู้ตอบแบบสอบรับรู้

โรงแรมแม่วังรีสอร์ท จากป้ายโฆษณา ความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมแม่วังรีสอร์ท คือจ านวน 1 คร้ัง ต่อปี ค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการสูงกว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนใช้บริการทุกด้าน โดยความคาดหวังก่อนใช้

บริการและความพึงพอใจหลังใชบ้ริการอยูใ่นระดับมาก  ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับความคาดหวังและความพงึพอใจ

คุณภาพการให้บริการแตกตา่งกันตามปัจจัยสว่นบุคคล ในทุกด้านของคุณภาพการบริการ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

 เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ อาชีพ รายได้ วัตถุประสงค์ และกลุ่มของลูกค้าประจ าและไม่ประจ า 

ความถี่ในการใช้บริการ พบว่าระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนใช้บริการและความพึงพอใจหลังใช้บริการต่อคุณภาพ

บริการแตกตา่งกันทุกดา้น ยกเวน้จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวัง

และ ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหลังการใช้บริการ ต่อคุณภาพการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความ 

แตกตา่งกัน 

ABSTRACT     

 This independent study aimed to examine customer expectation and satisfaction on service quality of 

Maewang Resort. Questionnaires were used as the tool to collect data. Samples of this study were specified, according 

to convenience and quota methods, to 400 customers of Maewang Resort.  120 of them were the resort’ s regular 

customers; while 280 of them were the resort’ s casual customers.  Data obtained were analyzed by the descriptive 

statistics i.e. frequency, percentage, and mean and the T-Test. 

 Limitation of this study was to obtain data from 104 regular customers and 296 casual customers. The majority 

of respondents were 25-35 years old married male and worked as employee of the private company.  They visited 
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Maewang Resort with travel/ leisure purpose.  Source of information where they learned about the studied resort was 

its sign board. Frequency of visiting to Waewang Resort was once a year. 

 Hereafter were presented the findings. 

 At the pre-purchase stage, mean levels of customer’s satisfaction were higher than mean levels of customer’s 

expectation in all aspects.  Their satisfaction at the post- purchase stage and their expectation at the pre- purchase 

stage were both rated at high level. 

 At the pre- purchase stage, the highest level of respondents’  expectation on service quality of Maewang 

Resort was found in tangible aspect; followed by assurance aspect. 

 At the post- purchase stage, the highest level of respondents’  satisfaction on service quality of Maewang 

Resort was found in both assurance and tangible aspects; followed by reliability aspect. 

 Personal factor caused the differences of mean levels between customer’ s expectation and customer’ s 

satisfaction on service quality in all aspects at 0.05 level of statistical significance. 

 Based upon the study on level of expectation and satisfaction among the respondents in different groups as 

classified by elements of personal factor, including age, career, income, purpose of visit, a group of regular customers 

v. s a group of casual customers, and frequency in getting the services, the findings presented that their mean levels 

of expectation on service quality at the pre- and the post- purchase stages were rated in different levels in all aspects. 

However, the difference on mean levels of expectation on service quality at the pre-  and the post- purchase stages 

among those in different ranges of monthly income was not observed. 

 Purpose of visit affected the return of purchase.  Those who visited the studied resort with the travel/ leisure 

purpose rated their possibility to revisit this resort at the highest level; followed by those who visited the studied resort 

with the business purpose 

บทน า 

 การจัดการบริการให้มีคุณภาพมคีวามสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หรือการตอบสนองความคาดหวัง

ของผู้ใช้บริการ คือคุณภาพของการบริการ โดยคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจ  

บทบาทในการ สร้างภาพลักษณท่ี์ด ีลูกค้ามีความภักดี (ภาวณิี ทองแย้ม, 2560) ดงันัน้การพัฒนาคุณภาพของการบริการ

จึงถือเป นอาวุธส าคัญและเป นตัวช้ีวัดของการบริการท่ีด ีเพื่อให้ผู้ใชบ้ริการ เกิดความพงึพอใจและประทับใจ อันจะน ามาสู่

ความภักดีท่ีก่อให้เกิดการซื้อซ้ า และอาจท าให้เกิดการซื้อเพิ่มมากขึ้น จากการบอกบอกต่อ (Word Of Mouth)  

ของลูกค้า และท าให้ลูกค้ายินดีท่ีจะจ่ายมากขึน้ เพื่อเป นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความแตกตา่ง

ของโรงแรมแม่วังรีสอร์ทให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ด้วยการเสนอคุณค่าจากคุณภาพการบริการท่ีตรงกับความคาดหวังของ

ลูกค้า ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการ ของโรงแรมแม่วังรีสอร์ท  

จังหวัดล าปาง  
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แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคิดและความหมายของความพึงพอใจ 

 Philip Kotler (1997) กล่าววา่ ความพงึพอใจขึ้นอยู่กับการปฏบัิติท่ีเป นไปตามคาดหวัง โดยท่ัวไปความพงึพอใจ 

(Satisfaction) เป นความรู้สึกของบุคคลท่ีจากผลการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้จากการใช้สินค้าหรือบริการ เปรียบเทียบกับ

ความคาดหวัง (Expectations) ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในอดีตของลูกค้า เมื่อสินค้าหรือบริการท่ีได้รับต่ ากว่าระดับความ

คาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) เมื่อสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวัง ลูกค้าจึงเกิด 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) และเมื่อสินค้าหรือบริการนั้นสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า จะเกิดเป นความประทับใจ 

(Delighted) และอาจส่งผลตอ่การมาซือ้ซ้ าของลูกค้า 

แนวคดิและความหมายของคณุภาพการบริการ 

  Parasuraman, Zeitham, and Berry (1985) (อ้างใน ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2558, 187-191) กล่าวว่า

ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าประเมินคุณภาพการบริการท่ีตนเองได้รับเรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้” 

(Perceived Service Quality) ซึ่งจะเกิดจากการเปรียบเทียบ “บริการท่ีคาดหวัง” (Expected Service Quality) กับบริการท่ี

รับรู้ (Perceived Service) ประเมินคุณภาพการบริการ มชีื่อว่า SERVQUA (Service Quality) มี 5 เกณฑ์ ดังตอ่ไปน้ี  

- ด้านความเป นรูปธรรมของการบริการ (Tangible) เชน่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในหอ้งพัก  

- ด้านความนา่เช่ือถือไวว้างใจได้ในการบริการ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการอยา่งถกูต้อง 

- ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (Responsiveness) ผู้ให้บริการหรือพนักงานท่ีให้บริการ มีความ

เต็มใจที่จะให้บริการในทันที และให้ความช่วยเหลอืแกลู่กค้าเป นอยา่งดี  

- ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) ผู้บริการมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป นในการให้บริการ มีความสุภาพ  

เป นมิตรกับลูกค้า สามารถสร้างความมั่นใจ และมีความมั่นคงปลอดภัย การบริการไม่มีความเสี่ยงท่ีลูกค้าจะ

ได้รับภัยอันตราย  

-  ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ (Empathy) ความเข้าถึงผูใ้ห้บริการได้อยา่งสะดวก สามารถ

ตดิตอ่ได้งา่ย มีความสามารถในการตดิตอ่สื่อสาร 

วิธีการศึกษา 

  ขอบเขตการศกึษา 

  1. เนื้อหาในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากระดับความคาดหวังและบริการท่ีลูกค้ารับรู้ ตอ่คุณภาพ 

การบริการท้ัง 5 ด้าน 

  2. ประชากรในการศึกษาคือ ลูกค้าท่ีเข้ามาใชบ้ริการโดยใชก้ารประมาณการจากฐานข้อมูลในปี 2560 
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ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง 

   ก าหนดขนาดตัวอย่างท่ีจะศกึษา ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% และให้มีความคลาดเคลื่อนไมเ่กนิ 5% โดยใชสู้ตร

การค านวณของ ทาโร่ ยามาเน ่(Yamane, 1973) 

วิธีการศกึษาและเครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา  

รวบรวมข้อมูลปฐม จากลูกค้าท่ีมาใช้บริการแม่วังรีสอร์ท จ านวน 400 ชุด โดยใช้แบบสอบถามเป นเคร่ืองมือ 

ในการรวบรวมข้อมูล และข้อมูลทุติยภูมิ จากการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ วารสารสิ่งตีพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 

เอกสารอ้างอิงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อติชมต่าง ๆ จากผู้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อใช้เป นข้อมูลพื้นฐาน 

ในการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ ค่าเฉลี่ย (Mean) ฐานนิยม (Mode) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน t-test ในการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความคาดหวังและ

ความพงึพอใจต่อคุณภาพบริการ 

สรุปผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป นเพศชาย คิดเป นร้อยละ 57.2 มีอายุระหว่าง 25 -35 ปี มากท่ีสุด  

คิดเป นร้อยละ 37 มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป นร้อยละ 58.7 มีอาชีพเป นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป นร้อยละ 

39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท เป นผู้ท่ีมีภูมิล าเนามาจากภาคเหนือ มาใช้บริการโรงแรงแม่วังรีสอร์ท 

ด้วยวัตถุประสงค์ท่องเท่ียว/พักผ่อน แหล่งข้อมูลท่ีผู้ตอบแบบสอบรับรู้โรงแรมแม่วังรีสอร์ท จากป้ายโฆษณามาก  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการไม่ใช่คร้ังแรก ความถี่ในการเข้าใช้บริการโรงแรมแม่วังรีสอร์ท คือจ านวน  

