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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจความคิดเห็ นและประเมินคุณภาพการบริ การของพนักงาน
ต้อนรั บส่ วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณี ศึกษา โรงแรมเซี่ ยงไฮ้ แมนชั่น ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 25 คน ประกอบไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ พนักงานต้อนรับ
ส่ วนหน้า และผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่ วนหน้า ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า
อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเรี ยงลําดับ คือ (1) ด้านความเป็ นสิ่ งที่ จบั ต้องได้ (Tangibles) การตกแต่ง อุปกรณ์เครื่ อง
ใช้ต่างๆ ที่ เป็ นเอกลักษณ์ สะดุ ดตา (2) ด้านความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) มี การให้ขอ้ มูลด้านการบริ การที่
ชัดเจน แม่นยํา และมีเอกสาร (3) ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ วและทันท่วงที (Responsiveness) พนักงานให้
บริ การทันทีเมื่อมีการร้องขอและติดตามการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชัว่ โมง (4) ด้านความเชื่ อ
มัน่ (Assurance) พนักงานให้บริ การด้วยความอัธยาศัยดี สุ ภาพอ่อนโยน ยิม้ แย้ม และมัน่ ใจในความปลอดภัย
ของโรงแรม และ (5) ด้านความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) พนักงานมีความตั้งใจที่ให้บริ การและเอาใจใส่ กบั
นักท่องเที่ยวผูพ้ ิการ เด็ก และชรา อย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ
คําสํ าคัญ: คุณภาพการบริ การ พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า การประเมินคุณภาพ SERVQUAL โรงแรมบูธีค
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ABSTRACT
The objective of this research was to examine perceptions and assess service quality of Front Office Staff
of Boutique Hotel A Case Study of Shanghai Mansion. There were 25 representatives of this study such as Thai
tourists, foreign tourists, Front Office Staff and Front Office Manager. Data were collected via face-to-face
interviews. The findings showed that respondents gave high ratings to Front Office Staff of Shanghai
Mansion on five dimensions (SERVQUAL) respectively: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance and
Empathy respectively. As for Reliability, the tourists were very satisfied with the reputation and well-recognized
image of Boutique Hotel. The hotel staffs were able to provide detailed information on hotel services, room
reservation, and tourist attractions. They offer accurate service to the customers. Moreover, tourists were highly
satisfied with Assurance dimension of the hotel. The staffs were equipped with their friendly nature, courtesy
and smile on faces. The customers were fairly satisfied with the hotel security. Tangible received the highest
level of satisfaction as the Guests were very much impressed from the hotel, lobby such as furniture, staff’s
uniform, as well as the hotel’s ambiance. Not only the tourists were very pleased with the uniqueness of the
hotel, but also the staffs are extremely proud of it.
In terms of Empathy, the tourists gave moderate rate of satisfaction. The hotel staffs were willing to
provide the best service to the guests by taking good care of them, particularly in the area of catering, to the
disabled, children, and the elder people. Meanwhile, the tourists gave high rate of satisfaction on
Responsiveness as the staffs are always ready to help the guests whenever they needed.
Keywords: Quality Service, Front Office Staff, Quality Assessment, SERVQUAL, Boutique Hotel

