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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการกับความภักดีของแขกที่เข้าพัก
โรงแรมโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อิทธิพลของภาพลักษณ์ของโรงแรมกับความภักดีของแขกท่ีเข้าพัก
โรงแรมโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร และระดับของความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ แขกที่เข้าพักที่เคยใช้บริการโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครอย่าง
น้อย 1 คืน จ านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.8 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 2 ปัจจัย ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้าน
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.484 รองลงมา คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 
0.252 (2) ภาพลักษณ์ของโรงแรม 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความสามารถใน
การเข้าถึง มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ 0.309 รองลงมา ได้แก่ ด้านความสามารถในการเข้าถึง และด้านสิ่งดึงดูดใจ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐานเท่ากับ 0.209 และ 0.206 ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 

The aims of this research are as follows: (1) to study the influence of the service quality and 
the loyalty of guests staying at three-star hotels in the Bangkok metropolitan area; (2) to study the 
influence of the image of the hotel and the loyalty of guests staying at three-star hotels in Bangkok 
metropolitan area; and (3) to study the loyalty levels of guests staying at three-star hotels in the 
Bangkok metropolitan area. The samples included 385 guests with a minimum one-night stay at 
three-star hotels in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire with a reliability of 0.8 was used 
as the instrument for data collection. The statistics for data analysis included frequency, percentage, 
mean, SD, and multiple regression analysis. The findings were revealed as follows: (1) two factors of 
service quality, i.e., tangibility, empathy, and they significantly affected the overall loyalty of guests 
staying at three-star hotels in the Bangkok metropolitan area (p < 0.05). The variable with the largest 
effect was empathy with a standardized regression coefficient of 0.484, followed by tangibility with 
standardized regression coefficient of 0.252; (2) the three factors of hotel image, i.e., attraction, 
facilities, and accessibility, and they significantly affected the overall loyalty of guests staying at three-
star hotels in the Bangkok metropolitan area (p < 0.05). The variable with the largest effect was 
facilities with a standardized regression coefficient of 0.309, followed by accessibility and attraction 
and a standardized regression coefficient of 0.209 and 0.206, respectively. 
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บทน า 
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เรื่องของคุณภาพการให้บริการ ,ภาพลักษณ์ของ

โรงแรมและความภักดีของแขกที่เข้าพักถือว่าเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องหาแนวทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงแรม
ให้กลับมามีแนวโน้มที่ดีอีกครั้ง เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของแขกที่เข้าพักและเพื่อช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับคนในแหล่งท่องเที่ยว ท าให้เกิดการ
หมุนเวียนของเงินสดกับผู้ให้บริการในทุกชนช้ันของสังคม และท าให้มีความเจริญกับท้องถิ่น อันก่อให้เกิดการขยายตัว
ของสังคมขนาดใหญ่ เมื่อมีจ านวนนักท่องเที่ยวมากข้ึน จะท าให้มีความต้องการของที่พักเพิ่มสูงขึ้น มีผลให้บริการด้านที่
พักประเภทโรงแรมเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ตรีภัต บุญทม อนุรักษ์ เรืองรอบ และบุญเกียรติ วิสิทธิกาศ 2563) ซึ่งสิ่งท่ีส าคัญ
ต่อธุรกิจโรงแรม คือ คุณภาพของการให้บริการ ของโรงแรม จึงต้องให้ความส าคัญต่อมาตรฐานการให้บริการซึ่งมีสว่นช่วย
สร้างคุณค่าให้กับภาพลักษณ์ของโรงแรมจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยความพึงพอใจมีสิ่งที่ส่งผลจากการได้รับ
ความประทับใจเมื่อได้รับบริการที่ตรงตามความคาดหวังหรือนอกเหนือจากความคาดหวังที่ได้ตั้งเอาไว้ นอกจากนี้ปัจจัย
ที่มาจากภายนอกเป็นอีกปัจจัยที่ผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของโรงแรมโดยจะ
ท าให้ระดับความพึงพอใจแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน (รัศมี ทองศรีเทพ, 2561) 

นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของโรงแรม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ายังส่งผลต่อความภักดีของ
ผู้รับบริการโรงแรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความภักดี โดยต้องหาสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เช่นในเรื่องของการจัด
โปรโมช่ันที่พัก บรรยากาศของโรงแรม สิ่งอ านวยความสะดวกที่จอดรถ เป็นต้น อีกทั้งความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง



3 

 

ท่องเที่ยว โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางไปสถานท่ีท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมีการให้ข้อมูลในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว
ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความต้องการที่จะกลับมาใช้บริการและท าให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ าอีกอย่าง
ต่อเนื่อง (พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา และคณะ 2563) การที่อุตสาหกรรมการให้บริการจะประสบความส าเร็จได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย
ส าหรับผู้ประกอบการที่พักโรงแรมขนาดใหญ่ที่จะวางแผนก าหนดกลยุทธ์การตลาดด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวท่ีมาใช้
บริการโรงแรมกลับมาใช้บริการโรงแรมซ้ าอีกครั้ง การเกิดความความภักดีของผู้รับบริการ จึงเป็นกลยุทธ์และการบริหาร 
โดยการน าพฤติกรรมต่างๆของผู้รับบริการมาพิจารณา  ได้แก่ พฤติกรรมการบอกต่อ ความตั้งใจเข้าใช้บริการและ ความ
ไม่อ่อนไหวต่อราคาชว่งเวลาที่ผู้บริโภคเลือกรับบริการที่เปลี่ยนแปลง (พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา และคณะ 2563)  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญและให้ความสนใจที่จะท าการศึกษาอิทธิพลของ
คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ส่งผลต่อความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมจึงเป็น เหตุผลส าคัญที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา เพราะหากแขกท่ีเข้าพัก
เกิดความภักดีจะช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจโรงแรงแรมอย่างมากมาย โดยแขกที่เข้าพักจะเกิดการบอกต่อในการมาใช้
บริการช่วยให้โรงแรมประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และท าให้เกิดความตั้งใจที่จะเข้าใช้บริการอีก
ครั้ง และเรื่องของความไม่อ่อนไหวต่อราคา การที่ผู้บริโภคไม่มีปัญหาในการที่ผู้ให้บริการขึ้นราคาและผู้บริโภคยอมจ่าย
มากกว่าที่อื่นจึงให้เป็นการได้เปรียบกว่าคู่แข่งขันทางการตลาด ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของโรงแรมให้กลับมา
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง พนักงานทุกคนจะมีรายได้ไม่ตอ้งประสบปัญหาในเรื่องของการเงินในช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกทั้ง
ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณภาพการให้บริการ ท่ีประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การ
ตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า เพื่อให้ได้ทราบเกี่ยวกับอิทธิพลของ
คุณภาพการรให้บริการกับความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ และในเรื่องของภาพลักษณ์
ของโรงแรม สิ่งดึงดูดใจ สิ่งอ านวยความสะดวก และความสามารถในการเข้าถึง กับความภักดีของแขกท่ีเข้าพักโรงแรมใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงแรมระดับสามดาวน ามาปรับใช้เป็น          
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้แขกที่เข้าพักเกิดความความภักดีต่อการใช้บริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครต่อไปใน
อนาคต 
 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการกับความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมโรงแรมระดับสามดาวใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์ของโรงแรมกับความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมโรงแรมระดับสามดาวใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาระดับของความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
1. คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ภาพลักษณ์ ของโรงแรมมีอิทธิพลต่อความภักดีข องแขกที่ เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โศภิษฐา เต็มรัตน์ (2561) กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการของธุรกิจ โดย

วัดจากเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ เพื่อใช้เป็นมาตรวัดคุณภาพของการให้บริการดังกล่าวนี้มีช่ือเรียกว่า “SERVQUAL” 
ทั้งหมด 5 ด้านคือ ลักษณะทางกายภาพ 2. ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 3. ความรวดเร็ว 4. การรับประกัน และ 5. การ
ดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของโรงแรม ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่ (2560) กล่าวว่า ปัจจัยในด้านของภาพลักษณ์            
ที่ส่งผลการท่องเที่ยวจ าแนกออกเป็น 8 ด้าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ประกอบด้วย                 
3 องค์ประกอบ คือ สิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก และความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดี พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา และคณะ (2563) ได้กล่าวว่า ความจงรักภักดีของลูกค้า เกิดจาก
ความพึงพอใจของลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ ท่ีส่งผลท าให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้า และใช้บริการซ้ า 
ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 2 ด้าน คือด้านพฤติกรรม และด้านทัศนคติ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแขกที่เคยใช้บริการในโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร            

