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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามิติคุณภาพบริการจากมุมมองของนักทองเที่ยวที่เขาพัก
ในโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมทั้งกอนเขาพักและหลังเขาพักโดยจําแนกตาม
มิติคุณภาพบริการ 5 ดาน (SERVQUAL) กลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติที่เขาพัก
ในโรงแรมจํานวน 400 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่มีขอมูลสมบูรณจํานวน 261 ชุด คิดเปนรอยละ 65.25
และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระหวาง
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักตอการใชบริการโรงแรมดวยเทคนิค Importance
Performance Analysis (IPA)
ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอมิติคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติอยู
ในระดับมากและมีความพึงพอใจตอคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติอยูในระดับมากที่สุด เมื่อทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบระหวางความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักตอการใชบริการโรงแรม
ดวยเทคนิค IPA พบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความคาดหวังสูงและมีความพึงพอใจมากตอบริการของ
โรงแรมในมิติความมั่นใจและมิติการตอบสนองตอลูกคา ซึ่งอยูใน Quadrant II และนักทองเที่ยวให
*ผูเขียนหลัก
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ความสําคัญในระดับตํ่าตอมิติคุณภาพบริการตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได มิติการบริการที่เปน
รูปธรรม และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และไมไดรับการบริการในมิติคุณภาพ
บริการดังกลาวในระดับที่นาพึงพอใจซึ่งอยูใน Quadrant III

คําสําคัญ
คุณภาพบริการ นักทองเที่ยว โรงแรมระดับ 4 ดาว

Abstract
The purpose of this research is to measure service quality from Tourists' perspective toward
four-star hotels in Pattaya, Chonburi Province. This research was conducted by employing
questionnaires that ask for the expectation and perceived services on 5 factors in quality services
(SERVQUAL). Sample size is both Thai and foreigner guests 400 tourists but the complete
questionnaires are 261 tourists or 65 % of sample size. The data were analyzed with descriptive
statistic. The result showed in mean, standard deviation and IPA technique compared the expectation
with satisfaction's customers.
The research findings were as follows: The expectation of both Thai and foreigner tourists
in overall was high. After staying at four-star hotels, satisfaction of these tourists was highest level.
When comparing the expectation and satisfaction's tourists by employing IPA technique, both of
the expectation and satisfaction of tourists in overall are high for assurance and responsiveness
dimension (Quadrant II). Tourists also pay attention to low importance and satisfaction to reliability,
tangible and empathy dimension (Quadrant III).

Keywords
Service Quality, Tourists, Four-Star Hotel

บทนํา
ภาคธุรกิจการทองเที่ยวเปนหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีความสําคัญและมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยางมาก เนื่องจากในชวงกวา 2 ทศวรรษที่ผานมาจะพบวา ธุรกิจดังกลาวสรางรายได และ
มูลคาเพิ่มใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมาก (เสาวณี จันทะพงษ และ กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล, 2558)
โดยเฉพาะเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรเี ปนเมืองทองเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลกทีท่ าํ รายไดใหแกประเทศในแตละป
เปนจํานวนมาก เนื่องจากพัทยาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลายหลาก ระยะทางใน
การเดินทางจากกรุงเทพไมมากนัก นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจึงนิยมเลือกพัทยาเปนหนึ่ง
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ในตัวเลือกสําหรับการทองเที่ยว จากสถิติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยระบุวา การเดินทางแตละครั้ง
นักทองเทีย่ วมีระยะเวลาพํานักเฉลีย่ ในพัทยาประมาณ 3.47 วัน และนักทองเทีย่ วชาวตางชาติพกั นานวันกวา
นักทองเที่ยวชาวไทย (กรมการทองเที่ยว, 2557) โดยในปจจุบัน นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีแนวโนมเลือก
โรงแรมระดับ 4 ดาวสําหรับการเขาพักมากยิ่งขึ้น เชน การตัดสินใจเขาพักของลูกคาในกลุมยุโรปของโรงแรม
ในเครือกลุมเซ็นทารามีแนวโนมเลือกโรงแรมที่เขาพัก จากเดิมเลือกใชบริการเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาว
เปลี่ยนมาเปนตองการเขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวมากขึ้นกวาเดิม (ไทยรัฐออนไลน, 2555) หรือ ศูนยวิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชยระบุวา China Tourism Academy และ Cornell Hospitality Report
ไดกลาวถึง กลุม ลูกคาชาวจีนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการเลือกโรงแรมทีพ่ กั ในระหวางการทองเทีย่ ว จากเดิม
ที่เนนเฉพาะโรงแรมราคาถูก (โรงแรมระดับ 1-2 ดาว) กลายเปนนักทองเที่ยวชาวจีนเลือกโรงแรมที่มีราคา
สูงขึ้นกวาเดิม (โรงแรมระดับ 3-4 ดาว) ทั้งนี้ เนื่องจากชาวจีนที่มาทองเที่ยวในประเทศไทยมีประสบการณ
การเดินทางมากขึน้ และมีความตองการคุณภาพการทองเทีย่ วทีด่ ขี นึ้ กวาเดิม (วิธาน เจริญผล, 2556) โรงแรม
ทีน่ กั ทองเทีย่ วเลือกเขาพักระหวางการทองเทีย่ วจึงเปนหนึง่ ในปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเทีย่ ว
ดังนัน้ ผูป ระกอบการโรงแรมจึงมีความจําเปนตองพัฒนาคุณภาพบริการของโรงแรมใหตรงกับความตองการ
ของลูกคา แนวคิดมิติคุณภาพบริการ SERVQUAL ของ Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) เปนหนึ่ง
ในแนวคิ ด ที่ ถู ก นํ า มาใช ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารของธุ ร กิ จ บริ ก ารหลายประเภทอย า งแพร ห ลาย
เชน โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาศึกษามิติคุณภาพบริการของโรงแรม
ระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรีจากมุมมองนักทองเที่ยวที่เขาพัก เพื่อใหโรงแรมไดทราบถึง
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการใหบริการที่เหมาะสม และ
ตรงใจผูใชบริการตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวใน 5 มิติที่นักทองเที่ยวตองการจากการเขาพัก
ในโรงแรมในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดมิติคุณภาพบริการ 5 มิติ (SERVQUAL) ของ Parasuraman, Berry &
Zeithaml (1991) ไดแก มิติความนาเชื่อถือและไววางใจได มิติความมั่นใจ มิติการบริการที่เปนรูปธรรม
มิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และมิติการตอบสนองตอลูกคาที่มีตอความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ดังภาพที่ 1
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ุ ภาพบริการ
ระดับความคาดหวัง

