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การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมที่ตั้งอยูบริเวณเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย 
กรณีศึกษา : โรงแรมแกรนด โอลิเวอร ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

Satisfaction of customers in hotel service at Thailand-Malaysia border: case 
study of Grand Oliver Hotel. Samnakkham. Sadao District.  

Songkhla Province. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูใชบริการโรงแรมท่ีตั้งอยูบริเวณเขต
ชายแดนไทย – มาเลเซีย: กรณีศึกษาโรงแรม แกรนดโอลิเวอร ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 2) 
ศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมแกรนด โอลิเวอร 
และ 3) ศึกษาความพึงใจการใหบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมแกรนด โอลิเวอร การวิจัยคร้ังนีเปนการวิจัย
เชิงปริมาณโดยการสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และ
ชาวตางชาติ จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงเปนแบบสอบถาม 1 ฉบับ จํานวน 48 ขอ มี
คาความเชื่อมั่นท้ังฉบับ .98 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา T-test,F test และการทดสอบรายคู
ตามวิธีการของเชฟเฟ 

ผลการศึกษาพบวา (1) สวนใหญลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมแกรนด โอลิเวอร เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 
31-40 ป มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี อาชีพขาราชการ และมีรายไดตอเดือน 2,001-3,000 ริงกิต ซึ่งสวน
ใหญเปนชาวตางชาติ มีวัตถุประสงคการเดินทางเพ่ือทองเท่ียวและพักผอน (2) ลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรม มีระดับ
ความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการโรงแรมแกรนด โอลิเวอรโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับ
มาก และการเปรียบเทียบขอมูลระดับความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมท่ีมี
ระดับการศึกษา และรายไดตางกัน มีระดับความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการโรงแรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา และวัตถุประสงคการเดินทางมีระดับ
ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการโรงแรมไมแตกตางกัน  การเปรียบเทียบขอมูลระดับการรับรูตอคุณภาพการ
ใหบริการของลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมท่ีมีภูมิลําเนาตางกันมีระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการโรงแรม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  และ
วัตถุประสงคการเดินทางมีระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการโรงแรมไมแตกตางกัน และ (3) ลูกคาที่มาใช
บริการโรงแรมแกรนด โอลิเวอร มีความพึงพอใจจากการรับรูตอคุณภาพการใหบริการสูงกวาความคาดหวัง 
คําสําคัญ: โรงแรมแกรนดโอลิเวอร, ลูกคา, ความพึงพอใจ 
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Abstract 
This research aims to 1) study - It is located in Thailand - Malaysia border: 

Case study of Grand Oliver Hotel . Samnakkham, Sadao District Songkhla 2) Study the 
level of expectation and sense of Knowing of customers to quality of service who 
visit Grand Oliver hotel. 3) Study the Satisfaction of service quality, customer  Grand 
Oliver Hotel. This is Quantitative research  by survey data from a sample of 
customers who visit hotel as tourists both Thai and foreigner. Customers total 400 
persons. They answer questionnaire which contain 48 items. Data were analyzed by a 
computer program. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test ,f-test, and tested in pairs by means of Scheffe.  

The results showed that: (1) Most customers are female age about 31-40 
years old, lower degree. and government officers Grand Oliver hotel and tourist in 
Thailand and foreign There are income about 2,001-3,000 RM All Customers are 
foreigners who are travel (2) Customers who come to the hotel. The level of 
expectation and perception of service quality Grand. Oliver overall and specifically at 
a high level. And comparative data on quality of service expectations of customers 
who come to the hotel with the level of education. And income differences High 
expectations for the quality of hotel services vary significantly statistical level. 05 
parts by sex, age, occupation, residence, purpose of travel and the level of 
expectations for the quality of service the hotel is no different. To compare the 
perception of service quality of customer service hotels domiciled different levels of 
recognition for the quality of hotel services vary significantly statistical level. 05 
segment classification. Gender, age, education, occupation, income, and are intended 
to promote awareness on the quality of service the hotel is no different. And (3) 
Customers who come to Grand Oliver is being recognized for the quality of service 
exceeds expectations. 
Keywords: Grand Oliver Hotel, customer, satisfaction. 
 
