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บทคดัย่อ 
 

         การศกึษาปญัหาและการจดัการเชงิกลยุทธเ์พือ่พฒันาผลประกอบการของธุรกิจโรงแรม 

กรณีศกึษา : โรงแรมสยามพาเลส ได้ท าการศึกษาข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความพงึ

พอใจในการเขา้พกัอาศยัใช้บรกิารของทางโรงแรมสยามพาเลส โดยจดัให้แบบสบิถามแต่ละข้อ

นัน้เปรยีบดงัปจัจยัในด้านต่างๆของสนิค้าและการบรกิารของทางโรงแรมเพื่อศึกษาค้นคว้าหา

ปจัจยัทีท่ ามสีว่นเกีย่วขอ้งกบัปญัหารายรบัทีล่ดลงของโรงแรมสยามพาเลส โดยในปี พ.ศ. 2555 

จนถงึเดอืนกนัยายนพบว่ารายได้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2554 พบว่าลดลงในทุกๆเดอืน ใน

การศึกษานี้ เ ป็นการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อน ามาวิเคราะห์หากลยุทธ์และ

ความสมัพนัธต์่างๆเพือ่แก้ไขปญัหาดงักล่าว โดยการสุม่ตวัอยา่งจากลูกค้า 80 คนพร้อมทัง้การ

แบง่แบบสอบถามเฉพาะเจาะจงในกลุ่มลูกค้าทัง้ 3 ประเภทคือ กลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯ, ลูกค้า

ต่างจงัหวดั และต่างประเทศ 

         ทัง้นี้ในการศกึษานี้ประกอบไปด้วยวตัถุประสงค์ 3 ประการหลกัใหญ่ๆ นัน่คอื การศกึษา

ค้นคว้าหาปจัจยัทีม่ผีลท าใหลู้กค้ากลบัมาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส, การศกึษาค้นคว้าหา

ความสมัพนัธท์ีม่นีัยส าคญัของแต่ละกลุ่มลูกค้าเพือ่หาความแตกต่างระหว่างพงึพอใจในแต่ละ

กลุ่มของลูกค้า และสว่นทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการศกึษาค้นคว้าเพือ่วางกลยุทธใ์หโ้รงแรมสยามพาเลส 

สามารถแก้ไขปญัหารายได้ลดทีเ่กดิขึน้ได้



จ 

 

         โดยจากการศกึษานี้พบว่าลูกค้าของโรงแรมสยามพาเลสสว่นใหญน่ัน้เป็นชาวต่างจงัหวดั  

และโดยสว่นมากแล้วการเขา้มาใช้บรกิารของทางโรงแรมนัน้จะมวีตัถุประสงค์เพ ือ่มาท างานเสยี

มากกว่าการทอ่งเทีย่ว โดยโรงแรมสยามพาเลสมปีจัจยัหลกัทีท่ าใหลู้กค้ากลบัมาใช้บรกิารคือ 

ปจัจยัทางด้านราคาการเขา้ใช้บรกิารและปจัจยัเกีย่วกบัพนักงานต้อนรบั โดยสว่นทีค่วรปรบัปรุง

ของโรงแรมสยามพาเลสนัน้จะเป็นในเร ือ่งของปจัจยัด้านบรรยากาศสิง่แวดล้อมระเบยีงทางเดนิ

ภายในโรงแรมและปจัจยัด้านสนิค้าขนมและน ้าดื่มทีม่บีรกิารใหใ้นหอ้งพกั ถงึแมผ้ลจากการ

ส ารวจด้านการกลบัมาใช้บรกิารลูกค้าจะได้ปจัจยัทีค่วรพฒันาแล้วแต่คงยงัไมพ่อ ผูศ้กึษาจงึ

ศกึษาหาความแตกต่างในแต่ละปจัจยัโดยแบง่ตามกลุ่มลูกค้า ซึง่ผลปรากฏว่าโรงแรมสยามพา

เลสกลบัมคีวามแตกต่างอยา่งมนีัยส าคญัระหว่าความพงึพอใจในสนิค้าและบรกิารของกลุ่มลูกค้า

ชาวต่างชาตแิละชาวต่างจงัหวดั แต่กลบัมปีจัจยัในกลุ่มลกูค้าทีม่คีวามพงึพอใจแตกต่างอยา่งมี

นัยส าคญันัน้เหมอืนกนัคอื ปจัจยัเร ือ่งการบรกิารอนิเตอรเ์น็ต ซึง่ส ิง่นี้เองเป็นอกีปจัจยัทีโ่รงแรม

สยามพาเลส ควรแก้ไข ทัง้นี้หลงัจากการส ารวจและวเิคราะหท์ัง้สองแบบแล้วกลยุทธท์ีเ่หมาะสม

ทีสุ่ดส าหรบัโรงแรมสยามพาเลส นัน้คอื “กลยุทธพ์ฒันาสนิค้าและบรกิารใหแ้ก่โรงแรมเพือ่เพ ิม่

ศกัยภาพทางการแขง่ขนั(Product and Service Development)” ซึง่เนื่องจากขอ้จ ากดัทางด้าน

งบประมาณและเวลาจงึท าใหก้ลยุทธน์ี้เหมาะสมทีสุ่ดในการพฒันาคุณภาพของโรงแรมในขณะนี้

เพราะนอกจากจะใช้ระยะเวลาน้อยแลว้ ยงัครอบคลุมทัง้ระบบการท างานทัง้หมดของทาง

โรงแรมและประหยดัค่าใช้จา่ยเช่นเดยีวกนั โดยทีม่กีารประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางเพิม่ขึน้ซึง่

เป็นการเปิดโอกาสใหท้างโรงแรมสยามพาเลสมชี่องทางเปิดรบัลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพ ิม่ขึน้นอกจาก

รายได้หลกัจากลูกค้าประจ าของทางโรงแรม
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การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเร ือ่งนี้ส าเรจ็ได้ดว้ยความกรุณาจาก อาจารยท์ีป่รกึษา

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ อาจารยท์ีป่รกึษารว่มทีไ่ด้ใหค้วามกรุณาแนะน า ตรวจตรา

และแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

ขอขอบคุณโรงแรมสยามพาเลสและพนักงานทุกทา่น ทีไ่ด้ใหค้วามช่วยเหลอืในการ

ท าการศกึษาครัง้นี้จนส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ี

ทา้ยทีสุ่ดขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ่และคุณแมผู่เ้ป็นทีร่กั ผูใ้หก้ าลงัใจและโอกาส

ทางการศกึษาอนัมคี่ายิง่ 



 

สารบญั 
หน้า 

บทคดัยอ่   ..............................................................................................................................   ง 

กติตกิรรมประกาศ  ...............................................................................................................   ฉ 

สารบญั  ................................................................................................................................   ช 

สารบญัตาราง   ......................................................................................................................   ฌ 

สารบญัแผนภูม ิ  ...................................................................................................................   ฎ 

บทที ่
1 บทน า   .......................................................................................................................   1 

องค์กร และลกัษณะธุรกจิขององค์กร   ..........................................................   1 

ปญัหาและความส าคญัของปญัหา   ...............................................................   4 

วตัถุประสงค์ของการศกึษา   .........................................................................   6 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั   ..........................................................................   7 

 2  แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   ...................................................................   8 
แนวคดิ   .......................................................................................................   8 

ทฤษฎ ี  ........................................................................................................   9 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง   ...................................................................................  23 

 3. ระเบยีบวธิกีารศกึษาและผลการศกึษา   ...................................................................  26 
ระเบยีบและวธิกีารศกึษา   ..........................................................................  27 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู   ..............................................................................  27 

การวเิคราะหข์อ้มลู   ...................................................................................  28 

ผลการศกึษา   ............................................................................................  30 

ทางเลอืกในการแก้ไขปญัหา  
และการตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแก้ไขปญัหา  ......................................  55 



ซ 
 

สารบญั (ต่อ) 

บทที ่ หน้า 

 4. สรุปผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ   .........................................................................  63 
สรุปผลการศกึษา   ......................................................................................  63 

ขอ้จ ากดัของการศกึษา   .............................................................................  65 

ขอ้เสนอแนะ   .............................................................................................  65 

 บรรณานุกรม  ..............................................................................................................  66 

 .ภาคผนวก  ..................................................................................................................  69 
 ภาคผนวก ก ตารางผลวเิคราะหจ์าก SPSS   .............................................  69 

 ภาคผนวก ข แบบสอบถามภาษาไทย   ......................................................  89 

ภาคผนวก ค  แบบสอบถามองักฤษ   .........................................................  92 

 ประวตัผิูศ้กึษา   ............................................................................................................  95 
 

 



ญ 
 

สารบญัตาราง 

ตารางที ่              หน้า 

 1 : ตารางเปรยีบเทยีบรายรบัของโรงแรมสยามพาเลส  ในช่วงเดอืนมกราคมถงึ              
.    เดอืน กนัยายนระหว่างปีพ.ศ.2554-2555  ...............................................................   4 

 2 :ตารางอตัราสว่นลูกค้าทีเ่ขา้มาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส (คดิเป็นรอ้ยละ)   ..........   6 

 3 :ตารางแสดงจ านวนผูล้งชื่อเขา้ใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส                                    
.   ตามประเภทกลุ่มของลูกค้า  ...................................................................................  6                         

      4 :ตารางการวเิคราะห ์SWOT - ขอ้เสนอแนะสิง่ทีค่วรจะพจิารณา  .............................  18 

 5 :ตารางSWOTกบัโฟล์คสวาเก้น   ..............................................................................  21 

 6 :ตารางระดบัความพงึพอใจการจดัวางหอ้งพกั   .........................................................  32 

 7 :ตารางระดบัความพงึพอใจบรกิารขนมและเครือ่งดื่มภายในหอ้งพกั   .......................  32 

 8 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านหอ้งน ้าในหอ้งพกั   ...................................................  33 

 9 :ตารางระดบัความพงึพอใจในสถานทีจ่อดรถ   ..........................................................  33 

 10 :ตารางระดบัความพงึพอใจในการรกัษาความปลอดภยั  .........................................  34 

 11 :ตารางระดบัความพงึพอใจบรกิารอนิเตอรเ์น๊ต  ......................................................  34 

 12 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านราคาค่าบรกิาร   .....................................................  35 

 13 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านความสะดวกสบายในการเดนิทาง   ........................  35 

 14 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านการจองหอ้งพกั   ....................................................  36 

 15 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านการสง่เสรมิการตลาด   ...........................................  36



ญ 
 

สารบญัตาราง(ต่อ) 

ตารางที ่              หน้า 

 16 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านการเช็คอนิ   ...........................................................  37 

17 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านการเช็คเอ้าท ์  ........................................................  37 

    18 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านกระบวนการด้านการเงนิ   ......................................  38 

 19 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านกระบวนการอ านวยความสะดวก   ..........................  38 

 20 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านพนักงานต้อนรบั   ..................................................  39 

 21 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านพนักงานท าความสะอาด   ......................................  39 

 22 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านพนักงานยกกระเป๋า  ..............................................  40 

 23 :ตารางระดบัความพงึพอใจในบรรยากาศหน้าล๊อบบี้   .............................................  40 

 24 :ตารางระดบัความพงึพอใจในบรรยากาศระเบยีงทางเดนิหอ้งพกั   .........................  41 

 25 :ตารางระดบัความพงึพอใจโดยรวม   ......................................................................  41 

 26 :ตารางค่าเฉลีย่รวมของแต่ละปจัจยั   .......................................................................  42 
      27 :ตารางวเิคราะหS์WOT ........................................................................................  53 

      28 :ตารางวเิคราะหT์OWS  ......................................................................................  54  

      29 :ตารางแสดงผลการประเมนิทางเลอืกด้วยวธิถีว่งน ้าหนัก  .....................................  57 



ฎ 
 

สารบญัแผนภมิู 

แผนภูมทิี ่ หน้า 

 1 : แผนภูมริายรบัของโรงแรมสยาพาเลส .......................................................................   5 

 2 : แผนภูมกิ้างปลา  ....................................................................................................  12 

 3 : แผนภูมกิราฟเสน้เปรยีบเทยีบอตัราการเขา้พกัในแต่ละปี  . ....................................  48 

 4 : แผนภูมกิราฟความถีร่ายเดอืนเปรยีบเทยีบอตัราโดยเฉลีย่การเขา้พกัแต่ละปี  .. .....  49 

 5 : แผนภูมกิราฟความถีเ่ปรยีบเทยีบอตัรา โดยเฉลีย่การเขา้พกัแต่ละปี 

     (ในระยะเวลา10เดอืน)  ........................................................................................  49 

 6 : แผนภูมวิเิคราะหก์้างปลา  ......................................................................................  50 
 



1 
 

บทท่ี1 
บทน า 

องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

ช่ือองคก์ร  

โรงแรมสยามพาเลส  

ภาพรวมองคก์ร 

โรงแรมสยามพาเลสเป็นโรงแรมระดบั 2 ดาวตัง้อยู่ที ่บ้านเลขที ่3 ซอยประดิพทัธ์ 10 

ถนนประดพิทัธ ์เขตสะพานควาย จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยเป็นโรงแรมระดับ ดาว ซึ่งมสี ิง่

อ านวยความสะดวกครบครนัไมว่่าจะเป็น ห้องอาหารพร้อมดนตรสีดซึ่งรบัประกันระดับความ

อรอ่ยในระดบัหนึ่ง อกีทัง้ระบบบรกิารทีม่กีารดูแลอยา่งทัว่ถงึ โรงแรมสยามพาเลสด าเนินกจิการ

มาแล้วถึง 17 ปี ซึ่งลูกค้าก็มาจากหลากหลายช่องทางทัง้ลูกค้าในตัวเมอืงเอง กลุ่มลูกค้า

ต่างประเทศ เช่น ชาวอินโดนิเชียและฟิลิปปินส์ และกลุ่มลูกค้าหลักเป็นคนต่างจ ังหวัดที่ม ี

จ านวนมากทีสุ่ดของโรงแรม โดยรวมแล้วนับว่าเป็นโรงแรมเก่าแ ก่แห่งหนึ่งในย่านถนน

ประดพิทัธ ์

องคป์ระกอบธรุกิจ 

โรงแรมสยามพาเลสเร ิม่ต้นด้วยการเป็นโรงแรมทีน่ าเสนอเร ือ่งหอ้งอาหารและระบบการ

บรกิารทีม่คุีณภาพ ซึง่สามารถจดัแบง่สว่นใหญ่ๆ ทีใ่หบ้รกิารลูกค้าออกเป็น 2 สว่นหลกันัน่คอื 

ส่วนของห้องพกั 

ในสว่นของหอ้งพกัจะดูแลอ านวยความสะดวกลูกค้าในด้านทีพ่กัอาศยั การท า

ความสะอาดหอ้งพกั บรกิารซกัรดี การรบัฝากสิง่ของของลูกค้า รวมไปถงึบรกิารอ านวย

ความสะดวกในการตดิต่อส ือ่สารภายนอกด้วย ในสว่นนี้เองทีเ่ป็นสว่นควบคุมด้านต่างๆ

ทัง้หมดของโรงแรมรวมไปถงึสว่นของหอ้งอาหรอกีด้วย โดยจะมบีรกิารในสว่นนี้

ดงัต่อไปนี้
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 บรกิารหอ้งพกั 
 บรกิารท าความสะอาด 
 บรกิารรบัฝากของ 
 บรกิารเด็กยกกระเป๋าและ Room Services 
 บรกิารซกัรดี 
 บรกิารรกัษาความปลอดภยั 
 บรกิารตดิต่อส ือ่สารทัง้ภายในและภายนอก 

ทัง้นี้ยงัครอบคลุมไปถงึสว่นบรกิารจดัการของโรงแรมด้วยซึง่มดีงันี้ 

 ฝา่ยบญัช ี
 ฝา่ยกฎหมาย 
 ฝา่ยบรหิาร 
 ฝา่ยบรกิารลูกค้า 
 ฝา่ยซ่อมบ ารุง 

ส่วนของห้องอาหาร 

ในสว่นของหอ้งอาหารจะใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกในเร ื่องของอาหาร

และเครือ่งดื่มแก่ลูกค้าของทางโรงแรมและลูกค้าภายนอก โดยในสว่นของห้องอาหารนี้

ยงัมบีรกิารด้านความบนัเทงินัน่คอืการแสดงดนตรสีด ซึ่งลูกค้ายงัสามารถขึ้นเวทเีพื่อ

ทดสอบน ้ าเสยีงของตนเองได้อีกด้วย อีกทัง้ ยงัสามารถโทรศัพท์ส ัง่อาหารและให้

พนักงานของทางโรงแรมขึน้ไปสง่ถงึหอ้งพกั ทัง้นี้บรกิารทีใ่หบ้รกิารต่างๆมดีงันี้ 

 บรกิารดนตรสีดเพือ่ความบนัเทงิ 
 บรกิารรอ้งเพลง 
 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 

กลุ่มลูกค้าหลกัและส่วนแบง่การตลาด 

โรงแรมสยามพาเลสนับว่าเป็นโรงแรมระดับสองดาวทีม่บีรกิารครบครนั ซึ่งโดยส่วน

ใหญแ่ล้วกลุ่มลูกค้าทีม่มีากทีสุ่ดของโรงแรมสยามพาเลสนัน้เป็นกลุ่มลูกค้าต่างจงัหวัด ลูกค้า

ต่างจงัหวดัเหล่านี้มกัจะมาพกัทีโ่รงแรมเป็นประจ าซึง่นับได้ว่าเป็นลูกค้าทีม่คีวามจงรกัภักดีกับ

โรงแรมอยา่งมาก หากกล่าวถงึลูกค้าชาวต่างประเทศทีม่าเขา้พกัทีโ่รงแรมนัน้โดยส่วนใหญ่แล้ว
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จะเป็นชาวต่างประเทศทีอ่าศยัอยู่ในทวีปเอเชียเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น ชาวฟิลิปปินส์ ชาว

ฮอ่งกง และชาวอื่นๆ ถงึอยา่งไรลูกค้าหลกัของทางโรงแรมนัน้เป็นกลุ่มลูกค้าชาวต่างจงัหวัดที่

จ าเป็นต้องตดิต่อท าธุระในกรุงเทพฯ และลูกค้าทีเ่ป็นคนในกรุงเทพมหานครซึ่งมกัจะเป็นลูกค้า

แบบชัว่คราวพกัไมเ่กนิ 1 คนื 

ในด้านการตลาดนัน้โรงแรมสยามพาเลสจดัว่ามทีีต่ัง้อยู่ในย่านทีพ่กัอาศัยผู้คนจ านวน

มาก แต่โดยสว่นใหญแ่ล้วทีพ่กัในยา่นประดพิทัธน์ี้มกัจะเป็นอพารต์เมน้ต์และคอนโดมเินียมเป็น

ส่วนใหญ่ ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองหากเปรยีบเทยีบกับการพักอาศัยทีโ่รงแรม ดังนัน้ในย่าน

ประดพิทัธน์ี้โรงแรมสยามพาเลสจดัได้ว่าสว่นแบง่การตลาดค่อนข้างดีเมื่อเทยีบกับโรงแรมทีม่ ี

กลุ่มลูกค้าในระดับเดียวกัน  แต่ก็ไม่สามารถสรุปถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่แน่นอนได้

จ าเป็นต้องมกีารเก็บขอ้มลูเพิม่เตมิ 

อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ธุรกิจโรงแรมอย่างเช่นโรงแรมสยามพาเลสนี้ จดัได้ว่าอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเทีย่ว ถงึแมว้่าจะไมม่ทีศันียภาพหรอืความสวยงามอนัเป็นสิง่โดดเด่นของสถานทีท่่องเทีย่ว

แต่เป็นธุรกจิทีใ่หบ้รกิารและอ านวยความสะดวกแก่นักทอ่งเทีย่ว ซึง่นับได้ว่าเป็นธุรกจิทีส่ามารถ

ช่วยน าเงนิเขา้ประเทศได้อยา่งด ี

สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งหลกั 

ดงัเช่นทีก่ล่าวมาข้างต้นโรงแรมสยามพาเลสนัน้เป็นโรงแรมระดับ 2 ดาว ซึ่งมคีวาม

เป็นไปได้ทีจ่ะมสีภาวะการแขง่ขนัทีส่งูเมือ่ต้องมาอยูใ่นสนามแขง่ขนัทีม่โีรงแรมระดับสูงกว่าอยู่

ในอาณาบรเิวณเดยีวกนั ซึง่คู่แขง่ทางด้านธุรกจิทีเ่หน็เป็นหลักได้ชัดเจนได้แก่ โรงแรมมที าเล

ทีต่ัง้ตดิถนนใหญท่ีด่กีว่า โรงแรมมโิด ซึง่เป็นโรงแรมทีเ่ก่าแก่เช่นกัน แต่การให้บรกิารภายใน

นัน้ดกีว่าของโรงแรมสยามพาเลส อยา่งเหน็ได้ชดั สบืเนื่องมาจากระดับของโรงแรมนัน้ต่างกัน

นัน่เอง ดงันัน้คู่แขง่คนส าคญัของทางโรงแรมสยามพาเลสก็คือ โรงแรมมโิด นัน่เอง จากคู่แข่ง

หลกัทีแ่ขง็แกรง่นี้สามารถประเมนิได้ว่าสภาพการแข่งขนันัน้โรงแรมสยามพาเลสไม่สามารถ

เทยีบเท่าได้อย่างแน่นอนแต่ในทางกลับกัน โรงแรมสยามพาเลสไม่ได้เจาะกลุ่มลูกค้าระดับ

เดียวกันกับคู่แข่งหลักแต่อย่างใด โรงแรมสยามพาเลส เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นกลุ่มลูกค้า

ระดบักลางถงึระดบัล่างแทน ด้วยราคาทีถู่กกว่าของหอ้งพกัท าให้สามารถครอบครองส่วนแบ่ง

ทางการตลาดได้ไมย่ากนัก 
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ปัญหาและความส าคญัของปัญหา 

รายรบัของโรงแรมสยามพาเลสในปีพ.ศ.2555 ลดลงจากปีพ.ศ.2554อย่างเหน็ได้ชดัเจน 

ท าใหผู้ศ้กึษาม ีสบืเนื่องมาจากยอดของค่าใช้จา่ยทีม่คี่าความแตกต่างกบัรายรบัของธุรกจิทีม่าก

ขึน้ท าใหท้างโรงแรมสยามพาเลสได้ท าการส ารวจสภาพรายรบัรายจา่ยของโรงแรมโดยครา่วและ

โดยได้ขอ้มลูดงันี้ 

ตารางที1่ :ตารางเปรยีบเทยีบรายรบัของโรงแรมสยามพาเลสในช่วงเดอืนมกราคมถงึ    

เดอืนกนัยายนระหว่างปีพ.ศ.2554-2555 

เดือน 
รายรบั (บาท)  

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555  

มกราคม 846,358.00 803,583.00 -5.05% 

กุมภาพนัธ ์ 824,317.00 794,412.00 -3.63% 

มนีาคม 821,129.00 852,892.00 +3.87% 

เมษายน 945,882.00 912,664.00 -3.51% 

พฤษภาคม 893,225.00 711,353.00 -20.36% 

มถุินายน 817,954.00 765,931.00 -6.36% 

กรกฎาคม 900,763.00 854,612.00 -5.12% 

สงิหาคม 825,664.00 705,987.00 -14.49% 

กนัยายน 800,357.00 675,128.00 -15.65% 

จากตารางสรุปเปรยีบเทียบยอดรายรับ (ตารางที ่1) จะพบว่ายอดรายรบัของทาง

โรงแรมมจี านวนทีล่ดลงอยา่งเหน็ได้ชดัเจน ซึง่ในทางธุรกจิแล้วนับว่าตอนนี้โรงแรมสยามพาเล

สมสีถานการณ์ทีน่่าเป็นหว่งเป็นอย่างมาก โดยสามารถน ามาแทนค่าลงในแผนภูมติามข้อมูล

ด้านล่างนี้ 
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แผนภูมทิี ่1 : รายรบัของโรงแรมสยามพาเลส 

นอกจากนี้ จากการส ารวจขอ้มลูของโรงแรมสยามพาเลส พบว่าปีพ.ศ.2554มจี านวน

ยอดลูกค้าผูเ้ขา้พกัอาศยัมจี านวนลดลงดงัทีแ่สดงเป็นรอ้ยละใน ตารางที ่2 ดงันี้  

ตารางที2่ :ตารางอตัราสว่นลูกค้าทีเ่ขา้มาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส (คดิเป็นรอ้ยละ) 

 

อตัราส่วนตามจ านวนลูกค้า % 

ปี 54 ปี 55 

มกราคม 78 74 

กมุภาพนัธ์ 76 74 

มีนาคม 76 79 

เมษายน 88 85 

พฤษภาคม 83 66 

มิถนุายน 76 71 

กรกฎาคม 83 79 

สิงหาคม 76 65 

กนัยายน 74 63 

จากตารางที ่2 นี้จะแสดงถงึอตัราสว่นรอ้ยละของการเขา้มาใช้บรกิารโดยอ้างอิงมาจาก

รายรบัของโรงแรมและบนัทกึการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งเมื่อน ามาเทยีบโดยคร่าวแล้ว 
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ลูกค้าทีเ่ข้ามาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลสในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนของปี 2554 มี

ค่าเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 79% ของห้องพกัทัง้หมดต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยนของอัตราส่วน

ลูกค้าในปี 2555 ซึง่มคี่าเฉลีย่อยูท่ ีป่ระมาณ 72% ของหอ้งพกัทัง้หมดต่อเดือน สามารถสรุปได้

ว่า อตัราสว่นจ านวนลูกค้าทีเ่ขา้มาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลสมจี านวนลดลงเช่นกนั 

 โดยจากการเก็บขอ้มลูของผูเ้ขา้พกัในเดอืนกรกฎาคม,สงิหาคม และกันยายน ประจ าปี

2555 สามารถบอกได้ว่าลูกค้าทีล่งชื่อเขา้ใช้บรกิารในแต่ล่ะห้องนัน้ เป็นลูกค้ากลุ่มต่างจงัหวัด 

กรุงเทพ หรอืชาวต่างชาตจิ านวนเทา่ใดในแต่ล่ะเดอืน ดงัในตางรางที ่3 ดงันี้ 

ตารางทิ3่ :ตารางแสดงจ านวนผูล้งชื่อเขา้ใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลสตามประเภทของ          

กลุ่มลูกค้า 

 กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
ลูกค้าต่างจงัหวดั 128(71.91%) 119(71.26%) 115(74.68%) 
ลูกค้ากรงุเทพ 29(16.29%) 25(14.97%) 22(14.29%) 
ชาวต่างชาติ 21(11.8%) 23(13.77%) 17(11.04%) 

หมายเหตุ: การนับจ านวนลูกค้าในตารางที ่3 นัน้ ใช้หลกัการนับจากชือ่คนทีเ่ปิดใช้บรกิาร

หอ้งพกั 1หอ้ง/1ชือ่ โดยหากมลีูกค้าเปิดหอ้งหลายหอ้งก็จ านับลูกค้าคนนัน้เป็นหลายคนตาม