มิตคิ วามนาเชือ่ ถือและไววางใจได
มิตคิ วามมัน่ ใจ
มิตกิ ารบริการทีเ่ ปนรูปธรรม
มิตกิ ารดูแลเอาใจใสและ
การใหความสนใจตอลูกคา
มิตกิ ารตอบสนองตอลูกคา

ระดับความพึงพอใจ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักทองเทีย่ ว (Tourist) ทีม่ าทองเทีย่ วพัทยาในป พ.ศ. 2557 จํานวน 8,526,786 คน
(ศูนยขอมูลขาวสารเมืองพัทยา, 2557) กลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวใน
เขตพื้นที่พัทยามีจํานวน 400 คน ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรการหากลุมตัวอยาง
ของ Yamane (1973) จากประชากร 8,526,786 คน ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 และกําหนดความผิดพลาด
ที่ยอมรับไดรอยละ 5
2. การเลือกสุมตัวอยาง
ผูวิจัยเลือกสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยเลือกนักทองเที่ยวที่เขาพัก
ในโรงแรมระดั บ 4 ดาวในเขตพื้ น ที่ พั ท ยา จั ง หวั ด ชลบุ รี โดยเลื อ กนั ก ท อ งเที่ ย วที่ มี ค วามยิ น ดี ใ นการ
ตอบแบบสอบถามและเต็มใจในการใหขอมูลหลังเขาพักโรงแรม
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรม โดยแยกระบุตามมิติคุณภาพบริการ 5 มิติ (SERVQUAL) ตามแนวคิดของ
Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) ดังนี้ (1) มิติความนาเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) หมายถึง
ความสามารถในการใหบริการในระดับหนึ่งที่ตองการอยางถูกตองและไววางใจได (2) มิติความมั่นใจ
(Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีความรูและทักษะที่จําเปนในการบริการ มีความสุภาพและเปนมิตรกับ
ลูกคา มีความซื่อสัตยและสามารถสรางความมั่นใจใหแกลูกคาได รวมทั้งความมั่งคงปลอดภัย (3) มิติการ
บริการที่เปนรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สภาพแวดลอม เครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ (4) มิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา (Empathy) หมายถึง ความสามารถ
เขาถึงไดสะดวกและสามารถติดตอไดงาย ความสามารถในการติดตอสื่อสารและเขาใจลูกคา และ (5) มิติ
การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะใหบริการทันทีและใหความชวยเหลือ
ลูกคาเปนอยางดี
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โดยใหคาระดับความเห็นตอความคาดหวัง (กอนเขาพัก) และความพึงพอใจ (หลังเขาพัก)
5 ระดับ (Rating Scale) ไดแก มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และนอยที่สุด (1) โดยมี
ชวงคะแนนและใหความหมาย ดังนี้
4.20-5.00
หมายถึง มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจมากที่สุด
3.40-4.19
หมายถึง มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจมาก
2.60-3.39
หมายถึง มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจปานกลาง
1.80-2.59
หมายถึง มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจนอย
1.00-1.79
หมายถึง มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจนอยที่สุด
สําหรับการตรวจสอบเครื่องมือ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญดานการโรงแรมตรวจสอบ
ความถูกตองเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) และนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุม ตัวอยางเสมือน
(Try Out) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ของสเกลที่ใชวัดระดับความคาดหวังและ
ความพึงพอใจจํานวน 30 ราย โดยคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ Cronbach ไดเทากับ 0.86 ซึง่ หมายถึง เครือ่ งมือ
ทดสอบมีความเชื่อมั่นสูง
4. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และเทคนิ ค Importance-Performance Analysis (IPA) ซึ่ ง ใช อ ธิ บ ายคุ ณ ภาพบริ ก าร
ทีค่ าดหวังกอนเขาพักและหลังเขาพักโรงแรมทัง้ 5 มิติ ทัง้ นี้ IPA เปนเครือ่ งมือวิเคราะหเกีย่ วกับความคาดหวัง
และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใชบริการตามงานวิจัยของศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา (2550)
ที่ประยุกตมาจาก Martilla & James (1997) โดยนําเสนอการวิจัยในรูปกราฟสองมิติ โดยแกน Y เปนระดับ
ความคาดหวังทีม่ ตี อ การบริการ และแกน X เปนระดับความพึงพอใจทีม่ ตี อ การบริการ เมือ่ นําคาความคาดหวัง
และความพึงพอใจในแตละมิติคุณภาพบริการมาเปรียบเทียบกันจะได Quadrant 4 ลักษณะ ดังภาพที่ 2
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ªµ¤Îµ´¤µ
(¨¼oµµ®ª´¼)