บทนํา 
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวถือเปน 1 ใน 12 ภาคบริการที่มีความสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ 
โดยประเทศไทยเปนประเทศที่มีชื่อเสียงดานการทองเท่ียวมากดวยสภาพแวดลอม สถานที่ทองเที่ยวท่ี
สวยงามและหลากหลาย มีทั้งแบบเชิงธรรมชาติอยางทะเล ภูเขา นํ้าตก เชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีทั้งวัด
วาอาราม พระราชวัง โบราณสถานตาง ๆ รวมไปถึงแหลงทองเท่ียว ที่ตอบสนองวิถีชีวิต คนเมือง 
อยางบรรดาแหลงช็อปปง สถานบันเทิง สปา เปนตน  
 องคประกอบสําคัญในอุตสาหกรรมทองเท่ียวมีดวยกันหลายประเภท ซึ่งพอจําแนกออกได
เปน 6 ประเภท ไดแก ธุรกิจที่พักแรมโรงแรม (Accommodation Business ธุรกิจการขนสง 
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(Transportation Business)  ธุรกิจจําหนายสินคาของที่ระลึก (Souvenir Business) ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม (Food & Beverage Business) ธุรกิจนําเที่ยว (Tourism Business) ธุรกิจทองเท่ียว
ประเภทอ่ืน ๆ (Others Tourism Business) (กุลวรา สุวรรณพิมล ,2548 : 101-127) จังหวัดสงขลา
เปนจังหวัดท่ีมีโรงแรมรองรับนักทองเท่ียวทั้งหมด 135 แหง (ประชาชาติธุรกิจออนไลน,(2556) ซึ่ง

จํานวนนักทองเที่ยวท่ีเดินเขามาพักในโรงแรมจังหวัดสงขลาเปนจํานวนมาก และพบวาในป พ.ศ. 
2552 – 2554 จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาพักโรงแรมในจังหวัดสงขลามีมากข้ึนทุก ๆ ป โดย
มีสถิติเชิงเปรียบเทียบดังน้ี 
 

ตาราง 1 สถานการณทองเท่ียวภายในประเทศ  จังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2552-2554 
รายการ 2552 2553 2554 

จํานวนผูเยี่ยมเยือน    
           ชาวตางประเทศ 770,692 872,102 1.162,298 
ระยะเวลาพํานักเฉล่ียนักทองเท่ียว    
           ชาวตางประเทศ 2.25 2.49 2.52 
คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)    
           ชาวตางประเทศ 3,013 3,134 3,214 
รายไดจากการทองเท่ียว (ลานบาท)    
           ชาวตางประเทศ 4,897 6,391 8,988 

ที่มา: กลุมขอมูลสถิติดานทองเที่ยว กรมการทองเท่ียว, 2556. 

 จากขอมูลดังกลาวมีจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางเขามาพักในจังหวัดสงขลาป  
พ.ศ. 2544 จํานวนทั้งหมด 1,162,298 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ี
เดินทางเขามาพักในจังหวัดสงขลาในป พ.ศ. 2552  จํานวนท้ังหมด 770,692  และป พ.ศ. 2553 จํานวน
ทั้งหมด 872,102 จะเห็นไดวามีจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาพักในจังหวัดสงขลา
เพิ่มข้ึนทุก ๆ ป  
 ปจจุบันโรงแรมแกรนดโอลิเวอรตองประสบปญหา ซบเซา อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง ประกอบการเหตุการณความไมสงบทางชายแดนไทย – มาเลเซีย  ซึ่งสงผลใหธุรกิจทํากําไร
ไดนอย ผลกระทบตอดานเศรษฐกิจในจังหวัด การทองเที่ยว การจางงาน การศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกคาใชบริการโรงแรมที่ตั้งอยูบริเวณเขตชายแดนไทย – มาเลเซีย : กรณีศึกษาโรงแรม แกรนดโอลิ
เวอร ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา คร้ังน้ีจึงเปนอีกแนวทางท่ีสามารถใชผลการศึกษาทางดาน
รูปลักษณการบริการความนาเชื่อถือของบริการ การตอบสนอง ความตองการของผูรับบริการ ความ
ไววางใจ ความเอาใจใส เพื่อนํามาเสนอแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงระบบการใหบริการโรงแรม 
ใหมีประสิทธิภาพ และบริหารทรัพยากรอยางมีคุมคา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาสาเหตุของ
ปญหา ที่เกิดข้ึน เพื่อนําไปสูการแกปญหาอยางถูกตอง เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
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และสรางโอกาสในการใหบริการหรือพัฒนารูปแบบการบริการท่ีมีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งจะ
สงผลกระทบในระยะยาว ดานคุณภาพการบริการ ชวยสงเสริมรายไดของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม
ใหมีเพิ่มมากข้ึน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจขอลูกคาท่ีใชบริการโรงแรมท่ีตั้งอยู
บริเวณเขตชายแดนไทย – มาเลเซีย : กรณีศึกษาโรงแรมแกรนด โอลิเวอร ตําบลสํานักขาม อําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา  ตามเหตุผลดังกลาวขางตน  
 ดังน้ันการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการที่ตั้งอยูบริเวณเขตชายแดนไทย-
มาเลเซีย : กรณีศึกษา โรงแรมแกรนด โอลิเวอร ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อนํามาวิเคราะห
และพัฒนาปรับปรุง ใหไดมาซึ่งลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. ศึกษาขอมูลสถานภาพท่ัวไปของลูกคาผูใชบริการที่ตั้งอยูบริเวณเขตชายแดนไทย – 
มาเลเซีย: กรณีศึกษาโรงแรม แกรนดโอลิเวอร ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 2. ศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของลูกคาที่มาใชบริการ
โรงแรม ท่ีตั้งอยูบริเวณเขตชายแดนไทย– มาเลเซีย: กรณีศึกษาโรงแรม แกรนดโอลิเวอร ตําบลสํานัก
ขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา   
 3. ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรม ที่ต้ังอยูบริเวณเขตชายแดนไทย– 
มาเลเซีย: กรณีศึกษาโรงแรม แกรนดโอลิเวอร ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
  
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา และวัตถุประสงคตางกัน มีระดับความคาดหวังตอคุณภาพการ
ใหบริการของโรงแรมแกรนดโอลิเวอร แตกตางกัน 
 2. ลูกคาที่มาใชบริการท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได และวัตถุประสงคตางกัน มีระดับความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมแกรนดโอ
ลิเวอร แตกตางกัน 
 3. ลูกคาที่มาใชบริการท่ีเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได และวัตถุประสงคตางกัน มีระดับความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมแกรนดโอ
ลิเวอร แตกตางกัน 
 4. ลูกคาท่ีมาใชบริการท้ังนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา และวัตถุประสงคตางกัน มีระดับการรับรูความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของโรงแรมแกรนดโอลิเวอร แตกตางกัน 
 5. ลูกคาที่มาใชบริการท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได และวัตถุประสงคตางกัน มีระดับการรับรูความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรม
แกรนดโอลิเวอร แตกตางกัน 



    การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 713 
 

 6. ลูกคาที่มาใชบริการท่ีเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได และวัตถุประสงคตางกัน มีระดับการรับรูความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรม
แกรนด โอลิเวอร แตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางชาติ ท่ีเขาพักโรงแรมแก
รนดโอลิเวอร ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยสอบถามจากนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
ที่เขาใชบริการโรงแรม แกรนดโอลิเวอร ตั้งแตเดือน มีนาคม – ธันวาคม 2557 ท้ังสิ้น 10,300 คน 
(รายงานการบันทึกลูกคาเขาพักประจําวันโรงแรมแกรนดโอลิเวอร,2557) 