จ านวนหอ้งทีลู่กค้าทา่นนัน้เปิด 

ผลกระทบและปญัหาส าคญั 

1. รายรบัต่อปีของโรงแรมสยามพาเลสลดลง 
2. เกดิความไมส่ะดวกในการใช้เงนิหมุนเวยีนของโรงแรม 
3. ไมส่ามารถช าระเงนิเดอืนและค่าต่างๆใหพ้นักงานบางราย ได้ตรงตามเวลา 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ ือ่ศกึษาและวเิคราะหผ์ลประกอบการของโรงแรมสยามพาเลส 
2. เพ ือ่ศกึษาหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปญัหาผลประกอบการทีล่ดลง 
3. เพ ือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจปจัจยัต่างๆทีม่ผีลกระทบต่อการใช้บรกิารซ ้าของลูกค้า

ทีม่าใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส 
4. เพ ือ่ก าหนดกลยุทธใ์นการทางการแก้ไขปญัหาผลประกอบการทีล่ดลง 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 กระตุ้นยอดขายและเพิม่สว่นแบง่ทางการตลาดของโรงแรมสยามพาเลส 
 สามารถน าผลการศกึษาไปประยุกต์ใช้ได้กบัธุรกจิโรงแรมระดบัเดยีวกนัทีอ่ ื่นได้ 
 สามารถค้นหาได้ว่าอะไรเป็นปจัจยัส าคญัทสีุดในการแก้ปญัหาของโรงแรมสยามพาเลส

ทัง้ปจัจยัภายในโรงแรมเองและปจัจยัภายนอก 
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บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิด 
ความพึงพอใจนั ้นสามารถแบ่งพิจารณาได้ 2 ประเด็น คือ ความพึงพอใจของ

ผูป้ฏบิตังิาน และ ความพงึพอใจของผู้เข้ารบับรกิาร โดยการศึกษานี้จะมุ่งเน้นความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้รบับรกิารแต่เพยีงอยา่งเดยีว โดยมผีูใ้หค้วามหมายต่างๆดงันี้ 

ศรทัธา วุฒพิงศ์ (อ้างถงึใน ธภตัศรา การนิทร ์2546:6) ได้พดูถงึปจัจยัส าคัญของความ

พงึพอใจไว้ว่า ความพงึพอใจเป็นปจัจยัส าคัญประการหนึ่งทีช่่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถ้าเป็นงานทีเ่กีย่วกับการให้บรกิาร นอกจากผู้บรหิารจะด าเนินการให้ผู้ท า

งานเกดิความพงึพอใจในการท างานแล้ว ยงัจ าเป็นจะต้องด าเนินการทีจ่ะท าให้ผู้ท างานเกิด

ความพงึพอใจด้วย เพราะความเจรญิก้าวหน้าของงานบรกิาร ปจัจยัทีส่ าคัญประการหนึ่งทีเ่ป็น

ตวับง่ชี้ก็คอืจ านวนผู้ทีม่าใช้บรกิาร ดังนัน้ ผู้บรกิารทีช่าญฉลาดจงึควรอย่างยิง่ทีจ่ะศึกษาให้

ลกึซึ้งถงึปจัจยัและองค์ประกอบต่างๆ ทีจ่ะท าใหเ้กดิความพงึพอใจ ทัง้ผูป้ฏบิตังิานและผู้ทีม่าใช้

บรกิาร เพือ่ทีจ่ะได้ใช้เป็นแนวทางในการบรหิารองค์กรใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสุด 

 Walman (1973:384 อ้างถงึใน ธภตัศรา การนิทร ์2546:7) กล่าวว่า ทศันคตหิรอืความ

พงึพอใจ หมายถึงความรู้สกึ (Feeling) มคีวามสุขเมื่อคนเราได้รบัผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

(Goal) ความต้องการ (Want) หรอืแรงจงูใจ (Motivation) 

 Good (1953 : 27 อ้างถงึใน ธภตัศรา การนิทร ์2546:7) ได้ใหค้วามหมายของความพงึ

พอใจต่อการใหบ้รกิาร หมายถงึ คุณภาพ สภาพ หรอืระดับความพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความ

สนใจต่างๆ และทศันคตขิองบุคคลทีม่ตี่อการใหบ้รกิาร 

 เออรเ์นสต์ และ แดเนียล (Ernest & Daniel 1980, 306 อ้างถงึใน ชุฏมิา 2547:6) กล่าว

ว่า ความพงึพอใจเป็นแรงจงูใจของมนุษยท์ีต่ัง้อยูบ่นความต้องการขัน้พ ืน้ฐาน (basic needs) มี

ความเกีย่วขอ้งกนัอยา่งใกล้ชดิกบัผลสมัฤทธิแ์ละแรงจงูใจ (incentive) และความพยายาม

หลกีเลีย่งในสิง่ทีไ่มต่้องการ
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 ดิเรก ฤกษ์หร่าย (อ้างถึงใน ชุฏมิา) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ทัศนคติใน

ทางบวกของบุคคลทีม่ตี่อส ิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึง่จะเปลีย่นแปลงไปเป็นความพอใจในการปฏบิตัิต่อส ิง่

นัน้  

 ดุษฎี ประสพทรัพย์ (2539,22 อ้างถึงใน ชุฏิมา) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น

องค์ประกอบด้านความรูส้กึของทศันคตซิึง่ไมจ่ าเป็นต้องแสดงหรอือธบิายเชิงเหตุผลเสมอไปก็

ได้ กล่าวโดยสรุปแล้ว ความพงึพอใจเป็นเพยีงปฏกิิรยิาด้านความรู้สกึ (Reactionary feeling) 

ต่อสิง่เรา้หรอืส ิง่วกระตุ้น (Stimulant) ทีแ่สดงผลออกมา (Yield) ในลกัษณะของผลลัพธ์สุดท้าย 

(Final outcome) ของกระบวนการประเมนิ (Evaluative process) โดยบ่งบอกถึงทศิทางของ

การประเมนิผล (Direction of evaluative result) ว่าเป็นไปในลักษณะทศิทางบวก (Positive 

direction) หรอื ทศิทางลบ (Negative direction) หรอืไม่มปีฏกิิรยิา คือ เฉยๆ (Non-reaction) 

ต่อสิง่เรา้ทีก่ระตุ้นนัน้ก็ได้ 

 Morse (1953 : 27 อ้างถึงใน ธภัตศรา การนิทร์ 2546 : 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิาร หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอยา่งวทีส่ามารถลดความตงึเครยีด ถ้ามมีาก

ก็จะท าให้เกิดความไม่พงึวพอใจต่อการใมห้บรกิาร ซึ่งความตึงเครยีดนัน้มีผลมาจากความ

ต้องการของมนุษย์ ถ้ามนุษย์มีความต้องการมากก็จะมปีฏกิิร ิยาเรยีก ร้อง แต่เมื่อใดความ

ต้องการได้รบัการตอบสนองก็จะท าใหผู้ใ้ช้บรกิารหรอืลูกค้าเกดิความพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

ได้ ทัง้นี้ เพราะธรรมชาติของมนุษย์มคีวามต้องการ เมื่อความต้องการได้รบัการตอบสนอง

ทัง้หมดหรอืบางสว่นความเครยีดก็จะลดลง 

ทฤษฎี 

แนวคิดทฤษฎี เก่ียวกบั การบริการ คณุภาพบริการ และการตลาดบริการ 

 แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 

 Philip Kotler (อ้างถึงใน ธภัตศรา การนิทร์ 2546:8) การให้บรกิาร (Service) มี

ความหมายได้หลายลกัษณะดงันี้ คอื 

 หมายถงึ การเอาใจใสช่่วยเหลอื (To please) ผูใ้หบ้รกิารจะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลผู้มา
ตดิต่อด้วยความเต็มใจ เป็นการสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูท้ ีม่ารบับรกิาร 
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 เป็นการแสดงออกถงึความโอบอ้อมอาร ีความเอื้อเฟ้ือ ความกรุรา ความมไีมตรจีติ (To 
oblige) ใหก้บัผูท้ ีม่าตดิต่อไมว่่าจะมาตดิต่อในงานราชการหรอืธุรกจิการค้าใดๆก็ตาม 

 ใหค้วามช่วยเหลือ (To help) ให้ความสะอาด ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานในหน้าทีก่็ตามถ้า
หากสามารถช่วยเหลือได้ควรช่วยเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้ซาบซึ้งในไมตรจีติและความ
เอื้อเฟ้ือทีเ่ขาได้รบัและจะประทบัใจอยูใ่นความทรงจ าของเขาไปอกีนาน 

 เพ ือ่ใหก้ารรบัใช้ (To service) ในทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่ป็นไปได้และเทา่ทีท่ าได้ 

John D. Millet (อ้างถงึใน ธภตัศรา การนิทร ์2546:8) ได้ใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับความ

พงึพอใจในการใหบ้รกิาร (Satisfactory Services) หรอืความสามารถในการสรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัผูร้บับรกิารโดยการพจิารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ดงันี้คอื 

1. การให้บรกิารอย่างเสมอภาค (Equitable Services) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บรหิารงานของรฐัทีม่ฐีานคตทิีว่่าคนทุกคนเทา่เทยีมกนั ดงันัน้ ประชาชนทุกคนจะได้รบั
การปฏบิตัิอย่างเท่าเทยีมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการ
ใหบ้รกิาร ประชาชนจะได้รบัการปฏบิตัิในฐานะทีเ่ป็นปจัเจกบุคคลทีใ่ช้มาตรฐานการ
ใหบ้รกิารเดยีวกนั 

2. การใหบ้รกิารอยา่งทนัเวลา (Timely Services) หมายถึง ในการบรกิารจะต้องมองว่า
การใหบ้รกิารสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏบิตัิงานของหน่วยงานภาครฐั จะ
ถอืว่าไมม่ปีระสทิธผิลเลยถ้าไมม่กีารตรงต่อเวลา ซึง่จะสรา้งความไมพ่อใจแก่ประชาชน 

3. การใหบ้รกิารอยา่งเพยีงพอ (Amble Services) การใหบ้รกิารสาธารณะ ต้องมลีักษณะ 
มจี านวนการใหบ้รกิารและสถานทีใ่หบ้รกิารอย่างเหมาะสม (The right quantity at the 
geographical) Millet เหน็ว่า ความเสมอภาค หรอืการตรงต่อเวลาจะไม่มคีวามหมาย
เลยถ้ามจี านวนการให้บรกิารทีไ่ม่เพยีงพอ และสถานทีต่ัง้ทีใ่ห้บรกิารสร้างความไม่
ยุตธิรรมใหเ้กดิขึน้แก่ผูร้บับรกิาร 

4. การใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถงึ การให้บรกิารสาธารณะที่
เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ โดยยดึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกัไมใ่ช่ยดึความพอใจของ
หน่วยงานทีบ่รกิารว่าจะใหห้ยุดบรกิารเมือ่ใดก็ได้ 

5. การใหบ้รกิารอยา่งก้าวหน้า (Progressive Services) หมายถงึ การใหบ้รกิารสาธารณะ
ที่ม ีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่ม
ประสทิธภิาพหรอืความสามารถทีจ่ะท าหน้าทีไ่ด้มากขึน้ โดยใช้ทรพัยากรเทา่เดมิ 

ฮอปปอดด์ (Hoppode, 1935 อ้างถงึใน ชุฏมิา 2547:21) มคีวามเหน็ว่า ความพงึพอใจ

ต่อการใหบ้รกิาร หมายถงึทุกสิง่ทุกอย่าง ทีส่ามารถลดความตึงเครยีดซึ่งถ้าความตึงเครยีดมี
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มากจะท าใหเ้กดิความไมพ่อใจต่อการให้บรกิาร ความตึงเครยีดนัน้มผีลมาจากความต้องการ

ของมนุษย ์ถ้ามนุษยม์คีวามต้องการมากก็จะเกดิปฏกิริยิาเรยีกร้อง แต่ถ้าเมื่อใดความต้องการ

ได้รบัการตอบสนอง จะท าใหผู้ใ้ช้บรกิารหรอืลูกค้าเกดิความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารได้ 

 

ทฤษฎีท่ีอื่นๆ 

การวิเคราะหแ์ผนผงัสาเหตแุละผล (Cause and Effect Diagram) 

       พรทพิย ์อารายะทรงศกัดิ ์(2552: 21-22) รปูด้านล่างแสดงแผนภูมอิิชิกาวา ( Ishikawa 
diagram) แผนภูมแิบบนี้ มกีารเรยีกชื่อกนั 
หลายชื่อ เช่น Ishikawa diagram, Cause and Effect diagram, Fishbone Diagram และ Root 
Cause Analysis โดย K. Ishikawa ใช้เทคนิคนี้ เป็นคนแรก ในปี 1960 สาเหตุและผลลัพธ ์
(Cause and Effect) เป็นการอธบิายลักษณะของเครื่องมอืนี้ได้อย่างเหมาะสม โดยแสดง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างต้นเหตุและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ เพ ือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืเบือ้งต้นในการหาสาเหตุ 
ของปญัหา ในปจัจุบนัสว่นใหญจ่ะเรยีกแผนภูมชินิดนี้ว่า แผนภูมกิ้างปลา (Fishbone Diagram) 
หลกัการเบือ้งต้นของแผนภูมกิ้างปลา (Fishbone Diagram) คอืการใสช่ื่อของปญัหาที ่ต้องการ
วเิคราะห ์ลงทางด้านขวาสุดของแผนภูม ิโดยมเีสน้หลกัตามแนวยาวของกระดูกสนัหลงั จากนัน้
ใสช่ื่อของปญัหาย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุของปญัหาหลัก 3 – 6 หวัข้อ โดยลากเป็นเส้น ก้างปลา 
(sub-bone) ท ามุมเฉยีงจากเสน้หลกั เสน้ก้างปลาแต่ละเสน้ใหใ้สช่ื่อของสิง่ทีท่ าใหเ้กดิปญัหานัน้
ขึน้มา ระดบัของปญัหาสามารถแบง่ยอ่ยลงไปได้อกี ถ้าปญัหานัน้ยงัมสีาเหตุทีเ่ป็นองค์ประกอบ
ยอ่ยลงไปอกี โดยทัว่ไปมกัจะมกีารแบง่ระดบัของสาเหตุยอ่ยลงไปมากทีสุ่ด 4  – 5 ระดับ เมื่อมี
ขอ้มลูในแผนภูมทิีส่มบรูณ์แล้ว จะท าใหม้องเหน็ภาพขององค์ประกอบทัง้หมด ทีจ่ะ 
เป็นสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
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แผนภาพที2่ :แผนภาพก้างปลา 
แผนภูมกิ้างปลาสามารถน าไปใช้ได้ทัง้ในกรณีของบุคคลหรอืกลุ่มงาน การใช้งาน โดยทัว่ไป 
หวัหน้าทมีจะเขยีนแผนภูมกิ้างปลาบนกระดานด า โดยใสห่วัข้อของปญัหาหลักลงไปก่อน แล้ว
จงึปรกึษากบัทมีงานถงึสาเหตุหลกัของปญัหา เพือ่เขยีนต่อลงไปจากแนวแกนของ ปญัหาหลัก 
ทมีงานจะช่วยกนัเสนอปญัหาทัง้หมด และช่วยกนัตดัสนิในการระบุปญัหาหลกั และอาจจะเขยีน
วงกลม เพือ่แสดงแต่ละหวัขอ้ โดยท าเป็นล าดบัจนได้แผนภูมทิีค่รบถ้วนสมบรูณ์        
Ishikawa Diagram เป็นเครือ่งมอืคุณภาพทีม่กีารใช้กนัมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากสามารถมองเหน็
ภาพได้งา่ย สามารถใช้รวบรวมความคดิเหน็ของกลุ่มได้อยา่งเป็นระบบ ท าใหม้คีวามเขา้ใจ และ
น าไปใช้วนิิจฉยัปญัหาได้ในทีสุ่ด 
 

การวิเคราะห ์SWOT 
 

การวิเคราะหภ์ายนอกและการมองหาโอกาสและอปุสรรคใ์นการประกอบการ(OT)  

 การวเิคราะหภ์ายนอก ก็คอื การวเิคราะหห์าโอกาสในการท าธุรกจิ ว่ามโีอกาสมากน้อย
เพยีงไร มอุีปสรรคอะไรบา้ง เมือ่พดูถงึโอกาส (opportunities) ก็คอื บรษิทัสามารถได้เปรยีบใน
การท าธุรกจิจากสภาพแวดล้อมภายนอก และได้มกีารก าหนดกลยุทธ์ในการปฏบิตัิงานเพื่อท า
ใหอ้งค์การสามารถมกี าไรสงูขึน้นัน่เอง สว่นอุปสรรค (Threats) คือ ส ิง่ทีม่ากีดกัน้หรอืขดัขวาง
การท าธุรกจิ ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งยากล าบาก และน าไปสูก่ารประกอบการทีแ่ยล่ง 
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การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของอตุสาหกรรม 

 ค าว่าอุตสาหกรรม ก็คือ กลุ่มของบริษทัทีเ่สนอขายสนิค้าหรอืบรกิารที่สามารถใช้
ทดแทนกันได้ เพ ื่อสนองความต้องการให้กับลูกค้า สนิค้าทีท่ดแทนกันได้ เช่น เหล็กและ
พลาสตกิใช้ทดแทนกนัได้ ในการประกอบรถยนต์ 
 หน้าทีข่องผูจ้ดัการ ก็คอื ต้องมกีารวิเคราะห์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมนัน้ๆ เพื่อหา
โอกาสและอปุสรรคในการด าเนินงาน 
 Michael E. Porter จาก Harvard School of Business Administration ได้พฒันากรอบ
ความคดิในการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมนัน้ๆซึง่เรยีกกนัว่า Five Force Model ซึง่ประกอบด้วย 

1. ความเสีย่งของผูป้ระกอบการรายใหมท่ีม่ศี ักยภาพ (The risk of new entry by 
potential competitions) 

2. การแข่งขนัทีม่อียู่แล้วในอุตสาหกรรมนัน้ๆ (The degree of rivalry among 
established companies within an industry) 

3. อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (The bargaining power of buyers) 
4. อ านาจการต่อรองของผูแ้ทนจ าหน่าย (The bargaining power of suppliers) 
5. อุปสรรคของสนิค้าทีใ่ช้ทดแทนกนั (The threat of substitute products) 

อปุสรรคในการเขา้มาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่งขนัท่ีรนุแรง 

 เมือ่มอุีปสรรคมาก และการแข่งขนัสูง ท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่ยากทีจ่ะเข้ามาได้ 
เช่น บรษิทั Procter & Gamble และบรษิทั Unilever ซึง่เป็นบรษิทัทีผ่ลติสนิค้าส าหรบัครวัเรอืน 
ได้ถอืครองตลาดนัน้มานาน ท าใหคู้่แขง่รายใหมเ่ขา้มายากมาก อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือ การ
ลงทุนทีส่งู ท าใหคู้่แขง่รายใหมเ่ขา้มายากมาก เช่น บรษิทั โรงไฟฟ้า เป็นต้น 
 

การแข่งขนัท่ีมีอยู่แล้วระหว่างผู้ประกอบการเดิมๆในอตุสาหกรรมนัน้ๆ 

 ในอุตสาหกรรมนัน้ๆมผีูป้ระกอบการเดมิๆอยูม่ากมายทีแ่ขง่ขนักนัอยู ่ถ้าการแข่งขนัไม่
รุนแรง บรษิทัสามารถขึ้นราคาสนิค้าได้ และส่งผลให้บรษิทัมกี าไรเพิม่ขึ้น แต่ถ้าการแข่งขนั
รุนแรงก่อใหเ้กดิสงครามราคา(Price war) ท าให้ราคาขายลดลง ก าไรก็ลดลงตามไปด้วย การ
แขง่ขนัระหว่างผูป้ระกอบการเดมิมมีากแค่ไหนขึน้อยูก่บัปจัจยั 3 อยา่งด้วยกนั คอื 

1. โครงสรา้งการแขง่ขนัอุตสาหกรรม 
2. เง ือ่นไขทางด้านความต้องการ 
3. อุปสรรคในการเลกิกจิการของบรษิทันัน้ๆ ว่ามอุีปสรรคแค่ไหน 
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โครงสร้างทางการแข่งขนั 

 โครงสร้างทางการแข่งขันก็คือ จ านวนและขนาดของบริษัทในอุตสาหกรรมนั ้นๆ 
โครงสรา้งแตกต่างกนัคอื จากบรษิทัเล็กๆ ไปสูบ่รษิทัใหญ่ๆ  บรษิทัเล็กๆ มากมาย(fragmented) 
มกีารแขง่ขนักนัอกีแบบหนึ่ง ในขณะทีบ่รษิทัใหญ่ๆ(consolidated) ก็มกีารแข่งขนักันอีกแบบ
หนึ่ง เช่น โรงแรมเล็กๆ มากมายมรีปูแบบการแขง่ขนัแตกต่างจากโรงแรมห้าดาว ซึ่งมไีม่มาก
นักนัน่เอง 
 บรษิทัเล็กๆ มลีกัษณะการประกอบการทีไ่ม่ซับซ้อนเหมอืนบรษิทัใหญ่ การลงทุนก็ไม่
สงูนัก ท าใหคู้่แข่งขนัทีม่ศี ักยภาพสามารถเข้ามาสู่อุตสาหกรรมนัน้ๆ ได้ง่ายกว่า ส่วนบรษิทั
ใหญ่ๆ ใช้เงนิลงทุนสงู คู่แขง่รายใหมเ่ขา้มายากกว่า เช่น โรงแรมเล็กๆ เกิดขึ้นมากมาย ในขณะ
ทีโ่รงแรมใหญ่ๆ เกิดขึ้นยากเพราะต้องใช้เง ินมหาศาล การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ค่าใช้จา่ยมากเป็นต้น 

เงื่อนไขทางความต้องการ 

 ความต้องการทีเ่พ ิม่ขึน้ในสนิค้าและบรกิาร ท าใหม้กีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้ แต่ยิง่มคีวาม
ต้องการในตวัสนิค้าเพิม่ขึน้ก็เพ ิม่โอกาสใหผู้ป้ะกอบการรายเดิมมรีายได้เพ ิม่ขึ้น  เพราะไม่ต้อง
แยง่สว่นแบง่การตลาดกนั คอื ไมต่้องแยง่ลูกค้ากนัมากนัก เพราะความต้องการมอียูม่ากกมาย 
          แต่ถ้าเมือ่ไหรค่วามต้องการในตวัสนิค้าหรอืบรกิารลดลง  แต่ละบรษิทัก็ต้องแย่งส่วน
แบง่ทางการตลาดกัน  ปญัหาก็เกิดขึ้นมา เช่น เกิดสงครามราคา เป็นต้น ก าไรก็ย่อมลดลง
นัน่เอง 

อปุสรรคจาการเลิกกิจการ (Exit Barrier) 

          มปีจัจยัมากมายทีผู่ป้ระกอบการเดมิไมส่ามารถเลกิกจิการได้ เช่น ปจัจยัทางเศรษฐกิจ 
(economic)  กลยุทธ ์(strategic) ทางอารมณ์ (emotional factors) แมว้่าการประกอบกจิการใน
ขณะนัน้ได้ผลตอบแทนต ่า (return are low) ยิง่ถ้ามอุีปสรรคในการเลกิกจิการสงู คอื เลกิกจิการ
ได้ยาก บรษิทัก็ถูกล็อกติดกับธุรกิจนัน้ๆ ทีไ่ม่มผีลก าไร เมื่อไม่สารารถทีจ่ะเลิกกิจการได้ คู้
แขง่ขนัก็ไมล่ดลงผูท้ ีจ่ะเขา้มาใหมก่็เขา้มายาก มอุีปสรรค์โดยทัว่ไปทีไ่มส่ามารถเลกิกิจการได้ มี
ดงัต่อไปนี้ 

1. การลงทุนในเครือ่งจกัร และโรงงานทีไ่มส่ารามารถขายได้และต้องด าเนินงานต่อไป 
2. ถ้าจะเลกิกจิการต้องจา่ยค่าผลตอบแทนใหก้บัลูกจา้ง คนงาน เป็นจ านวนมากมหาศาล 
3. เนื่องจากตดิอยูก่บัการประกอบการนัน้ๆ เพราะมคีวามชอบทางอารมณ์อยู่(emotional 

attachments) 
4. บรษิทัด าเนินธุรกจิอยา่งเดยีวไมม่ธีุรกจิอื่น เมือ่เลกิกจิการไปก็ไมม่รีายได้การกจิการอื่น 

เลยจ าเป็นต้องด าเนินกจิการไปเร ือ่ยๆ 
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              ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมเหล็กกล้า การเลิกกิจการท าได้ยาก( branett and 
Crandall,1986) ) เซ่นในปี 1983 บรษิทั USX ได้ปิดกจิการสว่นหนึ่งคอืประมาณ 16% 

อ านาจต่อรองของผู้ช้ือ 

ผูช้ ื้อจะมอี านาจต่อรองก็ต่อเมือ่ 
1. เมือ่มผีูช้ ื้อน้องราย และเขาเป็นผู้ชื้อรายใหญ่ เช่น บรษิทั Toyota ชิ้นส่วนรถรายใหญ ่

เพือ่เอามาประกอบรถยนต์ 
2. เมือ่ผูช้ ื้อชื้อสนิค้าจ านวนมาก ก็ใช้อ านาจการต่อรองได้ดี 
3. เมือ่ส ิง่ขงิทีจ่ะขายนัน้ จะต้องขายใหผู้ช้ ื้อเฉพาะเจาะจง คือ ผลิตขึ้นมาเพื่ออุสาหกรรม

นัน้ๆ โดยเฉพาะ เซ่น ผลิตสนิค้าขึ้นมาเพื่อโรงบาลใหญ่ๆโดยเฉพาะ โรงพยาบาล
ใหญ่ๆ ก็มอี านาจต่อรองสงู เพราะโรงพยาบาลเล็กไมม่อี านาจชื้อ 

4. เมือ่ผูช้ ื้อสามารถเลอืกซื้อสนิค้าจากบรษิทัอื่นได้งา่ย 
5. ผูช้ ื้อทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมรถยนต์จะชื้อสนิค้าเป็นจ านวนมาก เป็นผู้ชื้อรายใหญ่และชื้ อ

ต่อเนื่องจงึมอี านาจการต่อรองสูง ถ้าผู้ขายไม่ยอมขายให้ในราคาถูกเขาก็ไปชื้อสนิค้า
จากเจา้อื่นแทน 

อ านาจการต่อรองของผู้แทนจ าหน่าย 

ผูแ้ทนจ าหน่ายมอี านาจการต่อรองสงูต่อเมือ่ 
1. มสีนิค้าทีส่นิค้าอื่นทดแทนได้ยาก และเป็นสนิค้าทีจ่ าเป็นส าหรบัผูช้ ื้อ 
2. ลูกค้าหรอืผูช้ ื้อทีไ่มน่่าสนใจต่อผูข้าย คือ ผู้ขายหรอืผู้แทนจ าหน่ายไม่สนใจลูกค้ากลุ่ม