Quadrant I
o°Ä®oªµ¤Ä
(Concentrate Here)

Quadrant II
¡¹¡°Än°¨·£´rÂ¨³¦·µ¦
(Keep up the Good Work)
¡¹¡°Ä¤µ

¡¹¡°Äo°¥

Å¤no°Ä®oªµ¤Îµ´¤µ
(Low Priority)
Quadrant III

Ä®o¦·µ¦Åo¸¤µ Ân¨¼oµÅ¤nn°¥Ä®oªµ¤Îµ´

(Possible Overkill)
Quadrant IV

ªµ¤Îµ´o°¥
(¨¼oµµ®ª´ÉÎµ)

ภาพที่ 2: แสดงการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มา: ดัดแปลงจาก Martilla & James (1977) อางถึงใน ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา ( 2550)
Quadrant I (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญมากตอผูบริโภคและไมไดรับ
การตอบสนองอยางเพียงพอ ดังนัน้ ผูป ระกอบการตองใหความสนใจในการปรับปรุงแกไขคุณลักษณะดังกลาว
โดยดวน
Quadrant II (Keep up the Good Work) คือ คุณลักษณะทีม่ คี วามสําคัญสูงตอผูบ ริโภคและผูบ ริโภค
ไดรบั การตอบสนองในระดับทีพ่ งึ พอใจ ดังนัน้ ผูป ระกอบการตองรักษาคุณลักษณะดังกลาวใหอยูใ นระดับสูง
ตอไป
Quadrant III (Low Priority) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญไมมากตอผูบริโภคและผูบริโภคไมได
รับการตอบสนองอยางเพียงพอ อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการไมจาํ เปนตองปรับปรุงแกไขโดยดวนหรือสามารถ
เลื่อนการปรับปรุงคุณลักษณะออกไปกอน เนื่องจากเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญนอยตอผูบริโภค
Quadrant IV (Possible Overkill) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญไมมากตอผูบริโภคและผูบริโภค
ไดรับการบริการในระดับที่นาพึงพอใจ
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ผลการวิจัย
ผลการศึกษาความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอมิติคุณภาพบริการของโรงแรม
ระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยาโดยวิเคราะหภาพรวมของแตละมิติคุณภาพบริการ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังการใชบริการ
ของนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว
¤··»£µ¡¦·µ¦

£µ¡¦ª¤
¤··ªµ¤nµÁºÉ°º°Â¨³ÅªoªµÄÅo (Reliability)
¤··ªµ¤¤´ÉÄ (Assurance)
¤··µ¦¦·µ¦¸ÉÁ}¦¼¦¦¤ (Tangibles)
¤··µ¦¼Â¨Á°µÄÄnÂ¨³µ¦Ä®oªµ¤Än°¨¼oµ
(Empathy)
¤··µ¦°°n°¨¼oµ (Responsiveness)

ªµ¤µ®ª´n°Äo
¦·µ¦
Mean S.D.
Level
4.14 0.65
¤µ
4.11 0.72
¤µ
4.26 0.79 ¤µ¸É»
4.07 0.68
¤µ
4.06 0.80
¤µ

ªµ¤¡¹¡°Ä®¨´Äo
¦·µ¦
Mean S.D.
Level
4.43 0.45 ¤µ¸É»
4.40 0.55 ¤µ¸É»
4.52 0.58 ¤µ¸É»
4.36 0.48 ¤µ¸É»
4.42 0.53 ¤µ¸É»