บทนํา
หลัง จากเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ งได้สิ้ น สุ ด ลง ธุ ร กิ จ โรงแรมในกรุ ง เทพมหานครได้ก ลับ มาฟื้ นตัว
โดยแต่ ล ะโรงแรมต่ า งใช้ก ลยุท ธ์ วิ ธี ใ นการเรี ย กนัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศกลับ มาใช้
บริ การของโรงแรมอี กครั้ ง แต่คุณภาพบริ การของโรงแรมจึ งถื อเป็ นสิ่ งสําคัญควบคู่กบั ความปลอดภัยของ
โรงแรมที่ สามารถให้กบั นักท่ องเที่ ยวเหล่ านั้นได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งใช้หลักของการบริ การที่ มีคุณภาพ 5 มิ ติ
ของพาราสุ รามาน เซทแฮล์มและแบร์ รี่ (Parasuraman Zeithaml & Berry, 1988) ได้แก่ ความน่ าเชื่ อถื อ
(Reliability) ความเชื่อมัน่ (Assurance) เป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ (Tangible) ความเข้าอกเข้าใจ(Empathy) และการตอบ
สนองที่รวดเร็ วและทันท่วงที (Responsiveness) ซึ่ งพาราสุ รามาน (Parasuraman) เน้นว่าคุณภาพการบริ การ คือ
ผลของการเปรี ยบเทียบความคาดหวังของคุณภาพการบริ การจากกิจกรรมและความรู ้สึกที่รับรู ้เกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ได้รับนัน่ คือ คุณภาพการบริ การจึงไม่ใช่แค่การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่บริ การแต่ยงั รวมถึงกระบวนการ
ของบริ การอีกด้วย นอกจากนี้ พนักงานโรงแรมเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญในการให้บริ การและเป็ นปั จจัยหลักใน
การดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบตั ิการเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการให้บริ การรวมไป
ถึงเป็ นจุดเชื่อมโยงระหว่างผูใ้ ช้บริ การของโรงแรมเป็ นสิ่ งสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการบริ การที่มีคุณภาพ คือ การเพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานให้เป็ นบุคคลที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของงานบริ การ มีความรู ้และใจรักในงานบริ การ
อย่างแท้จริ ง มีทกั ษะในการบริ หารการจัดการ เทคนิคและจิตสํานึกในการบริ การ สิ่ งสําคัญของการให้บริ การคือ
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูใ้ ช้บริ การและเพื่อนร่ วมงานด้วยกันเอง การพัฒนาพนักงานให้มีใจรักในงานบริ การ
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และมีประสิ ทธิภาพสูงในการทํางาน ย่อมช่วยให้โรงแรมสามารถอยูร่ อดและเจริ ญเติบโตอย่างยาวนานกว่าคู่แข่ง
โรงแรมบูธีค (Boutique Hotel) เป็ นโรงแรมหรู ขนาดเล็กที่ มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เน้นการให้บริ การ
และความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า ซึ่ งมีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตสู งในอุตสาหกรรมโรงแรมระดับโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ปั จจุบนั ประเทศไทยมีโรงแรมบูธีค (Boutique Hotel) หลายแห่ งที่ได้รับการยอมรับว่ามีความ
สวยงาม และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนประเทศไทยได้ปีละจํานวนมาก ถึงแม้โรงแรมบูธีคส่ วนใหญ่
จะเป็ นโรงแรมขนาดเล็ก เน้นการตกแต่งที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่การบริ การไม่ได้ยงิ่ หย่อนไปกว่าโรงแรม
ใหญ่ๆ เลย เพราะว่าการบริ การคือความพิเศษของโรงแรมบูธีค โรงแรมส่ วนใหญ่มีหลักการแบ่งงานแบบง่ายๆ
คือ พนักงานเบื้องหน้าและพนักงานเบื้องหลัง พนักงานเบื้องหลังส่ วนสําคัญอยูท่ ี่การจัดตารางการทํางานให้เป็ น
ไปตามตารางตามระบบ ส่ วนงานเบื้องหน้ามีส่วนสําคัญอยูท่ ี่ “ทัศนคติในการบริ การ” โดยทัศนคติแรกที่สาํ คัญ
คือ หัวใจบริ การ (Service Mind) ทัศนคติที่สอง คือ ใจเขาใจเรา เขาชอบ ไม่ชอบอะไร เขากลัว ไม่กลัวอะไร
เขาอยากได้ ไม่อยากได้อะไรก็จดั ให้ตามนั้น และทัศนคติที่สาม คือ บรรยากาศสําคัญกว่าทัศนคติ คือ พนักงาน
หลายคนคิ ด ว่า ทัศ นคติ ข องตนดี แ ล้ว จึ ง ให้ค วามสํา คัญ กับ การแสดงออกท่ า ที เ ป็ นเรื่ อ งรองเป็ นเรื่ อ งที่ ผิ ด
เพราะงานเบื้องหน้า สิ่ งที่เห็นสําคัญกว่าทัศนคติซ่ ึ งมองไม่เห็นการแสดงออก ไม่เฉพาะเรื่ องท่าทางและท่าที
เท่านั้น แต่ยงั รวมถึง การแต่งตัว ทรงผม กลิ่นปาก บุคลิก การพูดจาอีกด้วย

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
เยาวภรณ์ เลิ ศ กุ ล าทามนท์, วนิ ด า เลิ ศ พิ พ ฒ
ั นานนท์ และรั ต นาภรณ์ ชาติ ว งศ์ (2555) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานในสถานประกอบการประเภทโรงแรม รี สอร์ท และโฮมสเตย์ ในอําเภอ
อัมพวา และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ (2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Work Art, Program Outlook และ
Microsoft PowerPoint (3) ความรู ้ดา้ นวิชาชีพการโรงแรม ได้แก่ งานแม่บา้ น การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
การบริ การแผนกส่ วนหน้า นอกจากนี้ พนักงานส่ วนใหญ่ยงั ต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ และความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องจิตวิทยาการบริ การ
รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์, เยาวภรณ์ เลิศกุลาทามนท์ และวนิดา เลิศพิพฒั นานนท์ (2555) ศึกษาเรื่ อง คุณลักษณะ
ที่ พึงประสงค์ของบุคลากรตามมุมมองของผูบ้ ริ หารในสถานประกอบการประเภทรี สอร์ ทและโฮมสเตย์ใน
อําเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ตอ้ งการบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
และคุณลักษณะ ดังนี้ (1) มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เนื่ องจากลูกค้าส่ วน
หนึ่งที่เข้ามาพักในรี สอร์ทหรื อโฮมสเตย์เป็ นชาวยุโรปและอเมริ กา (2) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word และ Microsoft Excel ซึ่ งมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานใน
ปั จจุบนั (3) มีความสามารถด้านทักษะความรู ้ดา้ นวิชาชี พ การโรงแรม ได้แก่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มโดยเฉพาะการเสิ ร์ฟอาหารและรู ปแบบการบริ การ การจัดการภัตตาคารและการจัด
เลี้ยง ทักษะการปูเตียงและการเขียนรายงานสถานะห้องพัก นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารยังต้องการบุคลากรที่มีใจรักการ
บริ การ ขยัน ซื่ อสัตย์ มีความรวดเร็ วในการให้บริ การ มีความรู ้ความเข้าใจในการให้บริ การ สามารถให้บริ การ
หรื อตอบสนองความต้องการและรับมือข้อร้องเรี ยนของลูกค้าได้
พัชราภรณ์ ฟองเงิน (2553) ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับ โรงแรมอิมพีเรี ยลแม่
ปิ ง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 45 ปี ส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับราชการ มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นภาคเหนือ มาจังหวัดเชียงใหม่และพักที่โรงแรม
กระแสวัฒนธรรม
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อิมพีเรี ยลแม่ปิง ด้วยเหตุผลเพื่อมาประชุมสัมมนา โดยเดินทางด้วยเครื่ องบินและเดินทางมา 7-9 คน ส่ วนใหญ่
เคยมาพักที่โรงแรมอิมพีเรี ยลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1-2 ครั้ง และส่ วนมากรับรู ้ขอ้ มูลจากอินเตอร์ เน็ต
และหน่ วยงานต้นสังกัดเป็ นผูท้ าํ การตัดสิ นใจเลือกโรงแรม โดยจะดําเนิ นการจองห้องพักล่วงหน้าก่อน และ
พักระยะเวลา 2 คืน ส่ วนมากผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะเข้าพักห้องสุ พรี เรี ย (Superior Room) สําหรับระดับคุณภาพการ
บริ การของพนักงานต้อนรับ โรงแรมอิมพีเรี ยลแม่ปิง จังหวัดเชี ยงใหม่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดย
ด้านพฤติกรรมการให้บริ การของพนักงานต้อนรับอยูใ่ นระดับมากที่สุด และคุณภาพมาตรฐานการให้บริ การของ
พนักงานต้อนรับอยูใ่ นระดับมาก ข้อเสนอแนะแนวทางในการให้บริ การของพนักงานต้อนรับโรงแรมอิมพีเรี ยล
แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตอ้ งมีการปรับปรุ ง คือ ควรมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก (Check in) และการแจ้งออก
ห้องพัก (Check out) ที่รวดเร็ ว โดยจัดทําฐานข้อมูลลูกค้าได้ พนักงานควรจะให้บริ การที่ดีกบั ผูใ้ ช้บริ การทุกคน
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิและควรเอาใจใส่ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่จะทําให้ลูกค้าพอใจ และพนักงานของโรงแรม
ควรพร้อมที่จะให้บริ การแก่แขก ผูม้ าใช้บริ การหรื อจะให้บริ การและช่วยเหลือเมื่อแขกร้องขอในทันที
นอกจากนี้ มีนกั วิจยั ท่านอื่นที่มีการศึกษาเกี่ยวคุณภาพการบริ การ เช่น เยาวภรณ์ เลิศกุลาทามนท์, วนิ ดา
เลิศพิพฒั นานนท์ และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์ (2554) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริ การ
ของรี สอร์ทในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หรื อ ประภาส ตันติพนั ธุ์พิพฒั น์ (2549) ได้ศึกษาความพึง
พอใจของผูเ้ ช่าพักต่อการบริ การที่พกั อาศัยรายเดือนในเครื อโชคชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรื อ เจริ ญพร
เพ็ชรกิจ (2548) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการบริ การของพนักงานบริ การส่ วนหน้า กรณี ศึกษา
KU Home