ขอมลูสวนบุคคลของผูใชบริการ     
(นักทองเท่ียวชาวไทย) 

 1 เพศ  
2 อาย ุ 
3 ระดับการศึกษา 
4 ภูมลําเนา 
5 อาชีพ 
6 รายไดตอเดือน 
7 วัตถุประสงค 
 

ขอมลูสวนบุคคลของ
ผูใชบริการ (นักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศ) 
 1 เพศ  
2 อายุ  
3 ระดับการศึกษา 
4 ภูมลําเนา 
5 อาชีพ 
6 รายไดตอเดือน 
7 วัตถุประสงค 
 

การรับรูตอคุณภาพบริการ ( P)  
1)  รูปลักษณการบริการ 
2)  ความนาเชื่อถอืของบริการ 
3)  การตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการ 
4)  ความไววางใจ 
5) ความเอาใจใส 
6)  อื่นๆ 

 

ความคาดหวังตอคุณภาพในการให บริการ (E)         
1) รูปลักษณการบริการ 
2) ความนาเช่ือถือของบริการ 
3) การตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ 
4) ความไววางใจ 
5) ความเอาใจใส 
6) อ่ืนๆ 
 

สมมุติฐาน 2 

สมมุติฐาน 4 

 
สมมุติฐาน 5 

ความพึงพอใจ 
 
 

สมมุติฐาน 1 

 

สมมุติฐาน 3 เปรียบเทียบ ไทย-ตางประเทศ 

 

สมมุติฐาน 6  เปรียบเทียบ ไทย-ตางประเทศ 
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กลุมตัวอยางที่ใชไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติที่เขาใชบริการโรงแรม แกรนด
โอลิเวอร ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยจากการสุมตัวอยางโดยการหาขนาดกลุมตัวอยางแบบ 
NON PROBABILITY เน่ืองจากยังไมทราบจํานวนผูเขาพักในป 2557 ดังนั้นจึงคํานวณหากลุม 
ตัวอยางโดยการสุม ตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณตามวิธีของ Taro Yamane (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547
หนา 117) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05 และเลือกกลุมตัวอยางโดยใช
วิธีการแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน 
 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดพัฒนาจากกรอบ

แนวคิด  ตรวจคุณภาพเครื่องมือ 2 ดานคือ (1) วิเคราะหความสอดคลอง โดยผลการประเมินของ
ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 3 ทาน ไดคา IOC มากกวา .50 ทั้งฉบับ  และ (2) ทดสอบความนาเชื่อมั่น โดย
ทดลองกับกลุมใกลเคียงตัวอยางจํานวน 30 ชุด วิเคราะหความเชื่อมั่นไดคาครอนบาคแอลฟาสูงกวา 
0.80 ในทุกดาน 

 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. ขอมูลจากแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามหลังจากที่ไดตรวจสอบ
ความสมบูรณของคําตอบเรียบรอย แลวจะทําประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการ
วิเคราะหจะใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) โดยการใชการแจกแจงคาความถ่ี
(Frequency) การคํานวณหาคารอยละ (Percentage) ตามลักษณะของตัวแปรในการแสดงผล สวน
ของการวิเคราะหความคาดหวังและการรับรูในการบริการทั้ง 25 ปจจัยยอยและ 5 ปจจัยหลักของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจะใช Paired Sample T-Test ในการคํานวณ โดยการหาคาเฉล่ีย 
(Menu)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาความแตกตาง/ชองวาง (Difference 
Score Gap) ซึ่งคาเฉลี่ยในแตละปจจัยจะถูกคํานวณจากการรวมคาทั้งหมด และหารดวยจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด สวนคาความแตกตาง/ชองวางจะถูกคํานวณจากคาเฉลี่ยของคาการรับรู
ในการบริการหักดวยคาเฉลี่ยของความคาดหวังในการบริการ 
 2. ขอมูลจากการสัมภาษณ และศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ นํามา
ศึกษาหาจุดออน จุดแข็ง เพื่อวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) สิ่งสําคัญที่สุดในการศึกษาคร้ังน้ี
คือ การเสนอแนะ ความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรม กรณีศึกษา: โรงแรมแกรนด โอลิเวอร  
 
ผลของการวิเคราะหจําแนกตามวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมท่ีตั้งอยูบริเวณ
เขตชายแดนไทย–มาเลเซีย: กรณีศึกษาโรงแรมแกรนดโอลิเวอร ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา พบวา ลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี อาชีพขาราชการ และมีรายไดตอเดือน 2,001-3,000 RM ซึ่งสวน
ใหญเปนชาวตางชาติ มีวัตถุประสงคการเดินทางเพื่อทองเท่ียวและพักผอน 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคาดหวังและการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของลูกคา
ที่มาใชบริการโรงแรมแกรนด โอลิเวอร พบวา ลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมมีระดับความคาดหวังตอ
คุณภาพการใหบริการโรงแรมอยูในระดับมาก 
  ผลการเปรียบเทียบขอมูลระดับความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของลูกคาที่มาใช
บริการโรงแรมแกรนด โอลิเวอร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนาและ
วัตถุประสงคการเดินทาง พบวา ลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมท่ีมีระดับการศึกษา และรายไดตางกัน 
สวนจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา และวัตถุประสงคการเดินทางมีระดับความคาดหวังตอ
คุณภาพการใหบริการโรงแรมไมแตกตางกัน 
  ผลการเปรียบเทียบขอมูลระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของลูกคาที่มาใชบริการ
โรงแรมแกรนด โอลิเวอร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนาและ
วัตถุประสงคการเดินทาง พบวา ลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมมีระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการ
โรงแรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมกลุม
นักทองเที่ยวตางชาติ มีระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการโรงแรมมากวากลุมนักทองชาวไทย 
สวนจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  และวัตถุประสงคการเดินทางมีระดับการ
รับรูตอคุณภาพการใหบริการโรงแรมไมแตกตางกัน 
  
ผลการวิจัย  
 1) ศึกษาขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูพักโรงแรมแกรนด โอลิเวอร ที่ตั้งอยูบริเวณเขต
ชายแดนไทย – มาเลเซีย: กรณีศึกษาโรงแรม แกรนดโอลิเวอร ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษา   มีระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สวนใหญอาชีพ ขาราชการ  มีรายไดตอเดือน 2,001-3,000 ริงกิต    
ดานภูมิลําเนาลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมสวนใหญ เปนชาวตางชาติ และวัตถุประสงคการเดินทาง 
ลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมสวนใหญ มีวตัถุประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวและพักผอน 

 2) ลูกคาที่มาใชบริการโรงแรม มีระดับความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการโรงแรมแก
รนด โอลิเวอร โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานเม่ือพิจารณาเปนรายดานแตละดานมีระดับความ
คาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมอยูในระดับ ทั้ง 5 ดาน คือ ดาน
ความเอาใจใส รองลงมาดานความไววางใจ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดาน
รูปลักษณการบริการ และดานความนาเช่ือถือของบริการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ดานความเอาใจใส 
ทั้งนี้ ลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ 
กนิษฐริน จิโนวัฒน (2550) ศึกษาเร่ืองคุณภาพบริการของโรงแรมใบไมสีเขียวในเขตภาคใต พบวา 
ปจจัยคุณภาพการบริการ 5 ปจจัย ลูกคาชาวไทยและชาวตางชาติมีความคาดหวังคุณภาพบริการของ
โรงแรมใบไมเขียวในเขตภาคใตโดยรวมทุกปจจัยอยูในระดับมาก 3) สวนระดับการรับรูตอคุณภาพ
การใหบริการของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมที่ตั้งอยูบริเวณเขตชายแดนไทย – มาเลเซีย: กรณีศึกษา
โรงแรม แกรนดโอลิเวอร ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จากผลการวิจัย พบวา ลูกคา
ที่มาใชบริการโรงแรม มีระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการโรงแรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
ทั้งนี้ ลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ 
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานแตละดานมีระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของลูกคาท่ีมา
ใชบริการโรงแรมอยูในระดับ ทั้ง 5 ดาน คือ ดานความเอาใจใส รองลงมาดานความไววางใจ ดานการ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดานรูปลักษณการบริการ และดานความนาเชื่อถือของ
บริการสวนระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมแกรนด โอลิเวอร 
จากผลการวิจัย พบวา ลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรม มีระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการโรงแรม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ ลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการท่ี
มีคุณภาพ  