4.19

4.44

0.78

¤µ

0.53

¤µ¸É»

จากตารางที่ 1 พบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวมีความคาดหวังตอ
มิตคิ ณ
ุ ภาพบริการทัง้ 5 มิตใิ นระดับมาก (Mean = 4.14, S.D. = 0.65) เมือ่ พิจารณามิตคิ ณ
ุ ภาพบริการในแตละมิติ
พบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอมิติความมั่นใจในระดับมากที่สุดเพียงดานเดียว (Mean = 4.26, S.D.
= 0.79) ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอมิติคุณภาพบริการอีก 4 มิติในระดับมาก ไดแก มิติการ
ตอบสนองตอลูกคา (Mean = 4.19, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ มิติความนาเชื่อถือและไววางใจได (Mean =
4.11, S.D. = 0.72) มิติการบริการที่เปนรูปธรรม (Mean = 4.07, S.D. = 0.68) และมิติการดูแลเอาใจใสและ
การใหความสนใจตอลูกคา (Mean = 4.06, S.D. = 0.80) ตามลําดับ
ุ ภาพบริการทัง้ 5 มิติ
โดยภาพรวมนักทองเทีย่ วทีเ่ ขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวมีความพึงพอใจตอมิตคิ ณ
ในระดับมากทีส่ ดุ (Mean = 4.43, S.D. = 0.45) เมือ่ พิจารณามิตคิ ณ
ุ ภาพบริการในแตละมิติ พบวา นักทองเทีย่ ว
มีความพึงพอใจตอมิติความมั่นใจมากที่สุด (Mean = 4.52, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ มิติการตอบสนอง
ตอลูกคา (Mean = 4.44, S.D. = 0.53) มิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา (Mean = 4.42,
S.D. = 0.53) มิตคิ วามนาเชือ่ ถือและไววางใจได (Mean = 4.40, S.D. = 0.55) และมิตกิ ารบริการทีเ่ ปนรูปธรรม
(Mean = 4.36, S.D. = 0.48) ตามลําดับ
เมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรม
ระดับ 4 ดาวดวยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) ทัง้ ภาพรวมและรายดานของมิตคิ ณ
ุ ภาพ
บริการทั้ง 5 มิติไดผลการวิจัย ดังนี้
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Quadrant••••


