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บทคดัย่อ 
 

 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและปัญหาในการให้บริการ
ผูใ้ช้บริการชาวไทยท่ีมีต่อบริการของโรงแรมบา้นก๋งชยั จงัหวดัระยอง โดยท าการเก็บรวบรวม กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ คือ เข้าใช้บริการของโรงแรมบ้านก๋งชัย จังหวดัระยอง 368 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษา คือแบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ทดสอบความแตกต่างของ 
ค่าเฉล่ียดา้นความคาดหวงั กบัค่าเฉล่ียดา้นการรับรู้ต่อการบริการ ผลการศึกษาพบวา่ 
 ผูเ้ขา้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30 – 39 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 
– 30,000  บาท และมีภูมิล าเนาภาคตะวนัตก  

เม่ือสอบถามความส าคญัและความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการทั้ง 7 ดา้น พบว่า (1) ด้าน
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัในเร่ือง มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั
ครบถว้น เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้ าอุ่น เป็นตน้ และพึงพอใจในเร่ือง ความหลากหลาย
ของอาหาร (2) ดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในเร่ือง ค่าห้องพกัรวมอาหารเชา้ และพึงพอใจใน
เร่ือง ราคาท่ีพกัเหมาะสม (3) ด้านการจดัจ าหน่าย ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัในเร่ือง ใกล้สถานท่ี
ท่องเท่ียว และ มีท่ีตั้งติดชายหาด และพึงพอใจในเร่ือง ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง (4) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัในเร่ือง มีการลงโฆษณาในอินเตอร์เน็ต และพึงพอใจ
ในเร่ือง มีการลงโฆษณาในอินเตอร์เน็ตเช่นกัน (5) ด้านบุคคลหรือพนักงาน ผู ้ใช้บริการให้
ความส าคญัในเร่ือง พนกังานมีความสุภาพเป็นกนัเอง  และพึงพอใจในเร่ือง พนกังานมีความสุภาพ
เป็นกนัเอง และ พนักงานมีจ านวนเพียงพอในการให้บริการ  (6) ด้านกระบวนการ ผูใ้ช้บริการให้
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ความส าคัญในเร่ือง ความถูกต้องรวดเร็วในการให้บ ริการท่ีต้องการ  และพึงพอใจในเร่ือง 
กระบวนการในการเช็คอิน-เช็คเอาท์รวดเร็ว (7) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามส าคญัในเร่ือง ลานจอดรถสะดวกปลอดภยั และพึงพอใจในเร่ือง ความสะอาดของ
หอ้งน ้า 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดบัความส าคญักบัระดบัความพึง
พอใจโดยใช้เทคนิค IPA ( Importance-Performance Analysis Model) พบวา่ ส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มี 3 ปัจจยัย่อยได้แก่ (1) ขนาดของห้องพักเหมาะสม (2) 
ลกัษณะและประเภทของห้องพกัมีความหลากหลาย (3) มีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกั
ครบถว้น เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าน ้าอุ่น เป็นตน้ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ มี 2 
ปัจจยัย่อยไดแ้ก่ (1) ลานจอดรถสะดวกปลอดภยั (2) ความสว่างภายในห้องพกั และ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีหน่ึงปัจจยัยอ่ยไดแ้ก่ มีแพค็เกจพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลด 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed to investigate satisfaction and problem of Thai customers towards 
services of Baan Kong Chai Hotel, Rayong province. Data were gathered from the sample group, 
which was specified to 368 Thai customers of Baan Kong Chai Hotel, Rayong province. 
Questionnaires were used as the tool to collect data. Data were analyzed by the use of statistics, 
including frequency, percentage, and means and test concerning a difference between means of 
expectation and service perception. Hereafter were shown the studied results.  
 Most customers were female, aged of 30-39 years old, married/domestic partnership, 
graduated in bachelor’s degree, worked as officer/employee of private company, earned average 
monthly income at the amount of 20,001-30,000 Baht and resided in the western region. 
 The results of the study on importance and satisfaction of the customers towards 7 
factors presented as follows. (1) In product or service factor, the customers paid an importance on 
full facilities in the room such as refrigerator, air conditioner, water heater, and etc. and satisfied 
with variety of food. (2) In price factor, the customers paid an importance on room rate, in which 
breakfast was included and satisfied with reasonable price. (3) In place factor, the customers paid an 
importance on hotel location where situated near tourist spots and on beachside and satisfied with 
convenient location for transportation. (4) In promotion factor, the customers paid an importance on 
and satisfied with advertisement on Internet. (5) In people factor, the customers paid an importance 
on staff who was polite and friendly and satisfied with staff who was polite and friendly as well as 
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sufficient numbers of staff to serve customers. (6) In process factor, the customers paid an 
importance on accurate and prompt service as needed and satisfied with rapid check-in and check-
out processes.  (7) In physical evidence and presentation, the customers paid an importance on 
convenient and safe parking space and satisfied with cleanliness of restroom.  
 The comparative analysis between level of importance and level of satisfaction as 
done by the IPA (Importance-Performance Analysis model) showed elements that needed to be 
improved urgently as follows. In product factor, there were 3 elements to be urgently improved: (1) 
appropriate room size (2) variety of room characters and types and (3) full facilities in the room 
such as refrigerator, air conditioner, water heater, and etc. In physical environment factor, there 
were 2 elements to be urgently improved: (1) convenient and safe parking space and (2) brightness 
inside the room. In promotion factor, there was one element to be urgently improved: availability of 
special promotion package such as discount. 
 