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการโรงแรมที่ตั้งอยูบริเวณเขตชายแดน
ไทย – มาเลเซีย: กรณีศึกษาโรงแรมแกรนด โอลิเวอร ตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ขอคนพบ ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการโรงแรม และระดับการรับรูตอคุณภาพการใหบริการ
ของลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมในดานที่ม่ีผลการศึกษาต่ํา จะนําขอมูลเสนอผูบริหารและผูที่เก่ียวของ 
เพื่อนําไปใชปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงแรมแกรนด โอลิเวอร ตั้งอยูตําบลสํานักขาม ซึ่งเปนพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษจึงตองมีการแขงขันทางดานธุรกิจบริการมากยิ่งข้ึน  
 2. จากการศึกษาความคาดหวังบริการกอนใชบริการขอลูกคาสิ่งท่ีพนักงานบริการควรให
ความสําคัญในการบริการดวยความออนนอม มีความสุภาพ ตอบสนองใหขอมูลไดอยางรวดเร็วและ
ชัดเจนใหตรงกับความตองการลูกคา ซึ่งการรับรูหลังการบริการจะสงผลตอความเชื่อม่ันในการบริการ
และจะทําใหลูกคาจะกลับมาใชบริการโรงแรมแกรนด โอลิเวอรในคร้ังตอไป 
  3. ควรศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมาใชบริการโรงแรมที่ต้ังอยูบริเวณเขตชายแดนไทย–มาเลเซีย 
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนาการบริการใหสอดคลองความตองการและสรางความพึงพอใจแก
ลูกคาที่มาใชบริการใหมากยิ่งข้ึน  
   
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ เปนอยางยิ่ง ผศ.ดร.ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง อาจารย ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําชวงระยะเวลา
การจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ และขอขอบคุณ ดร.ฐานิฎฐ ทินนาม ที่กรุณาใหคําแนะนําตลอดจนแกไข
ขอบกพรองของวิทยานิพนธดวยความเอาใจใสจนสามารถแลวเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบคุณทานผูบริหาร หัวหนาแผนก เพื่อนรวมงานโรงแรมแกรนดโอลิเวอรทุกทานที่คอย
ชวยเหลือทางดานขอมูลเก่ียวกับทางโรงแรมแกรนด โอลิเวอร และตลอดชวงระยะเวลาเก็บ
แบบสอบถาม 

ขาพเจาของระลึกบิดา มารดา ของขาพเจาที่เปนกําลังใจในสวนลึกและยังอยูในใจลูกเสมอมา 
และเปนกําลังใจสูงสุดของขาพเจา 

ขอบคุณทานอาจารยชูตา ทานอาจารยประภาพร และท่ีจะลืมไมไดทานอาจารยสุระพรรณ
(อาจารยจุล) ทานนารักมากใหคําปรึกษาแนะนําเสมือนญาติมิตร และเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน 
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ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ีกรุณา
ถายทอดความรูที่มีคุณคายิ่ง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ให
แนวคิด ใหวิธีการ เพื่อใหงานวิจัยนีมี้ความสมบูรณและมีคุณภาพ 
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