อย่างน้อย 1 คืน ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแขกที่เคยใช้บริการในโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร  

ซึ่งไม่ทราบจ านวนของประชากรที่แน่นอน จึงใช้การค านวณตามสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรของ Cochran, 1977               
ที่ระดับความเช่ือมั่นประมาณร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง             
จ านวน 385 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ส่วนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของโรงแรม และส่วนที่ 4 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความภักดีของผู้รับบริการ  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุง่หมายของงานวิจัย โดยสามารถแบ่งการน าเสนอออกมาได้ 
2 ส่วน คือ 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistic) จากแบบสอบถามทั้ง 4 ส่วน โดยใช้โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการค านวณเพื่อได้ค่ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงพรรณนา            
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ใช้ทดสอบสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งจะใช้วิธีวิเคราะห์ความถดถอย 
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description 

Statistics)  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.52 อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 

208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.02 สถานภาพโสด จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 64.41 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 68.83 มีรายได้ต่อเดือน 15,000 – 21,999 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43 
และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน / รับจ้าง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 62.60  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณภาพการให้บริการของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)  

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.16 และ S.D. 0.511 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
ค่าเฉลี่ย 4.18 และ S.D. 0.543 รองลงมา ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ค่าเฉลี่ย 4.16 และ S.D. 0.533 ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ ค่าเฉลี่ย 4.07 และ S.D. 0.481 ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ค่าเฉลี่ย 4.07 และ S.D. 0.515 
และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ค่าเฉลี่ย 4.02 และ S.D. 0.592 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนี้ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะอาดบริเวณห้องพัก ค่าเฉลี่ย 4.35 

และ S.D. 0.656 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีมุมส าหรับท่ีพักผ่อน แบ่งออกเป็น
สัดส่วนไม่มีความวุ่นวาย ค่าเฉลี่ย 4.02 และ S.D. 0.712 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงแรมมีระบบการจองห้องพักที่น่าเช่ือถือ และมี
ความถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.30 และ S.D. 0.632 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ทาง
โรงแรมรับพิจารณาถึงข้อร้องเรียน และพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงในทันที ค่าเฉลี่ย 3.74 และ S.D. 0.877 จัดว่ามีการรับ
รู้อยู่ในระดับมาก 

ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเต็มใจที่จะให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.26 และ S.D. 0.611 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย            
น้อยสุด คือ โรงแรมมีกระบวนการในการส ารองห้องพัก และ Check Out ที่รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.10 และ S.D. 0.741 จัด
ว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงแรมมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
และได้รับมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 4.30 และ S.D. 0.715 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
โรงแรมมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ค่าเฉลี่ย 3.78 และ S.D. 0.905 จัดว่ามีการรับ
รู้อยู่ในระดับมาก 

ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และ
กล่าวทักทายด้วยความเป็นมิตร ค่าเฉลี่ย 4.28 และ S.D. 0.694 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ พนักงานสามารถจดจ าชื่อและข้อมูลส าคัญของผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.60 และ S.D. 0.899 จัดว่ามี
การรับรู้อยู่ในระดับมาก 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลของภาพลักษณ์ของโรงแรมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)  

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของโรงแรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 และ S.D. 0.585 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสามารถในการเข้าถึง 
ค่าเฉลี่ย 4.11 และ S.D. 0.597 รองลงมา ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.00 และ S.D. 0.640 และด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ ค่าเฉลี่ย 3.96 และ S.D. 0.667 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนี้ 
ด้านสิ่งดึงดูดใจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงแรมมีทัศนียภาพที่ดี ร่มรื่น อากาศถ่ายเท สะอาด เรียบร้อย 

ค่าเฉลี่ย 4.23 และ S.D. 0.714 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ โรงแรมมีแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม และชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.82 และ S.D. 0.807 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงแรมมีพื้นที่นั่งพักคอยหรือส่วนบริการ
อเนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.09 และ S.D. 0.715 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ย               
น้อยสุด คือ โรงแรมมีระบบ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 3.92 และ S.D. 0.859 
จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

ด้านความสามารถในการเข้าถึง พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงแรมมีที่จอดรถเพียงพอ ในการรองรับลูกค้า 
ค่าเฉลี่ย 4.22 และ S.D. 0.762 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ โรงแรมมีบริการรถ
รับส่ง ในการเข้าที่พัก ค่าเฉลี่ย 3.83 และ S.D. 0.850 จัดว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลของความภักดีของแขกที่ เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics)  