นัน้ 
3. ผูจ้ าหน่ายสนิค้าทีต่่างจากผูอ้ื่น ท าใหผู้ซ้ ื้อต้องเสยีเงนิสงูมากในการไปซื้อจากผู้ขายราย

อื่น คอืไมคุ่้มทุนในการไปซื้อสนิค้าจากเจา้ใหม่ 
4. เมือ่ผูแ้ทนจ าหน่ายสามารถรวมตวักบัผูผ้ลติ และเสนอขายสนิค้าได้ถูกกว่าเจา้อื่น 

สนิค้าทีใ่ช้ทดแทน 
ถ้ามสีนิค้าทีใ่ช้ทดแทนกันได้มาก ท าให้ขึ้นราคาสนิค้านัน้ๆได้ยาก เช่น กาแฟ ต้อง

แขง่ขนักบัชา และเครือ่งดื่มอื่นๆ ท าใหร้าคากาแฟไมส่ามารถเพิม่สงูได้เทา่ทีค่วร ถ้าราคากาแฟ
แพงเกนิไปลูกค้าก็หนัไปซื้อชา โกโก้ หรอืน ้าผลไมแ้ทนได้ เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตามถ้ามสีนิค้าทีใ่ช้ทดแทนกันได้ยาก ท าให้ลูกค้าไม่ค่อยมทีางเลือกสนิค้านัน้ๆก็ขึ้น
ราคาได้ด ี
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บทบาทของสภาพแวดรอมมหาภาค 

สภาพแวดล้อมมหาภาคประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีสงัคม ประชากร 
การเมือง และสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมมหาภาคมี
ผลกระทบโดยตรงกบัประสทิธภิาพของอุตสาหกรรมนัน้ๆ ยกตวัอย่างเช่นสงัคมทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปตามเทรน แล้วด าเนินกจิการยากล าบาก เช่น สงัคมปจัจุบนันิยมสง่ลูกหลานไปเรยีนต่อเมอืง
นอก เพราะจะได้มหีตูากว้างไกล การศึกษามธัยมก็มกีารเปลี่ยนแปลงเป็นนานาชาติมากขึ้น 
เพ ือ่เตรยีมความพรอ้มไปศกึษาระดบัสงูขึน้ได้งา่ยขึน้ 

สภาพแวดล้อมมหาภาค 

สภาพแวดล้อมมหาภาคเป็นตวัก าหนดสภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยปจัจยัที่
ส าคญัคอื ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราดอกเบีย้อตัราแลกเปลี่ยนเงนิตรา และเงนิตรา
เฟ้อ ซึง่ปจัจยัทัง้หมดนี้น าไปสูก้ารจบัจา่ยใช้สอยของผู้บรโิภคความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ
น าไปสูค้วามกดดนัทางการแขง่ขนัไปสูอุ่ตสาหกรรมนัน้ๆเช่น ถ้าเศรษฐกจิเจรญิเติบโตดี ย่อมมี
ผูย้ากประกอบธุรกจิเพิม่ขึน้ยิง่ท าใหก้ารแขง่ขนัสงูขึน้นัน้เอง ถ้าเศรษฐกิจตกต ่า การจบัจ่ายใช้
สอยลดลง คู่แขง่ต่างๆก็แยไ่ปตามๆกนัระดบัของอตัราดอกเบีย้เป็นตวัก าหนดความต้องการของ
สนิค้า เมือ่ผูบ้รโิภคกู้เงนิมาซื้อบา้น ถ้าอตัราดอกเบีย้สงู การซื้อบา้นก็ลดลง อัตราดอกเบี้ยสูงบ
เป็นอุปสรรคต่อการบรโิภคและการลงทุน 
          อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา เป็นตวัก าหนดความแตกต่างของอตัราสกุลนัน้ๆ เช่น ถ้าเงนิ
บาทแขง็ค่า ท าใหผู้ส้ง่ออกได้รบัเงนิบาทจากการสง่ออกน้อยลง เงนิเฟ้อท าให้การเจรญิเติบโต
ของเศรษฐกจิแยล่ง การพยากรณ์อะไรก็ท าได้ยาก เช่น ถ้าจะท าโครงการอะไรสกัโครงการหนึ่ง
ต้องคาดการณ์ทางด้านเงนิเฟ้อล่วงหน้าไว้ด้วย 
    สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ีเป็นสิง่ทีบ่รษิทัต้องคอยเฝ้าดูอยู่เสมอ เทคโนโลยที าให้
สนิค้าล้าสมยัภายในขา้มคนื ความล้าหลงัท าให้สนิค้าไม่เป็นทีต่้องการของตลาด กระบวนการ
ผลิตล้าหลัง การบรกิารช้า ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ Honda น าเทคโนโลย ีVTEC มาใช้กับ
เครือ่งยนต์ ท าใหว้ิง่แรงขึน้ ไปรษณียน์ าทางด้านการสง่จมหมาย รบัจดหมายมาใช้ ท าให้บรกิาร
ทีร่วดเรว็ Fed-Ex น าระบบเทคโนโลยทีางด้านการขนขนสง่การจดัเก็บมาใช้บรกิารทีร่วดเรว็ 

สภาพแวดล้อมทางด้านสงัคม 

สงัคมก็เหมอืนเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กดิอุปสรรค์และโอกาส เช่นในปี 
1970-1980 มคีนสนใจด้านสุขภาพมากขึน้ อาหารสุขภาพ การออกก าลงักาย การนัง่สมาธ ิ การ
ปฏบิตัธิรรมเกดิขึน้ตามๆกนัมา บรษิทัขาย Beer ก็ได้ลดแคลอรลีง Coco-cala ก็ออกเครื่องดื่ม  
diet-colas บรษิทัน ้าตาลก็ได้ออกตวัสนิค้า คอื น ้าตาลเทยีม มาใช้แทนน ้าตาล เป็นต้น 
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สภาพแวดล้อมทางประชากร 

ประชากรมบีทบาทส าคญัทางเศรษฐกจิเช่น ในปี 1960-1980 มเีด็กเกดิขึน้มามากมายท าให้มี
เคร ือ่งใช้ส าหรบัเด็กอ่อนมเีครือ่งซกัผา้ทีต่้องการมากขึน้ 

สภาพแวดล้อมทางการเมอืงและกฎหมาย 
เมือ่รฐับาลลดระเบยีบทางการค้าลง ลดขอ้จ ากดัต่างๆลงท าใหม้คีู่แขง่เขา้มามากขึน้ เช่นธุรกจิ
สายการบนิ เมือ่กฎระเบยีบเอื้อยออ านวยขึน้ท าใหม้คีู้แขง่ขนั low-cost เขา้มาเพิม่มากขึน้ 
 

การประเมินจดุแขง็และจดุอ่อนของบริษทั(ST) 

 ภายหลงัจากบรษิทัได้ระบุอุปสรรคและโอกาส  และปจัจยัความส าเรจ็ทีส่  าคัญของธุรกิจ
แล้ว  ต่อไปบรษิทัจะต้องประเมนิจุดแข็งและจุดอ่อนของบรษิทัเอง  การประเมนิจุดแข็งและ
จุดอ่อนของบรษิทัเพือ่การแขง่ขนัอยา่งมปีระสทิธภิาพภายในตลาดจะมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้  

1. การระบุปจัจยัความส าเรจ็ทีส่  าคัญของธุรกจิ 
2. การก าหนดลกัษณะทรพัยากรและความสามารถของบรษิทั  
3. การเปรยีบเทยีบระหว่างทรพัยากรและความสามารถของบรษิทั  และปจัจยั
ความส าเรจ็ทีส่ าคญัของธุรกจิ 
4. การระบุจุดแขง็ทีส่ าคญัทีบ่รษิทัสามารถสรา้งกลยุทธ ์ เพ ือ่แสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสในธุรกจิ  และจุดอ่อนทีส่ าคญัทีบ่รษิทัต้องลบล้างเพือ่ป้องกนัความล้มเหลว 
5. การเปรยีบเทยีบระหว่างจุดแขง็และจุดอ่อนของบรษิทั  และจุดแขง็และจุดอ่อนของ
บรษิทัคู่แขง่ขนัทีส่ าคัญ 
6. การแยกของเขตทีบ่รษิทัมทีรพัยากรและความสามารถเขม้แขง็กว่า  หรอือ่อนแอกว่า
บรษิทัคู่แขง่ขนัทีส่ าคัญออกมาต่างหาก 

เราสามารถพจิารณาลักษณะโดยทัว่ไปของความสามารถและทรพัยากรของบรษิัท 
(ขัน้ตอนที ่2)  ได้จากค าถามเจาะเป็นชุดตามหน้าทีต่่าง ๆ ของบรษิทั  ชนิดของค าถาม
เหล่านี้จะใหค้ าตอบลกัษณะความสามารถและทรพัยากรของบรษิทัได้ 

ตารางที ่4 – 1 ตวัอยา่งค าถามเพือ่การพจิารณาลักษณะโดยทัว่ไปของความสามารถ
และทรพัยากรของบรษิทั 

ตาราง SWOT 

 เราสามารถใช้ตาราง SWOT วเิคราะหส์ถานการณ์เพือ่การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ
ได้  ค าถามอย่างหนึ่งคือ  เราควรจะเร ิม่ต้นด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหรือ
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สภาพแวดล้อมภายใน  เราจะไม่มคี าตอบเพยีงอย่างเดียว  ซึ่งทีจ่รงิแล้วเราอาจจะวิเคราะห์
ปจัจยัทัง้  2  กลุ่มพรอ้มกนั : สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

 สภาพแวดล้อมภายนอก  เราอาจจะเร ิม่ต้นด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
การระบุอุปสรรคภายนอก (T)  ทีอ่าจจะเหน็ความส าคญัเรง่ด่วนต่อบรษิทั  และอุปสรรคเหล่านี้
บางอยา่ง (เช่น  การขาดแคลนพลังงาน)  อาจจะคุกคามอย่างร้ายแรงต่อการด าเนินงานของ
บรษิทั  อุปสรรคเหล่านี้จะถูกระบุไว้ในช่อง “T” (ดูตาราง)  ในท านองเดยีวกันโอกาสจะแสดงให้
เหน็ในช่อง “O” 

 อุปสรรคและโอกาสจะพบได้ภายในด้านต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอก  เศรษฐกิจ 
อสงัฯ  การเมอืง  เทคโนโลย ี การแข่งขนั  เป็นต้น  เราจะต้องวิเคราะห์ปจัจยัเหล่านี้ทัง้ใน
ปจัจุบนัและอนาคต 

ตารางที4่ :ตารางการวเิคราะห ์ SWOT  -  ขอ้เสนอแนะสิง่ทีค่วรจะพจิารณา 
ภายใน 

 จุดแขง็ จุดอ่อน 
ความสามารถพเิศษ? ทศิทางไมช่ดัเจน? 
ทรพัยากรการเงนิเพยีงพอ? ฐานะการแขง่ขนัถอยลง? 
ความสามารถทางการแขง่ขนัด?ี เครือ่งมอืล้าสมยัลง? 
การแขง่ขนัทีรุ่นแรง? การท าก าไ รต ่ าก ว่ามาตรฐาน
เพราะว่า? 
เทคโนโลยเีฉพาะ? การขาดความสามารถทีส่ าคญั? 
ความได้เปรยีบทางการแขง่ขนั? การขาดความสามารถทางการ
บรหิาร? 
ความได้เปรยีบทางต้นทุน? การวจิยัและพฒันาล้าหลงั? 
การบรหิารมปีระสทิธภิาพ? สายผลติภณัฑแ์คบเกนิไป? 
การประหยดัจากขนาด? ภาพพจน์ทางตลาดไมด่?ี 
ความสามารถค้นคว้าผลติภณัฑ?์ ความเสยีเปรยีบทางต้นทุน? 
อื่น ๆ ? ความเสยีเปรยีบทางการแขง่ขนั? 
 ความสามารถทางการตลาดต ่ากว่า
เฉลีย่? 
 ความไมม่ัน่คงจากการแขง่ขนั? 
 ปญัหาการด าเนินงานภายใน? 
 อื่น ๆ ? 



19 

ตารางที4่ :ตารางการวเิคราะห ์ SWOT  -  ขอ้เสนอแนะสิง่ทีค่วรจะพจิารณา(ต่อ) 

ภายนอก 
                      โอกาส                                                           อุปสรรค 
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเพิม่ขึน้?                                 การเขา้มาของคู่แขง่ขนัใหม?่ 
การเขา้สูต่ลาดใหม?่                                            ยอดขายของผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้แทนกันได้
เพ ิม่ขึน้? 
การขายสายผลติภณัฑเ์พือ่ตอบสนอง                       การเจรญิเตบิโตของตลาดช้าลง? 
ความต้องการของลูกค้าเพิม่ขึน้? คว ามไม่มัน่ คงต่ อก ารลดถอยทาง
เศรษฐกจิ? 
การขยายเขา้สูผ่ลติภณัฑใ์หม?่ รสนิยมและความต้องการของลูกค้า
ก าลงั     
 เปลีย่นแปลง? 
การเพิม่ผลติภณัฑท์ีใ่ช้รว่มกนั? การเปลี่ยนแปลงของประชากรในทาง
ตรงกนั 
 ขา้ม? 
การรวมธุรกจิตามแนวดิง่? นโยบายของรฐับาลในทางตรงกนัขา้ม? 
การเจรญิเตบิโตของตลาดเรว็ขึน้? อ านาจการต่อรอ งของลูกค้าหรือผู้
จ าหน่ายก า 
 ลงัเพ ิม่ขึน้? 
ความพงึพอใจระหว่างคู่แขง่ขนั? อื่น ๆ ? 
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ตารางที4่ :ตารางการวเิคราะห ์ SWOT  -  ขอ้เสนอแนะสิง่ทีค่วรจะพจิารณา(ต่อ) 

ขัน้ที ่1*  ระบุลกัษณะโดยทัว่ไปขององค์การ (ก) ประเภทของธุรกจิ (ข) อาณาเขตการด าเนินงาน 
(ค) สถานการณ์การแขง่ขนั (ง) นโยบายของผูบ้รหิารระดบัสงู 
ขัน้ที ่4    ตอบสอบ SW: (ก) การบรหิารและองค์การ(ข) การผลติ (ค) การเงนิ(ง) การตลาด (จ) 
อื่น ๆ  
       ปจัจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
ปจัจยัภายนอก 
 

ขัน้ที ่5 พฒันากลยุทธ์
ขององค์การ 
ขัน้ที ่6 ประเมนิและ     
เลอืกกลยุทธข์อง
องค์การ 

ระบุจุดแขง็ภายใน 
(S) : 
(ขัน้ที ่4) 

ระบุจุดอ่อนภายใน 
(W) : 
(ขัน้ที ่4) 

ขัน้ที ่1 – 6 ทดสอบ
ความสอดคล้อง  และ 
เตรยีมแผนงานตาม
สถานการณ์ (ขัน้ที ่7) 

ขัน้ที ่2 ระบุและ
ประเมนิปจัจยั
ดงัต่อไปนี้ 
(ก)  เศรษฐกจิ 
(ข)  สงัคม 
(ค)  การเมอืง 
(ง)  ประชากร 
(จ)  ผลติภณัฑแ์ละ
เทค   
       เทคโนโลย ี
(ฉ)  ตลาดและการ
แขง่ 
        ขนั 
ขัน้ที ่3 พยากรณ์
อนาคต 

ระบุโอกาสภายนอก 
(O) : (พจิารณาความ
เสีย่งภยัด้วย) 
(ขัน้ที ่2 และ 3) 

SO : มากทีสุ่ด – 
มากทีสุ่ด 
(ขัน้ที ่5 และ 6) 

WO : น้อยทีสุ่ด – 
มากทีสุ่ด 
(ขัน้ที ่5 และ 6) 

ระบุอุปสรรคภายนอก 
(T) : 
(ขัน้ที ่2 และ 3) 

ST : มากทีสุ่ด – น้อย
ทีสุ่ด 
(ขัน้ที ่5 และ 6) 

WT : น้อยทีสุ่ด – 
น้อยทีสุ่ด 
(ขัน้ที ่5 และ 6) 
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 สภาพแวดล้อมภายใน  การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน  คือการประเมนิจุดแข็ง 

(S) และจุดอ่อน (W)  ของบรษิทั เราจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนเหล่านี้ในช่อง S และ W (ดู

ตาราง)  ปจัจยัเหล่านี้จะพบได้จากการบรหิารและองค์การ  การตลาด  การเงนิ  การผลิต และ

อื่น ๆ  

 

การประยุกตใ์ช้ตาราง SWOT กบั โฟลค์สวาเก้น 

      ตามแนวความคิดของการวิเคราะห์สถานการณ์ข้างต้นนี้   เราจะเร ิม่ต้นด้วยการ

วเิคราะหอุ์ปสรรคและโอกาสในสภาพแวดล้อมภายนอก  และจุดอ่อนและจุดแข็งของบรษิทั

ก่อนทีจ่ะก าหนดกลยุทธข์ององค์การขึน้มา (ดูตาราง) 

ตารางที5่ :ตาราง SWOT กบั โฟล์คสวาเก้น 
   ปจัจยัภายใน 
 
 

 
 
ปจัจยัภายนอก 

จุดแขง็ภายใน (S) 
1. อาร ์ แอนด์  ด ี และ
วศิวกรรมทีแ่ขง็ 
2. ขา่ยงานขายและบรกิารที่
แขง็ 
3. การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ/
การผลติแบบอตัโนมตั ิ

จุดอ่อนภายใน (W) 
1. พ ึง่พาผลติภณัฑอ์ยา่งเดยีว 
2. ต้นทุนสงูขึน้ในเยอรมนี 
3. ขาดประสบการณ์ด้าน
สหภาพแรงงานใน
สหรฐัอเมรกิา  ถ้าหากว่า
โรงงานไปตัง้อยูท่ ีส่หรฐัอเมรกิ 

โอกาสภายนอก (O) 
1. ความต้องการรถยนต์
หรหูรา 
เลอืกได้หลายแบบเพิม่ขึน้ 
2.  ขอ้เสนอใหส้รา้ง
โรงงานผลติ 
รถยนต์ในสหรฐัอเมรกิาทีน่่า 
สนใจ 
3.  ไครส์เลอร ์และ อเมรกิา 
มอ 
เตอร ์ ต้องการเครือ่งยนต ์
ขนาดเล็ก 

SO : 
1.  พฒันาและผลติผลติภณัฑ์
หลายแบบและหลายระดบั
ราคา(ออดี้  แรบบทิ,ซรีอคโค) 
(O1   S1 S 2) 
2.  สรา้งโรงงานผลติรถยนต์  
โดยใช้ความช านาญทางอาร์
แอนด์ดวีศิกรรมและการผลติ
แบบอตัโนมตั ิ     (O1   S1 S 

2) 
3.   สรา้งเครือ่งยนต์ขายไครส ์
เลอรแ์ละเอเอ็มซ ี  (O1   S3) 

WO : 
1.  สรา้งแบบต่าง ๆ ให้
สอดคล้อง 
กบัระดบัราคาทีแ่ตกต่างกนั 
(O1   W1) 
2.  เพ ือ่แก้ปญัหาต้นทุนที่
สงูขึน้ใน 
เยอรมนีสรา้งโรงงานในสหรฐั 
อเมรกิา  ว่าจา้งผูบ้รหิารชาว 
อเมรกิาทีเ่คยมปีระสบการณ์ 
ด้านสหภาพแรงงานของพวก 
เขา    (O1   W2  W3) 
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ตารางที5่ :ตาราง SWOT กบั โฟล์คสวาเก้น (ตอ่) 

 

กลยุทธข์ององคก์าร 

 ตาราง SWOT ชี้ใหเ้หน็ว่ากลยุทธท์างเลอืกขององค์การจะมอียู่ 4 อย่าง ในทางปฏบิตัิ

แล้วราอาจจะด าเนินกลยุทธข์ององค์การผสมกนัไปได้ 

 1.  กลยุทธ ์WT (น้อยทีสุ่ด – น้อยทีสุ่ด) โดยทัว่ไปความมุ่งหมายของกลยุทธ์ WT คือ

การท าใหท้ัง้จุดอ่อนและอุปสรรคมน้ีอยทีสุ่ด  ขอ้เทจ็จรงิแล้วบรษิทัทีเ่ผชญิกบัอุปสรรคภายนอก

ปละจุดอ่อนภายใน อาจจะอยูใ่นฐานะล่อแหลม  บรษิทัอาจจะต้องต่อสู้เพ ื่อความอยู่รอด หรอื

อาจจะเลอืกการเปลีย่นธุรกจิ  อุตสาหกรรมบางอยา่ง เช่น ยางรถยนต์และเหล็กมกัจะใช้กลยุทธ ์

WT ตัวอย่าง เช่น บริษทั ไฟร์สโตนมโีรงงานทีล่้าสมยัและประสทิธภิาพการผลิตต ่า จาก

ภายนอกบรษิทัถูกคุกคามด้วยการลดลงของความต้องการยางรถยนต์ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากยาง

เรเดยีลทีม่อีายุการใช้งานนานกว่า เนื่องจากอุปสรรคดงักล่าวนี้  ไฟร์สโตนได้ใช้กลยุทธ์เปลี่ยน

อุปสรรคภายนอก (T) 
1.  อตัราแลกเปลีย่น : ลด
ค่าเงนิ 
ดอลลาร ์
2.  การแขง่ขนั  จากผูผ้ลติ
รถยนต์ 
ในญีปุ่น่และสหรฐัอเมรกิา 
3.  การขาดแคลนเชือ้เพลงิ
และ 
ราคาสงู 

ST : 
1.  ลดผลกระทบของอตัรา
แลก 
เปลีย่นโดยการสรา้งโรงงาน 
ในสหรฐัอเมรกิา (T1 T2 S1 
S3) 
2.  ต่อสูก้ารแขง่ขนัด้วย 
เทคโนโลยทีีก่้าวหน้ากว่า เช่น 
แรบบทิ (T2T3 S1 S2) 
3.  ปรบัปรุงการใช้เชื้อเพลงิ  
โดย 
ใช้เคร ือ่งยนต์ดเีซล (T3 S1) 
 
 

WT : 
ก.  เอาชนะจุดอ่อน  โดยท า
ให้ 
จุดอ่อนแขง็ขึน้ (มุง่ไปสูก่ล 
ยุทธ์SO) 
1.  ลดการคุกคามจากการ
แขง่ขนั 
โดยการพฒันาสายผลติภณัฑ์ 
ทีย่ดืหยุน่ได้ (T2 W1) 
ข.  ทางเลอืกทีไ่มไ่ด้ใช้โดย 
VW : 
1.  รว่มการด าเนินงานกบัไคร ์
สเลอรห์รอืเอเอ็มซ ี(T1 T2 W2  

W3) 
2.  ถอนตวัจากตลาด
สหรฐัอเมรกิา(T1 T2 W2 W3) 
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การลงทุนในธุรกจิ “เดมิ” เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมทีม่อีนาคตดีกว่า ไม่ว่าจะเลือกกลยุทธ์

อะไรก็ตาม ทุกบรษิทัจะพยายามลกีเลีย่งฐานะ : WT 

 2.  กลยุทธ ์WO (น้อยทีสุ่ด – มากทีสุ่ด)  กลยุทธ์ขององค์การอย่างที ่2 คือการท าให้

จุดอ่อนมีน้อยทีสุ่ดและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสไม่มากทีสุ่ด บรษิทัอาจจะระบุโอกาส

บางอยา่งในสภาพแวดล้อมภายนอกแต่บรษิทัมจีุดอ่อนบางอย่างทีท่ าให้ไม่สามารถแสวงหา

ประโยชน์โอกาสนี้ได้ ตัวอย่าง เช่น บรษิทัผลิตอุปกรณ์รถยนต์อาจจะมองเห็นความต้องการ

เครื่องมอือิเล็กทรอนิกส์ ชนิดหนึ่งเป็นจ านวนมาก แต่บริษทัขาดเทคโนโลยีเพ ื่อการผลิต

เครือ่งมอือเิล็กทรอนิกส์ชนิดนี้  กลยุทธ์ทีเ่ป็นไปได้อย่างหนึ่ง คือการรวมมอืกันกับบรษิทัทีม่ ี

เทคโนโลยดีงักล่าวนี้ 

 3. กลยุทธ์ ST (มากทีสุ่ด – น้อยทีสุ่ด)  ความมุ่งหมายของกลยุทธ์ ST คือการใช้

ประโยชน์จุดแขง็ใหม้ากทีสุ่ด และท าใหอุ้ปสรรคมน้ีอยทีสุ่ด แต่กระนัน้ไมไ่ด้หมายความว่าบรษิทั

ทีเ่ขม้แขง็สามารถลบล้างอุปสรรคในสภาพแวดล้อมภายนอกได้ 

 4.  กลยุทธ ์SO (มากทีสุ่ด – มากทีสุ่ด) ทุกบรษิทัต้องการอยูใ่นฐานะทีส่ามารถแสวงหา

ประโยชน์จากทัง้จุดแขง็และโอกาสใหม้ากทีสุ่ด บรษิทัสามารถน าหน้าจากจุดแขง็ โดยใช้

ทรพัยากรต่าง ๆ เพือ่แสวงหาประโยชน์ตลาดสิน้ค้าของบรษิทั ตวัอยา่งเช่น เมอรซ์เีดส เบนซท์ี่

มคีวามรูท้างเทคนิค และภาพพจน์ทางคุณภาพ สามารถแสวงหาประโยชน์จากความต้องการ

รถยนต์แบบหรหูราจากประชาชนทีม่ฐีานะดไีด้ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ธภตัศรา การนิทร ์(บทคดัยา่ภาคนิพนธ ์: 2546) การวจิยัเร ือ่งการศกึษาความพงึพอใจ

ของลูกค้าทีม่ตี่อคุณภาพบรกิารของโรงแรมเดอะรเีจน้ท ์ชะอ า บชี รสีอร์ท จงัหวัดเพชรบุร ีทีม่ ี

ต่อด้านต่างๆ 4 ด้าน ดังนี้  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการ

สง่เสรมิการตลาด 

 ผลการวจิยั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญเ่ป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย มอีายุระหว่าง

25-35ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทั มรีายได้สูงกว่า 20,001.-บาท ส่วน

ใหญ่เคยมาใช้บรกิารเพื่อร่วมสมัมนา 1ครัง้/ปี ช่วงเวลาทีใ่ช่บ่อยทีสุ่ด อยู่ในช่วง พ .ย.-เม.ย 
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คุณภาพของการบรกิาร สถานทีเ่คร ีอ่งมอื และอุปกรณ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการตลาด

ตามล าดบั กลุ่มตัวอย่างมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารในภาพรวม 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 

สว่นด้านการสง่เสรมิการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจต่อด้านการสง่เสรมิการตลาด