คุณภาพการบริการ
Zeithaml & Bitner (2000) ได้กล่าวถึง คุณภาพของการบริ การว่าลูกค้าประเมินคุณภาพบริ การโดยใช้ปัจจัย
สําคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความสามารถในการบริ การตามที่สญ
ั ญาไว้อย่างน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจได้และถูกต้อง การทําให้ลกู ค้ามัน่ ใจ (Assurance) พนักงานมีความรู ้ มีอธั ยาศัยและมีความสามารถทําให้
ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและเชื่อมัน่ การเสนอสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม (Tangibles) สิ่ งนําเสนอทางกายภาพของบริ การ
การเข้าใจลูกค้า (Empathy) การเอาใจใส่ และให้ความใส่ ใจกับลูกค้าเป็ นรายบุคคล และการตอบสนองลูกค้าทันที
(Responsiveness) ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าและให้บริ การโดยทันที ปั จจัยนี้ เน้นที่ความสนใจและความ
พร้อมที่จะทําตามคําขอร้อง
ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์ (2548) ได้กล่าวถึง คุณภาพบริ การ (Service Quality) ว่าเป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้ยาก
เนื่ องจากงานบริ การมีความไม่แน่ นอน ในการผลิตงานออกมาให้ได้มาตรฐานทั้งนี้ เพราะงานบริ การส่ วนมาก
เป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ยากไม่สามารถจัดเก็บไว้ได้ตอ้ งทําการผลิตขณะที่ลูกค้ามาซื้ อบริ การ ดังนั้นขณะที่ลูกค้ามา
ซื้ อบริ การและมีการส่ งมอบบริ การนั้นจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดและทําให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ ปั ญหาข้อหนึ่ง
ในการดําเนินธุรกิจบริ การ คือ ด้านคุณภาพบริ การและแนวทางสร้างคุณภาพในทุกกระบวนการของธุรกิจ ความ
ผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นต้องป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนและเนื่ องจาก ลูกค้าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของขบวนการและมีส่วนในการกําหนดคุณภาพของบริ การ การเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าจะเป็ นพื้นฐานที่จะ
เข้าใจขบวนการสร้างคุณภาพ นอกจากนั้นคุณภาพของบริ การยังเป็ นการรวมตัวของหลายหน้าที่ในหลายแผนก
ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องเข้าใจทุกแผนกขององค์กรด้วย
พาราสุ รามาน เซทแฮล์มและเบอร์รี่ (Parasuraman Zeithaml and Berry, 1988) กล่าวไว้วา่ คุณภาพบริ การ
คือ การรับรู ้ของลูกค้าซึ่งลูกค้าจะทําการประเมินคุณภาพบริ การ โดยการเปรี ยบเทียบความต้องการความคาดหวัง

๖ กระแสวัฒนธรรม

กับการบริ การที่รับจริ งและองค์กรที่ได้รับชื่อเสี ยงจากคุณภาพบริ การจะต้องมีการบริ การอย่างคงที่อยูใ่ นระดับ
การรับรู ้ของลูกค้าหรื อมากกว่าความคาดหวังของลูกค้าซึ่งพาราสุ มานและคณะ (Parasuraman, et al, 1994) ยังได้
กล่าวถึงคุณภาพบริ การว่า “การประเมินคุณภาพการบริ การของลูกค้านั้นยากกว่าการประเมินคุณภาพสิ นค้า”
งานบริ การส่ วนหน้าเป็ นงานที่ตอ้ งพบปะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักและนักท่องเที่ยวที่แวะสอบถามข้อมูล
ของโรงแรมตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ งพนักงานต้อนรับต้องการทํางานอย่างหนักในการให้บริ การและช่วยเหลือนัก
ท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริ การ เพราะเป็ นแผนกที่ทาํ รายได้ให้กบั โรงแรมเป็ นอันดับ 1 ดังนั้นการที่นกั ท่องเที่ยวจะ
เข้ามาใช้บริ การนั้นมากน้อยนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั ให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การเช่นกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานและผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่ วนหน้าเรื่ องคุณภาพการบริ การของ
พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณี ศึกษา โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชัน่
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การเรื่ องคุณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรง
แรมบูธีค กรณี ศึกษา โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชัน่
3. เพื่อเสนอแนะแนวการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรม
บูธีค กรณี ศึกษา โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชัน่