1 คร้ัง ต่อปี แยกเป นลูกค้าประจ าท่ีเข้าพักมากกว่า 4 คร้ังต่อปี เป นร้อยละ 26 และลูกค้าไม่ประจ าเข้าพักต่ ากว่า 4 คร้ัง 

ต่อปี  ร้อยละ 74  ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการคือตัวผู้ตอบแบบสอบถามเอง เหตุผลการเข้ามาใช้บริการ

ของโรงแรมแมว่ังรีสอร์ท ของผู้ตอบแบบสอบถามเพราะมีราคาท่ีเหมาะสม  

ความคาดหวงัและความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโรงแรมแม่วังรสีอรท์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังก่อนใชบ้ริการตอ่คุณภาพการให้บริการของโรงแรมแมว่ังรีสอร์ท โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ด้านความเป นรูปธรรมของการบริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านการให้

ความมั่นใจ และด้านความน่าเชื่อถอืไว้วางใจได้ในการบริการตามล าดับ  

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจหลังใชบ้ริการ ตอ่คุณภาพการให้บริการของโรงแรมแมว่ังรีสอร์ท โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่ด้านการให้ความม่ันใจ และด้านความเป นรูปธรรมของการบริการ  รองลงมาเป น

ด้านความนา่เช่ือถือไวว้างใจได้ในการบริการ และด้านการตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้บริการ ตามล าดับ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   57 

 

  ผลการศึกษาพบว่าระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวังก่อนการใช้บริการและความพงึพอใจหลังใชบ้ริการตอ่คุณภาพ

การให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความแตกต่างกันทุกด้าน คือความพึงพอใจเฉลี่ยสูงกว่าความคาดหวังท่ีระดับ  

และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายข้อของแตล่ะด้านพบวา่มคีวามแตกตา่งกันทุกประเด็น  ความแตกตา่งค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคาดหวังและความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล ในทุกด้านของคุณภาพการ

บริการ ยกเวน้จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับค่าเฉลี่ยความคาดหวังและ ระดับคา่เฉลี่ย

ความพงึพอใจหลังการใชบ้ริการ ตอ่คุณภาพการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามไมม่คีวามแตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.05 

 ความสัมพันธ์ของสถานะ การกลับมาใช้บรกิาร 

  ความสัมพันธ์ของสถานะ การกลับมาใช้บริการและอาชพีของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าสถานะ การกลับมาใช้

บริการมีความสัมพันธ์กับอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม   โดยอาชีพท่ีมาใช้บริการมากท่ีสุดคือพนักงานบริษัทเอกชน  

และความสัมพันธ์ของสถานะ การกลับมาใช้บริการและวัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการพบว่าสถานะ การกลับมาใช้บริการ

ของลูกค้าขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการ โดยวัตถุประสงค์ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมาใช้บริการมากท่ีสุดคือ 

ท่องเท่ียว/พักผ่อน 

อภิปรายผล 

  จากการศกึษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมแมว่ัง รีสอร์ท สอดคล้อง

กับแนวคิดความพึงพอใจของ Philip Kotler (1997) ส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต เมื่อบริการตรงกับความ

คาดหวัง ลูกค้าจึงเกิดความพึงพอใจ และเมื่อสินค้าหรือบริการนั้นสูงกว่าความคาดหวังขอลูกค้า จะเกิดเป นความ

ประทับใจ และอาจส่งผลต่อการมาซือ้ซ้ าของลูกค้า 

ข้อค้นพบ 

ความคาดหวังก่อนใช้บริการปัจจัยย่อยท่ีได้รับระดับความคาดหวังเฉลี่ยสูงสุดคือเร่ือง สถานท่ีตั้งของโรงแรม

ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีเข้าถึงสะดวก บรรยากาศโดยรวมของท่ีพักสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมสวยงาม ความพึงพอใจหลังใช้

บริการปัจจัยย่อยท่ีได้รับระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือเร่ืองโรงแรมมีความน่าเชื่อถือในด้านชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์  

พนักงานของโรงแรมมคีวามรู้อยา่งลึกซึ้งเกี่ยวกับโรงแรม 

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมคีวามถี่ในการใชบ้ริการ 1 คร้ังต่อปีและกลุ่มผู้มาใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ท่องเท่ียว

และปฏิบัติงาน มีความคาดหวังสูงสุดในเร่ือง สถานท่ีตั้งของโรงแรมตั้งอยู่ในบริเวณท่ี เข้าถึงสะดวก บรรยากาศโดยรวม