การประชาสมัพนัธข์องโรงแรมอยูใ่นระดบัเหน็ด้วยปานกลาง 

 พรทพิย์ อารยะทรงศักดิ ์(บทคัดย่อภาคนิพนธ์: 2552) ศึกษาปญัหาและการจดัการ

เชงิกลยุทธเ์พือ่พฒันาผลประกอบการของธุรกิจโรงแรมกรณีศึกษา: บรษิทัโรงแรมAAAจ ากัด 

ผลการศกึษาพบว่าปญัหาของบรษิทัAAA โฮเต็ลจ ากัดทีม่รีายได้ลดลงในขณะทีเ่มื่อน ารายได้

ของบรษิทั ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548-2552 ไปเปรยีบเทยีบกบัรายได้ของคู่แข่งทัง้ 5 รายคือ โรงแรม

มณเฑยีร โรงแรมแมนดารนิ โรงแรมเดอะพลาซ่า โรงแรมสุรวงศ์ทาวเวอรอ์นิน์และโรงแรมยนูิโค

แกรนด์ แล้วพบว่ารายได้ของคู่แขง่ทัง้ 5 รายนัน้เพ ิม่ขึน้ แมว้่าบางรายจะเพิม่ขึน้เพยีงเล็กน้อยก็

ตาม ซึง่หากบรษิทัยงัๆมด่ าเนินการปรบักลยุทธใ์นการด าเนินงาน ก็จะสง่ผลกระทบระยะยาวใน

ด้านสภาพคล่องทางการเงนิ และสูญเสยีส่วนแบ่งการตลาดได้สาเหตุทีก่่อให้เกิดปญัหาด้าน

รายได้ทีล่ดลง เกดิจาก 4 สาเหตุ ดงันี้ สาเหตุจากช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยสาเหตุดังกล่าว

เกดิจาก การเน้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีไ่มเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปของลูกค้า และ

การทีช่่องทางการจดัจ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ตเขา้ถงึได้ยาก จากการใช้เคร ื่องมอืทางการตลาด

ออนไลน์น้อย สาเหตุจากการสง่เสรมิการตลาดนัน้ เกิดจากบรษิทัไม่มนีโยบายในการก าหนด

งบประมาณในการสื่อสารทางการตลาด สาเหตุจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัทีรุ่นแรง 

คู่แขง่เพ ิม่สงูขึน้ลูกค้ามทีางเลอืกมากขึน้ จากมูลค่าตลาดมคีวามน่าสนใจจากการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง สาเหตุกระบวนการบรกิารไมด่ ีเนื่องจากพนักงานขาดทกัษะในการบรกิารและการไม่มี

ก าหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการบรกิาร จากการทีบ่รษิทัไม่มนีโยบายอย่างจรงิจงัใน

การจดัการฝึกอบรมพนักงาน การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่วเิคราะหป์ญัหา สาเหตุและเพื่อ

ก าหนดกลยุทธใ์นการเพิม่รายได้และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกิจโรงแรม โดยมี

ระเบยีบวธิกีารศกึษาแบบบูรณาการโดยใช้วิธกีารศึกษาทัง้ข้อมูลทุติยภูม ิ (Secondary Data) 

และขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) จากนัน้จงึน าขอ้มลูทัง้สองมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี

กระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management Process) ในการสรุปประมวลผลโดย

ใช้เคร ือ่งมอืต่างๆในการวเิคราะหป์ระมวลผลและสรุปเลอืกกลยุทธท์ัง้สามระดบัคอื กลยุทธร์ะดบั

องค์กร กลยุทธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ และกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่จากขอ้มลูกลยุทธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดคือ 

กลยุทธเ์ตบิโต Growth Strategyเป็นกลยุทธท์ีม่โีอกาสในการเตบิโตและสรา้งความได้เปรยีบใน
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การแขง่ขนั และจากการศกึษาขอ้มลูต่างๆและการใช้เคร ื่องมอืต่างๆในการวิเคราะห์ สามารถ

ก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจได้ 3 กลยุทธ์ คือ Differentiation, Focus Differentiation, Cost 

Leadership กลยุทธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดคือ กลยุทธ์ผสมผสาน ระหว่าง Differentiationและ Cost 

Leadership การพฒันาการบรกิารให้มคุีณภาพมากยิง่ขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและความ

ได้เปรยีบในการแขง่ขนัระยะยาวใหก้บับรษิทั พรอ้มกบัการเพิม่คุณค่าด้วยต้นทุนต ่า 

ชุฏมิา เธยีรเชาว์ (บทคัดย่าภาคนิพนธ์ : 2546) งานวิจยันี้มวี ัตถุประสงค์เพ ื่อศึกษา

ความพงึพอใจของผูป้ว่ยนอกทีม่ตี่อบรกิารของโรงพยาบาลลาดพรา้ว รวมถงึศกึษาขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถามในการเขา้รบัการบรกิารผลการศกึษา 

ผูป้ว่ยนอกมคีวามเหน็ว่ามรีะดบัความพงึพอใจของการจดัสถานทีต่่างๆ ของโรงพยาบาลสรา้ง

ความสะดวกสบายแก่ผูม้าใช้บรกิารมากทีสุ่ดในด้านการเดนิทางมารบับรกิาร สะดวก อยูร่มิถนน

ใหญ ่ สว่นทีม่รีะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ดเป็นการบรกิารของเจา้หน้าทีใ่นด้านการชี้แจง

รายละเอยีดขัน้ตอนของการรบัการบรกิารอยา่งชดัเจน การปรบัปรุงการบรกิารของโรงพยาบาล

ต่อผูป้ว่ยนอกมคีวามเหน็ว่าอนัดบัแรกทีต่้องปรบัปรุงคอืการใหบ้รกิารตรวจรกัษาของแพทย ์ ทัง้

เพศหญงิและเพศชายเหน็ควรปรบัปรุงคอืการใหบ้รกิารตรวจรกัษาของแพทยเ์ป็นอนัดบัแรกที่

เหมอืนกนั กลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไปเหน็ควรใหป้รบัปรุงการใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีเ่ป็น

อนัดบัแรก กลุ่มตวัอยา่งทุกระดบัการศกึษาเหน็ควรใหป้รบัปรุงใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีเ่ป็น

อนัดบัแรก สว่นกลุ่มตวัอยา่งทีม่าโรงพยาบาลมากกว่า 5 ครัง้ เหน็ควรใหป้รบัปรุงด้านการ

ใหบ้รกิารของเจา้หน้าทีเ่ป็นอนัดบัแรก
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บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

การศึกษาเร ื่อง “การก าหนดกลยุทธ์เพ ื่อเพิ่มยอดขายของโรงแรมสยามพาเลส ” เป็น

การศกึษาด้วยตนเองตามกรอบแนวคดิการจดัการเชิงกลยุทธ์ ผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบการ

วจิยัโดยน าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูม ิและข้อมูลปฐมภูม ิและได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฏี

กระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ ์และเครือ่งมอืต่างๆ ในการก าหนดกลยุทธ ์เพ ือ่แก้ไขปญัหาและ

เพิม่ยอดขายตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ในบทที1่ ผูศ้กึษาได้ด าเนินตามขัน้ตอนดงันี้ 

1. การเก็บขอ้มลู 
1.1. การเก็บขอ้มลูปฐมภูม ิ

1.1.1. เก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม 
1.1.2. เก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 

1.2. การเก็บขอ้มลูทุตยิภูม ิ
1.3. เก็บรวบรวมขอ้มลูฐานอุตสาหกรรม 

2. การวเิคราะหข์อ้มลู 
2.1. การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภูม ิ

2.1.1. วเิคราะหข์อ้มลูจากการส ารวจความต้องการ 
2.1.2. วเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 

2.2. การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูม ิ
2.3. วเิคราะหข์อ้มลูฐานอุตสาหกรรม 

3. ผลการศกึษา 
3.1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภูม ิ

3.1.1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 
3.1.2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 

3.2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูม  ิ
3.2.1. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูฐานอุตสาหกรรม 

3.3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้เคร ือ่งมอืต่างๆ 
 Cause and Effect diagram 
 Situation Analysis
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 Five Forces Model 
 SWOT 
 TOWS Matrix 
 กลยุทธท์างเลอืกในการแก้ไขปญัหาและแนวทางการแก้ไขปญัหา 
 Gantt Chart 

ระเบยีบและวิธีการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเก็บขอ้มลูนัน้ ผูศ้กึษาได้ท าการเก็บขอ้มลูทัง้หมด2แบบคือ การเก็บข้อมูลปฐมภูม ิ

และขอ้มลูทุตยิภูม ิ

วิธีการเกบ็ข้อมลูปฐมภมิู 

เก็บขอ้มลูโดยใช้แบบสอบถาม  

เพ ื่อทราบถึงความพึงพอใจหลังการเข้าร ับบริการโรงแรมสยามพาเลส  โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น2ชุด คือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทัง้คนไทย และคน
ต่างชาตไิด้มสีว่นรว่มในการตอบแบบสอบถาม 

โดยแบบสอบถามทีใ่ช้ในการเก็บขอ้มลูนัน้ สามารถแบง่ได้เป็น 3 สว่นดงันี้ 

สว่นที1่  ค าถามถงึพฤตกิรรมในการเขา้พกั 

สว่นที2่  ค าถามถงึความพงึพอใจหลงัการเขา้รบับรกิารโรงแรม 

สว่นที3่  ค าถามถงึการกลบัมาใช้ซ ้าและการแนะน าต่อ 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 ประชากรทีศ่กึษาและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร ได้แก่ ลูกค้าทีเ่ขา้มาใช้บรกิารหอ้งพกัของรงแรมสยามพาเลส 

 กลุ่มตวัอยา่ง คอื ลูกค้าทีเ่ขา้พกัทัง้หมด 80 คน โดยแบง่เป็น ลูกค้าทีเ่ดินทางมากจาก

กรุงเทพฯ 20 คน, ต่างจงัหวดั 40 คน และต่างประเทศ 20 คน โดยใช้การสุม่ตวัอยา่งจากความ

สมคัรใจของลูกค้า 
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เกบ็รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร  

โดยการจะถามถงึปญัหาทีพ่บ และแนวทางแก้ปญัหาเดมิ รวมถึงสภาพการแข่งขนั จุด
แขง็ จุดอ่อนของโรงแรม รวมถงึแนวทางในอนาคตของโรงแรมสยามพาเลส 

ระเบยีบวธิกีารศกึษา 

 ผูศ้กึษาใช้วธิสีมัภาษณ์เจา้ของกจิการ 

วิธีการเกบ็ข้อมลูทติุยภมิู 

การวเิคราะหข์อ้มลู ในการศกึษานี้ใช้อุปกรณ์ส าคญัเพือ่ช่วยวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติดิ้วย

โปรแกรม SPSS 

2.1 การวิเคราะหข์้อมลูปฐมภมิู 

 2.1.1 วิเคราะหข์้อมลูจากแบบสอบถาม  

เพ ือ่ทราบถงึความพงึพอใจในการเขา้รบับรกิารหอ้งพกัโรงแรมสยามพาเลส ผู้ศึกษาได้

ใช้สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

ส่วนท่ี1  

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเข้าพกัโรงแรม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เพ ื่อสรุปลักษะของพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง น าเสนอในรูปของ

ความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage)  

ส่วนท่ี2  

เป็นการวิเคราะห์ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการเข้ารบับรกิารห้องพกัโรงแรมสยาม

พาเลส โดยการก าหนดคะแนนแบบ Rating Scale ตามระดับความพงึพอใจ 1-5 โดยการวัด

ความพงึพอใจผูศ้กึษาได้แบง่ออกเป็น 5 ระดบั คอื 

  5 หมายถงึ “มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด” 

  4 หมายถงึ “มคีวามพงึพอใจมาก” 

  3 หมายถงึ “มคีวามพงึพอใจปานกลาง” 

  2 หมายถงึ “มคีวามพงึพอใจน้อย” 
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  1 หมายถงึ “ไมม่คีวามพงึพอใจ” 

 โดยค าถามจะใช้หลักการตลาดบรกิาร 6ด้าน ในด้าน สนิค้า ราคา ช่องทางการจัด

จ าหน่าย การส่งเสรมิทางการตลาด กระบวนการให้บรกิาร บุคลากร และสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ ผูศ้กึษาจะใช้ค่าเฉลีย่ในการแปลความหมายขอ้มลู ซึง่ในสว่นนี้จะประกอบด้วยการให้

ความส าคัญต่อส่วนผสมทางด้านการตลาดบรกิาร 7 ด้าน คือ สนิค้าและบรกิาร ราคา ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร และสภาพแวดล้อม

การใหบ้รกิาร โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายไว้ดงันี้ 

ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถงึพงึพอใจมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึพงึพอใจมาก 

ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถงึพงึพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถงึพงึพอใจน้อย 

ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถงึไมพ่งึพอใจ 

ส่วนท่ี3  

เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการกลับมาใช้ซ ้า โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพ ื่อสรุปลักษะของพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง น าเสนอในรูปของร้อยละ 

(Percentage) 

2.1.2 การวิเคราะหข์้องมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บร ิหารพบว่ามีแนวคิดหลากหลายและกลยุทธ์ที่พอมี

ประโยชน์ทีน่ าใช้ในการตดัสนิใจเลอืกกลยุทธม์ากมาย แต่ยงัมปีจัจยัเร ื่องงบประมาณเป็นส่วน

ส าคญัในการวางแผนกลยุทธ์ใหม่เช่นกันซึ่งเป็นส่วนทีก่ระทบต่อการตัดสนิเลือกกลยุทธ์เป็น

อยา่งมาก อกีทัง้ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารยงัพบปจัจยัความพงึพอใจทีท่างผู้ศึกษายงัคิด

ไมถ่งึเช่นกนั 
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2.2 การวิเคราะหข์้อมลูทติุยภมิู 

เป็นการวเิคราะหผ์ลของการวเิคราะหข์อ้มลูอกีทหีนึ่งเพ ือ่ใหไ้ด้ล าดบัการตดัสนิใจใช้กล

ยุทธท์ีด่แีละเหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัการศกึษาครัง้นี้  

2.3 วิเคราะหข์้อมลูฐานอตุสาหกรรม 

สามารถวเิคราะหโ์ดยการสบืค้นและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆทีน่่าเชื่อถือ 

เช่น หนังสอืและงานวจิยัในหอ้งสมุดทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหข์้อมลูปฐมภมิู 

1.1 ผลการวิเคราะหข์้อมลูจากแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัพฤติกรรมในการเข้าพกั  

1.1.1. ประเภทของลูกค้าท่ีพกักบัโรงแรม 

จากข้อมูลทีไ่ด้จากการส ารวจแบบสอบถามในการศึกษานี้พบว่ามลีูกค้าทีเ่ข้ามาใช้

บรกิารกบัทางโรงแรมหลากหลายประเภทจงึต้องแยกสดัส่วนเป็น 3 ส่วนใหญ่ซึ่งมดีังนี้  กลุ่ม

ลูกค้าต่างจงัหวัดซึ่งนับว่าเป็นลูกค้าหลักของทางโรงแรมตามอัตราส่วนทีแ่สดงในตาราง จะ

สงัเกตได้ว่ามจี านวนมากทีสุ่ดในบรรดากลุ่มทัง้หมดโดยคิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง

ทัง้หมดทีส่ ารวจในการศกึษาครัง้นี้ 

 กลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เป็นกลุ่มลูกค้าทีม่ปีระชากรพอๆกันทัง้

สองกลุ่ม ในการศกึษาครัง้นี้จงึเฉพาะเจาะจงไปทีก่ลุ่มละ 20 คนส าหรบัการส ารวจนอกจากนี้ยงั

มสีว่นทีก่ารศกึษานี้ได้ส ารวจมาด้วย นัน่คอืทวปีของกลุ่มตวัอยา่งชาวต่างประเทศซึ่งได้ผลการ

ส ารวจดงัว่า โดยสว่นใหญแ่ล้วลูกค้าทีเ่ป็นชาวต่างประเทศสว่นใหญเ่ป็นลูกค้าทีเ่ดินทางมาจาก

ในทวปีเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เสยีส่วนใหญ่ที ่13.8% นอกจากนัน้ลูกค้าชาวยุโรปนับว่าเป็น

กลุ่มทีม่ากเป็นอนัดบัสองจากการส ารวจจงึมโีอกาสเป็นไปได้มากในการปรบัเปลี่ยนการบรกิาร

เพือ่ตอบสนองความต้องการแก่บรรดาลูกค้าจากทวปียุโรปเช่นกนั 
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1.1.2. ช่องทางท่ีรบัข่าวสารและรู้จกักบัทางโรงแรม 

 ช่องทางทีม่คี่ามากทีสุ่ดนัน่คือ ช่องทางจากการแนะน าของเพื่อน มคี่าถึง 43 คน คิด

เป็น 53.8% และรองลงมาคอื แนะน าโดยรถรบัจา้งแทก็ซี ่มคี่า 34 คนคดิเป็น 42.5% โดยแมแ้ต่

ช่องทางทีท่นัสมยัอย่าง Internet กลับมคี่า 2 คน หรอื 2.5% ซึ่งนับว่าน้อยมาก ช่องทางด้าน

ต่างๆนี้เป็นสว่นบง่บอกถงึการเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัโรงแรมนัน่เอง จะเหน็ได้ว่าเป็นทีรู่จ้กัในกลุ่ม

ลูกค้าโดยผา่นการบอกปากต่อปากเสยีส่วนใหญ่ รองลงมาคือการแนะน าจาก Taxi ซึ่งนับว่า

โรงแรมพอมชีื่อเสยีงอยูพ่อสมควรเช่นกนั ดงันัน้สว่นทีน่่าเป็นหว่งส าหรบัช่องทางในการสง่เสรมิ

ผา่นสือ่นัน่คอืด้าน Internet  

1.1.3. จ านวนคนท่ีเข้าพกั 

 จากการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เดินทางมาพกัทีโ่รงแรมกัน 2 คน 

เป็นจ านวน 41 คน คดิเป็น 51.3% รองลงมาคอื มามากกว่า 2คนขึน้ไป 23 คน คิดเป็น 28.8% 

และน้อยทีสุ่ดคอื มาคนเดยีว 16 คน คดิเป็น 20% 

1.1.4. จ านวนครัง้ท่ีเขา้พกั 

 จากการศกึษาพบว่าทัง้ผูท้ ีม่าครัง้แรก ผูท้ ีเ่คยมา 2 ถงึ 4 ครัง้ และผู้ทีเ่คยมา 4 ครัง้ขึ้น

ไป มจี านวนใกล้เคยีงกนั โดย ผูท้ ีเ่คยมา 2 ถงึ 4 ครัง้ ม ี29 คน คดิเป็น 36.3% รองลงมาคือ ผู้

ทีเ่คยมามากกว่า 4 ครัง้ ม ี28 คน คดิเป็น 35% และผูท้ ีม่าครัง้แรก 23 คน คดิเป็น 28.8% 

1.1.5. วตัถปุระสงคใ์นการเขา้พกั 

 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญเ่ดนิทางมาเพือ่ท างาน มจี านวน 58 คน คิด
เป็น 72.5%  
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ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจในการเข้ารบับริการโรงแรมสยามพาเลส 

1.2.1. ความพึงพอใจด้านคณุภาพการบริการ 

1.2.1.1 การจดัวางภายในห้องพกั 

ตารางที6่ :ตารางระดบัความพงึพอใจการจดัวางหอ้งพกั 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 9 11.3 

3.15 

น้อย 13 16.3 
ปานกลาง 15 18.8 
มาก 43 53.8 

มากทีสุ่ด 0 0 
รวม 80 100 

จากตารางขอ้มลูความพงึพอใจการจดัวางภายในห้องพกัและตารางค่าเฉลี่ยจะเห็นได้

อย่างชัดเจนว่าโดยส่วนใหญ่หรอื 43 คนซึ่งคิดเป็น 53.8% ของกลุ่มส ารวจพบว่ามคีวามพงึ

พอใจมาก ในทางกลับกันความพงึพอใจในส่วนนี้กลับมคีวามพงึพอใจไม่ถึงมากทีสุ่ด โดยใน

ความพงึพอใจนี้มคี่าเฉลีย่อยูท่ ี ่3.15 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะของความพงึพอใจหลักแล้วจะอยู่

ที ่ระดบัปานกลาง  

1.2.1.2 บริการขนมและเครื่องดื่มในห้องพกั 

ตารางที7่ :ตารางระดบัความพงึพอใจบรกิารขนมและเครือ่งดื่มภายในหอ้งพกั 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 11 13.8 

 2.9 

น้อย 21 26.3 
ปานกลาง 16 20.0 
มาก 29 36.3 

มากทีสุ่ด 3 3.8 
รวม 80 100 

ความพงึพอใจในสว่นนี้นัน้จะมคี่าโดยทัว่ไปอยู่ที ่พอใจมาก และ พอใจน้อย เสยีส่วน
ใหญ ่โดยม ี29 คนหรอืคดิเป็น 36.3% พงึพอใจในบรกิารนี้  และอีก 21 คนหรอืคิดเป็น 26.3% 
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ของกลุ่มตวัอยา่งพงึพอใจในระดบัน้อย ซึง่บรกิารนี้มคี่าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.9 ซึ่งเทยีบได้กับพงึ
พอใจในระดบัปานกลาง ทัง้นี้เป็นเพราะขนมและเครือ่งดื่มนัน้ขึน้อยูก่บับุคลกิและลักษณะความ
สนใจของแต่ละคนด้วย 

1.2.1.3 ห้องน ้าสะอาด 

ตารางที8่ :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านหอ้งน ้าในหอ้งพกั 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 7 8.8 

3.1375 

น้อย 15 18.8 
ปานกลาง 21 26.3 
มาก 34 42.5 

มากทีสุ่ด 3 3.8 
รวม 80 100 

 จากการศกึษาพบกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่แล้วมคีวามพงึพอใจมากถึง 34 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 42.5 รองลงมาคอื พงึพอใจปานกลาง มจี านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 สว่นทีเ่หลือ

คอื พงึพอใจน้อย ไมพ่งึพอใจ และพอใจมากทีสุ่ด ซึง่บรกิารระดบันี้นัน้มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.1375 

เทยีบได้กบัความพอใจปานกลาง 

1.2.1.4 ท่ีจอดรถสะดวก 

ตารางที9่ :ตารางระดบัความพงึพอใจในสถานทีจ่อดรถ 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 9 11.3 

3.15 

น้อย 13 16.3 
ปานกลาง 20 25.0 
มาก 33 41.3 

มากทีสุ่ด 5 6.3 
รวม 80 100 

ความพงึพอใจต่อบรกิารทีจ่อดรถโรงแรม พบว่ากลุ่มตวัอยา่งจ านวน 33 คน มคีวามพงึ

พอใจมาก คดิเป็นรอ้ยล่ะ 41.3 รองลงมาคอืพอใจปานกลาง มจี านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 25 

พอใจน้อย ม ี13 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 16.3 ไมพ่อใจจ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 11.3 น้อยทีสุ่ด
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คอื ไมพ่อใจ 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 ซึง่ระดบัความพงึพอใจทีจ่อดรถมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่3.15 คือ 

พอใจในระดบัปานกลาง 

1.2.1.5 ระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี 

ตารางที1่0 :ตารางระดบัความพงึพอใจในการรกัษาความปลอดภยั 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 3 3.8 

3.15 

น้อย 25 31.3 
ปานกลาง 12 15.0 
มาก 37 46.3 

มากทีสุ่ด 3 3.8 
รวม 80 100 

 จากการเก็บขอ้มลูพบว่า ผูท้ ีต่อบ พงึพอใจมาก ในสว่นของการรกัษาความปลอดภัย มี
จ านวนมากทีสุ่ด คอื 37 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 46..3 พงึพอใจน้อย 25 คน คดิเป็น รอ้ยล่ะ 31.3 พงึ
พอใจปานกลาง 12 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 15 และ ไมพ่งึพอใจและพงึพอใจมากมจี านวนเท่ากันที่
อยา่งล่ะ 3 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 3.8 

1.2.1.6 บริการอินเตอรเ์น็ต 

ตารางที1่1 :ตารางระดบัความพงึพอใจบรกิารอนิเตอรเ์น็ต 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 11 13.8 

2.975 

น้อย 17 21.3 
ปานกลาง 18 22.5 
มาก 31 38.8 

มากทีสุ่ด 3 3.8 
รวม 80 100 

ความพงึพอใจในบรกิารอนิเตอรเ์น็ต มจี านวนคนทีต่อบพงึพอใจมากมจี านวนมากทีสุ่ด

คอื 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมาคือพอใจปานกลาง 18 คน คิดเป็นร้อยล่ะ 22.5 พงึ

พอใจน้อย 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.3 ไมพ่งึพอใจ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และพงึพอใจ
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มากทีสุ่ด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยความพงึพอใจในบรกิารอินเตอร์เน็ทมคี่าเฉลี่ยอยู่ที ่

2.975 

1.2.2. ความพึงพอใจด้านราคาค่าบริการ 

ตารางที1่2 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านราคาค่าบรกิาร 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 4 5.0 

3.4 

น้อย 13 16.3 
ปานกลาง 15 18.8 
มาก 43 53.8 

มากทีสุ่ด 5 6.3 
รวม 80 100 

 ความพงึพอใจด้านราคา คนสว่นใหญต่อบพงึพอใจมากจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.8 รองลงมาคอื พอใจปานกลาง 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 พอใจน้อย 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

16.3 พอใจมากทีสุ่ด 5 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 6.3 และไมพ่อใจ 4 คน คดิเป็นรอ้ยล่ะ 5  

1.2.3. ความพึงพอใจด้านสถานท่ีการให้บริการ 

1.2.3.1 ความพึงพอใจในความสะดวกสบายในการเดินทางไปสถานท่ี

ต่างๆจากโรงแรม 

ตารางที1่3 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านความสะดวกสบายในการเดนิทาง  

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 8 10.0 

3.15 

น้อย 13 16.3 
ปานกลาง 22 27.5 
มาก 33 41.3 

มากทีสุ่ด 4 5.0 
รวม 80 100 

จากการสรุปผลความพงึพอใจในความสะดวกสบายในการเดนิทางไปสถานทีต่่างๆจาก

โรงแรมพบว่า คนสว่นใหญ ่33 คน พงึพอใจมาก คิดเป็นร้อยล่ะ 41.3 รองลงมาคือ พงึพอใจ
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ปานกลาง 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 พงึพอใจน้อย 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 ไม่พงึพอใจ 8 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 และพงึพอใจมากทีสุ่ด 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 โดยค่าความพงึพอใจเฉลี่ย

อยูท่ ี ่3.15  

1.2.3.2 ความพึงพอใจในการจองห้องพกั 

ตารางที1่4 :ตารางระดบัความพงึพอใจดา้นการจองหอ้งพกั 
ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

น้อยทีสุ่ด 2 2.5 

3.225 

น้อย 17 21.3 
ปานกลาง 25 31.3 
มาก 33 41.3 

มากทีสุ่ด 3 3.8 
รวม 80 100 

 จากการสรุปผลความพงึพอใจในการจองหอ้งพกัพบว่า คนส่วนใหญ่มคีวามพงึ

พอใจมาก 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 รองลงมาคอื พงึพอใจปานกลาง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.3 พงึพอใจน้อย 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.3 ไมพ่งึพอใจ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และพงึ