กรอบแนวความคิดของการศึกษา
การศึกษาการประเมินคุณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณี ศึกษา
โรงแรมเซี่ ยงไฮ้ แมนชัน่ โดยใช้กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพการบริ การของ Parasuraman,
Zeithaml & Berry (1988) ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่
1. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
2. ความเชื่อมัน่ (Assurance)
3. เป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ (Tangible)
4. ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)
5. การตอบสนองที่รวดเร็ วและทันท่วงที (Responsiveness)

ขอบเขตของการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั อธิบายในประเด็นหัวข้อดังนี้
(1) ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูว้ ิจยั ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลโรงแรมเซี่ ยงไฮ้ แมนชัน่
ถนน
เยาวราช
(2) ขอบเขตด้า นเนื้ อ หา การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณี ศึกษา โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชัน่ ถนนเยาวราช เนื้อหาที่จะศึกษา
คือ คุณภาพการให้บริ การ มีลกั ษณะ 5 ประการ ได้แก่ (1) ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) (2) ด้านความเชื่อมัน่
(Assurance) (3) ด้านความเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ (Tangible) (4) ด้านความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) และ (5) ด้านการ
ตอบสนองที่รวดเร็ วและทันท่วงที (Responsiveness)

กระแสวัฒนธรรม
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เพื่อทราบถึ งทัศนคติ และความคิ ดเห็ นของนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พนักงาน
ต้อนรับส่ วนหน้า และผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่ วนหน้า เพื่อเป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการบริ การของ
พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณี ศึกษา โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชัน่
2. เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณี ศึกษา โรงแรม
เซี่ยงไฮ้ แมนชัน่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

นิยามศัพท์
1. โรงแรมบูธีค (Boutique Hotel) หมายถึง โรงแรมขนาดกะทัดรัดมักมีจาํ นวนไม่เกิน 100 ห้อง (หรื อ
ไม่เกิน 150 - 200 ห้อง) แต่ละห้องอาจมีขนาดไม่ใหญ่ เรี ยกว่าใช้พ้ืนที่แบบ “the best out of small spaces” เดิม
โรงแรมประเภทนี้ไม่เน้นตอบสนองความต้องการและไลฟ์ สไตล์ของนักเดินทางแบบ Business Traveler หลาย
แห่งจึงไม่มีหอ้ งประชุมและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการทําธุรกิจ แต่เมื่อแนวโน้มของนักธุรกิจที่นิยมเข้าพักใน
โรงแรมบูธีคมากขึ้น โรงแรมเหล่านี้จึงให้ความสําคัญกับบริ การและความสะดวกจุดนี้มากขึ้น
2. คุณภาพการบริ การ (Service Quality) หมายถึง คุณภาพของการบริ การของโรงแรมและมีรูปแบบของ
การบริ การที่สามารถวัดได้โดยใช้มาตราวัดการประเมินคุณภาพของการบริ การตามทฤษฎีของพาราสุ รามาน,
แซทแฮล์มและแบร์รี่ (Parasuraman Zeithaml & Berry, 1988) ซึ่งมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 มิติ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การเชื่อมัน่ (Assurance) ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangible) การเข้าใจการรับรู ้ความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การ (Empathy) และการตอบสนองที่รวดเร็ วและทันท่วงที (Responsiveness)
3. การบริ การ (Service) หมายถึง การปฏิบตั ิรับใช้และอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยคํานึ งถึงความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การเป็ นหลัก
4. พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า หมายถึง พนักงานที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในแผนกต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรม
เซี่ยงไฮ้ แมนชัน่ ที่ให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ
5. นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในโรงแรมเซี่ยงไอ้ แมนชัน่ ถนนเยาวราช

วิธีดาํ เนินการวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูล (Primary Data) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานและผู ้
จัดการแผนก และนักท่องเที่ยวที่ใช้บริ การของโรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชัน่ รวมทั้งสิ้ นจํานวน 25 ท่าน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานต้อนรับส่ วนหน้า ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่ วนหน้า และนักท่อง
เที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยแบ่งออกเป็ นพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าจํานวน 9 คน ผูจ้ ดั การแผนก
ต้อนรับส่ วนหน้า จํานวน 1 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศจํานวน 15 คน การเก็บข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับพนักงานและผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่ วน
หน้า และวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดการสัมภาษณ์ของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า ผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับส่ วนหน้า และนักท่อง
เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล (Face-to-Face Interview) เป็ นการ
สัมภาษณ์ที่ผวู ้ จิ ยั เป็ นผูส้ มั ภาษณ์เพียงคนเดียว โดยแบบสัมภาษณ์ได้จาํ แนกออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ และส่ วนที่ 2 ข้อคําถามคุณภาพการบริ การ ซึ่ งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการวิเคราะห์
เนื้อหาจากคําถามปลายเปิ ดของส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั จะนําข้อมูลที่ได้จาก ส่ วนที่ 1 และส่ วน
ที่ 2 นํามาสรุ ปวิเคราะห์และอภิปรายผลต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สัมภาษณ์

แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล
1.นักท่ องเทีย่ ว

ข้ อมูล
1.1 เพศของนักท่ องเทีย่ วชาวไทย
เพศชาย 2 คน
เพศหญิง 3 คน
1.2 เพศของนักท่ องเทีย่ วต่ างประเทศ
เพศชาย 4 คน
เพศหญิง 6 คน
1.3 วัตถุประสงค์ ของการมาพัก
1.3.1 เพื่อพักผ่อน
1.3.2 เพื่อติดต่อค้าขาย ธุรกิจ
1.3.3 อื่นๆ เช่น ได้บตั รเข้าฟรี จากการชิงโชค เพื่อนให้มาพัก
แทน เป็ นต้น
1.4 ทัศนคติต่อการให้ บริการของพนักงานต้ อนรับส่ วนหน้ า
พนักงานมีความเอาใจใส่ แก่ผมู ้ าใช้บริ การเป็ นอย่างดี ให้
ความช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งของข้อ มู ล ทางท่ อ งเที่ ย ว แนะนํา ร้ า น
อาหาร รวมถึงการเอาใจใส่ แก่ผูพ้ ิการและเด็กตลอดที่พกั อยู่ที่
โรงแรมแห่งนี้

2. พนักงานต้ อนรับส่ วนหน้ า
การบริ การถือเป็ นสิ่ งที่สําคัญอย่างยิ่งในธุ รกิ จบริ การที่ตอ้ งให้
ความเอาใจใส่ แก่ผมู ้ าใช้บริ การอย่างเต็มใจ และซื่ อสัตย์ ถูกต้อง
ให้มากที่สุด
3. ผู้จดั การแผนกต้ อนรับส่ วนหน้ า

ธุ ร กิ จ โรงแรมเป็ นธุ ร กิ จ ที่ ต ้อ งให้ค วามสํา คัญ เป็ นพิ เ ศษ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการให้บริ การแก่ผูม้ าใช้บริ การ ยิ่งการบริ การมี
คุณภาพมากเพียงใดยิง่ ทําให้ผมู ้ าใช้บริ การกลับมาใช้บริ การมาก
ยิง่ ขึ้น
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จากข้ อมูลส่ วนที่ 1 จะเห็นได้วา่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อพักผ่อน ซึ่ งมีความพึงพอใจในการให้บริ การของพนักงาน
ต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมอยูใ่ นเกณฑ์ดี พนักงานให้บริ การอย่างสุ ภาพอ่อนโยน อัธยาศัยดี ทําให้นกั ท่อง
เที่ยวอยากกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง
ส่ วนที่ 2 ผลการสั มภาษณ์ เรื่องคุณภาพการบริการ
ความน่ าเชื่อถือ
(Reliability)
นักท่อง นักท่องเที่ยว
เที่ยวชาว ทั้ง 2 ชาติได้
ไทยและ เห็นตรงกันว่า
นักท่อง ความน่าเชื่อถือ
เที่ยวต่าง ของโรงแรมอยู่
ประเทศ ในระดับดีมาก
พร้อมกับชื่อ
เสี ยงและรางวัล
ที่โรงแรมได้
รับมาทําให้เกิด
ความเชื่อถือ
มากยิง่ ขึ้น
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ความเชื่อมัน่
(Assurance)
การที่โรงแรมได้
รับรางวัลและ
เข้าร่ วมโครงการ
ปลอดบุหรี่ ทาํ ให้
นักท่องเที่ยวเกิด
ความเชื่อมัน่ ใน
ความปลอดภัย
ของโรงแรมที่มี
อุปกรณ์ต่างๆ ทัว่
โรงแรม

เป็ นสิ่ งทีจ่ บั
ต้ องได้
(Tangibles)

ความเข้ าอก
เข้ าใจ
(Empathy)

การตอบสนองที่
รวดเร็วและทันท่ วงที
(Responsiveness)

เป็ นที่ยอมรับ
กันดีวา่ ไม่เพียง
แต่ชื่อเสี ยงและ
รางวัลที่ได้รับ
มา การตกแต่ง
ภายในโรงแรม
และห้องพัก
รวมถึงเครื่ อง
แบบพนักงาน
ที่มีความเป็ น
เอกลักษณ์
เฉพาะตัวของ
โรงแรม ที่ไม่มี
โรงแรมใด
เหมือน

เป็ นสิ่ งที่ยาก
เข้าใจและเข้า
ถึงตัวนักท่อง
เที่ยวได้ทุก
คน แต่นกั ท่อง
เที่ยวมีความพึง
พอใจในการ
ให้บริ การของ
แผนกต้อนรับ
ส่ วนหน้าใน
ระดับดี ซึ่ง
พนักงานทุก
คนในแผนก
ต้อนรับส่ วน
หน้าสนใจ
ที่จะเรี ยนรู ้
วัฒนธรรม
ภาษาที่ไม่ใช่
ภาษาของ
พนักงาน

พนักงานต้อนรับส่ วน
หน้ามีการตอบข้อ
สงสัยและแก้ปัญหา
ให้นกั ท่องเที่ยวได้
อย่างรวดเร็ ว รวมถึง
ระบบการจองห้องพัก
ที่มีพนักงานคอยดูแล
ระบบตลอด 24 ชัว่ โมง