ของท่ีพัก ความพงึพอใจที่ได้รับนอ้ยท่ีสุดคือเร่ือง  ห้องพักของโรงแรมสะอาด พนักงานมีความกระตือรือร้นท่ีจะแก้ปัญหา

อย่างรวดเร็ว 
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ข้อเสนอแนะ 

 ด้านความเปน็รูปธรรม  

  กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีต่ าท่ีสุดคือ เร่ืองความสะอาดของ

ห้องพัก และ อุปกรณเ์ครื่องใชใ้นหอ้งพักมีครบครัน พร้อมใช้งาน ดังนัน้โรงแรมควรให้ความส าคัญกับการท าความสะอาด

ห้องพัก เพื่อให้ห้องพักสะอาด น่าเข้าพักเหมาะส าหรับการพักผ่อน และ มีการตรวจสอบอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในห้องพักให้มี

สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและปรับปรุงให้ทันสมัย อยู่เสมอ 

ด้านความนา่เชื่อถอืไว้วางใจได้ในการบรกิาร  

 กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมวีัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวและมวีัตถุประสงค์ในการปฏบัิติงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุด

คือเร่ือง โรงแรมมีความน่าเชื่อถือในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ราคาเหมาะสมกับรูปแบบห้องพัก และพนักงานให้

ค าแนะน าที่เป นประโยชนแ์ก่ผู้ใชบ้ริการ ตามล าดับ ดังนัน้โรงแรมจึงควรมกีารประชาสัมพันธ์ หรือท าการสื่อสารการตลาด

ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้โรงแรมแม่วังรีสอร์ท มากขึ้น และมีการฝึกอบรมพนักงานในการให้บริการ เพื่อให้สามารถ

ด าเนนิการให้เป นไปตามเวลาท่ีก าหนดได้ 

 ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิาร  

  กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีต่ าท่ีสุดคือ เร่ือง  พนักงานมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นพนักงานให้บริการของโรงแรมจึงต้องมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ

ลูกค้า โดยเฉพาะการใส่ใจลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ โรงแรมจึงควรจัดอบรมการให้บริการของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน

ตระหนักถึงความส าคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า ให้พนักงานมีการแสดงออกด้วยความสุภาพ มีมิตรไมตรี  

และความใส่ใจ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ได้จนเกิดเป นความประทับใจในการรับบริการ 

ด้านการให้ความม่ันใจ ผู้ใช้บริการ  

กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียว กลุ่มท่ีมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและกลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมี

ความถี่ในการมาใช้บริการ 1 คร้ังต่อปี มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีต่ าท่ีสุดคือ เร่ืองพนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงาน

อย่างเชี่ยวชาญดังนั้นพนักงานให้บริการของโรงแรมจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าใจถึงงานท่ีท าอย่างถ่องแท้  

เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในงาน 

ด้านการเขา้ใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวมรีะดับความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีต่ าท่ีสุดคือ เร่ืองพนักงานให้บริการ

ด้วยความจริงใจและเห็นอกเห็นใจ กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีวัตถุประสงค์มาปฏิบัตงิานมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุดคือเร่ือง

พนักงานของโรงแรมเข้าใจความตอ้งการท่ีแตกต่างของผู้มาใชบ้ริการ  กลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีความถี่ในการมาใชบ้ริการ 1 ครัง้

ตอ่ปี มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าท่ีสุดคือ พนักงานให้บริการด้วยความจริงใจและเห็นอกเห็นใจ 

ดังนัน้พนักงานให้บริการจงึต้องใส่ใจความตอ้งการของลูกค้าและตอบสนองให้ตรงกับความตอ้งการของลูกค้าให้

ได้มากที่สุด โรงแรมตอ้งให้ความส าคัญกับการใส่ใจความแตกตา่งของลูกค้า 
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 โรงแรมจึงควรเร่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการของพนักงาน ให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้า   

มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานบริการมากขึ้น อีกท้ังสร้างทัศนคติ  

การท างานแก่พนักงานให้มีจิตใจบริการ มีความสุภาพ อ่อนน้อม จน  เร่ืองความนา่เชื่อถือในด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ ์

เป นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีโรงแรมต้องปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงภาพลักษณ์ท่ีดี และเกิดความเชื่อมั่นในบริการ  

เมื่อผู้ใช้บริการมีความคาดหวังท่ีสูงขึ้นและได้รับการตอบสนองการบริการนั้นสูงกว่าท่ีคาดหวังจะเกิดเป นความพึงพอใจ 

ประทับใจ และก่อให้เกิดการกลับมาใชซ้้ าและเกิดการบอกตอ่ อันเป นการเพิ่มรายได้ให้แกโ่รงแรมตอ่ไป 
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