พอใจมากทีสุ่ด 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 โดยมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ ี ่3.225 

1.2.4. ความพึงพอใจด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ตารางที1่5 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านการสง่เสรมิการตลาด 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 17 21.3 

2.6125 

น้อย 22 27.5 
ปานกลาง 20 25.0 
มาก 17 21.3 

มากทีสุ่ด 4 5.0 
รวม 80 100 

จากการสรุปผลความพงึพอใจด้านการสง่เสรมิทางการตลาดพบว่า คนส่วนใหญ่มคีวาม

พงึพอใจน้อยจ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 รองลงมาคือ พงึพอใจปานกลาง 20 คน คิด
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เป็นรอ้ยละ 25 พงึพอใจมาก และไมพ่งึพอใจ อยา่งละ 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.3 และพงึพอใจ

มากทีสุ่ด 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 โดยมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ ี ่2.6125 

1.2.5. ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ 

1.2.5.1. ความพึงพอใจในความรวดเรว็ในการเช็คอิน 

ตารางที1่6 :ตารางระดบัความพงึพอใจดา้นการเชค็อนิ 
ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

น้อยทีสุ่ด 4 5.0 

3.075 

น้อย 26 32.5 
ปานกลาง 15 18.8 
มาก 30 37.5 

มากทีสุ่ด 5 6.3 
รวม 80 100 

จากการสรุปผลความพงึพอใจในความรวดเรว็ในการเช็คอนิพบว่า คนส่วนใหญ่มคีวาม

พงึพอใจมาก 30 คน คดิเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ พงึพอใจน้อย 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.5 พงึพอใจปานกลาง 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 พงึพอใจมากทีสุ่ด 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 

และไมพ่งึพอใจ 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 โดยมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ ี ่3.075 

1.2.5.2. ความพึงพอใจในความรวดเรว็ในการเช็คเอ้าท ์

ตารางที1่7 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านการเช็คเอ้าท ์

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 6 7.5 

2.8625 

น้อย 25 31.3 
ปานกลาง 23 28.8 
มาก 26 32.5 

มากทีสุ่ด 0 0 
รวม 80 100 

ด้านความพงึพอใจในความรวดเรว็ในการเช็คเอ้าทพ์บว่า คนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ

มาก 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 รองลงมาคือ พงึพอใจน้อย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 พงึ
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พอใจปานกลาง 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 และไมพ่งึพอใจ 6 คน คิดเป็นร้อยละ  7.5 โดยมี

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูค่ดิเป็นรอ้ยละ ที ่2.8625 

1.2.5.3. ความพึงพอใจในในการคิดค่าใช้จ่ายได้อย่างถกูต้อง 

ตารางที1่8 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านกระบวนการด้านการเงนิ 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 2 2.5 

3.0625 

น้อย 20 25.0 
ปานกลาง 29 36.3 
มาก 29 36.3 

มากทีสุ่ด 2 2.5 
รวม 80 100 

จากการสรุปผลความพงึพอใจในในการคดิค่าใช้จา่ยได้อยา่งถูกต้องพบว่า คนส่วนใหญ่

มคีวามพงึพอใจมากและปานกลางอยา่งละ 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.5 รองลงมาคือ พงึพอใจ

น้อย 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 และไมพ่งึพอใจ 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 โดยมคี่าเฉลี่ยความ

พงึพอใจอยูค่ดิเป็นรอ้ยละ ที ่3.0625 

1.2.5.4. ความพึงพอใจในความรวดเรว็ในการอ านวยความสะดวก 

ตารางที1่9 :ตารางระดบัความพงึพอใจดา้นกระบวนการอ านวยความสะดวก  
ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

น้อยทีสุ่ด 4 5.0 

2.9625 

น้อย 21 26.3 
ปานกลาง 31 38.8 
มาก 22 27.5 

มากทีสุ่ด 2 2.5 
รวม 80 100 

จากการสรุปผลความพงึพอใจในความรวดเรว็ในการอ านวยความพบว่า คนส่วนใหญ่มี

ความพงึพอใจปานกลาง 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมาคอื พงึพอใจมาก 22 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 27.5 พงึพอใจน้อย 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 ไมพ่งึพอใจ 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 และ

พงึพอใจมากทีสุ่ด 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 โดยมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ ี ่2.9625 
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1.2.6. ความพึงพอใจด้านบคุลากร 

1.2.6.1. ความพึงพอใจในพนักงานต้อนรบั 

ตารางที2่0 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านพนักงานต้อนรบั 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 4 5.0 

3.375 

น้อย 13 16.3 
ปานกลาง 17 21.3 
มาก 41 51.3 

มากทีสุ่ด 5 6.3 
รวม 80 100 

จากการสรุปผลความพงึพอใจในพนักงานต้อนรบัพบว่า คนส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจ

มาก 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.3 รองลงมาคอื พงึพอใจปานกลาง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 

พงึพอใจน้อย 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.3 พงึพอใจมาก 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และไม่พงึ

พอใจ 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 โดยมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ ี ่3.375 

1.2.6.2. ความพึงพอใจในแม่บา้นท าความสะอาด 

ตารางที2่1 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านพนักงานท าความสะอาด  

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 10 12.5 

2.9250 

น้อย 16 20.0 
ปานกลาง 28 35.0 
มาก 22 27.5 

มากทีสุ่ด 4 5.0 
รวม 80 100 

จากตารางสรุปผลความพงึพอใจในแม่บ้านท าความสะอาด (ตารางที ่39 และตารางที ่

40) พบว่า คนสว่นใหญม่คีวามพงึพอใจปานกลาง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ พงึ

พอใจมาก 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 พงึพอใจน้อย 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 ไม่พงึพอใจ 10 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 และพงึพอใจมากทีสุ่ด 4 คน คดิเป็นร้อยละ 5 โดยมคี่าเฉลี่ยความพงึ

พอใจอยูท่ ี ่2.925 
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1.2.6.3. ความพึงพอใจในพนักงานบริการยกกระเป๋า 

ตารางที2่2 :ตารางระดบัความพงึพอใจด้านพนักงานยกกระเป๋า 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 1 1.3 

2.9875 

น้อย 22 27.5 
ปานกลาง 35 43.8 
มาก 21 26.3 

มากทีสุ่ด 1 1.3 
รวม 80 100 

จากการสรุปผลความพงึพอใจในพนักงานบรกิารยกกระเป๋าพบว่า คนส่วนใหญ่มคีวาม

พงึพอใจปานกลาง 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 รองลงมาคอื พงึพอใจน้อย 22 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.5 พงึพอใจมาก 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 ไมพ่งึพอใจ และพงึพอใจมากทีสุ่ดอยา่งละ 1 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.3 โดยมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ ี ่2.925  

1.2.7. ความพึงพอใจด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.2.7.1. ความพึงพอใจในบรรยากาศของลอ็บบี ้

ตารางที2่3 :ตารางระดบัความพงึพอใจในบรรยากาศหน้าล๊อบบี้ 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 2 2.5 

3.025 

น้อย 23 28.8 
ปานกลาง 26 32.5 
มาก 29 36.3 

มากทีสุ่ด 2 2.5 
รวม 80 100 

จากตารางสรุปผลความพงึพอใจในบรรยากาศของล็อบบี้ พบว่า คนสว่นใหญม่คีวามพงึ

พอใจมาก 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.3 รองลงมาคอื พงึพอใจปานกลาง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.5 พงึพอใจน้อย 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.8 และไมพ่งึพอใจ 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 โดยมี

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ ี ่3.025 
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1.2.7.2. ความพึงพอใจในบรรยากาศระเบยีงทางเดินห้องพกั 

ตารางที2่4 :ตารางระดบัความพงึพอใจในบรรยากาศระเบยีงทางเดนิหอ้งพกั 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
น้อยทีสุ่ด 4 5.0 

2.95 

น้อย 25 31.3 
ปานกลาง 27 33.8 
มาก 19 23.8 

มากทีสุ่ด 5 6.3 
รวม 80 100 

จากการสรุปผลความพงึพอใจในบรรยากาศระเบยีงทางเดนิ พบว่า คนสว่นใหญ่มคีวาม

พงึพอใจปานกลาง 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.8 รองลงมาคอื พงึพอใจน้อย 25 คน คิดเป็นร้อย

ละ 31.3 พงึพอใจมาก 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 พงึพอใจมาก 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 และ

ไมพ่งึพอใจ 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5 โดยมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ ี ่2.95 

1.2.8. ความพึงพอใจโดยรวม 
ตารางที2่5 :ตารางระดบัความพงึพอใจโดยรวม 

ระดบัความพึงพอใจ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

น้อยทีสุ่ด 4 5.0 

3.0 

น้อย 23 28.8 

ปานกลาง 26 32.5 

มาก 23 28.8 

มากทีสุ่ด 4 5.0 

รวม 80 100 

จากตารางสรุปผลความพงึพอใจโดยรวมพบว่า คนสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 รองลงมาคอื พงึพอใจน้อยและพงึพอใจมากอยา่งละ 23 คน คดิเป็น

ร้อยละ 28.8 และ พงึพอใจมากทีสุ่ดและไม่พงึพอใจอย่างละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5 โดยมี

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจอยูท่ ี ่3.00 
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ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจและการตดัสินใจกลบัมาใช้บริการของโรงแรมสยามพาเลส   

ตารางที2่6 :ตารางค่าเฉลีย่รวมของแต่ละปจัจยั 

ตารางคา่เฉลี่ยรวมของแต่ละปัจจยั 
ปัจจยั ค่าเฉลี่ย 

ปจัจยัด้านการจดัวางภายในหอ้งพกั 3.1500 
ปจัจยัด้านบรกิารขนมและเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 2.9000 

ปจัจยัด้านหอ้งน ้าในทีพ่กั 3.1375 
ปจัจยัด้านบรกิารทีจ่อดรถ 3.1500 

ปจัจยัด้านการรกัษาความปลอดภยั 3.1500 
ปจัจยัด้านบรกิารอนิเตอรเ์น็ต 2.9750 

ปจัจยัด้านค่าบรกิาร 3.4000 
ปจัจยัด้านการเดนิทางไปสถานทีต่่างๆ 3.1500 

ปจัจยัด้านการจองหอ้งพกั 3.2250 
ปจัจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด 2.6125 
ปจัจยัด้านกระบวนการเช็คอนิ 3.0750 
ปจัจยัด้านกระบวนการเช็คเอ้าท ์ 2.8625 

ปจัจยัด้านกระบวนการด้านการเงนิ 3.0625 
ปจัจยัด้านกระบวนการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า 2.9625 

ปจัจยัด้านพนักงานต้อนรบั 3.3750 
ปจัจยัด้านพนักงานท าความสะอาด 2.9250 
ปจัจยัด้านพนักงานยกกระเป๋า 2.9875 

ปจัจยัด้านสภาพแวดลอ้มหน้าล็อบบี ้ 3.0250 
ปจัจยัด้านสภาพแวดลอ้มระเบยีงทางเดนิภายใน 2.9500 

ปจัจยัโดยรวม 3.0000 

จากขอ้มลูทีไ่ด้จากการส ารวจนับว่ามคีวามสมัพนัธ์ของการตัดสนิใจกลับมาใช้บรกิาร

โรงแรมสยามพาเลสกบัความพงึพอใจในโรงแรมสยามพาเลส ซึ่งผู้ศึกษานัน้สนใจในเร ื่องของ

กลุ่มลูกค้าทีต่ดัสนิใจและความพงึพอใจในโรงแรมสยามพาเลสอกีด้วย ซึ่งในการศึกษาเร ื่องนี้ม ี

เคร ือ่งช่วยวจิยัทีส่ าคญัในเชงิสถติคิอื ANOVA ทีส่ามารถบง่บอกปจัจยัทีต่้องการได้เป็นอยา่งด ี

ผลจากการศึกษาจากข้อมูลผลวิเคราะห์ พบว่ามจีุดที่น่าสนใจอยู่ที่ความแตกต่าง

ระหว่าง Non-BKK หรอื กลุ่มลูกค้าต่างจงัหวดั และ Foreigner หรอื กลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศ 
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ในด้านของสนิค้าและการบรกิาร ซึง่ตารางด้านบนนี้แสดงผลของค่าเฉลีย่รวมของแต่ละด้านและ

กลุ่มลูกค้าทีเ่ขา้มาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส ซึง่ผลนัน้คอืความแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้า

ต่างจงัหวดัและต่างประเทศนัน้แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัด้านความพงึพอใจในการบรกิารของ

โรงแรม ซึง่ในการศกึษาและวเิคราะหน์ี้ใช้ค่านัยส าคญัอยุท่ ีร่ะดบั .5 ซึง่ค่าของความแตกต่างทัง้

สองกลุ่มลูกค้านัน้มคี่าเพยีง .458  

ความแตกต่างนี้เนื่องจากไมม่นีัยส าคัญระหว่างกลุ่มลูกค้าคนกรุงเทพฯ ดังนัน้ควรจะ

เป็นเร ือ่งของรสนิยมในการรบัการบรกิารมากกว่า โดยจากขอ้มลูการภาษณ์ผูบ้รหิารประกอบกับ

ผลของการวเิคราะหน์ี้ น่าจะเป็นไปได้ว่ารสนิยมของลูกค้าทัง้สองกลุ่มนัน้เป็นโจทย์ส าคัญทีท่าง

โรงแรมต้องท าใหค้วามส าคญั โดยขอ้มลูนี้สามารถน าไปช่วยในการตดัสนิใจก าหนดกลยุทธ์ทาง

การตลาดได้ต่อไป 

การศกึษานี้ในแต่ละขอ้ของแบบสอบถามนัน้จะประกอบไปด้วยปจัจยัทีแ่ตกต่างกันไป

ของแต่ละด้านซึง่ตารางด้านล่างต่อไปนี้จะเป็นการแสดงผลค่าเฉลีย่ของแต่ละข้อทีส่่งผลต่อการ

ตดัสนิใจกลบัมาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส 

ตารางค่าเฉลีย่ความพงึพอใจแต่ละขอ้ของลูกค้าทีใ่ช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลสสามารถ

บง่บอกถงึปจัจยัทีลู่กค้ามคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด 3 อนัดบันัน่คอื 

 Pri1 หรอื ราคาค่าบรกิาร  
 Ppl1 หรอื พนักงานต้อนรบั 
 Plc2 หรอื การจองหอ้งพกั 

และยงัสามารถระบุปจัจยัทีลู่กค้าไมพ่อใจหรอืพอใจน้อยทีสุ่ด 3 อนัดบัดงันี้ 

 Pmt1 หรอื โปรโมชัน่และบรกิารเสรมิต่างๆ 
 Prc2 หรอื กระบวนการเช็คเอ้าท ์
 Pro2 หรอื บรกิารขนมและเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 

ตารางบอกรายละเอยีดแต่ละปจัจยัซึง่เฉพาะเจาะจงในแต่ละข้อของแบบสอบถามเป็น

ตารางสรุปเฉพาะลูกค้าทีต่อบใช่ในการกลบัมาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลสทัง้ 53 คน ผลจาก

ตารางนี้จะดูทีป่จัจยัทีผ่มผลต่อความพงึพอใจมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกโดยดูจากค่าเฉลี่ย ปจัจยัที่

ผลมากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกมดีงัต่อไปนี้ 
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 Pro5 หรอื การรกัษาความปลอดภยั 
 Pri1 หรอื ราคา  
 Ppl1 หรอื พนักงานต้อนรบั 

ตารางบอกรายละเอยีดแต่ละปจัจยัซึง่เฉพาะเจาะจงในแต่ละข้อของแบบสอบถามเป็น

ตารางสรุปเฉพาะลูกค้าทีต่อบใช่ในการกลบัมาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลสทัง้ 27 คน 

ซึ่งจะศึกษาเฉพาะเจาะจงไปทีป่จัจยัทีม่ ีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ

สุดทา้ยของตาราง ซึง่มดีงัต่อไปนี้ 

 Phe2 หรอื บรรยากาศระเบยีงทางเดนิหน้าหอ้งพกั 
 Pmt1 หรอื โปรโมชัน่และบรกิารเสรมิต่างๆ 
 Prc2 หรอื กระบวนการเช็คเอ้าท ์

 

จากการสรุปผลขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ 3 ตารางทีก่ล่าวมานัน้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามี

ปจัจยัทีเ่หมอืนกนัระหว่างความพงึพอใจของลูกค้าตวัอยา่งทัง้หมดและลูกค้าทีต่ัดสนิใจกลับมา

ใช้บรกิารคือเร ื่องของ ค่าบรกิารของทางโรงแรมสยามพาเลส และพนักงานต้อนรบัของทาง

โรงแรม ซึง่นับว่าเป็นจุดเด่นของทางโรงแรมอยูแ่ล้วในเร ือ่งของราคาหอ้งพกัและบรกิาร ซึ่งตาม

คุณภาพของโรงแรมทีใ่กล้เคียงกันบนถนนประติพทัธ์นับว่าโรงแนมสยามพาเลสนัน้มรีาคา

ค่าบรกิารหอ้งพกัทีจ่ดัได้ว่าถูกทีสุ่ดแล้ว อีกส่วนคือการบรกิารของพนักงานต้อนรบัของทาง

โรงแรมเป็นสิง่ทีลู่กค้าตวัอยา่งใหค้วามส าคญัและเป็นจุดทีม่คีวามพงึพอใจมากจนติดอันดับอีก

ด้วย ดงันัน้โรงแรมสยามพาเลสควรมกีารพฒันาและสง่เสรมิในด้านพนักงานต้อนรบัให้มบีรกิาร

ทีด่ตี่อไป 

ในสว่นของปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจของลูกค้ามากทีสุ่ดในการตัดสนิใจไม่กลับมา

ใช้บรกิารนัน้มสี่วนทีเ่หมอืนกันระหว่างลูกค้าทัง้หมดและลูกค้ าทีไ่ม่กลับมาใช้บรกิาร นัน่คือ 

โปรโมชัน่ของทางโรงแรมสยามพาเลส และกระบวนการท างานในการเช็คเอ้าท ์โดยในเร ื่องของ

โปรโมชัน่นัน้ทางโรงแรมสยามพาเลสควรมกีารพฒันาให้ดียิง่ข ึ้นเป็นอย่างมากและส าคัญทีสุ่ด 

รองลงมาคอืกระบวนการการเช็คเอ้าทอ์อกจากโรงแรม เนื่องจากยงัคงวิธ ีแบบเก่าแก่อยู่นัน่คือ

ความล่าช้าในการตดิต่อส ือ่สารภายในระหว่างกระบวนการเช็คเอ้าท์ อีกทัง้ปจัจยัเร ื่องระเบยีง

ทางเดนิทีม่คีวามพงึพอใจเฉลีย่น้อยสุดในลูกค้าทีไ่มต่ดัสนิใจกลบัมาใช้บรกิารควรเป็นสิง่ทีต่้อง
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แก้ไขเช่นกนั และปจัจยัขนมและเครือ่งดื่มในห้องพกัลูกค้าส่วนใหญ่ไม่พงึพอใจเป็นอันดับที3่

ด้วยเช่นกนั 

ส่วนท่ี 4 กลุ่มลูกค้าและการตดัสินใจกลบัมาใช้บริการโรงแรมสยามพาเลส 

ความสมัพนัธร์ะหว่างการตดัสนิใจกลบัมาใช้บรกิารและจ านวนครัง้ในการใช้บรกิารของ

ลูกค้าที่ส ารวจ โดยพบว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างความพึงพอใจโดยรวมมาเป็นส่วน

เกีย่วขอ้งด้วย ทัง้นี้ความพงึพอใจโดยรวม (ในตารางขา้งต้นจะระบุเป็นค่า Overall) โดยค่าทีไ่ด้

นัน้จดัว่าเป็นเร ือ่งทีท่างโรงแรมสยามพาเลส ควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก  

จากขอ้มลูทีว่เิคราะหม์านัน้ลูกค้าทีน่ับว่าเป็นลูกค้าประจ าคอืลูกค้าทีเ่คยมาใช้บรกิารกับ

ทางโรงแรมนัน้ ไมต่ดัสนิใจมาใช้บรกิารต่อถงึ 27 คนในกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดหรอืคิดเป็น 24% 

ซึง่นับว่าเป็นระดบัทีเ่ยอะพอสมควร เนื่องจากตามขอ้มลูดงักล่าวจะพบว่าอตัราการเขา้พกันัน้จะ

ลดลงซึง่ อตัราการเข้าพกัของลูกค้าต่อธุรกิจโรงแรมนัน้ควรจะอยู่ทีป่ระมาณ 70% หรอืมคี่า

ลูกค้าทีไ่มต่ดัสนิใจกลบัมาใช้บรกิารประมาณ 10 – 20% เท่านัน้ โดยข้อมูลในทางตรงข้ามนัน้

ทางโรงแรมได้ค่าของลูกค้าทีก่ลบัมาเพยีง 66% เทา่นัน้ 

ส่วนท่ี 5 วิเคราะหค์วามแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัระหว่างกลุ่มลูกค้า 

จากขอ้มลูวเิคราะห ์ANOVA ของการศกึษาครัง้นี้พบว่าในสว่นของสนิค้าและการบรกิาร

โดยรวมของโรงแรมสยามพาเลส มคี่าความพงึพอใจแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญในกลุ่มลูกค้า

ชาวต่างประเทศและต่างจงัหวดั โดยผลทีไ่ด้นัน้เป็นการน าค่าเฉลีย่โดยรวมมาคดิค านวณเท่านัน้ 

ดงันัน้จงึต้องมกีารวเิคราะหภ์ายในด้านสนิค้าและบรกิารซึ่งมคีวามแตกต่างระหว่างกลุ่มลูกค้า

อยา่งมนีัยส าคญั อยา่งชดัเจน 

3.1.5.1. ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านสินค้าและบริการของกลุ่มลูกคา้กรงุเทพฯ 

จากการสรุปตารางค่าความพงึพอใจเฉลีย่ในการบรกิารของกลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯสามารถ

สงัเกตได้ว่าค่าทีม่รีะดบัค่าเฉลีย่สงูอยูใ่นช่วงทีม่คี่า “พงึพอใจมาก” นัน้มเีพยีง ระบบรกัษาความ

ปลอดภยั (PRO5) ทีก่ลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯพงึพอใจ ส่วนทีเ่หลือนัน้ยงัจดัอยู่ในระดับความพงึ

พอใจปานกลางเทา่นัน้ ไมม่คีวามโดดเด่นใดๆ  
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3.1.5.2. ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านสินค้าและบริการของกลุ่มลูกต่างจงัหวดั 

 จากตารางของกลุ่มลูกค้าต่างจงัหวดั พบว่าในทุกๆปจัจยัหรอืขอ้สอบถามทุกข้อนัน้จะมี

ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้หมด โดยปจัจยัทีม่คีวามพงึพอใจสงูสุดในกลุ่มลูกค้าต่างจงัหวัด

นัน้คอื ปจัจยัด้านบรกิารห้องน ้าในห้องพกั (PRO3) และระบบรกัษาความปลอดภัย (PRO5) 

และในสว่นของปจัจยัทีม่คีวามพงึพอใจน้อยสุดคอื บรกิารอนิเตอรเ์น็ต (PRO6) 

3.1.5.3. ค่าความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านสินค้าและบริการของกลุ่มลูกต่างประเทศ 

จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ มตีัวอย่างทัง้หมด 20 คนในการศึกษานี้พบว่ามคี่าเฉลี่ย

ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัพงึพอใจและพงึพอใจมาก โดยมปีจัจยัทีก่ลุ่มลูกค้าพงึพอใจมากได้แก่ 

ปจัจยัด้านการจดัวางภายในห้องพกั (PRO1) และสถานทีจ่อดรถ (PRO4) โดยกลุ่มลูกค้ามี

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจมากทีสุ่ดในบรกิารสถานทีจ่อดรถ อกีสว่นหนึงคอืปจัจยัทีม่คี่าเฉลี่ยความ

พงึพอใจน้อยสุดส าหรบักลุ่มนี้คอื บรกิารอนิเตอรเ์น็ต (PRO6) 

ส่วนท่ี 6 สรปุผลการวิเคราะหข์้อมลูทัง้หมดเชิงสถิติ 

จากขอ้มลูการวเิคราะหเ์ชงิสถติทิัง้หมด โรงแรมสยามพาเลสมลีูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ลูกค้าต่างจงัหวัด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ของลูกค้าทัง้หมดแล้วจะเป็นลูกค้าที่มาใช้บรกิารซ ้า จ ึง

สามารถนับได้ว่า ลูกค้าประจ าหรอืลูกค้าทีก่ลบัมาใช้บรกิารซ ้าเหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้าหลักเช่นกัน 

และสว่นมากแล้วจุดประสงค์ในการเข้าใช้บรกิารของทางโรงแรมคือมาติดต่อคือการพกัเพื่อ

ท างานหรอืตดิต่อธุรกจิในตวัเมอืง  

สว่นต่อมาคอืความสมัพนัธร์ะหว่างการตัดสนิใจกลับมาใช้บรกิารอีกครัง้โดยมปีจัจยัที่

สง่เสรมิใหต้ดัสนิใจกลบัมาใช้บรกิารอกีครัง้ โดยสามารถหาได้จากค่าของความพงึพอใจทีต่ิด  3 

อนัดบัแรกทัง้ในการจ าแนกลูกค้าโดยประเภทและโดยรวม คือ ราคาการเข้าใช้บรกิาร (PRI1) 

และ พนักงานต้อนรบั (PPL1) ซึ่งในทางกลับกันปจัจยัทีม่สี่งผลเสยีต่อการให้บรกิารของทาง

โรงแรมสยามพาเลสได้แก่ โปรโมชัน่และบรกิารเสรมิต่างๆ (PMT1), บรกิารขนมและเครื่องดื่ม

ในหอ้งพกั (PRO2) และบรรยากาศระเบยีงทางเดนิเขา้หอ้งพกั (PHE2)  

ทัง้นี้จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบและ

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในแต่ละด้าน พบว่าความพงึพอใจในด้านของสนิค้าและผลติภณัฑ ์(ในทีน่ี้

คอืบรกิารต่างๆของโรงแรมสยามพาเลส) มคี่าความพงึพอใจทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคัญ โดย

จากการวเิคราะหเ์ฉพาะเจาะจงในด้านบรกิารของทางโรงแรมแล้ว พบว่าปจัจยัทีม่คี่าเฉลี่ยความ
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พงึพอใจมากทีสุ่ดในกลุ่มลูกค้าต่างจงัหวัดคือ บรกิารห้องน ้าในทีห่้องพกั (PRO3) และระบบ

รกัษาความปลอดภยั (PRO5) สว่นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื บรกิารอนิเตอรเ์น็ต (PRO6) และใน

กลุ่มลูกค้าต่างประเทศมคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจมากทีสุ่ดในปจัจยัด้าน บรกิารสถานทีจ่อดรถ 

(PRO4) และน้อยทีสุ่ดคอื บรกิารอนิเตอรเ์น็ต (PRO6) 