ส่ วนที่ 2 ผลการสั มภาษณ์ เรื่องคุณภาพการบริการ (ต่ อ)
ความน่ าเชื่อถือ
(Reliability)
พนั ก งาน โรงแรมได้
ต้อนรับ
ทําให้นกั ท่อง
ส่ วนหน้า เที่ยวเกิดความ
น่าเชื่อถือในตัว
โรงแรม ด้วยชื่อ
เสี ยงและรางวัล
ที่โรงแรมได้รับ
มายอมการันตรี
ให้นกั ท่องเที่ยว
เลือกที่จะพักกับ
โรงแรมแห่งนี้
ต่อไป
ผู ้ จ ั ด ก า ร โรงแรมแห่ง
แ ผ น ก นี้ได้เปิ ดให้
ต้ อ น รั บ บริ การเป็ น
ส่ วนหน้า เวลา 7 ปี ทําให้
ได้รับความไว้
วางใจจากนัก
ท่องเที่ยวที่เข้า
มาใช้บริ การ
อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งชื่อเสี ยง
ของโรงแรมที่
นักท่องเที่ยวได้
มีการบอกต่อๆ
กันไป รวมถึง
รางวัลที่โรงแรม
ได้รับมา ย่อม
การันตรี ได้วา่
โรงแรมมีความ
น่าเชื่อถือมาก

ความเชื่อมัน่
(Assurance)
ไม่เพียงแต่ชื่อ
เสี ยงและรางวัล
ที่โรงแรมได้
รับมานั้น ความ
ปลอดภัยของ
โรงแรมจัดอยู่
ในพื้นที่ที่มีผคู ้ น
อาศัยเยอะทําให้
นักท่องเที่ยว
และพนักงานเอง
เชื่อมัน่ ในความ
ปลอดภัยได้อย่าง
มาก
ทางโรงแรมได้ให้
ความสําคัญอย่าง
ยิง่ ในการอบรม
พนักงานทุก
แผนก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ แผนก
ต้อนรับส่ วน
หน้าที่ตอ้ งพบ
นักท่องเที่ยวมาก
ที่สุด โดยเฉพาะ
ความปลอดภัยที่
พนักงานทุกคน
ควรมีความรู ้และ
ความเข้าใจ เพื่อ
ให้นกั ท่องเที่ยว
เกิดความเชื่อมัน่
ในความปลอดภัย
ที่มาพักโรงแรมนี้

เป็ นสิ่ งทีจ่ บั
ต้ องได้
(Tangibles)

ความเข้ าอก
เข้ าใจ
(Empathy)

การตอบสนองที่
รวดเร็วและทันท่ วงที
(Responsiveness)

เห็นได้วา่ การ
ตกแต่งของ
โรงแรมจะ
เน้นบรรยากาศ
เหมือนพักอยู่
บ้านของนัก
ท่องเที่ยวเพื่อ
ให้นกั ท่อง
เที่ยวได้พกั
ผ่อนอย่างเต็มที่
และมีกิจกรรม
ให้ทาํ ตลอด
เวลา
ต้องยอมรับ
ว่าไม่เพียง
แต่ชื่อเสี ยง
และรางวัลที่
โรงแรมได้รับ
มาเท่านั้น การ
ตกแต่งโรงแรม
ที่เน้นการ
ออกแบบในยุค
1930 ทั้งภายใน
ห้องพักและ
ภายนอก รวม
ถึงเครื่ องแบบ
ของพนักงาน
ที่ยงั คอน
เซปต์เดียวกับ
โรงแรม เป็ น
สิ่ งที่นกั ท่อง
เที่ยวชื่นชอบ
และประทับใจ

ความเข้าอก
เข้าใจของ
นักท่องเที่ยว
แต่ละคนนั้น
เป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้
ยาก ต้องอาศัย
ประสบการณ์
การทํางานใน
ด้านบริ การเพื่อ
ให้สามารถเข้า
ถึงจิตใจของนัก
ท่องเที่ยวได้วา่
ต้องการอะไร
การจะให้
พนักงานทุกคน
เข้าใจนักท่อง
เที่ยวทุกคนนั้น
เป็ นสิ่ งที่ทาํ ได้
ยาก ถ้าพนักงาน
นั้นไม่มี
ประสบการณ์
เพียงพอย่อม
ทําให้เกิด
ความท้อ เนื่อง
นักท่องเที่ยว
แต่ละชาติมี
วัฒนธรรม
ภาษา ที่แตกต่าง
กันออกไป

โรงแรมได้ให้ความ
สําคัญในเรื่ องการให้
บริ การที่อย่างรวดเร็ ว
และตอบสนองให้
นักท่องเที่ยวได้รับ
การบริ การและข้อมูล
ข่าวสารของโรงแรม
อย่างรวดเร็ วและทัน
ท่วงที