กลุ่มตัวอย่างมีความภักดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88 และ S.D. 0.623 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ทุกด้านมีความภักดีอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความตั้งใจเข้าใช้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.01 และ S.D. 
0.669 รองลงมา ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ค่าเฉลี่ย 3.85 และ S.D. 0.669 และด้านความไม่อ่อนไหวต่อราคา 
ค่าเฉลี่ย 3.84 และ S.D. 0.652 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณารายข้อของแต่ละด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และค่าเฉลี่ยน้อยสุด ดังนี้ 
ด้านพฤติกรรมการบอกต่อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากมีโอกาส ท่านจะแนะน าให้คนอ่ืน มาใช้บริการ

โรงแรมให้ผู้อื่นรู้จัก ค่าเฉลี่ย 4.05 และ S.D. 0.731 จัดว่ามีความภักดีอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
ท่านจะโพสรูปโรงแรมเพื่อเชิญชวนผู้อื่น ค่าเฉลี่ย 3.63 และ S.D. 0.898 จัดว่ามีความภักดีอยู่ในระดับมาก 

ด้านความตั้งใจเข้าใช้บริการ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านคิดว่าในอนาคตอันใกล้ ท่านจะกลับมาเข้าใช้
บริการโรงแรม ค่าเฉลี่ย 4.01 และ S.D. 0.789 จัดว่ามีความภักดีอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ท่านจะไม่ลังเลที่จะ
กลับมาใช้บริการของทางโรงแรมเมื่อมีโอกาส ค่าเฉลี่ย 4.00 และ S.D. 0.667 จัดว่ามีความภักดีอยู่ในระดับมาก 

ด้านความไม่อ่อนไหวต่อราคา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากเปรียบเทียบแล้วโรงแรมนี้ราคาสูงกว่า
โรงแรมอื่นเล็กน้อย ท่านก็ยังคงเลือกใช้บริการโรงแรมเดิม ค่าเฉลี่ย 4.02 และ S.D. 0.748 จัดว่ามีความภักดีอยู่ในระดับ
มาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ หากโรงแรมมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ท่านจะยังคงเลือกใช้บริการกับทางโรงแรม
เหมือนเดิม ค่าเฉลี่ย 3.56 และ S.D. 0.855 จัดว่ามีความภักดีอยู่ในระดับมาก 

ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน (Inferential Statistics) 
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

มีอิทธิพลต่อความภักดีด้านพฤติกรรมการบอกต่อของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถร่วมท านายความภักดีด้านพฤติกรรมการบอกต่อของแขกที่เข้าพักโรงแรม
ระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 43.7 ซึ่งคุณภาพการให้บริการด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีด้านพฤติกรรมการบอกต่อของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด (beta = 
0.540) รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (beta = 0.282) 

คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีด้านความตั้งใจเข้าใช้บริการของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยสามารถร่วมท านายความภักดีด้านความตั้งใจเข้าใช้บริการของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 37.6 ซึ่งคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการมีอิทธิพลต่อความภักดี



7 

 

ด้านความตั้งใจเข้าใช้บริการของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด (beta = 0.257) 
รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (beta = 0.245) 

คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีด้านความไม่อ่อนไหวต่อราคาของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถร่วมท านายความภักดดี้านความไมอ่่อนไหวต่อราคาของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดบัสามดาว
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 38.1 ซึ่งคุณภาพการให้บริการด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้ามีอิทธิพลต่อความภักดีด้าน
ความไม่อ่อนไหวต่อราคาของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด (beta = 0.448) รองลงมา 
คือ คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (beta = 0.145) 

คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีอิทธิพลต่อความ
ภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
สามารถร่วมท านายความภักดีโดยรวมของแขกท่ีเข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 46.9 ซึ่ง
คุณภาพการให้บริการด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้ามีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาว
ในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด (beta = 0.484) รองลงมา คือ คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(beta = 0.252) 