1.2 ผลการวิเคราะหข์้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 

 ปัญหาและสภาพตลาดของโรงแรม 

 ปจัจุบนัมกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงมาก โรงแรมขนาดใหญ่กว่ามกีารลดราคาเพื่อลงมาสู้กับ

โรงแรมขนาดเล็กทีม่บีรกิารน้อยกว่า รวมถงึคู่แขง่ทางอ้อมอย่างคอนโดมเินียม ทีม่ผีู้ปล่อยเช่า

ในละแวกอยูเ่ป็นจ านวนมาก สามารถดงึสว่นแบง่ตลาดจากลูกค้าประจ าของทางโรงแรมไปได้ 

และประกอบกบัทางโรงแรมเองไมไ่ด้มกีารท าการสื่อสารทางการตลาด และขยายช่องทางการ

ขาย จงึท าใหป้ระสบปญัหายอดตก เนื่องจากมกีารสูญเสยีลูกค้าเก่าไปบางส่วน และไม่เป็นที่

รูจ้กัของกลุ่มลูกค้าใหม ่

 จดุแขง็-จดุอ่อน ของโรงแรม 

 โรงแรมสยามพาเลสมจีุดแข็งในเร ื่องของราคา เมื่อเทยีบกับโรงแรมในระดับเดียวกัน

หรอืสงูกว่า เนื่องจากเลยจุดคุ้มทุนมานานแล้ว ท าใหต้ัง้ราคาหอ้งพกัได้ในราคาถูก รวมถึงความ

เป็นการอนัเองของพนักงานถือเป็นจุดแข็งอย่างมาก เพราะพนักงานส่วนใหญ่ท างานมานาน 

โดยเฉพาะพนักงานต้อนรบั และพนักงานยกกระเป๋า มคีวามสนิทชิดเชื้อ เป็นกันเองกับแขก

ทีม่าพกัประจ า ท าใหลู้กค้ามคีวามรู้สกึอบอุ่นเมื่อมาพกัทีโ่รงแรมสยามพาเลส ลูกค้าหลายคน

ของโรงแรมเป็นลูกค้าประจ ามาหลายปีแล้ว ในเร ือ่งของท าเลทีใ่กล้ทัง้หมอชติและสวนจตุจกัรท า

ใหท้ัง้นัดทอ่งเทีย่ว และคนต่างจงัหวดัทีเ่ดนิทางมาเพือ่ท าธุระหรอืซื้อของ เลอืกพกัโรงแรมสยาม

พาเลส 

 แต่จุดอ่อนจะอยูท่ ีช่ ื่อเสยีงในปจัจุบนัและภาพลกัษณ์ เนื่องจากไมค่่อยเป็นทีรู่จ้กัของคน

ทัว่ไป ประกอบกบัการตกแต่งแบบเก่า คอืไมม่กีารปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยั เนื่องจากผูบ้รหิาร

ขาดความคดิสรา้งสรรค์ ท าใหค้นทัว่ไปคดิว่าเป็นโรงแรมเก่า ไมน่่าอยู่ 

 คู่แข่งหลกั  

 เป็นโรงแรมทุกโรงแรมในละแวกถนนประดพิทัธ ์
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 กลยุทธแ์ละแนวทางของโรงแรมในอนาคต 

 ปจัจุบนัใช้กลยุทธแ์บบคงที ่(Stability) เนื่องจากในก่อนหน้านี้ตวัเจา้ของกิจการไม่ค่อย

ได้เข้ามาดูแลมากนัก เพราะเลยจุดคุ้มทุนแล้ว ไม่มกีารท าการสื่อสารทางการตลาด หรือ 

โปรโมชัน่ต่าง เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ แต่ก็อยากทีจ่ะเร ิม่ปรบัเปลี่ยน เพื่อเพิม่ศักยภาพในการ

แขง่ขนักบัคู่แขง่โดยรอบ โดยมแีนวคดิว่าควรพฒันาภายในองค์กรเสยีก่อน เร ิม่จากระบบการ

ท างานควรใช้คอมพวิเตอรเ์ขา้มาแทนกระดาษ เพื่อความรวดเร็วและลดความผดิพลาดทีอ่าจ

เกิดขึ้นได้ และอยากจะเพิ่มกลุ่มลูกค้าต่างชาติให้มาเข้าพกัมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากจ านวน

นักทอ่งเทีย่วต่างชาตทิีเ่พ ิม่มมากขึน้ทุกปี 

2. ผลการวิเคราะหข์้อมลูทติุยภมิู 

ฐานข้อมลูอตุสาหกรรม 

อตัราการเขา้พกัโรงแรมไทย (ธนาคารกรุงเทพ, 6 ธนัวาคม 2555) 

 
แผนภูมทิี ่3 : แผนภูมกิราฟเสน้เปรยีบเทยีบอตัราการเขา้พกัในแต่ละปี 
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แผนภูมทิี ่4 : แผนภูมกิราฟความถีร่ายเดอืนเปรยีบเทยีบอตัราโดยเฉลีย่การเขา้พกัแต่ละปี 

 

 
แผนภูมทิี ่5 : แผนภูมกิราฟความถีเ่ปรยีบเทยีบอตัรา โดยเฉลีย่การเขา้พกัแต่ละปี(ในระยะ10            

เดอืน) 

จากภาพแผนภูมขิา้งต้นทัง้3อธบิายได้ว่า อตัราการเขา้พกัโรงแรม ในภาคกลาง เดือน 

ตุลาคม 2555 อยูท่ ี ่60.3% เพิม่ขึน้จาก 54.7% และ 57.6% ในช่วงเดยีวกนัของปีก่อนและของ

เดอืนก่อนตามล าดบั หากพจิารณาค่าเฉลีย่ของเดอืนตุลาคมปี 2555 มคี่า 62.3% มคี่าเพิม่ขึ้น

จาก 60.8% ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน แต่มคี่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ในช่วงเดยีวกนัของปี 2545 -

2555 ที ่62.8% เพยีงเล็กน้อย 
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 หากพจิารณาจากกราฟเสน้ สามารถวเิคราะห์ได้ว่าห้องพกัของโรงแรมในภาคกลางมี

อตัราการเขา้พกัของปี 2555 และ 2554 ใกล้เคยีงกนัตลอดทัง้เสน้ แต่ในทางตรงกนัขา้มขอ้มูลที่

กล่าวไว้ในบทที ่1 โรงแรมสยามพาเลสกลบัมรีายได้ลดลงเมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัในปีทีแ่ล้ว  

 จงึสรุปได้ว่าการทีโ่รงแรมมรีายได้ลดลงนัน้ ไม่ได้มาจากการทีจ่ านวนคนทีใ่ช้บรกิาร

โรงแรมในปีนี้ลดลง แต่อาจมาจากปจัจยัอื่น ซึง่จะท าการวเิคราะห์ถึงสาเหตุของปญัหาจากการ

ท าแบบสอบถามความพงึพอใจในการเขา้รบับรกิารของโรงแรมสยามพาเลส โดยจะวิเคราะห์ใน

สว่นต่อไปนี้ 

ขอ้มลูทางสถติจากการทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทยนัน้ บอกถึงจ านวนนักท่องเทีย่วทัง้

ชาวไทยทีเ่ดนิทางเข้ามาในกรุงเทพและชาวต่างชาติมมีากขึ้นในปี 2011 ที ่18 ,946,648 คน 

เมือ่เทยีบกบัปี 2010 15,031,244 โดยเฉพาะชาวต่างชาติทีเ่พ ิม่ขึ้นจาก 9 ,409,418 คน เป็น 

13,069,420 คน ซึง่ถอืเป็นโอกาสทางธุรกจิของโรงแรมสยามพาเลส ด้วยเช่นกนั ทีย่อดขายจาก

การเดนิทางเขา้มาในกรุงเทพของนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 

3. ผลการวิเคราะหข์้อมลูโดยใช้เครื่องมือต่างๆ 

3.1. การวิเคราะหด์้วยแผนภมิูก้างปลา (Cause and effect diagram)  

 

 

แผนภูมทิี ่6 : แผนภูมกิ้างปลา  

 

การแขง่ขนัสูง 

ขาดการท าการตลาด ห้องพกัและบรกิารขาด

คุณภาพคุณภาพ 

ชอ่งทางการจดัจ าหน่ายน้อย 

ไม่มนีโยบาย 

Process ไม่ด ี

คู่แขง่เกดิใหมเ่ยอะ ไม่มพีนัธมติรทางธุรกจิ 

หาขอ้มูลได้ยาก 

รายได้ลดลง 

Productเก่า 
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การส่งเสริมการตลาด 

- ไมม่กีารโฆษณา ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผู้บรหิารและการสบืค้นข้อมูล
พบว่า ทางโรงแรมไมม่กีารสือ่สารทางการตลาดเลย ใช้แค่วิธปีากต่อปาก
เทา่นัน้ จงึท าให้ลูกค้าใหม่ๆทีรู่้จะรู้จกัโรงแรมนัน้มไีม่เยอะมาก จงึเป็น
สาเหตุหนึ่งทีท่ าใหร้ายได้ของโรงแรมลดลง 

- ไมม่กีารบรกิารเสรมิหรอืโปรโมชัน่ต่างๆ จากการท าแบบสอบถามทีลู่กค้า
ไมพ่งึพอใจมากและจะไมก่ลบัมาใช้บรกิารคือเร ื่องของ บรกิารเสรมิและ
โปรโมชัน่ต่างๆ และจากการสบืค้นพบว่าไมม่บีรกิารน ้าเปล่าทีใ่หฟ้รอีย่าง
โรงแรมอื่น รวมถึงส่วนลดต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายให้กับทางโรงแรม 
เพือ่สง่เสรมิการตลาดก็มแีค่สว่นลด 50 บาท ส าหรบัลูกค้าประจ าอยู่ไม่กี่
คนเทา่นัน้ 

ช่องทางการขายน้อย 

- ลูกค้าหาขอ้มลูโรงแรมได้อยาก เนื่องจากไมม่เีว็ปไซต์ ประกอบกับข้อมูล
ทีม่ ีอยู่บนอินเตอร์เน็ตมีน้อยเกินไป ไม่น่าดึงดูด และเป็นข้อมูลที่ไม่
อพัเดท 

- ไมม่ชี่องทางแบบB2B คือในลักษณะผ่านทางAgent เนื่องจากผู้บรหิาร
ไมไ่ด้ใหค้วามสนใจในอดตี เพราะผลประกอบการในอดีตถือว่าดีอยู่แล้ว 
แต่ในช่วงระยะเวลาปจัจุบนั ผูศ้กึษาวเิคราะหว์่า ควรมกีารเพิม่ช่องทางนี้
เข้าไปด้วย เพื่อเป็นการหาลูกค้าใหม่ๆเพิม่ขึ้น เพื่อเพิม่ยอดขายของ
โรงแรมต่อไป 

ห้องพกัและการบริการขาดคณุภาพ 

- การเช็คเอ้าทช์้า จากการท าแบบสอบถามพบปจัจยัทีส่ง่ผลท าให้ลูกค้าไม่
กลบัมาใช้บรกิารและพอใจน้อยมาก คอื การเช็คเอ้าท์ และจาการสบืค้น
พบว่า ขัน้ตอนนี้ขาดการวางแผนและออกแบบทีด่ี เนื่องจากเป็นหน้าที่
ของพนักงานยกกระเป๋าเพียงคนเดียว หากมลีูกค้าเข้าและออกเป็น
จ านวนมากก็จะท างานไม่ทนั ท าให้ลูกค้าต้องรอคอย และไม่พอใจ  ซึ่ง
จ าเป็นต้องมกีารก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพเพิม่เตมิ 

- หอ้งพกัและสิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งเก่า และช ารุดหลายชิ้นขาด
การทะนุบ ารุงรกัษา 
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การแข่งขนัท่ีสูง  

จากการสบิค้นขอ้มลู และสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร พบว่าปจัจุบนัมคีู่แขง่มากขึน้ทัง้ ทางตรง 

และทางอ้อม ลูกค้ามทีางเลอืกมากขึน้ ท าใหโ้รงแรมสูญเสยีรายได้จากหอ้งพกัไป 

3.2. การวิเคราะหส์ถานการณ์ (Situation analysis) 

5’s force  

 ภยัคกุคามจากคู่แข่งหน้าใหม่ 

 วเิคราะหก์ารเกดิใหมข่องโรงแรมในละแวกโรงแรมสยามพาเลส เนื่องจากโรงแรมสยาม

พาเลสได้เปิดใหบ้รกิารมานาน ประกอบกบัราคาค่าหอ้งทีม่รีาคาถูก หากมธีุรกจิโรงแรมเปิดใหม ่

การทีคู่่แขง่รายใหม่จะตัง้ราคาใกล้เคียงกับโรงแรมสยามพาเลสนัน้เป็นไปได้ยาก เพราะเงนิ

ลงทุนทีส่งูขึน้มาก จงึสรุปได้ภยัคุกคามจากคู่แขง่หน้าใหมม่อียูต่ ่า 

 หากวิเคราะห์โดยรวม ปจัจุบ ันมีการเกิดใหม่ของธุรกิจโรงแรมเป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กทีม่คีอนเซ็ปเป็นของตวัเอง จงึบอกได้ว่าภัยคุกคามของคู่แข่งหน้า

ใหมภ่ายในกรุงเทพนัน้จะมอียูม่าก 

 สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 

 โรงแรมสยามพาเลสมอี านาจในสว่นนี้ต ่ากว่าคู่แขง่ สถานการณ์มกีารแขง่ขนัรุนแรงมาก 

คู่แขง่ต่างๆมกีารแขง่ขนัทางการตลาดสงูมาก รวมถงึช่องทางการขายทีเ่ยอะกว่าโรงแรมสยาม

พาเลส รวมถงึการบรกิารทีห่ลากหลาย บรรยากาศภายในห้องพกัทีม่กีารปรบัปรุงให้ทนัสมยั

มากกว่า จงึท าใหค้วามสามารถในการแข่งขนัของโรงแรมสยามพาเลสจะมเีพยีงแค่ราคาทีถู่ก

กว่าเทา่นัน้ 

 อ านาจต่อรองของผู้ขาย 

 เรามอี านาจตรงนี้ เนื่องจากสนิค้าทีโ่รงแรมใช้นัน้ เป็นสนิค้าอุปโภคบรโิภคทัว่ไป ไม่มี

ความซบัซ้อน สามารถหาซื้อได้โดยง่าย หากผู้ผลิตรายหนึ่งขายราคาแพงขึ้น โรงแรมก็จะหา

ผูผ้ลติเจา้ใหมท่ีม่รีาคาถูกว่าได้โดยงา่ย และรวดเรว็ 



53 

 อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ 

 ผูซ้ื้อมอี านาจเหนือกว่า เพราะลูกค้าสามารถเลอืกพกัโรงแรมได้หลายที ่แม้ว่าจะเป็นใน

ละแวกประดพิทัธก์็ตาม มโีรงแรมใหเ้ลอืกเป็นจ านวนมาก รวมถึงการค้นหาข้อมูลก็ท าได้อย่าง

รวดเรว็เช่นกนั ลูกค้าสามารถเปลีย่นทีร่บับรกิารได้อยา่งรวดเรว็ 

 ภยัคกุคามจากสินค้าทดแทน 

 มมีาก เนื่องจากมกีารเปิดโครงการคอนโดมเินียมเป็นจ านวนมากในละแวก รวมถึงอ

พารท์เมน้ทท์ีม่มีากอยูแ่ล้วด้วยเช่นกนั และธุรกจิคอนโดมเินียมทีม่กีารปล่อยเช่าต่อในราคาไม่

แพง สามารถเขา้มาเป็นทางเลอืกใหก้บักลุ่มลูกค้าทีเ่ดนิทางมาเป็นประจ าได้เป็นอยา่งด ี  

SWOT 

ตารางที2่7 : ตารางวเิคราะห์SWOT 

Strength Weakness 
1. ราคาถูกกว่าคู่แขง่ทีม่คุีณภาพห้องพกั

ใกล้เคยีงกนั 
2. ลูกค้ารูส้กึปลอดภยัเมือ่เขา้พกั 
3. มคีวามสนิทสนมระหว่างลูกค้าประจ า

และพนักงาน 
4. มีห้องว่างเหลือส าหรับกลุ่มลูกค้า

ใหม่ๆ  
 

1. ไมม่บีรกิารเสรมิและสว่นลดให้กับ
ลูกค้า 

2. การเช็คเอ้าทท์ าได้ช้า 
3. ขาดมาตรฐานและการควบคุม

คุณภ าพ ใน ก า ร ท า ง า น ขอ ง
พนักงาน 

4. การบรกิารและหอ้งพกัล้าสมยั 
5. บรกิารอนิเตอรม์ไีมเ่พยีงพอ 
6. งบประมาณน้อย 

Opportunities Threats 
1. คนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมา

กรุงเทพเพิม่ขึน้ 
2. มีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

โรงแรมใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 

1. มคีอนโดและอพาร์ทเม้นท์อยู่ใน
ละแวกเป็นจ านวนมาก 

2. หอ้งพกัทัง้หมดมจี านวนน้อย 
3. มโีรงแรมเกิดใหม่อยู่จ านวนมาก

ในกรุงเทพ 
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TOWS Matrix 

ตารางที2่8 : ตารางวเิคราะห์TOWS 

TOWS Matrix Strength 
S1 : ราคาถูกกว่าคู่แข่งที่ม ี
คุณภาพหอ้งพกัใกล้เคยีงกนั 
S2 : ลูกค้ารู้สกึปลอดภัยเมื่อ
เขา้พกั 
S3 : มคีวามสนิทสนมระหว่าง
ลูกค้าประจ าและพนักงาน 
S4 : มหี้องว่างเหลือส าหรบั
กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ  
 

Weakness 
W1 : ไม่มีบรกิารเสรมิและ
สว่นลดใหก้บัลูกค้า 
W2 : การเช็คเอ้าทท์ าได้ช้า 
W3 : ขาดมาตรฐานและการ
ควบคุมคุณภาพในการท างาน
ของพนักงาน 
W4 : การบรกิารและห้องพกั
ขาดความทนัสมยั 
W5 : บรกิารอนิเตอรม์ไีม ่
เพยีงพอ 
W6 : งบประมาณมน้ีอย 

Opportunity 
O1 : คนไทยและชาวต่างชาติ
เดนิทางมากรุงเทพเพิม่ขึน้ 
O2 : มเีทคโนโลยใีนการ
บรหิารจดัการโรงแรมใหม้ี
ประสทิธภิาพ 
O3 : มชี่องทางการตลาด
มากมายทีโ่รงแรมยงัไมไ่ด้ใช้ 

O1+O3+S1+S3+S4 : ท า
การตลาดเชงิรุกเพือ่ขยายฐาน
กลุ่มลูกค้าเดมิ และลกูค้าใหม่
ในอนาคต (Market 
development strategy) 

O2+W2+W3+W4+W5 : เพ ิม่
คุณภาพการใหบ้รกิารของ
โรงแรม (Service Quality) 

Threat 
T1 : มคีอนโดและอพารท์
เมน้ทอ์ยูใ่นละแวกเป็นจ านวน
มาก 
T2 : มโีรงแรมเกดิใหมอ่ยู่
จ านวนมากในกรุงเทพ 

S2+S3+O1 : ใช้รากฐานเดมิ
ของโรงแรมเพือ่รกัษากลุ่ม
ลูกค้าประจ าไว้ (Customer 
Relationship Management) 

W1+W4+W5+W6+T1+T2 : 
พฒันาสนิค้าและบรกิารใหแ้ก่
โรงแรมเพือ่เพ ิม่ศกัยภาพ
ทางการแขง่ขนั (Product and 
Service Development) 
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กลยุทธก์ารท าการตลาดเชิงรกุเพ่ือขยายฐานกลุ่มลูกคา้เดิมและลูกค้าใหม่ใน

อนาคต 

วตัถุประสงค์ของกลยุทธ์นี้จะเป็นการวางแผนทางการสื่อสารทางการตลาดเป็นหลัก 

โดยเน้นการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ความสนใจ และดึงดูดให้กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายตดัสนิใจซื้อ โดยจะมกีจิกรรมดงันี้ 

 การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิเพือ่เพ ิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเป็นสร้างpartnerกับ
ธุรกจิagency เพ ือ่เพ ิม่ช่องทางในการเลอืกซื้อของลูก 

 การสือ่สารทางการตลาด เพือ่สรา้งการรบัรูข้องผูบ้รโิภค และปรบัภาพลักษณ์ใหม่ของ
โรงแรม หลงัจากได้มกีารท ากลยุทธพ์ฒันาคุณภาพการบรกิารของโรงแรมแล้ว 

 จดัโปรโมชัน่เพ ือ่กระตุ้นยอดขาย วนัอาทติยถ์งึวนัพุธ เพราะเป็นวันทีลู่กค้าน้อย มหี้อง
ว่างเหลอืเยอะ โดยโปรโมชัน่ทีใ่ช้ในการกระตุ้นยอดขายคอื การลดราคา 

ข้อดี 

1. สามารถขยายกลุ่มฐานลูกค้าจากเดมิทีม่อียูอ่อกไปได้ 
2. เพ ิม่ยอดขายและผลประกอบการของโรงแรม 
3. เป็นการเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัในด้านภาพลกัษณ์และการบรกิาร 

ข้อเสีย 

1. มคี่าใช้จา่ยสงู เกดิความเส ีย่งในการใช้กลยุทธ ์
2. มคีวามยากในการวดัประสทิธผิลของกลยุทธ ์

 

กลยุทธก์ารเพ่ิมคณุภาพการให้บริการของโรงแรม 

 ตัง้มาตรฐานควบคุมคุณภาพการท างานภายในรงแรม 
ก าหนดมาตรฐาน ของแต่ละแผนก เพือ่ความรวดเรว็และถูกต้องทีม่ากยิง่ข ึน้ 

การฝึกอบรม ใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานทีว่างเอาไว้ 

การควบคมุ จะมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆเดือน โดยจะใช้Check sheetมาเป็น

เครือ่งมอืช่วยเหลอื 
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 เทคโนโลยีเพ ื่อเพิม่ประสิทธิภาพและประสทิธ ิผลในการท างาน รวมถึงฝึกอบรม
พนักงานในการใช้เทคโนโลย ี

ข้อดี 

1. เพ ิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางด้านการบรกิาร 
2. เพ ิม่คุณภาพในการท างานขององค์กร 
3. สามารถก าหนดราคาค่าบรกิารทีส่งูข ึน้ได้โดยสมเหตุสมผล 

ข้อเสีย 

1. อาจมกีารต่อต้านจากพนักงานภายในองค์กร 
2. ต้องมกีารพฒันาทางการตลาดควบคู่กบักลยุทธน์ี้ 

กลยุทธก์ารใช้รากฐานเดิมของโรงแรมเพ่ือรกัษากลุ่มลูกค้าประจ าไว ้

 เนื่องจากบรรยากาศความเป็นกนัเอง ทัง้พนักงานภายในโรงแรมและกลุ่มลูกค้าประจ า 

จงึควรมกีารสง่เสรมิในการท า CRM เพ ือ่รกัษากลุ่มลูกค้าเดมิใหอ้ยูไ่ว้อยา่งมัน่ใจยิง่ขึ้น โดยการ

ส่งค าอวยพรในช่วงวันส าคัญต่างๆไปยงัข้อความโทรศัพท์มอืถือ จะท าให้ลูกค้ารู้สกึดีและ

ตระหนักถงึโรงแรมอยูเ่สมอ 

ข้อดี 

1. ไมใ่ช้งบประมาณเพิม่ในการใช้กลยุทธน์ี้ 
2. รกัษากลุ่มลูกค้าเดมิทีม่อียูเ่พ ือ่ใหลู้กค้าเหล่านัน้เป็นสว่นช่วยในด้านการตลาด 

ข้อเสีย 

1. ผลประกอบการและยอดขายอาจไมเ่พิม่ขึน้จากกลยุทธน์ี้ 
 

กลยุทธพ์ฒันาสินค้าและบริการให้แก่โรงแรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนั 

หลงัจากมกีารพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารแล้ว กลยุทธน์ี้จะเป็นกลยุทธท์ีจ่ะเพิม่บรกิาร

ทีแ่ปลกใหม่ให้มากกว่าเดิมจากการวิเคราะห์ผลส ารวจแบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์

ผูบ้รหิาร และบรกิารทีเ่หนือความคาดหมายส าหรบัโรงแรมในระดับราคานี้  โดยจะไม่มกีารเพิม่

ราคาค่าห้อง โดยจะท าการปรับปรุงส่วนของร้านอาหาร ล็อบบี้ และห้องพกั ภายใต้

งบประมาณท่ีมีไม่มาก 
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โดยห้องอาหาร และ ล็อบบี้ จะมกีารตกแต่งให้มคีวามทนัสมยัมากขึ้น เพราะอยู่ใน

สภาพเก่ามาก เฟอรน์ิเจอรห์ลายชิ้นมกีารช ารุด บรรยากาศทีเ่หน็จะไมน่่าดงึดูดคนเขา้พกั 

ส่วนของห้อง จะมกีารปรบัปรุงการให้บรกิารอินเตอร์เน็ทให้ใช้ได้ทุกห้องโดยไม่คิด

ค่าบรกิารเพิม่เตมิ ปรบัปรุงเฟอร์นิเจอร์ทีช่ ารุดให้ใช้ได้และมคีวามทนัสมยัมากขึ้น รวมถึงส ิง่

อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน คอื แปรงสฟีนั และ ยาสระผม ซึง่เป็นสิง่ทีลู่กค้าต้องการเมื่อเข้ารบั

บรกิารค้างคนื 

ข้อดี 

1. สามารถสรา้งความได้เปรยีบในการแขง่ขนั 
2. หลกีเลีย่งการแขง่ขนัและปญัหาทีเ่กดิจากคู่แขง่ในระยะสัน้ 

ข้อเสีย 

2. คู่แขง่สามารถลอกเลยีนแบบกลยุทธไ์ด้งา่ย  

ประเมินทางเลือกโดยใช้วิธีถ่วงน ้าหนัก 

ตารางที ่29 : ตารางแสดงผลการประเมนิทางเลอืกด้วยวธิถี่วงน ้าหนัก 

เกณฑ์
พิจารณา 

ถ่วง
น ้าหนัก 

Market 
development 

strategy 

Service 
Quality 

Customer 
Relationship 
Management 

Product and 
Service 

Development 

  
 

Rating คะแนน Rating คะแนน Rating คะแนน Rating คะแนน 

ยอดขายเพิม่ขึน้ 0.3 7 2.1 7 2.1 6 1.8 8 2.4 

ก าไรเพิม่ขึน้ 0.2 6 1.2 7 1.4 6 1.2 6 1.2 

งบประมาณทีใ่ช้ 0.2 6 1.2 8 1.6 8 1.6 7 1.4 

 การกลบัมาใช้
ซ ้าเพ ิม่ขึน้ 

0.2  6 1.2  7  1.4  7  1.4 8 1.6 

เป็นทีรู่จ้กัมาก
ขึน้ 

0.1  8 0.8  6  0.6  5  0.5 6   0.6 

รวม     6.5   7.1   6.5   7.2 
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กลยุทธพ์ฒันาสินค้าและบริการให้แก่โรงแรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนั(Product 

and Service Development) 