โรงแรมมีนโยบายที่
ให้บริ การแก่นกั ท่อง
เที่ยวที่รวดเร็ วและทัน
ท่วงที ไม่เลือกปฏิบตั ิ
เมื่อเกิดปั ญหาขึ้นกับ
นักท่องเที่ยวพนักงาน
ต้องแก้ไขให้กบั นัก
ท่องเที่ยวทันที เพื่อให้
นักท่องเที่ยวพึงพอใจ
และประทับใจกับสิ่ งที่
พนักงานเอาใส่ นกั ท่อง
เที่ยวทุกเรื่ อง
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จากข้ อมูลส่ วนที่ 2 ผูว้ จิ ยั สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอประเด็นสําคัญต่างๆ ตามหลักคุณภาพการ
บริ การ 5 มิติของพาราสุ รามาน และคณะ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1990) ดังนี้
มิ ติ ที่ 1 ความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) จากการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งลึ ก และจากการสั ง เกต
ผลการวิ จ ัย พบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ช้บ ริ ก ารของโรงแรมมี ค วามพึ ง พอใจในด้า นการให้ ข ้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง
ครบถ้ว น ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ นชื่ อ เสี ย งและภาพลัก ษณ์ ข องโรงแรมยัง เป็ นที่ ย อมรั บ โดยทั่ว ไป มี นั ก ท่ อ ง
เที่ ย วชาวไทยท่ า นหนึ่ งกล่ า วว่ า “โรงแรมมี ข ้อ มู ล ข่ า วสารหรื อการประชาสั ม พัน ธ์ จ ากสื่ อ ในโรงแรม
เป็ นสิ่ ง ที่ ดี สํา หรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ พ กั ในโรงแรมและไม่ ไ ด้พ กั ในโรงแรมได้ท ราบข้อ มู ล ประชาสั ม พัน ธ์
ของโรงแรม” ในขณะที่ พ นัก งานและผู จ้ ัด การแผนกต้อ นรั บ ส่ ว นหน้า ได้ก ล่ า วว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก คน
ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วทั้ง ในประเทศของตนหรื อไม่ ใ ช่ ก็ ต าม ย่ อ มอยากได้ข ้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง จึ ง เป็ นหน้ า ที่
หลัก ของพนัก งานต้อ นรั บ ส่ ว นหน้ า ที่ ต ้อ งมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในข้อ มู ล ของโรงแรมและสถานที่ ท่ อ ง
เที่ ย วที่ อ ยู่บ ริ เ วณโรงแรม รวมถึ ง การออกเอกสารค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ก็ ต ้อ งมี ค วามถู ก ต้อ ง แม่ น ยํา มากที่ สุ ด
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของประภาส ตัน ติ พ นั ธุ์ พิ พ ฒ
ั น์ (2549) ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วจะมองไปที่ โ รงแรม
จะมี ห ลัก ฐานการรั บ เงิ น ที่ ถู ก ต้อ งชัด เจน เช่ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น เป็ นต้น และสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษา
ของขวัญ หทัย สุ ข สมณะ (2545) ที่ พ บว่ า ปั จ จัย ด้า นบริ ก ารหรื อ บุ ค คล ได้แ ก่ ความสามารถให้ บ ริ ก าร
ที่รวดเร็ วทันใจ พนักงานมีความเข้าใจและให้บริ การที่ถกู ต้อง และพนักงานให้บริ การที่มีความปลอดภัย
มิติที่ 2 ความเชื่ อ มั่น (Assurance) จากการเก็บ ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก และจากการสัง เกต ผลการวิจ ยั พบ
ว่านักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมี ความพึงพอใจในการให้บริ การด้วยความเป็ นมิ ตร สุ ภาพ
อ่ อ นโยนตลอดเวลา ความซื่ อ สั ต ย์ข องพนัก งานที่ มี ต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย ว และความปลอดภัย ของโรงแรมที่ มี
พนักงานต้อนรั บส่ วนหน้า และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยที่ ให้การดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของประภาส ตันติพนั ธุ์พิพฒั น์ (2549) ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาก
คือ พนักงานที่ให้บริ การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตไม่มีการเรี ยกร้ องค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และโรงแรม
มี ความปลอดภัย มัน่ คง และซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของสมศิ ริ นิ สิตศิ ริ (2548) ผลการศึ กษาพบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยที่มีพนักงานคอยดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง
มิตทิ ี่ 3 เป็ นสิ่ งทีจ่ ับต้ องได้ (Tangibles) จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกและจากการสังเกต ผลการวิจยั พบว่า
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงพนักงานต้อนรับส่ วนหน้ามีความประทับใจความสวยงาม
ของโรงแรม ล็อบบี้ ที่มีการตกแต่งบรรยากาศให้สอดคล้องกับย่านค้าของคนจีนได้อย่างลงตัว เช่น เฟอร์นิเจอร์
ของตกแต่ง เครื่ องแบบพนักงาน เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของขวัญ พิพฒั นสุ ขมงคล (2551) ผล
การศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีความประทับใจมาก คือ เครื่ องแบบของพนักงาน การตกแต่งของโรงแรมที่มีความ
สวยงาม มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
มิติที่ 4 ความเข้ าอกเข้ าใจ (Empathy) จากการเก็บข้อมูลเชิ งลึกและจากการสังเกต ผลการวิจยั พบว่า
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เนื่ องจากการที่จะให้เข้าใจใน
วัฒนธรรมของแต่ละชาติและภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเรานั้นย่อมทําได้ยาก สิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งใช้ประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลในการให้บริ การนักท่องเที่ยวให้เกิดความพึงพอใจ แต่มีสิ่งหนึ่งที่นกั ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับดี
คือ การที่พนักงานพูดจาที่อ่อนโยน สุ ภาพ และการแสดงออกที่ดี เพื่อต้องการให้เกิดความเข้าใจที่นกั ท่องเที่ยว
พยายามสื่ อออกมา เช่น ภาษากาย การเขียนบนกระดาษ เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของประภาส ตันติ
พันธุ์พิพฒั น์ (2549) ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอย่างมากที่พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าให้
บริ การใช้คาํ พูดที่สุภาพไพเราะ และมีความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก คือ พนักงานให้บริ การมีการ
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แสดงออกที่ดี และให้ขอ้ มูลที่เข้าใจง่ายแก่ลูกค้าที่เข้าพักและพนักงานที่ให้บริ การใช้คาํ พูดที่สุภาพและสื่ อสาร
เข้าใจง่าย
มิตทิ ี่ 5 การตอบสนองทีร่ วดเร็วและทันท่ วงที (Responsiveness) จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกและจากการ
สังเกต ผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในระดับดีมาก พนักงาน
และผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับสามารถให้บริ การ และติดตามข้อเรี ยกร้องได้อย่างรวดเร็ ว พร้อมการให้ขอ้ เสนอ
แนะในสิ่ งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การตอบ E-mail ก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็ วเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของพรรณวดี พัฒนชัย (2551) ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาก คือ พนักงานมีความ
พร้อมและเต็มใจในการให้บริ การทันที และพนักงานของโรงแรมมีเวลาที่จะให้บริ การหรื อช่วยเหลือเมื่อแขก
ร้องขอเสมอ และได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของประภาส ตันติพนั ธุ์พิพฒั น์ (2549) และสมศิริ นิสิตศิริ (2548)
ที่พบว่าพนักงานเต็มใจที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และการให้บริ การที่รวดเร็ ว