QuadrantII
B

E
A
QuadrantIII
D
C

QuadrantIV

ภาพที่ 3: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก
ในโรงแรมระดับ 4 ดาวในภาพรวม
ภาพที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวในภาพรวม พบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอมิติความมั่นใจ (จุด B)
และมิตกิ ารตอบสนองตอลูกคา (จุด E) อยูใ นระดับสูง แตมคี วามคาดหวังตอมิตคิ วามนาเชือ่ ถือและไววางใจ
ได (จุด A) มิติการบริการที่เปนรูปธรรม (จุด C) และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา
(จุด D) อยูในระดับตํ่า
นอกจากนี้ นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติความมั่นใจ (จุด B) และมิติการตอบสนองตอลูกคา
(จุด E) อยูในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได (จุด A) มิติการบริการที่เปน
รูปธรรม (จุด C) และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา (จุด D) อยูในระดับตํ่า
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ภาพที่ 4: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักใน
โรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได
ภาพที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได พบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวัง
ตอดานการใหบริการตรงตามเวลาที่กําหนดหรือไดรับตามที่ไดใหคํามั่นสัญญาไว (จุด B-rel) ดานพนักงาน
ไดรบั การอบรมและมีความรูใ นการบริการ (จุด C-rel) ดานความแมนยําของพนักงานในการใหขอ มูลเกีย่ วกับ
การบริการของโรงแรม (จุด E-rel) และดานความแมนยําและความถูกตองในการเรียกเก็บชําระเงิน (จุด F-rel)
อยูในระดับสูง ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานพนักงานใหบริการไดถูกตองในครั้งแรก
(จุด A-rel) และดานพนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี (จุด D-rel) ในระดับตํ่า
นักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจตอมิตคิ วามนาเชือ่ ถือและไววางใจได พบวา นักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจ
ตอดานพนักงานไดรับการอบรมและมีความรูในการบริการ (จุด C-rel) ดานความแมนยําของพนักงาน
ในการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการของโรงแรม (จุด E-rel) และดานความแมนยําและความถูกตองใน
การเรียกเก็บชําระเงิน (จุด F-rel) อยูในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอดานพนักงานใหบริการไดถูกตอง
ในครั้งแรก (จุด A-rel) ดานการใหบริการตรงตามเวลาที่กําหนดหรือไดรับตามที่ไดใหคํามั่นสัญญาไว
(จุด B-rel) และดานพนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี (จุด D-rel) ในระดับตํ่า
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ภาพที่ 5: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก
ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความมั่นใจ
ภาพที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความมั่นใจพบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานโรงแรมมีระบบ
การจัดการทีส่ ามารถสรางความรูส กึ ปลอดภัยในระหวางพัก (จุด C-ass) และดานความรับผิดชอบของโรงแรม
ตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (จุด D-ass) ในระดับสูง ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานพนักงาน
มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทและเปนมิตร (จุด A-ass) และดานพนักงานมีความรูในงานของตน
(จุด B-ass) ในระดับตํ่า
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติความมั่นใจ พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานโรงแรม
มีระบบการจัดการที่สามารถสรางความรูสึกปลอดภัยในระหวางพัก (จุด C-ass) และดานความรับผิดชอบ
ของโรงแรมตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (จุด D-ass) ในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอดานพนักงาน
มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทและเปนมิตร (จุด A-ass) และดานพนักงานมีความรูในงานของตน
(จุด B-ass) ในระดับตํ่า
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ภาพที่ 6: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก
ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการบริการที่เปนรูปธรรม
ภาพที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการบริการที่เปนรูปธรรม พบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอ
ดานความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ภายในหองพัก (จุด A-tang) ดานความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ภายนอก
หองพัก (จุด B-tang) ดานการตกแตงภายในโรงแรม (จุด C-tang) ดานการตกแตงภายนอกโรงแรม
(จุด D-tang) ดานความสะอาดและความปลอดภัยของสระวายนํ้าและหองฟตเนส (จุด E-tang) ดานการ
มีอินเตอรเน็ตไรสาย (Wi-fi) ใหบริการฟรี สัญญาณแรงทั่วถึงทุกพื้นที่ (จุด F-tang) ดานการมีเอกสารและ
บริการใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจบริเวณรอบที่พักที่ถูกตองและทันสมัย (จุด G-tang)
ดานความสะอาดและความสบายของหองพัก (จุด H-tang) ดานความสะอาดของหองนํา้ และสุขภัณฑภายใน
หองพัก (จุด I-tang) ดานการแตงกายของพนักงานที่ใหบริการ สุภาพเรียบรอยและสะอาด (จุด J-tang)
ดานของแจกฟรี (Complimentary) ของโรงแรม เชน สบู แชมพู (จุด K-tang) ในระดับสูง ในขณะทีน่ กั ทองเทีย่ ว
มีความคาดหวังตอดานพื้นที่ที่เปนสัดสวนสําหรับคนสูบบุหรี่แสดงไวอยางชัดเจน (จุด L-tang) ดานการมี
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ เชน ทางลาด บารพยุงตัว (จุด M-tang) และดานการมีบริการที่จอดรถ
อยางเพียงพอ (จุด N-tang) ในระดับตํ่า
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นักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจตอมิตกิ ารบริการทีเ่ ปนรูปธรรม พบวา นักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจตอ
ดานความพรอมของอุปกรณตา ง ๆ ภายนอกหองพัก (จุด B-tang) ดานการตกแตงภายในโรงแรม (จุด C-tang)
ดานการตกแตงภายนอกโรงแรม (จุด D-tang) ดานความสะอาดและความปลอดภัยของสระวายนํ้าและ
หองฟตเนส (จุด E-tang) ดานความสะอาดและความสบายของหองพัก (จุด H-tang) ดานความสะอาด
ของหองนํา้ และสุขภัณฑภายในหองพัก (จุด I-tang) ดานการแตงกายของพนักงานทีใ่ หบริการ สุภาพเรียบรอย
และสะอาด (จุด J-tang) ดานของแจกฟรีของโรงแรม (จุด K-tang) ดานพื้นที่ที่เปนสัดสวนสําหรับคนสูบบุหรี่
แสดงไวอยางชัดเจน (จุด L-tang) ดานการมีบริการที่จอดรถอยางเพียงพอ (จุด N-tang) ในระดับสูง
ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ภายในหองพัก
(จุด A-tang) ดานการมีอินเตอรเน็ตไรสายใหบริการฟรี สัญญาณแรงทั่วถึงทุกพื้นที่ (จุด F-tang) ดานการ
มีเอกสารและบริการใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจบริเวณรอบที่พักที่ถูกตองและทันสมัย
(จุด G-tang) และดานการมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ (จุด M-tang) ในระดับตํ่า

ภาพที่ 7: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก
ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา
ภาพที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา พบวา นักทองเที่ยว
มีความคาดหวังตอดานความสามารถในการจดจําลูกคาของพนักงาน (จุด D-em) และดานการรับฟงคํารองเรียน
ของลูกคาอยางเต็มใจ (จุด E-em) ในระดับสูง ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานความสนใจ
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ของพนักงานถึงความตองการพิเศษของลูกคา (จุด A-em) ดานความสามารถของพนักงานในการแกปญหา
(จุด B-em) และดานการเรียกชื่อลูกคาในการใหบริการ (จุด C-em) ในระดับตํ่า
นักทองเทีย่ วมีความพึงพอใจตอมิตกิ ารดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา พบวา นักทองเทีย่ ว
มี ค วามพึ ง พอใจต อ ด า นความสนใจของพนั ก งานถึ ง ความต อ งการพิ เ ศษของลู ก ค า (จุ ด A-em)
ดานความสามารถของพนักงานในการแกปญหา (จุด B-em) ดานความสามารถในการจดจําลูกคาของ
พนักงาน (จุด D-em) และดานการรับฟงคํารองเรียนของลูกคาอยางเต็มใจ (จุด E-em) ในระดับสูง และ
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานการเรียกชื่อลูกคาในการใหบริการ (จุด C-em) ในระดับตํ่า
QuadrantI