 ในการเพิม่ศกัยภาพทางการแขง่ขนัทางโรงแรมคดิให้มกีจิกรรมดงันี้ 

สง่เสรมิการชายโดยการเพิม่บรกิารต่างๆใหค้รอบคลุมตามความต้องการลูกค้า 

 เพ ิ่มบริการอินเตอร์เน็ตด้วยการกระจายสัญญาณอินเตอร์แบบไร้สายให้
ครอบคลุมทุกชัน้ – จากการศกึษาพบว่า แมม้คีวามแตกต่างอยา่งมนีัยส าคญัระหว่างกลุ่มลูกค้า
ชาวต่างชาตแิละชาวต่างจงัหวดั แต่ปจัจยัทีไ่ด้รบัความพงึพอใจอยู่ในระดับเดียวกันในทัง้สอง
กลุ่มลูกค้าคือ ความไม่พอใจในบริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งทีทางโรงแรมสยาม
พาเลสควรพจิารณาปรบัปรุงเพิม่การให้บรกิาร โดยในปจัจุบนับรกิารอินเตอร์เน็ตครอบคลุม
เฉพาะชัน้ที ่1 ของโรงแรมเทา่นัน้ ในสว่นนี้จงึเป็นการเพิม่การใหบ้รกิารในชัน้ต่างๆของโรงแรม
อยา่งทัว่ถงึ 

 ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมภายในของโรงแรมให้ดีขึ้น – จากการส ารวจโดยตัวผู้
ศกึษาจากการสอบถามและเดนิส ารวจภายในตวัโรงแรมสยามพาเลส พบว่าบรรยากาศภายใน
โรงแรมไม่ว่าจะเป็นส่วนของล็อบบี้หรอืทางเดินระเบยีงหน้าห้อง มีหลากหลายปจัจยัทีท่าง
โรงแรมความด าเนินการแก้ไข โดยควรมกีารแก้ไขดงัต่อไปนี้ 

1)  ปรบัปรุงสหีมองคล ้าของผนังระหว่างระเบยีงทางเดนิใหดู้สว่างขึน้ด้วยการ
ทาสใีหมห่รอืตดิตัง้ Wallpaper ทีม่คีวามสว่าง 

2)  ปรับปรุงความสว่างของแสงไฟและสีส ันให้ดูน่าอยู่และสบายตามาก
กว่าเดิมที่ม ีความสว่างน้อยและให้ความรู้ส ึกที่ไม่ค่อยน่าประทับใจใน
บรรยากาศระเบยีงทางเดนิ 

3)  ปรบัปรุงประตูหอ้งพกัใหดู้สะอาดและอยูใ่นสภาพเตรยีมพร้อมการใช้งาน
ได้ เนื่องจากการสอบถามพนักงานพบว่ามปีระตูหอ้งพกัช ารุดแต่ยงัคงใช้ได้
อยูห่ลายบาน และบางประตูยงัมสีหีมองคล ้าไม่สม ่าเสมอกัน ซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งทีท่ าใหลู้กค้าทีม่าพกัมคีวามไมพ่งึพอใจได้ 

4)  เพ ิม่ส ิง่ตกแต่งภายในระหว่างระเบยีงทางเดนิใหดู้น่าอยูอ่าศยัมากขึ้น โดย
เป็นต้นไมห้รอืวสัดุอุปกรณ์ทีท่ าใหค้วามรูส้กึผอ่นคลายและน่าอยู่อาศัย จาก
เดิมที่ระเบียงทางเดินไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งภายในอะไรอยู่เลยอย่างเช่น 
กระถางต้นไมแ้ละภาพวาด 

 เพ ิม่ส ิง่อ านวยความสะดวกภายในห้องพกัและคุณภาพการบรกิาร – ในส่วน
การเพิม่ส ิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารเสรมินี้  จะเป็นการเพิม่ส ิง่ทีข่าดหายไปของโรงแรม
อยา่งเช่น การเพิม่แชมพเูขา้ไปในรายการสิง่อ านวยความสะดวกประจ าห้องพกั และจากการ
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สอบถามพนักงานเพิม่เตมิจากการศกึษาพบว่าลูกค้าทีพ่กัมคีวามต้องการเพิม่ช่องสญัญาณทวีีที่
มบีรกิารอยู่ในห้องแล้วให้มากขึ้นรวมทัง้การบรกิารอินเตอร์เน็ตฟร ีดังนัน้จงึควรเพิม่เติมส ิง่
อ านวยความสะดวกและบรกิารเหล่านี้ในหอ้งพกัแต่ละหอ้งของโรงแรมสยามพาเลส และจากการ
วิเคราะห์ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญจากผลทีไ่ด้ความสัมพนัธ์อย่างมนีัยส าคัญระหว่าง 
ลูกค้าชาวต่างประเทศและต่างจงัหวัด จงึเป็นสิง่ทีใ่ห้กลยุทธ์นี้ควรเพิม่ศักยภาพด้านการกัษา
ความปลอดภยัและเพิม่ส ิง่อ านวยความสะดวกอยา่งทีจ่อดรถใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ส่วนสิง่ที่
ขาดไมไ่ด้คอืจดัการปรบัปรุงการตกแต่งภายในห้องพกัให้สามารถตอบสนองความต้องการทัง้
ชาวต่างประเทศและชาวต่างจงัหวดัโดยเน้นไปทางด้านการเปลี่ยนและปรบัปรุงเข้าไปโดยการ 
เปลีย่นเฟอรน์ิเจอรท์ีช่ ารุดของโรงแรมใหเ้ป็นเฟอร์นิเจอร์ทีม่กีารออกใหม่ทีท่นัสมยัขึ้น รวมไป
ถงึการแก้ปญัหาเร ือ่งน ้ารอ้นภายในหอ้งพกัซึง่ต้องมกีารปรบัปรุงและซ่อมแซมใหม้ปีระสทิธภิาพ
ทีด่แีละสามารถใช้งานได้อยา่งไมม่ขีอ้บกพรอ่ง  

 สรา้งแผนการสง่เสรมิการตลาดโดยการจดัโปรโมชัน่  – เนื่องจากในช่วงเวลาที่
ผา่นมาจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและสอบถามเพิม่เติมเกี่ยวกับรายละเอียดของโรงแรมโดยผู้
ศกึษา พบว่าทางโรงแรมสยามพาเลส ยงัไมม่บีรกิารสง่เสรมิการตลาดหรอืโปรโมชัน่ เชิญชวน
ลูกค้าแต่อยา่งใด ดงันัน้การสรา้งแผนการสง่เสรมิการตลาดของโรงแรมสยามพาเลส จงึเป็นสิง่ที่
ควรด าเนินการอกีอยา่งหนึ่ง โดยสรา้งแผนการสง่เสรมิการตลาดนี้จะเน้นไปทางด้านโปรโมชัน่ที่
ส่งเสร ิมควบคู่กับแผนการเพิม่ช่องทางการขายเพื่อหากลุ่ มลูกค้าใหม่ๆ โดยจ ามแีนวทาง
โปรโมชัน่อยู่ คือ โปรโมชัน่ลดราคาค่าเช้าพกั 100 บาทเมื่อส ัง่จองห้องพักผ่านเว็ปไซต์ 
Agoda.co.th และ ทีส่ ัง่จองหอ้งพกัของทางโรงแรมผา่น Booking.com 

พฒันากระบวนการท างานและฝึกอบรมพนักงาน 

 น าระบบคอมพวิเตอรเ์ขา้มาใช้ในการจดัการโรงแรม – จากการศึกษาโรงแรม
สยามพาเลส ยงัมีปญัหาเร ื่องความล่าช้าในกระบวนการท างานอยู่มาก โดยเฉพาะด้านการ
บรกิารเช็คเอ้าทข์องลูกค้าทีย่งัมชี่องโหว่มากมาย แต่ด้วยเทคโนโลยใีนปจัจุบนั มซีอฟท์แวร์
ส าหรบัจดัการทัง้ทีจ่  าเป็นต้องเสยีค่าลขิสทิธ ิใ์นการใช้และไม่ต้องเสยีเงนิ โดยทางโรงแรมควร
พจิารณาตามความเหมาะสมในการเร ิม่ใช้งานระบบคอมพวิเตอรส์ าหรบัการจดัการกระบวนการ
ท างานภายในเพือ่เพ ิม่ประสทิธภิาพ โดยสามารถเริม่ได้จากการน ามาใช้ในแผนกเช็คอนิและเช็ค
เอ้าทเ์พ ือ่เพ ิม่ศกัยภาพและความรวดเรว็ของกระบวนการท างานในสว่นนี้ก่อนเป็นล าดบัแรก 

 ฝึกอบรมพนักงานในสว่นต่างๆ – การตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในกลุ่ม
ต่างๆนัน้มคีวามส าคญัเป็นอยา่งมาก จากการศกึษาเกีย่วกบัโรงแรมสยามพาเลสนี้  พบว่าลูกค้า
ประจ ามคีวามสนิทสนมและถูกใจในพนักงานต้อนรบัและบรกิารรกัษาความปลอดภัยของทาง
โรงแรมเป็นอยา่งด ีแต่ในความพงึพอใจสว่นอื่นนัน้ยงัไมม่คีวามโดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อเทยีบ
กบักลุ่มลูกค้าไม่ประจ า ดังนัน้การจดัฝึกอบรมให้ความรู้ละความช านาญแก่พนักงานภายใน
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โรงแรมสยามพาเลสนั ้นควรเป็นไปอย่างมรีะบบ โดยเร ิ่มจากการฝึกอบรมมารยาทในการ
ใหบ้รกิารทัง้ พนักงานต้อนรบั, พนักงานเสรฟิ, และบรกิรยกกระเป๋า ต่อมาฝึกอบรมในแต่ละ
สว่นของการบรกิารเช่นแมบ่า้นและบรกิารภายในห้องอาหารของทางโรงแรม และสุดท้ายการ
ฝึกอบรมพนักงานใหใ้ช้สามารถใช้งานระบบคอมพวิเตอรท์ีต่ดิตัง้ได้ 

 จดัการประเมนิและความคุมคุณภาพการท างานของพนักงาน –  
แผนกจิกรรมนี้สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 สว่นใหญ่ๆ ดงันี้ 

1) ส่วนการก าหนดมาตรฐานการท างานพนักงานของโรงแรมสยามพาเลส 
โดยมขีอ้ก าหนดมาตรฐานของการใหบ้รกิารแบง่แยกออกมาได้ดงันี้ 

 มาตรฐานของสว่นหอ้งพกั – หอ้งพกัต้องมคีวามสะอาด, ห้าม
มสี ิง่ช ารุด หากมตี้องแจง้ให้ทราบโดยทนัท,ี แม่บ้านแต่ละคน
จะมหีน้าที่รบัผิดชอบมาตรฐานในช่วงเวลาที่ตนเข้าท างาน 
โดยหากเกิดปญัหาต้องร ับผิดชอบร่วมกันกับอีกคนที่เข้า
ท างานใสช่วงเวลาเดยีวกนั 

 มาตรฐานของส่วนการต้อนรบั – มมีารยาทในการต้อนรับ
ลูกค้าที่ดี, อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง, ซื่อสตัยแ์ละมวีนิัย 

2) สว่นของการควบคุมการท างานของพนักงานใหเ้ป็นไปตามระดับมาตรฐาน
ทีก่ าหนดขึน้ โดยจะมกีารตรวจสอบควบคุมดงันี้ 

 จะเป็นหน้าทีข่อง ผูจ้ดัการในการตรวจหอ้งพกัทุกห้อง โดยใช้
เช็คชที (Check Sheet) เป็นเครือ่งมอืในการตรวจสอบควบคุม
เร ือ่งของหอ้งพกั  

 จะเป็นหน้าทีข่องผู้จดัการเช่นกันทีต่้องเฝ้าสงัเกตการณ์เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมในเร ือ่งของการต้อนรบั 

 หลงัจากท าตามแผนกลยุทธท์ัง้หมดจะมกีารศึกษาอีกครัง้หนึ่ง
เพ ือ่ประเมนิความแตกต่างระหว่างการศึกษานี้และการศึกษา
ความพงึพอใจหลงัการใช้กลยุทธ ์
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เพ ิม่ช่องทางการขายและการสือ่สารกบัลูกค้า 
ช่องทางการขายในปจัจุบ ันมีมากกว่าในสมยัร ิเร ิม่กิจการมากมาย ดังนัน้จ ึงควรใช้

ช่องทางทีม่มีากขึน้นี้ใหเ้กดิประโยชน์เสมอืนการใช้นวัตกรรมต่างๆมาใช้ควบคู่กับการด าเนิน
กจิการโรงแรม โดยช่องทางทีจ่ะสง่เสรมิการตลาดมดีงันี้ 

 เว็บไซต์ AGODA (www.agoda.co.th) เป็นช่องทางทีม่คีวามได้เปรยีบสูงใน
เร ือ่งของการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวมชีื่อเสยีงและติดอันดับ
ต้นๆในเครือ่งมอืค้นหาหลักบนโลกอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo 
หรอืแม้แต่ Bing โดยที่การกระจายประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกับข้อมูลของทาง
โรงแรมสยามพาเลสในช่องทางนี้นัน้ยงัคงไม่เพยีงพอจงึมกีารคิดโปรโมชัน่
สง่เสรมิการตลาดเพือ่เชญิชวนใหก้ลุ่มลูกค้าใหมท่ีส่นใจเขา้มาใช้บรกิารโรงแรม
สยามพาเลส 

 เว็บไซต์ Booking (www.booking.com) เป็นอกีช่องทางหนึ่งทีม่สีมรรถภาพ
สงูกว่า เว็บไซต์ AGODA อยู่มากเนื่องจากเป็นเว็บทีร่วบรวมแหล่งโรงแรมที่
พกัทัว่โลก และเป็นทีรู่้จกัอย่างมากในแวดวงนักท่องเทีย่วชาวต่างประเทศ 
นับว่าเป็นช่องทางที่ดีมากในการเร ียกกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศเข้ามาใช้
บรกิาร 

 

http://www.agoda/
http://www.booking.com/
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Gantt Chart 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
ธ.ค
. 

ส่งเสริมการตลาดโดยการเพ่ิมบริการต่างๆให้ครอบคลุมตามความต้องการลูกคา้ 

เพ ิม่บรกิารอนิเตอรเ์น๊ต                         

ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมภายในของโรงแรมใหด้ขี ึน้                         

เพ ิม่ส ิง่อ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัและคุณภาพ
การบรกิาร 

  

สรา้งแผนการสง่เสรมิการตลาดโดยการจดัโปรโมชัน่                     

น าระบบคอมพวิเตอรเ์ขา้มาใช้ในการจดัการโรงแรม   

ฝึกอบรมพนักงานในสว่นต่างๆ                         

จดัการประเมนิและความคุมคุณภาพการท างานของ
พนักงาน 

                        

เพ่ิมช่องทางการขายและการส่ือสารกบัลูกค้า 

เว็บไซต์ AGODA (www.agoda.co.th)   

เว็บไซต์ Booking (www.booking.com)   
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บทท่ี 4  
สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

รายงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ในหวัข้อ การก าหนดกลยุทธ์เพ ื่อเพิม่ยอดขายของ

โรงแรมสยามพาเลส  ท าการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูมเิกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและ

ขอ้มลูปฐมภูมเิกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้าและบรกิารขององค์กร เพือ่น ามาวิเคราะห์หาจุด

แขง็ จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของธุรกจิเพือ่ก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปญัหาของธุรกิจ โดย

สรุปประเด็นต่างๆของการศกึษาได้ดงัต่อไปนี้ 

สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาสภาพปญัหาของโรงแรมสยามพาเลส ทีม่รีายได้ลดลงจากปี พ.ศ. 2554 เป็น

อยา่งมากในช่วงทุกๆเดอืน เมือ่ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าส ิง่ทีส่ ่งผลต่อรายได้ทีล่ดลง

นัน้มาจากความพงึพอใจของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ โดยในสว่นนี้ทางโรงแรมสยามพาเลสได้เล็งเหน็

และเตรยีมตวัแก้ไขแล้วแต่ยงัไมไ่ด้ลงมอืวเิคราะหป์ญัหาดงักล่าว ทางผูศ้กึษาจงึท าการวเิคราะห์

วเิคราะหป์ญัหารายได้ลดลงภายในรยะเวลาอนัส ัน้ พบว่าความพงึพอใจในด้านสนิค้าละบรกิารมี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัผลทีท่ าใหร้ายได้ลดลง 

โดยจากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้ท าการส ารวจจากตวัอยา่งแบบสุม่ทัง้ 80 คนพบว่าความพงึ

พอใจทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาตแิละกลุ่มลูกค้าชาวต่างจงัหวดันัน้แตกต่างอย่างมี

นัยส าคญั ซึง่ในสว่นนี้ท าใหท้างผูศ้กึษาค้นพบว่าควรเพิม่ศักยภาพในการรองรบัลูกค้าทัง้สอง

กลุ่มอยา่งมปีระสทิธภิาพในเร ือ่งของ การตกแต่งภายในและการบรกิารของพกั อีกทัง้การเพิม่

ประสทิธภิาพของบรกิารทีจ่อดรถและการรกัษาความปลอดภยั เพือ่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทัง้สอง

กลุ่มอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีารพฒันาบรกิารอินเตอร์เน็ต ให้ครอบคลุมทัง้โรงแรมและ

สามารถใช้ฟร ีนับว่าเป็นกลยุทธอุ์ดช่องโหว่ทีก่ลุ่มลูกค้ามคีวามไมพ่งึพอใจได้อยา่งชดัเจน 

จากการใช้เคร ือ่งมอืต่างๆวเิคราะหแ์ละค้นหากลยุทธท์ีเ่หมาะสมกบัโรงแรมสยามพาเลสโดย

มขีอ้จ ากดัทางการลงทุนทีใ่ช้งบประมาณไม่มากนัก ท าใหไ้ด้กลยุทธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการใช้

งาน โดยแบง่เป็นนโยบายหลงัและนโยบายรองนัน่คอื
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 นโยบายหลกัสง่เสรมิการตลาดโดยการเพิม่บรกิารต่างๆใหค้รอบคลุมตามความต้องการ
ลูกค้า โดยจะเป็นการเพิ่มบรกิารและเพิ่มศักยภาพการให้บริการเพื่อครอบคลุม
จุดบกพรอ่งทีพ่บจากการส ารวจอาทเิช่น หอ้งน ้าในหอ้งพกั, บรรยากาศระเบยีงทางเดิน
, สรา้งบรกิารสง่เสรมิการตลาดหรอืโปรโมชัน่ เป็นต้น 
 

 นโยบายรองเพิม่ช่องทางการขายและการสื่อสารกับลูกค้า ช่องทางทีไ่ด้รบัความนิยม
เป็นอยา่งมากในหมูน่ักทอ่งเทีย่วเห็นจะไม่พ้นช่องทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งมคีวามง่ายใน
การเขา้ถงึขอ้มลูสงู โดยนโยบายรองนี้จะเน้นไปทีเ่ว็บไซต์โปรโมทควบคู่กบัโปรโมชัน่ใน
การเขา้ใช้บรกิารเพือ่ดงึดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ  
 

อภิปรายผล 

จากข้อมูลผลการศึกษาสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่ากลยุทธ์ การเพิม่บรกิารหรือ

ศกัยภาพการใหบ้รกิารเพือ่ให้สามารถตอบรบัความพงึพอใจของลูกค้าในแวดวงธุรกิจบรกิาร

อยา่งเช่นโรงแรมสยามพาเลส นัน้มคีวามส าคัญเป็นอย่างมาก โดยความพงึพอใจของลูกค้ามี

ผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้หบ้รกิารอยา่งชดัเจนและในทางเดียวกันกลับส่งผลทัง้ดีและเสยีให้กับ

องค์กรอีกด้วย โดยสงัเกตได้จากผลของข้อมูลส าหรบัลูกค้าทีก่ลับมาใช้บรกิารและลูกค้าที่

ตดัสนิใจไมก่ลบัมาใช้บรกิาร โดยมองว่าความพงึพอใจดังกล่าวนี้มผีลกระทบต่อการกลับมาใช้

บรกิารต่อของลูกค้าอยา่งเหน็ได้ชดั ซึ่งหากมกีารพฒันา ควบคุมดูแลและปรบัปรุงการบรกิาร

ต่างๆใหเ้ทยีบเทา่หรอืดกีว่าความพงึพอใจของลูกค้าแล้วก็จะเป็นผลดตี่อรายรบัจากการกลับมา

ใช้บรกิารของทางโรงแรมอกีด้วย 

กลยุทธก์ารเพิม่บรกิารและปรบัปรุงบรกิารทีเ่หมาะสมจากการศึกษานี้  ต้องค านึงถึงความ

ต้องการของลูกค้าทีแ่สดงความพงึพอใจในปจัจยัต่างๆของโรงแรม และปจัจยัควบคุมทีโ่รงแรม

เป็นอยู ่ซึง่จากกลยุทธท์ีส่ามารถใช้ได้ทัง้หมดเมื่อพจิารณาแล้วพบว่าช่องทางทีด่ีทีสุ่ดคือการ

ปรบัปรุงพฒันาคุณภาพการบรกิารใหด้ขี ึน้เป็นสิง่ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรบัธุรกิจโรงแรมทีป่ระสบ

ปญัหาและอยูใ่นสถานะเดยีวกนักบัโรงแรมสยามพาเลส 
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ข้อจ ากดัของการศึกษา 

 เนื่องจากการศกึษานี้มรีะยะเวลาในการส ารวจผลอย่างจ ากัด ผู้ศึกษาจงึก าหนด
กลุ่มตัวอย่างเพยีง 80 คน ซึ่งอาจท าให้ผลการวิจยัมีความแม่นย าน้อยกว่าที่
คาดหวงัไว้ 

 เนื่องจากเป็นช่วงเวลา Low Season ของการทอ่งเทีย่วท าใหก้ารเก็บขอ้มูลเป็นไป
อยา่งจ ากดัจงึท าใหก้ารส ารวจความพงึพอใจไมค่รอบคลุมกลุ่มลูกค้าทัง้หมดได้ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 ควรศึกษาในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเช่น ช่วง High Season หรือมี
ระยะเวลาทีม่ากพอสมควรเพือ่ความแมน่ย าในการศกึษาวเิคราะหป์ญัหาได้ตรง
จุดมากขึน้ 

 หากต้องการศึกษาผลกระทบจากความพงึพอใจอย่างจรงิจ ังสามารถขยาย
ขอบเขตการศกึษาเป็นบุคคลทัว่ไปได้เช่นกนั 

ข้อเสนอแนะส าหรบับริษทั 

 เนื่องจากเป็นการศกึษาเกีย่วกบัองค์กรเดยีวนัน่คือ โรงแรมสยามพาเลส หาก
ทางโรงแรมต้องการศึกษาในด้านนี้ต่อเพื่อเพิม่ศักยภาพและก าหนดกลยุทธ์
ใหม่ๆ  สามารถท าได้โดยขยายขอบเขตการศกึษาหรอืเฉพาะเจาะจงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายไปอยา่งชดัเจนได้ 

 ในระยะสัน้ทางโรงแรมสยามพาเลส ควรแก้ไขในเร ือ่งของบรรยากาศระเบยีง
ทางเดนิและบรกิารอนิเตอรเ์น็ต ใหเ้ป็นทีพ่งึพอใจแก่ลูกค้าเป็นล าดบัแรก และ
ยงัมเีร ือ่งของระบบการท างานทีต่้องพฒันาใหม้รีะเบยีบและความรวดเรว็ในการ
ท างาน รวมทัง้การเพิม่ความพงึพอใจในลูกค้าโดยการเพิม่บรกิารเสรมิทีม่ ี
คุณภาพเขา้ไปเช่นกนั
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ภาคผนวก ก 
ตารางผลวิเคราะห์จาก SPSS 

 
 
 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Foreigner 20 25.0 25.0 25.0 
Non-BKK 40 50.0 50.0 75.0 

BKK 20 25.0 25.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลประเภทลูกค้า 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Asia 2 2.5 2.5 2.5 
SEA 11 13.8 13.8 16.3 

Australia 2 2.5 2.5 18.8 
Europe 5 6.3 6.3 25.0 
Thai 60 75.0 75.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลกลุ่มลูกค้าตามสถานทีม่า 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Internet 2 2.5 2.5 2.5 
Taxi 34 42.5 42.5 45.0 

Friends 43 53.8 53.8 98.8 
Others 1 1.3 1.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลช่องทางการรบัขอ้มลูเกีย่วกบัโรงแรม
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1 Person 16 20.0 20.0 20.0 
2 Persons 41 51.3 51.3 71.3 

More than 2 Persons 23 28.8 28.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงจ านวนผูเ้ขา้พกัโรงแรมสยามพาเลสโดยรวมจากการส ารวจ 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

First Time 23 28.8 28.8 28.8 
2-4 Times 29 36.3 36.3 65.0 

More than 4 Times 28 35.0 35.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลจ านวนครัง้ทีเ่คยเขา้พกักบัทางโรงแรมสยามพาเลส 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

Travel 2 2.5 2.5 2.5 
Rest/Relax 20 25.0 25.0 27.5 

Work 58 72.5 72.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลวตัถุประสงค์การเขา้พกัของลูกค้า 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 9 11.3 11.3 11.3 
2.00 13 16.3 16.3 27.5 
3.00 15 18.8 18.8 46.3 
4.00 43 53.8 53.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจการจดัวางภายในหอ้งพกั 
 N Minimum Maximum Mean ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
pro1 80 1.00 4.00 3.1500 1.06854 

จ านวนทัง้หมด 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจการจดัวางในหอ้งพกั 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 11 13.8 13.8 13.8 
2.00 21 26.3 26.3 40.0 
3.00 16 20.0 20.0 60.0 
4.00 29 36.3 36.3 96.3 
5.00 3 3.8 3.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจบรกิารขนมและเครือ่งดื่มในหอ้ง 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pro2 80 1.00 5.00 2.9000 1.15397 
Valid N (listwise) 80     

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจบรกิารขนมและเครือ่งดื่มในหอ้ง 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 7 8.8 8.8 8.8 
2.00 15 18.8 18.8 27.5 
3.00 21 26.3 26.3 53.8 
4.00 34 42.5 42.5 96.3 
5.00 3 3.8 3.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจการใช้หอ้งน ้า 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pro3 80 1.00 5.00 3.1375 1.05235 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจการใช้หอ้งน ้า 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 9 11.3 11.3 11.3 
2.00 13 16.3 16.3 27.5 
3.00 20 25.0 25.0 52.5 
4.00 33 41.3 41.3 93.8 
5.00 5 6.3 6.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจการใช้บรกิารสถานทีจ่อดรถ 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pro4 80 1.00 5.00 3.1500 1.12621 
Valid N (listwise) 80     