ข้ อเสนอแนะ

1. ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ ไว้ ว างใจ (Reliability) จากการศึ ก ษาพบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วเข้า พัก ใน
โรงแรมแห่ งนี้ พนักงานต้อนรั บส่ วนหน้าของโรงแรมบางคนยังมี การให้ขอ้ มูลของโรงแรมไม่ ชัดเจนหรื อ
ไม่ มนั่ ใจในตัวข้อมูลที่ ได้ให้กบั นักท่ องเที่ ยว ผูว้ ิจยั ได้เสนอให้ทางโรงแรมมี การจัดอบรมแนะนําโรงแรม
สําหรั บพนักงานที่ เข้าใหม่และพนักงานเก่ าให้ทราบถึ งสิ นค้าและบริ การของโรงแรมที่ มีอยู่ รวมถึ งประวัติ
ความเป็ นมาของโรงแรม เพื่ อ ให้ พ นัก งานต้อ นรั บ ส่ ว นหน้า ทุ ก คนให้ ข ้อ มู ล ที่ ต รงกัน เพราะเป็ นแผนก
ที่ สําคัญของโรงแรมในการขายสิ นค้าและบริ การ อี กทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของข้อมูลข่ าวสารที่ นักท่ องเที่ ยว
ต้องสอบถามข้อมูลต่างๆ
2. ด้ า นความเชื่ อ มั่ น (Assurance) จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วยัง มี ค วามกัง วลในเรื่ อง
ของความปลอดภัย เนื่ องจากพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานผูห้ ญิง อาจจะเกิดอันตรายได้
ง่าย อีกทั้งพนักงานขนสัมภาระก็จะสิ้ นสุ ดการทํางานตอนเที่ยงคืน ในโรงแรมจะเหลือพนักงานทั้งหมด 3 คน
รวมพนักงานรักษาความปลอดภัย ผูว้ จิ ยั ได้เสนอให้ทางโรงแรมจัดหาพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าให้มีผชู ้ ายเข้ามา
ทํางานให้ส่วนนี้ เพื่อได้ดูแลนักท่องเที่ยวและพนักงานผูห้ ญิงไม่ให้เกิดอันตรายที่ข้ ึน รวมถึงให้ฝ่ายบุคคลจัดฝึ ก
อบรมเกี่ยวกับการป้ องกันเกิดอัคคีภยั ศิลปะการป้ องกันตัวเองในยามฉุกเฉิ น รวมถึงการจัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยวและพนักงานอย่างทัว่ ถึง
3. ด้ านสิ่ งที่จับต้ องได้ (Tangibles) จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ ยวมี ความพึงพอใจในระดับปาน
กลางในเรื่ องของอุ ปกรณ์ ต่างๆ ทั้งในห้องพักและบริ เวณล็อบบี้ ของโรงแรมได้จดั สิ่ งอํานวยความสะดวก
ผูว้ ิจยั ได้เสนอให้พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าช่วยกันดูแลความสะอาดของบริ เวณล็อบบี้ ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ
ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมการใช้งาน รวมถึงการจัดระเบียบของใช้ในพื้นที่ของล็อบบี้ให้เรี ยบร้อย และรวมถึงมีการ
จัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ดบั เพลิงอย่างเพียงพอ
4. ด้ านความเข้ าอกเข้ าใจ (Empathy) จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางเกี่ยวกับการแสดงความใส่ ใจแก่นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การ เช่น การจดจําชื่อของพนักงานที่มาใช้บริ การ
บ่อย ภาษาของพนักงานที่ใช้ในการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยว นํ้าเสี ยงที่ใช้ในการพูดคุย รวมถึงความแตกต่างใน
เรื่ องของวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว ดังนั้นโรงแรมควรมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่นอีก 1 ภาษา
เพื่อให้พนักงานสามารถสื่ อสารได้หลายภาษา โดยการสํารวจความต้องการของพนักงานที่ จะใช้ภาษาเพิ่ม
เช่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั ควรมีจดั อบรมหลักการให้บริ การให้ตรงใจนักท่องเที่ยว เช่น
จิตวิทยาการบริ การของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค เป็ นต้น
กระแสวัฒนธรรม
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5. ด้ านการตอบสนองที่รวดเร็ วและทันท่ วงที (Responsiveness) จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวยัง
คงมีความพึงพอใจต่อจํานวนของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าที่มีพนักงานน้อย อาจทําให้เกิดการบริ การที่ชา้ และ
ไม่สามารถให้บริ การได้ทวั่ ถึงได้ ดังนั้นโรงแรมควรให้ความสําคัญกับจํานวนพนักงานให้มีเพียงพอต่อจํานวน
ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริ การที่มากเพิ่มขึ้น อาจจะมีการจัดจ้างพนักงานชัว่ คราวแทนพนักงานประจําใน
ช่วงฤดูกาลที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาพักมาก นอกจากนี้ พนักงานต้องมีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริ การแก่
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่ องการดูแลและเอาใจใส่ ต่อการให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ ควรมีการอบรมพัฒนา
พนักงานที่ให้บริ การอย่างต่อเนื่ องและให้เห็นความสําคัญของการบริ การ โดยพนักงานต้องมีความรู ้และความ
เข้าใจให้รู้วิธีการบริ การที่ดี มีคุณภาพทั้งในด้านการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี รวมถึงการให้คาํ แนะนําปรึ กษา
ในด้านต่างๆ และการจัดอบรมเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงแรม เพื่อให้พนักงานสามารถนําปรับใช้ได้จริ ง
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