CͲres

QuadrantII

AͲ


EͲ

QuadrantIII
BͲres

QuadrantIV
DͲres

ภาพที่ 8: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก
ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการตอบสนองตอลูกคา
ภาพที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการตอบสนองตอลูกคา พบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอ
ดานความเต็มใจของพนักงานใหความชวยเหลือแกลกู คาทันที (จุด A-res) ดานการแกไขปญหาของลูกคาเปนไป
อยางรวดเร็ว (จุด C-res) และดานการบริการเช็คอิน-เช็คเอาทอยางรวดเร็วถูกตองและแมนยํา (จุด E-res)
ในระดับสูง ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว (จุด B-res)
และดานการแสดงออกทางภาษากายที่ดีและเหมาะสมของพนักงาน (จุด D-res) ในระดับตํ่า
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นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติการตอบสนองตอลูกคา พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ
ดานการแกไขปญหาของลูกคาเปนไปอยางรวดเร็ว (จุด C-res) และดานการแสดงออกทางภาษากายทีด่ แี ละ
เหมาะสมของพนักงาน (จุด D-res) ในระดับสูง และนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานความเต็มใจของ
พนักงานใหความชวยเหลือแกลูกคาทันที (จุด A-res) ดานการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว (จุด B-res) และ
ดานการบริการเช็คอิน-เช็คเอาทอยางรวดเร็วถูกตองและแมนยํา (จุด E-res) ในระดับตํ่า