สมมติฐานที่ 2 ภาพลักษณ์ของโรงแรมมีอิทธิพลต่อความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความสามารถ
ในการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อความภักดีด้านพฤติกรรมการบอกต่อของแขกที่ เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถร่วมท านายความภักดีด้านพฤติกรรมการบอกต่อ
ของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 43.1 ซึ่งภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกมีอิทธิพลต่อความภักดีด้านพฤติกรรมการบอกต่อของแขกที่ เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานครสูงสุด (beta = 0.283) รองลงมา คือ ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งดึงดูดใจ (beta = 0.269) และ
ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านความสามารถในการเข้าถึง (beta = 0.154) ตามล าดับ 

ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความสามารถในการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อความภักดี
ด้านความตั้งใจเข้าใช้บริการของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยสามารถร่วมท านายความภักดีด้านความตั้งใจเข้าใช้บริการของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 34.2 ซึ่งภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านความสามารถในการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อความภักดีด้าน
ความตั้งใจเข้าใช้บริการของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด (beta = 0.281) รองลงมา 
คือ ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (beta = 0.218) 

ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความสามารถในการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อความภักดี
ด้านความไม่อ่อนไหวต่อราคาของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยสามารถร่วมท านายความภักดีด้านความไม่อ่อนไหวต่อราคาของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 35.8 ซึ่งภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีอิทธิพลต่อความภักดีด้าน
ความไม่อ่อนไหวต่อราคาของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด (beta = 0.332) รองลงมา 
คือ ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านความสามารถในการเข้าถึง (beta = 0.188) 
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ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านความสามารถในการเข้าถึง            
มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกท่ีเข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 โดยสามารถร่วมท านายความภกัดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรงุเทพมหานครได้
ร้อยละ 45.4 ซึ่งภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพัก
โรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครสูงสุด (beta = 0.309) รองลงมา คือ ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้าน
ความสามารถในการเข้าถึง (beta = 0.209) และภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งดึงดูดใจ (beta = 0.206) ตามล าดับ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ส่งผลต่อความภักดีของ

แขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเด็นส าคัญและน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. จากผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ

สามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 2 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ            
สามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวแปร ดังนี้ 

1.1 คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพัก
โรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า ถ้าโรงแรมระดับ             
สามดาวมีการท าความสะอาดบริเวณห้องพัก รวมถึงโดยรอบของโรงแรมอย่างสม่ าเสมอ และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ไว้
บริการแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน ก็จะช่วยให้ผู้รับบริการมีความภักดีต่อโรงแรมนั้น ๆ ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
โศภิษฐา เต็มรัตน์ (2561) กล่าวถึงคุณภาพการให้บริการของธุรกิจด้านลักษณะทางกายภาพ คือ งานบริการควรมีความ
เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุ และบุคคลในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ ช่วยให้ผู้รับบริการรั บรู้ว่าพนักงานมีความ
ตั้งใจให้บริการเห็นภาพได้ชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา และคณะ (2563) ศึกษา การรับรู้
ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ ด้านความเป็นรูปธรรม ส่งผลเชิงบวกต่อความ
จงรักภักดีในการใช้บริการ โรงแรมระดับ 3 ดาว โดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

1.2 คุณภาพการให้บริการด้านการรู้จักและเข้าใจ มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรม
ระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า พนักงานของโรงแรมมีนุษย
สัมพันธ์ที่ดี กล่าวทักทายผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ก็จะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกถึงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน               
ท าให้มีความผูกพันและภักดีต่อโรงแรมนั้นเนื่องจากมีพนักงานที่ให้บริการที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Parasuraman, 
Zeithaml & Berry (1998, อ้างถึงใน ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่, 2560) กล่าวว่า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า เป็นความสามารถ
ในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                     
พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา และคณะ (2563) ศึกษา การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การรับรู้คุณภาพการ
บริการด้านความเอาใจใส่ ส่งผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ โรงแรมระดับ 3 ดาวโดยภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