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจบรกิารสถานทีจ่อดรถ 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 3 3.8 3.8 3.8 
2.00 25 31.3 31.3 35.0 
3.00 12 15.0 15.0 50.0 
4.00 37 46.3 46.3 96.3 
5.00 3 3.8 3.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในการรกัษาความปลอดภยั 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pro5 80 1.00 5.00 3.1500 1.03239 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการรกัษาความปลอดภยั 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 11 13.8 13.8 13.8 
2.00 17 21.3 21.3 35.0 
3.00 18 22.5 22.5 57.5 
4.00 31 38.8 38.8 96.3 
5.00 3 3.8 3.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในบรกิารอนิเตอรเ์น๊ต 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pro6 80 1.00 5.00 2.9750 1.14709 
Valid N (listwise) 80     

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในบรกิารอนิเตอรเ์น๊ต 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 4 5.0 5.0 5.0 
2.00 13 16.3 16.3 21.3 
3.00 15 18.8 18.8 40.0 
4.00 43 53.8 53.8 93.8 
5.00 5 6.3 6.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในราคาค่าบรกิาร 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pri1 80 1.00 5.00 3.4000 1.00127 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในราคาค่าบรกิาร 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 8 10.0 10.0 10.0 
2.00 13 16.3 16.3 26.3 
3.00 22 27.5 27.5 53.8 
4.00 33 41.3 41.3 95.0 
5.00 4 5.0 5.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
ตารางแสดงผลความพงึพอใจในความสะดวกสบายในการเดนิทาง 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

plc1 80 1.00 5.00 3.1500 1.08032 
Valid N (listwise) 80     

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในความสะดวกสบายในการเดนิทาง 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2.5 2.5 2.5 
2.00 17 21.3 21.3 23.8 
3.00 25 31.3 31.3 55.0 
4.00 33 41.3 41.3 96.3 
5.00 3 3.8 3.8 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในการจองหอ้งพกั 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
plc2 80 1.00 5.00 3.2250 .91368 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการจองหอ้งพกั 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 17 21.3 21.3 21.3 
2.00 22 27.5 27.5 48.8 
3.00 20 25.0 25.0 73.8 
4.00 17 21.3 21.3 95.0 
5.00 4 5.0 5.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในการสง่เสรมิการตลาด 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pmt1 80 1.00 5.00 2.6125 1.18529 
Valid N (listwise) 80     

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในการสง่เสรมิการตลาด 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 4 5.0 5.0 5.0 
2.00 26 32.5 32.5 37.5 
3.00 15 18.8 18.8 56.3 
4.00 30 37.5 37.5 93.8 
5.00 5 6.3 6.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในความเรว็การเช็คอนิ 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
prc1 80 1.00 5.00 3.0750 1.07650 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในความเรว็การเช็คอนิ 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 6 7.5 7.5 7.5 
2.00 25 31.3 31.3 38.8 
3.00 23 28.8 28.8 67.5 
4.00 26 32.5 32.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในความเรว็การเช็คเอ้าท์ 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
prc2 80 1.00 4.00 2.8625 .96448 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในความเรว็การเช็คเอ้าท์ 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2.5 2.5 2.5 
2.00 20 25.0 25.0 27.5 
3.00 29 36.3 36.3 63.8 
4.00 29 36.3 36.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในความถูกต้องการคดิค่าใช้จา่ย 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
prc3 80 1.00 4.00 3.0625 .84709 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในความถูกต้องการคดิค่าใช้จา่ย 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 4 5.0 5.0 5.0 
2.00 21 26.3 26.3 31.3 
3.00 31 38.8 38.8 70.0 
4.00 22 27.5 27.5 97.5 
5.00 2 2.5 2.5 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในความรวดเรว็ในการอ านวยความสะดวก 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

prc4 80 1.00 5.00 2.9625 .92015 
Valid N (listwise) 80     

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในความรวดเรว็ในการอ านวยความสะดวก 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 4 5.0 5.0 5.0 
2.00 13 16.3 16.3 21.3 
3.00 17 21.3 21.3 42.5 
4.00 41 51.3 51.3 93.8 
5.00 5 6.3 6.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในพนักงานต้อนรบั 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ppl1 80 1.00 5.00 3.3750 .99842 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในพนักงานต้อนรบั 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 10 12.5 12.5 12.5 
2.00 16 20.0 20.0 32.5 
3.00 28 35.0 35.0 67.5 
4.00 22 27.5 27.5 95.0 
5.00 4 5.0 5.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในแมบ่า้น 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ppl2 80 1.00 5.00 2.9250 1.08820 
Valid N (listwise) 80     

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในแมบ่า้น 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 1 1.3 1.3 1.3 
2.00 22 27.5 27.5 28.8 
3.00 35 43.8 43.8 72.5 
4.00 21 26.3 26.3 98.8 
5.00 1 1.3 1.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในบรกิรยกกระเป๋า 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ppl3 80 1.00 5.00 2.9875 .80338 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในบรกิรยกกระเป๋า 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 2 2.5 2.5 2.5 
2.00 23 28.8 28.8 31.3 
3.00 26 32.5 32.5 63.8 
4.00 29 36.3 36.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจในบรรยากาศของล๊อบบี้ 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
phe1 80 1.00 4.00 3.0250 .87113 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในบรรยากาศของล๊อบบี้ 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 4 5.0 5.0 5.0 
2.00 25 31.3 31.3 36.3 
3.00 27 33.8 33.8 70.0 
4.00 19 23.8 23.8 93.8 
5.00 5 6.3 6.3 100.0 
Total 80 100.0 100.0  
ตารางแสดงผลความพงึพอใจในบรรยากาศของระเบยีงทางเดนิหอ้งพกั 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
phe2 80 1.00 5.00 2.9500 1.00505 

Valid N (listwise) 80     
ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจในบรรยากาศของระเบยีงทางเดนิหอ้งพกั 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

1.00 4 5.0 5.0 5.0 
2.00 23 28.8 28.8 33.8 
3.00 26 32.5 32.5 66.3 
4.00 23 28.8 28.8 95.0 
5.00 4 5.0 5.0 100.0 
Total 80 100.0 100.0  

ตารางแสดงผลความพงึพอใจโดยรวม 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

overall 80 1.00 5.00 3.0000 .99365 
Valid N (listwise) 80     

ตารางแสดงค่าเฉลีย่ความพงึพอใจโดยรวม 
 

การเปรียบเทียบหลายตวัแปร 

ตวัแปร
ควบคมุ 

(I) กลุ่ม
ลูกค้า 

(J) กลุ่ม
ลูกค้า 

ผลต่าง
ค่าเฉลี่ย   (I-J) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
นัยส าคญั 

ช่วงความเช่ือมัน่ 50% 

ขอบล่าง ขอบบน 

avg_pro 

Foreigner 
Non-BKK .32500* .24216 .458 .0159 .6341 

BKK .14167 .25929 .928 -.1893 .4727 

Non-BKK 
Foreigner -.32500* .24216 .458 -.6341 -.0159 

BKK -.18333 .21096 .768 -.4522 .0855 

BKK 
Foreigner -.14167 .25929 .928 -.4727 .1893 
Non-BKK .18333 .21096 .768 -.0855 .4522 

avg_pri 

Foreigner 
Non-BKK .10000 .28068 .978 -.2579 .4579 

BKK .00000 .29868 1.000 -.3812 .3812 

Non-BKK 
Foreigner -.10000 .28068 .978 -.4579 .2579 

BKK -.10000 .26125 .973 -.4328 .2328 

BKK 
Foreigner .00000 .29868 1.000 -.3812 .3812 
Non-BKK .10000 .26125 .973 -.2328 .4328 

avg_plc 

Foreigner 
Non-BKK -.01250 .24165 1.000 -.3212 .2962 

BKK -.02500 .26575 1.000 -.3642 .3142 

Non-BKK 
Foreigner .01250 .24165 1.000 -.2962 .3212 

BKK -.01250 .20996 1.000 -.2803 .2553 

BKK 
Foreigner .02500 .26575 1.000 -.3142 .3642 
Non-BKK .01250 .20996 1.000 -.2553 .2803 

avg_pmt Foreigner 
Non-BKK .22500 .30917 .848 -.1691 .6191 

BKK -.10000 .36778 .990 -.5694 .3694 
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Non-BKK 
Foreigner -.22500 .30917 .848 -.6191 .1691 

BKK -.32500 .33765 .709 -.7559 .1059 

BKK 
Foreigner .10000 .36778 .990 -.3694 .5694 
Non-BKK .32500 .33765 .709 -.1059 .7559 

avg_prc 

Foreigner 
Non-BKK -.00625 .21847 1.000 -.2850 .2725 

BKK .00000 .23364 1.000 -.2982 .2982 

Non-BKK 
Foreigner .00625 .21847 1.000 -.2725 .2850 

BKK .00625 .19542 1.000 -.2428 .2553 

BKK 
Foreigner .00000 .23364 1.000 -.2982 .2982 
Non-BKK -.00625 .19542 1.000 -.2553 .2428 

avg_ppl 

Foreigner 
Non-BKK -.03333 .20816 .998 -.2989 .2322 

BKK .01667 .22746 1.000 -.2736 .3069 

Non-BKK 
Foreigner .03333 .20816 .998 -.2322 .2989 

BKK .05000 .19470 .992 -.1982 .2982 

BKK 
Foreigner -.01667 .22746 1.000 -.3069 .2736 
Non-BKK -.05000 .19470 .992 -.2982 .1982 

avg_phe 

Foreigner 
Non-BKK -.16250 .25552 .892 -.4888 .1638 

BKK .07500 .26748 .989 -.2666 .4166 

Non-BKK 
Foreigner .16250 .25552 .892 -.1638 .4888 

BKK .23750 .20978 .595 -.0297 .5047 

BKK 
Foreigner -.07500 .26748 .989 -.4166 .2666 
Non-BKK -.23750 .20978 .595 -.5047 .0297 

*. แตกต่างอยา่งมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.5 
ตารางแสดงค่านัยส าคญัของความแตกต่าง 
ระหว่างด้านต่างๆของโรงแรมกบักลุ่มลูกค้า 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
overall 80 1.00 5.00 3.0000 .99365 
pro1 80 1.00 4.00 3.1500 1.06854 
pro2 80 1.00 5.00 2.9000 1.15397 
pro3 80 1.00 5.00 3.1375 1.05235 
pro4 80 1.00 5.00 3.1500 1.12621 
pro5 80 1.00 5.00 3.1500 1.03239 
pro6 80 1.00 5.00 2.9750 1.14709 
pri1 80 1.00 5.00 3.4000 1.00127 
plc1 80 1.00 5.00 3.1500 1.08032 
plc2 80 1.00 5.00 3.2250 .91368 
pmt1 80 1.00 5.00 2.6125 1.18529 
prc1 80 1.00 5.00 3.0750 1.07650 
prc2 80 1.00 4.00 2.8625 .96448 
prc3 80 1.00 4.00 3.0625 .84709 
prc4 80 1.00 5.00 2.9625 .92015 
ppl1 80 1.00 5.00 3.3750 .99842 
ppl2 80 1.00 5.00 2.9250 1.08820 
ppl3 80 1.00 5.00 2.9875 .80338 
phe1 80 1.00 4.00 3.0250 .87113 
phe2 80 1.00 5.00 2.9500 1.00505 

Valid N (listwise) 80     
ตารางค่าเฉลีย่ความพงึพอใจแต่ละขอ้ของลุกค้าทีใ่ช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
overall 53 3.00 5.00 3.5849 .63349 
pro1 53 1.00 4.00 3.3396 1.03670 
pro2 53 1.00 5.00 3.1321 1.09259 
pro3 53 1.00 5.00 3.3962 .90596 
pro4 53 1.00 5.00 3.2642 1.00290 
pro5 53 2.00 5.00 3.6038 .81664 
pro6 53 1.00 5.00 3.1509 1.08124 
pri1 53 1.00 5.00 3.5849 .88652 
plc1 53 1.00 5.00 3.2642 1.04054 
plc2 53 2.00 5.00 3.5094 .74994 
pmt1 53 1.00 5.00 2.9057 1.16461 
prc1 53 2.00 5.00 3.4717 .93240 
prc2 53 1.00 4.00 3.2453 .82987 
prc3 53 2.00 4.00 3.3396 .70557 
prc4 53 1.00 5.00 3.2075 .81709 
ppl1 53 2.00 5.00 3.5094 .79958 
ppl2 53 1.00 5.00 3.2075 1.04437 
ppl3 53 2.00 5.00 3.2642 .71120 
phe1 53 2.00 4.00 3.4151 .66315 
phe2 53 1.00 5.00 3.4151 .84202 

Valid N (listwise) 53     
ตารางค่าเฉลีย่ความพงึพอใจแต่ละขอ้ของลุกค้า 
ทีต่ดัสนิใจกลบัมาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
overall 27 1.00 2.00 1.8519 .36201 
pro1 27 1.00 4.00 2.7778 1.05003 
pro2 27 1.00 4.00 2.4444 1.15470 
pro3 27 1.00 5.00 2.6296 1.14852 
pro4 27 1.00 5.00 2.9259 1.32798 
pro5 27 1.00 4.00 2.2593 .81300 
pro6 27 1.00 4.00 2.6296 1.21365 
pri1 27 1.00 5.00 3.0370 1.12597 
plc1 27 1.00 5.00 2.9259 1.14105 
plc2 27 1.00 4.00 2.6667 .96077 
pmt1 27 1.00 4.00 2.0370 1.01835 
prc1 27 1.00 4.00 2.2963 .91209 
prc2 27 1.00 4.00 2.1111 .75107 
prc3 27 1.00 4.00 2.5185 .84900 
prc4 27 1.00 4.00 2.4815 .93522 
ppl1 27 1.00 5.00 3.1111 1.28103 
ppl2 27 1.00 4.00 2.3704 .96668 
ppl3 27 1.00 4.00 2.4444 .69798 
phe1 27 1.00 4.00 2.2593 .71213 
phe2 27 1.00 4.00 2.0370 .58714 

Valid N (listwise) 27     
ตารางค่าเฉลีย่ความพงึพอใจแต่ละขอ้ของลุกค้า 
ทีต่ดัสนิใจไมก่ลบัมาใช้บรกิารโรงแรมสยามพาเลส 
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Report 

overall 
Return Mean N % Std. Deviation 

No 

First Time 1.8750 8 10 .35355 
2-4 Times 1.8750 8 10 .35355 

More than 4 Times 1.8182 11 14 .40452 
Total 1.8519 27 34 .36201 

Yes 

First Time 3.6667 15 19 .61721 
2-4 Times 3.6190 21 26 .66904 

More than 4 Times 3.4706 17 21 .62426 
Total 3.5849 53 66 .63349 

Total 
First Time 3.0435 23 29 1.02151 
2-4 Times 3.1379 29 36 .99010 

More than 4 Times 2.8214 28 35 .98333 
ตารางความสมัพนัธร์ะหว่างการตดัสนิใจกลบัมา 

 
BANGKOK PRODUCT FACTOR DESCRIPTIVE STATISTIC 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pro1 20 1.00 4.00 3.1500 1.08942 
pro2 20 1.00 5.00 2.8500 1.13671 
pro3 20 2.00 5.00 3.2000 .95145 
pro4 20 1.00 5.00 3.1500 .98809 
pro5 20 2.00 5.00 3.4500 .88704 
pro6 20 1.00 4.00 3.0000 1.07606 

avg_pro 20 1.50 4.00 3.1333 .72869 
Valid N (listwise) 20     

ตารางแสดงค่าความแตกต่างในความพงึพอใจ 
ของการบรกิารของกลุ่มลูกค้ากรุงเทพฯ 
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NON-BANGKOK PRODUCT FACTOR DESCRIPTIVE STATISTIC 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pro1 40 1.00 4.00 3.0000 1.10940 
pro2 40 1.00 5.00 2.7750 1.16548 
pro3 40 1.00 5.00 3.0500 1.01147 
pro4 40 1.00 5.00 2.9750 1.18727 
pro5 40 2.00 5.00 3.0500 1.01147 
pro6 40 1.00 5.00 2.8500 1.18862 

avg_pro 40 1.33 4.33 2.9500 .84749 
Valid N (listwise) 40     

ตารางแสดงค่าความแตกต่างในความพงึพอใจ 
ของการบรกิารของกลุ่มลูกค้าต่างจงัหวดั 

 
FOREIGNER PRODUCT FACTOR DESCRIPTIVE STATISTIC 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pro1 20 1.00 4.00 3.4500 .94451 
pro2 20 1.00 4.00 3.2000 1.15166 
pro3 20 1.00 5.00 3.2500 1.25132 
pro4 20 1.00 5.00 3.5000 1.10024 
pro5 20 1.00 4.00 3.0500 1.19097 
pro6 20 1.00 5.00 3.2000 1.15166 

avg_pro 20 1.00 4.17 3.2750 .90204 
Valid N (listwise) 20     

ตารางแสดงค่าความแตกต่างในความพงึพอใจ 
ของการบรกิารของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 
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Guest Arrivals at Accommodation Establishments  
(Hotels,Guesthouses,Resorts) in Bangkok 

Nationality 
2011 (January – 

December) 
2010 (July – 
September)  

Thai 5,877,228 5,621,826 + 4.54 
Brunei 11,512 4,759 + 141.90 

Cambodia 36,569 19,382 + 88.68 
Indonesia 227,616 96,248 + 136.49 

Laos 40,463 27,020 + 49.75 
Malaysia 362,757 230,173 + 57.60 
Myanmar 54,050 53,098 + 1.79 
Philippines 96,056 71,084 + 35.13 
Singapore 372,637 248,711 + 49.83 
Vietnam 205,218 128,820 + 59.31 
China 2,028,317 1,454,980 + 39.41 

Hong Kong 155,963 120,654 + 29.26 
Japan 1,520,141 1,712,756 - 11.25 
Korea 379,466 378,986 + 0.13 
Taiwan 256,445 144,786 + 77.12 
Austria 84,008 57,535 + 46.01 
Belgium 81,246 47,641 + 70.54 
Denmark 94,806 68,830 + 37.74 
Finland 41,218 32,288 + 27.66 
France 470,683 442,334 + 6.41 

Germany 516,634 339,401 + 52.22 
Italy 197,438 101,904 + 93.75 

Netherlands 272,058 148,425 + 83.30 
Norway 62,875 47,151 + 33.35 
Russia 167,949 81,182 + 106.88 
Spain 101,887 62,269 + 63.62 
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Sweden 171,155 127,609 + 34.12 
Switzerland 128,448 84,954 + 51.20 

United Kingdom 449,112 426,107 + 5.40 
East Europe 142,053 91,045 + 56.03 

Canada 132,663 84,931 + 56.20 
USA 560,829 363,026 + 54.49 
India 812,652 417,430 + 94.68 

Australia 522,431 357,830 + 46.00 
New Zealand 79,643 59,203 + 34.53 
Middle East 877,213 343,459 + 155.41 

Israel 300,889 126,178 + 138.46 
Africa 91,148 47,211 + 93.07 
Others 963,172 760,018 + 26.73 

Grand Total 18,946,648 15,031,244 + 26.05 
Thai 5,877,228 5,621,826 

 
Foreigners 13,069,420 9,409,418 

 
หมายเหตุ : ขอ้มลูได้ผา่นคณะกรรมการสนับสนุน ก ากบั และตดิตาม 

การจดัท าสถตินิักทอ่งเทีย่วและรายได้ด้านการทอ่งเทีย่ว แล้ว 
เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม และน าลงเว็บไซด์ วนัที ่10 กนัยายน 2555 
ตารางสถติกิารเขา้พกัอาศยัของนักทอ่งเทีย่วในกรุงเทพมหานคร
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ภาคผนวก ข 

แบบสมัภาษณ์การวิจยัภาษาไทย 

 

แบบสมัภาษณ์การวิจยั 

เรื่อง 

การก าหนดกลยุทธเ์พ่ือเพ่ิมยอดขายโรงแรมสยามพาเลส 

 

ค าช้ีแจง : 

 แบบสมัภาษณ์ฉบบันี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่น าไปเป็นขอ้มลูใช้ศกึษา “ความพงึพอใจในการ

เช้ารบับรกิารโรงแรมสยามพาเลส” ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาจดัการ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ประจ าปีการศกึษา 2555 โดยมวีตัถุประสงค์เพ ือ่การ

น าขอ้มลูทีเ่ก็บได้จากการศกึษาน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด เพือ่

พฒันาศกัยภาพทางการแขง่ขนั และตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้มากทีสุ่ด 

ส่วนที่1: ข้อมลูทัว่ไป 

     โปรดใหข้อ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้มลูของท่าน โดยการท าเครื่องหมาย  ⃞ทีต่รงกบัความเป็นจรงิ  

1. ทา่นเดนิทางมาจาก 

⃞ กรุงเทพ                ⃞ ต่างจงัหวดั   
 

2. รูจ้กัเราได้อยา่งไร  

⃞ อนิเตอรเ์น็ต               ⃞ แทก็ซีแ่นะน า               ⃞ เพ ือ่นแนะน า 

⃞ อื่นๆโปรดระบุ  ..............
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3. จ านวนคนทีเ่ขา้พกั  

⃞ มาคนเดยีว                   ⃞ มา 2 คน                      ⃞ มากกว่า 2 คนขึน้ไป 

 

4. ทา่นมาใช้บรกิารทีน่ี่เป็นครัง้ 

⃞ ครัง้แรก                      ⃞ 2 – 4 ครัง้                      ⃞ มากกว่า 4 ครัง้ 

 

5. ทา่นมาใช้บรกิารทีน่ี่เพ ือ่   

⃞ ทอ่งเทีย่ว                    ⃞ พกัผอ่น                                  ⃞ ท างาน 

 

ส่วนที่2 ความพึงพอใจในการเข้ารบับริการของท่านในส่วนของห้องพกัและโรงแรม 

     โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดบัความพงึพอใจทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ดเพยีง

ช่องเดยีว 

ประเดน็ค าถามวดัความพึงพอใจ 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่พอใจ 

2.1 ความพึงพอใจในการเข้ารบับริการส่วน

ของห้องพกั 

     

   1. การจดัวางภายในหอ้งพกั 5 4 3 2 1 

   2. มบีรกิารขนมและเครื่องดื่มในหอ้งพกั 5 4 3 2 1 

   3. หอ้งน ้าสะอาดเหมาะแก่การใชง้าน 5 4 3 2 1 

   4.  ทีจ่อดรถสะดวกสบาย 5 4 3 2 1 

  5. มรีะบบรกัษาความปลอดภยัทีด่ ี 5 4 3 2 1 

  6. บรกิารอนิเตอรเ์น็ต 5 4 3 2 1 
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  7. ราคาทีพ่กัมคีวามเหมาะสมในดา้นราคาและ

คุณภาพ 

5 4 3 2 1 

  8. สามารถเดนิทางจากโรงแรมไปสถานทีต่่างๆ

ไดส้บาย 

5 4 3 2 1 

  9. การจองหอ้งพกัท าไดง่้าย 5 4 3 2 1 

 10. โปรโมชัน่และบรกิารพเิศษต่างๆ 5 4 3 2 1 

 11. สามารถเชค็อนิไดอ้ย่างรวดเรว็ 5 4 3 2 1 

 12. สามารถเชค็เอา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 5 4 3 2 1 

 13. ค่าใชจ่้ายต่างๆคดิไดอ้ย่างถกูตอ้ง 5 4 3 2 1 

 14. มกีารอ านวยความสะดวกทีร่วดเรว็ทนัใจ 5 4 3 2 1 

 15. พนกังานตอ้นรบัพดูจาไพเราะ 5 4 3 2 1 

 16. แม่บา้นท าความสะอาดไดเ้ป็นอย่างด ี 5 4 3 2 1 

 17. พนกังานยกกระเป๋าบรกิารไดด้ ี 5 4 3 2 1 

 18. ล็อบบีต้อ้นรบัแขกมบีรรยากาศด ี 5 4 3 2 1 

 19. บรรยากาศทางเดนิหน้าหอ้งพกัรูส้กึสบาย 5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้ารบับริการ  5 4 3 2 1 

 

ท่านจะกลับมาใช้บรกิารใหม่อกีหรอืไม่    

⃞ มาใช้บรกิารอกี   ⃞ ไม่มาใช้บรกิาร เพราะ..............................................................  

 

ขอขอบคุณทา่นผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค  

แบบสมัภาษณ์การวิจยัภาษาองักฤษ 

 

The Siam Palace Hotel 
Guest Questionnaire 

 
1. Where do you come from (Choose one)? 
⃞ Asia   ⃞ South East Asia  ⃞ China 

 ⃞ North America  ⃞ Europe   ⃞ Australia 
 ⃞ South America 
 

2. How do you know Siam Palace? 

⃞ Internet                                  ⃞ Taxi                        ⃞ Friend’s suggestion 

⃞ Other(Please specify)  ................... 

 

3. How many people do you come with? 

⃞ 1                              ⃞ 2                             ⃞ More than 2 people 

 

4. How many time have you visited? 

⃞ First time                             ⃞ 2 – 4 times                ⃞ More than 4 times 

 

5. What is the reason for your visiting? 

⃞ Travel                             ⃞ Relax                        ⃞ Work
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Your Satisfaction During Your Stay 

     Please fill in to the box which you think  

Topic 
Satisfaction level 

Excellent Good Average Bad  worst 

   1. room layout 5 4 3 2 1 

   2. There are beverages reserved in 

room 

5 4 3 2 1 

   3. Bathroom is clean 5 4 3 2 1 

   4.  Available Parking lots 5 4 3 2 1 

  5. Hotel safety 5 4 3 2 1 

  6. Internet service 5 4 3 2 1 

  7. Reasonable room rate 5 4 3 2 1 

  8. Comfortable to travel from the hotel 5 4 3 2 1 

  9. Easy to book a room 5 4 3 2 1 

  10. Promotion and extra service 5 4 3 2 1 

  11. Efficient check in process   5 4 3 2 1 

  12. Efficient check out process 5 4 3 2 1 

  13. Clear and Fast accounting the bill  5 4 3 2 1 

  14. Efficient of room service 5 4 3 2 1 

  15. Receptionists have good manner 5 4 3 2 1 
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  16. Room maid 5 4 3 2 1 

  17. Bell service 5 4 3 2 1 

  18. Relax lobby’s atmosphere 5 4 3 2 1 

  19. Corridor’s atmosphere 5 4 3 2 1 

Overall Satisfaction  5 4 3 2 1 

Do you want to come again to Siam Palace Hotel? 
⃞ Yes  ⃞ No (Please indicate your reasons............................................................. 

Thank you for your time 

We will put all our effort to provide greatest satisfaction for you. 
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ประวติัผู้ศึกษา 

 นายพลสทิธิ ์บุญพจน์ศริ ิเกดิเมือ่วนัที ่23 เมษายน พ.ศ. 2530 กรุงเทพมหานคร ส าเรจ็

การศกึษาระดบัชัน้ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ปีการศกึษาศกึษา 2551 และศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทหลักสูตรบรหิารธุรกิจ

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 

2554 ปจัจุบนัท างานทีโ่รงแรมสยามพาเลส ในต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป 

 

 

 