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษามิติคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยาจากมุมมองนักทองเที่ยว
ที่เขาพักพบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอมิติคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติในระดับมากและ
มีความพึงพอใจตอคุณภาพบริการทัง้ 5 มิตใิ นระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Kunlaya Sroysing
(2016) ในประเด็นทีว่ า ภาพรวมความคาดหวังของนักทองเทีย่ วทีเ่ ขาพักโรงแรมในเขตพืน้ ทีพ่ ทั ยาอยูใ นระดับ
มากและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมในพื้นที่
พัทยา เปนที่ตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวสําคัญและมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศไทย โรงแรมดังกลาวจะตอง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของโรงแรมระดับ 4 ดาวอยูแ ลว นอกจากนี้ สภาพการแขงขันทางธุรกิจการบริการโรงแรม
ในพื้นที่พัทยาคอนขางสูง ทําใหโรงแรมดังกลาวตางตองพยายามสรางความพึงพอใจตอแขกเขาพักอยูเสมอ
เชนกัน ทั้งนี้เพื่อสรางความประทับใจในการเขาพักและรักษาระดับการตัดสินใจในการเขาพักซํ้าในอนาคต
ซึ่งในงานวิจัยนี้ แสดงใหทราบถึงศักยภาพของโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรีวายังคง
สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เขาพักทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดเปนอยางดี
สําหรับประเด็นผลการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วทีเ่ ขาพัก
โรงแรมระดับ 4 ดาวดวยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) พบวา โดยภาพรวมนักทองเทีย่ ว
มีความคาดหวังและพึงพอใจตอมิติคุณภาพบริการเพียง 2 Quadrant คือ Quadrant II และ Quadrant III
กลาวคือ โดยภาพรวมนักทองเทีย่ วมีความคาดหวังสูงและความพึงพอใจมากตอบริการของโรงแรม (Quadrant II)
ในมิติความมั่นใจและมิติการตอบสนองตอลูกคา มิติทั้งสองแสดงใหเห็นวาโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่
พัทยาสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ดังนั้นโรงแรมจึงควรรักษาคุณภาพของมิติ
บริการทั้งสองอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนหนึ่งในปจจัยที่สงผลตอการเขาพักโรงแรมซํ้าในอนาคต
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทั้ง 2 มิติรายดานขางตน
ดวยเทคนิค IPA พบวา
1. ในมิตคิ วามมัน่ ใจ โรงแรมสามารถรักษาคุณภาพบริการในดานระบบการจัดการทีส่ ามารถสราง
ความรูสึกปลอดภัยในระหวางพัก (จุด C-ass) และความรับผิดชอบของโรงแรมตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
(จุด D-ass) ไดดี ซึ่งทั้ง 2 ดานอยูใน Quadrant II นักทองเที่ยวดังกลาวสะทอนความตองการและให
ความสําคัญทั้ง 2 ดาน เนื่องจากนักทองเที่ยวตองการความสบายใจและความปลอดภัยตลอดระยะเวลา
ของการใชบริการโรงแรม ซึง่ สอดคลองกับ ศุภกร เสรีรตั น (2544) ทีก่ ลาวถึงทฤษฎีลาํ ดับขัน้ ความตองการของ
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มาสโลว ที่ ว  า มนุ ษ ย มี ค วามต อ งการลํ า ดั บ ขั้ น บั น ได 5 ขั้ น เมื่ อ ลํ า ดั บ ขั้ น ความต อ งการทางร า งกาย
(Physiological Needs) ได รั บ การตอบสนองแล ว ความต อ งการความปลอดภั ย (Safety Needs)
เปนความตองการทีส่ าํ คัญอันดับทีส่ อง อยางไรก็ตาม อนุพนั ธ กิจพันธพานิช (2538) กลาวเสริมวา โรงแรมจําเปน
ตองตระหนักในการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยและการแกปญหาที่อาจจะเกิดใหพรอมเชนกัน
ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางความมัน่ ใจและความปลอดภัยแกแขกผูเ ขาพัก เชน ตูน ริ ภัย (Self-Deposit Box) สําหรับใหแขก
ฝากของมีคาไว หรือจัดแผนกเก็บของที่แขกลืมทิ้งไว (Lost and Found Section) เปนตน
ในขณะที่ ผลการศึกษาใน Quadrant III พบวา นักทองเที่ยวคาดหวังตอดานพนักงานมีความสุภาพ
ออนนอม มีมารยาทและเปนมิตร และดานพนักงานมีความรูใ นงานของตน ในระดับตํา่ และมีความพึงพอใจ
ทั้ง 2 ดานในระดับตํ่าเชนกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักทองเที่ยวที่เขาพักตางเชื่อมั่นในมาตรฐานของโรงแรม
ระดับ 4 ดาวอยูแ ลว จึงทําใหนกั ทองเทีย่ วไมไดใหความสําคัญดานนีเ้ ปนพิเศษ ซึง่ ไมสอดคลองกับ Evans (2011)
ทีก่ ลาววา ลูกคาสวนมากมักตองการพนักงานบริการทีม่ คี วามสุภาพ มีมารยาทและเปนมิตรตอการรับบริการ
นอกจากนี้ คุณภาพของพนักงานบริการทีด่ ใี นการมีปฏิสมั พันธกบั แขกผูเ ขาพักยังเปนสิง่ สําคัญตอการสงมอบบริการ
ที่เปนเลิศเพื่อสรางความไววางใจและความเชื่อมั่นใหแกผูเขาพัก อยางไรก็ตาม ฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท
(2555) ที่อางถึงแนวคิดของ George & John กลาววา พนักงานที่มีความสุภาพและมีความเปนมิตรสามารถ
สงมอบคุณภาพบริการที่ดแี กลูกคาไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเชนกัน
2. ในมิติการตอบสนองตอลูกคา ใน Quadrant I พบวา นักทองเที่ยวใหความสําคัญสูงตอ
ดานความเต็มใจของพนักงานใหความชวยเหลือแกลูกคาทันที (จุด A-res) และการบริการเช็คอิน-เช็คเอาท
อยางรวดเร็วถูกตองและแมนยํา (จุด E-res) และยังไมไดรบั การตอบสนองดานดังกลาวอยางเพียงพอ เนือ่ งจาก