อย่างไรก็ตาม พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณภาพการให้บริการด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ไม่มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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อธิบายได้ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันยุค New Normal แขกที่เข้าพักย่อมเข้าใจได้ว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมมีจ านวนลดลง 
และพนักงานที่ ให้บริการมีจ านวนลดลงกว่าเดิมเช่นกัน ซึ่งท าให้แขกที่ เข้าพักรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวมากขึ้น                    
โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาพนักงานของโรงแรม หรือต้องการความช่วยเหลือจากโรงแรมในด้านต่างๆ ก็สามารถใช้ชีวิตใน
โรงแรมได้อย่างสบายใจ ฉะนั้น คุณภาพการให้บริการจากโรงแรมไม่ต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ ซึ่งแขกที่เข้าพักก็มี
ความเป็นไปได้ที่จะความภักดีต่อโรงแรมนั้นๆ อย่างยาวนาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา และคณะ 
(2563) ศึกษา การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้
บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไม่
ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว โดยภาพรวม แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา และคณะ (2563) พบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนอง ด้านความมั่นใจ 
ส่งผลเชิงบวกต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการ โรงแรมระดับ 3 ดาวโดยภาพรวม 

2. จากผลการทดสอบสมมติฐานภาพลักษณ์ของโรงแรมมีอิทธิพลต่อความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ
สามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มี 3 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ             
สามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวแปร ดังนี้ 

2.1 ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับ             
สามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า เมื่อโรงแรมมีพื้นที่ที่มีทัศนียภาพ               
ที่สวยงาม ทั้งภายในและภายนอก เข้ามาพักแล้วรู้สึกถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง ก็ส่งผลให้แขกที่เข้าพักโรงแรม               
มีความภักดีต่อโรงแรมในการกลับมาใช้บริการซ้ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกมล ดุมลักษณ์ และคณะ (2558) ศึกษา 
บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พบว่า ภาพลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อจุดหมายปลายทาง 

2.2 ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิง่อ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรม
ระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า แขกท่ีเข้าพักโรงแรมจะมีการ
ใช้บริการซ้ าอันเนื่องมาจากโรงแรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าพัก อาทิ มีพื้นที่นั่งพักคอยหรือส่วนบริการ
อเนกประสงค์ มีบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าสนใจรอบๆ ที่พัก ระบบ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงในการให้บริการ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ต้องมีในโรงแรมทุกแห่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัศมี ทองศรีเทพ (2561) ศึกษา ปัจจัยภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาท่องเที่ยวซ้ าของ นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พบว่า ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านความผ่อนคลายในการท่องเที่ยว เช่น                  
การพักผ่อนและผ่อนคลาย การชอปปิง สปา และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล มีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ าของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย  

2.3 ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านความสามารถในการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่เข้าพัก
โรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า แขกท่ีเข้าพักสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของโรงแรมได้โดยง่าย อีกทั้งมีที่จอดรถไว้บริการเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีบริการรถรับส่ง ในการ
เข้าที่พัก ก็ท าให้โรงแรมนั้นมีภาพลักษณะที่ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้แขกที่เข้าพักเกิดการกลับมาใช้บริการซ้ าในอนาคต 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่ (2560) กล่าวว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่มีผลการท่องเที่ยว เช่น 
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว กล่าวคือ ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การศึกษา
เรียนรู้ธรรมชาติและค้นพบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหม่ๆ จากการเดินทางมาท่องเที่ยว ฉะนั้น เมื่อสถานที่มีภาพลักษณ์
สะท้อนในแง่ดี ก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคกลับไปใช้บริการสถานที่นั้นซ้ าๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา และ
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คณะ (2563) ได้กล่าวว่า ความจงรักภักดีของลูกค้า เกิดจากความพึงพอใจของลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและการ
ให้บริการ ท่ีส่งผลท าให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อสินค้า และใช้บริการซ้ า 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ของโรงแรมที่ส่งผลต่อ

ความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา ดังนี ้

1. จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ มีอิทธิพลต่อความภักดี
โดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประเด็นในด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีมุมส าหรับที่พักผ่อน แบ่งออกเป็นสัดส่วนไม่มีความวุ่นวาย ดังนั้น โรงแรมควรพิจารณาจัดสรร
พื้นที่ และแบ่งออกเป็นสัดส่วนให้เป็นมุมที่เหมาะแก่การพักผ่อนส าหรับแขกที่เข้าพัก ซึ่งจะท าให้แขกที่เข้าพักรับรู้ถึง
คุณภาพการบริการในด้านนี้ยิ่งข้ึน จะท าให้มีความภักดีต่อโรงแรมนั้นเพิ่มขึ้น และเกิดการกลับมาใช้บริการเข้าพักสถานที่
นั้นในครั้งต่อๆ ไป 

2. จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการให้บริการด้านการรู้จักและเข้าใจ มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของ
แขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประเด็นในด้านการรู้จักและเข้าใจท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
พนักงานสามารถจดจ าช่ือและข้อมูลส าคัญของผู้เข้าพักได้เป็นอย่างดี ดังนั้น โรงแรมควรพิจารณาจัดการอบรมพนักงาน
ในเรื่องการพัฒนาทักษะความคิด ความจ า เพื่อน าไปสู่การจดจ าช่ือและข้อมูลส าคัญของผู้เข้าพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. จากผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวมของแขกที่
เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประเด็นในด้านสิ่งดึงดูดใจที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงแรมมี
ทัศนียภาพที่ดี ร่มรื่น อากาศถ่ายเท สะอาด เรียบร้อย ดังนั้น โรงแรมควรพิจารณาปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงแรม
อย่างสม่ าเสมอให้มีทัศนียภาพท่ี ดูสบายตา ช่วยสร้างบรรยากาศร่มรื่น ผ่อนคลายให้แก่แขกที่เข้าพักได้ 

4. จากผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อความภักดีโดยรวม
ของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประเด็นในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีค่าเฉลี่ย          
น้อยสุด คือ โรงแรมมีระบบ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงแรมควรพิจารณา
จัดระบบ Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงในการให้บริการภายในโรงแรม โดยอาจแบ่งโซนพื้นที่ในการให้บริการที่มีการใช้ 
username และรหัสผ่าน แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ หรือแบ่งตามช้ันที่พัก เพื่อป้องกันการใช้นอกพื้นที่ซึ่งจะได้ระบบ 
Wi-Fi ที่มีความเร็วลดลง 

5. จากผลการศึกษา พบว่า ภาพลักษณ์ของโรงแรมด้านความสามารถในการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อความภักดี
โดยรวมของแขกที่เข้าพักโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประเด็นในด้านความสามารถในการเข้าถึงที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ โรงแรมมีบริการรถรับส่ง ในการเข้าที่พัก ดังนั้น โรงแรมควรพิจารณาจัดท าแผนท่ีในการเชื่อมโยงกับ
รถสาธารณะ หรือพื้นที่ที่ส าคัญในการรับ-ส่ง แขกเข้าที่พักแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากอยู่นอกเหนือพื้นที่ในการ
ให้บริการ ก็ควรจะมีการระบุขอบเขตพื้นท่ีที่สามารถให้บริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่แขกที่เข้าพักได้รับรู้ 

6. จากผลการศึกษา พบว่า ความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรม โดยประเด็นในด้านพฤติกรรมการบอกต่อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากมีโอกาส ท่านจะแนะน าให้คนอื่น มาใช้บริการโรงแรมให้ผู้อื่นรู้จัก ดังนั้น โรงแรมควรพิจารณา
จัดท า Gift Voucher บัตรก านัลแก่แขกที่เข้าพัก เมื่อแนะน าให้บุคคลอื่นมาใช้บริการแห่งนี้ในโอกาสครั้งต่อไป ซึ่งอาจ
เป็นการลงทะเบียนการแนะน าแขกที่จะเข้าพักจริงให้แก่โรงแรมได้รับทราบ 
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7. จากผลการศึกษา พบว่า ความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรม โดยประเด็นในด้านความตั้งใจเข้าใช้บริการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านคิดว่าในอนาคตอันใกล้ ท่านจะกลับมาเข้าใช้บริการโรงแรม ดังนั้น โรงแรมควรพิจารณาจัด
กิจกรรมเชื้อเชิญแขกท่ีเข้าพักแล้ว ให้มีความต้องการกลับเข้าใช้บริการซ้ า โดยอาจให้ส่วนลดในการใช้บริการในครั้งต่อๆ 
ไป เป็นกรณีพิเศษ 

8. จากผลการศึกษา พบว่า ความภักดีของแขกที่เข้าพักโรงแรม โดยประเด็นในด้านความไม่อ่อนไหวต่อราคา             
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หากเปรียบเทียบแล้วโรงแรมนี้ราคาสูงกว่าโรงแรมอื่นเล็กน้อย ท่านก็ยังคงเลือกใช้บริการโรงแรม
เดิม ดังนั้น โรงแรมควรพิจารณาคุณภาพการให้บริการแก่แขกที่เข้าพัก รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งดึงดูดใจ
ต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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