โรงแรมยังใหบริการไดไมตรงใจกับความคาดหวังนักทองเที่ยวมากนัก นักทองเที่ยวยังตองการความรวดเร็ว
และความเอาใจใสตอการชวยเหลือแขกผูเขาพัก ในทางกลับกัน ผลการวิจัยดานนี้ยังสะทอนไดถึงคุณภาพ
ของพนักงานทีอ่ าจตองปรับปรุงเพิม่ เติมและคุณภาพของการบริการในจุดการเช็คอิน-เช็คเอาททยี่ งั ไมตอบสนอง
ตอความคาดหวังของแขกผูเขาพัก นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา มิติดานการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว
(จุด B-res) เปนดานที่โรงแรมอาจสามารถใหความสําคัญนอยลง เนื่องจากนักทองเที่ยวเห็นวาไมสําคัญ
และไมพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับ ซึ่งไมสอดคลองกับฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท (2555) ที่อางถึง
สุทธาทิพย แกวเพ็ชร (2552) ทีว่ า การบริการทีร่ วดเร็วเปนดานทีส่ าํ คัญในการสรางความพึงพอใจในการบริการ
ใหลูกคาได อยางไรก็ตาม ดานที่โรงแรมใหบริการไดดีมากแตนักทองเที่ยวไมคอยใหความสําคัญซึ่งอยูใน
Quadrant IV คือ ดานการแสดงออกทางภาษากายที่ดีและเหมาะสมของพนักงาน (จุด D-res) เนื่องจาก
นักทองเทีย่ วยังไมไดใหความสําคัญของภาษากายของพนักงานมากนักและระยะเวลาทีน่ กั ทองเทีย่ วไดสอ่ื สาร
โดยตรงกับพนักงานไมมาก และสวนมากนักทองเที่ยวในพื้นที่พัทยาเปนนักทองเที่ยวที่ออกจากโรงแรม
เพื่อทํากิจกรรมภายนอก นอกจากนี้ โดยภาพรวมนักทองเที่ยวใหความสําคัญตอมิติคุณภาพบริการอีก 3 มิติ
ในระดับตํา่ และไมไดรบั การบริการในมิตคิ ณ
ุ ภาพบริการดังกลาวในระดับทีน่ า พึงพอใจ ไดแก มิตคิ วามนาเชือ่ ถือ
และไววางใจได มิติการบริการที่เปนรูปธรรม และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา
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สรุป
โดยภาพรวมของนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวมีความคาดหวังในมิติคุณภาพบริการ
ทั้ง 5 มิติ ไดแก มิติความนาเชื่อถือและไววางใจได มิติความมั่นใจ มิติการบริการที่เปนรูปธรรม มิติการดูแล
เอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และมิติการตอบสนองตอลูกคาในระดับมาก หลังใชบริการมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลีย่ ตอการใชบริการในระดับมากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ มือ่ แยกรายมิติ พบวา นักทองเทีย่ วมีความคาดหวัง
ตอมิตคิ วามมัน่ ใจในระดับมากทีส่ ดุ และมีความคาดหวังตอมิตคิ วามนาเชือ่ ถือและไววางใจได มิตกิ ารบริการ
ทีเ่ ปนรูปธรรม มิตกิ ารดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และมิตกิ ารตอบสนองตอลูกคาในระดับมาก
อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติบริการทั้ง 5 มิติในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ผลการศึกษา
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวดวยเทคนิค IPA พบวา โดยภาพรวม
นักทองเทีย่ วมีความคาดหวังสูงและความพึงพอใจมากตอบริการของโรงแรม (Quadrant II ) ในมิตคิ วามมัน่ ใจ
และมิติการตอบสนองตอลูกคา และนักทองเที่ยวใหความคาดหวังตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได
มิติการบริการที่เปนรูปธรรม และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคาในระดับตํ่าและ
มีความพึงพอใจตอมิติทั้ง 3 ดังกลาวในระดับตํ่า (Quadrant III )
ผูวิจัยขอเสนอแนะบางประเด็นเพื่อใหโรงแรมสามารถสงมอบมิติคุณภาพบริการที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้
1. โรงแรมควรให ค วามสํ า คั ญ ต อ ด า นการอบรมและฝ ก ฝนการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
อยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบการฝกอบรมของฝายทรัพยากรมนุษยเพื่อ
ใหพนักงานใหบริการไดอยางถูกตอง
2. อาจมีโรงแรมระดับ 4 ดาวบางแหงในเขตพื้นที่พัทยาที่ยังไมใหบริการอินเตอรเน็ตฟรี หรือ
สัญญาณไมแรงครอบคลุมทัว่ ถึงทุกพืน้ ทีข่ องโรงแรม ดังนัน้ โรงแรมระดับ 4 ดาวจึงควรจัดหาบริการอินเตอรเน็ตฟรี
และครอบคลุมทุกพืน้ ทีภ่ ายในโรงแรม เนือ่ งจากปจจุบนั อินเตอรเน็ตถือเปนปจจัยทีม่ สี ว นสําคัญตอการทองเทีย่ ว
ยุคใหม และนักทองเที่ยวสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเปนดัชนีอันดับตน ๆ ในการเลือกที่พักหรือการเขาพักซํ้า
ในครั้งถัดไป
สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
1. เนือ่ งจากการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปริมาณ ดังนัน้ อาจทําการวิจยั มิตคิ ณ
ุ ภาพบริการของ
โรงแรมระดับ 4 ดาวในเชิงคุณภาพ เพื่อใหผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจเพิ่มมากขึ้น
2. การขยายพื้นที่ผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบมิติคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวใน
จังหวัดทองเที่ยวอื่น ๆ เชน เชียงใหม หรือภูเก็ต เปนตน

ขอจํากัดในงานวิจัย
ผูวิจัยสามารถเก็บตัวอยางที่สมบูรณไดเพียง 261 ราย คิดเปนรอยละ 65.25 เนื่องจากมีขอจํากัด
ในงานวิจัยหลายประการ ไดแก ระยะเวลาในการวิจัยที่จํากัด การยินดีและเต็มใจของผูตอบแบบสอบถาม
การยินดีของโรงแรมในกลุมตัวอยาง ทั้งนี้ ผูวิจัยไดปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขของโรงแรมโดยคํานึงถึง
หลักจรรยาบรรณการวิจัยเปนสําคัญ
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