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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษามิติคุณภาพบริการจากมุมมองของนักทองเท่ียวท่ีเขาพัก          

ในโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพ้ืนที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมทั้งกอนเขาพักและหลังเขาพักโดยจําแนกตาม             

มิติคุณภาพบริการ 5 ดาน (SERVQUAL) กลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติที่เขาพัก               

ในโรงแรมจํานวน 400 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามท่ีมีขอมูลสมบูรณจํานวน 261 ชุด คิดเปนรอยละ 65.25 

และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระหวาง          

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักตอการใชบริการโรงแรมดวยเทคนิค Importance 

Performance Analysis (IPA) 

 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอมิติคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติอยู             

ในระดับมากและมีความพึงพอใจตอคุณภาพบริการท้ัง 5 มิติอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อทําการวิเคราะห       

เปรียบเทียบระหวางความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักตอการใชบริการโรงแรม       

ดวยเทคนิค IPA พบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวมีความคาดหวังสูงและมีความพึงพอใจมากตอบริการของ

โรงแรมในมิติความมั่นใจและมิติการตอบสนองตอลูกคา ซึ่งอยูใน Quadrant II และนักทองเที่ยวให               
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ความสําคัญในระดับตํ่าตอมิติคุณภาพบริการตอมิติความนาเช่ือถือและไววางใจได มิติการบริการท่ีเปน         

รูปธรรม และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และไมไดรับการบริการในมิติคุณภาพ  

บริการดังกลาวในระดับที่นาพึงพอใจซ่ึงอยูใน 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 ทศวรรษท่ีผานมาจะพบวา ธุรกิจดังกลาวสรางรายได และ

มูลคาเพ่ิมใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมาก (เสาวณี จันทะพงษ และ กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล, 2558)       

โดยเฉพาะเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรุเีปนเมอืงทองเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกทีท่าํรายไดใหแกประเทศในแตละป      

เปนจํานวนมาก เนื่องจากพัทยาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลายหลาก ระยะทางใน         

การเดินทางจากกรุงเทพไมมากนัก นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจึงนิยมเลือกพัทยาเปนหนึ่ง         
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ในตัวเลือกสําหรับการทองเที่ยว จากสถิติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยระบุวา การเดินทางแตละครั้ง    

นกัทองเทีย่วมีระยะเวลาพาํนกัเฉลีย่ในพทัยาประมาณ 3.47 วนั และนกัทองเทีย่วชาวตางชาติพกันานวนักวา

นักทองเที่ยวชาวไทย (กรมการทองเที่ยว, 2557) โดยในปจจุบัน นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีแนวโนมเลือก

โรงแรมระดับ 4 ดาวสําหรับการเขาพักมากยิ่งขึ้น เชน การตัดสินใจเขาพักของลูกคาในกลุมยุโรปของโรงแรม

ในเครือกลุมเซ็นทารามีแนวโนมเลือกโรงแรมท่ีเขาพัก จากเดิมเลือกใชบริการเฉพาะโรงแรมระดับ 5 ดาว 

เปลี่ยนมาเปนตองการเขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวมากข้ึนกวาเดิม (ไทยรัฐออนไลน, 2555) หรือ ศูนยวิจัย

เศรษฐกจิและธรุกจิ ธนาคารไทยพาณิชยระบวุา China Tourism Academy และ Cornell Hospitality Report 

ไดกลาวถึง กลุมลกูคาชาวจีนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเลือกโรงแรมท่ีพกัในระหวางการทองเท่ียว จากเดิม

ที่เนนเฉพาะโรงแรมราคาถูก (โรงแรมระดับ 1-2 ดาว) กลายเปนนักทองเท่ียวชาวจีนเลือกโรงแรมท่ีมีราคา     

สูงขึ้นกวาเดิม (โรงแรมระดับ 3-4 ดาว) ทั้งนี้ เนื่องจากชาวจีนที่มาทองเที่ยวในประเทศไทยมีประสบการณ  

การเดินทางมากข้ึน และมคีวามตองการคณุภาพการทองเทีย่วทีด่ขีึน้กวาเดมิ (วธิาน เจรญิผล, 2556) โรงแรม

ทีน่กัทองเท่ียวเลือกเขาพกัระหวางการทองเท่ียวจงึเปนหน่ึงในปจจยัสําคญัตอการตัดสนิใจเดินทางทองเท่ียว 

ดงัน้ัน ผูประกอบการโรงแรมจงึมคีวามจาํเปนตองพฒันาคณุภาพบรกิารของโรงแรมใหตรงกบัความตองการ

ของลูกคา แนวคิดมิติคุณภาพบริการ SERVQUAL ของ Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) เปนหนึ่ง

ในแนวคิดที่ถูกนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจบริการหลายประเภทอยางแพรหลาย                 

เชน โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงนาํแนวคิดดังกลาวมาศึกษามิติคุณภาพบริการของโรงแรม

ระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรีจากมุมมองนักทองเที่ยวที่เขาพัก เพื่อใหโรงแรมไดทราบถึง      

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการใหบริการที่เหมาะสม และ          

ตรงใจผูใชบริการตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 เพื่อศึกษาคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวใน 5 มิติที่นักทองเท่ียวตองการจากการเขาพัก     

ในโรงแรมในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีใชแนวคิดมิติคุณภาพบริการ 5 มิติ (SERVQUAL) ของ Parasuraman, Berry & 

Zeithaml (1991) ไดแก มิติความนาเช่ือถือและไววางใจได มิติความม่ันใจ มิติการบริการท่ีเปนรูปธรรม          

มิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และมิติการตอบสนองตอลูกคาที่มีตอความคาดหวัง    

และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพ้ืนที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

      ประชากร คอื นกัทองเทีย่ว (Tourist) ทีม่าทองเท่ียวพทัยาในป พ.ศ. 2557 จาํนวน 8,526,786 คน 

(ศูนยขอมูลขาวสารเมืองพัทยา, 2557) กลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวใน        

เขตพ้ืนที่พัทยามีจํานวน 400 คน ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรการหากลุมตัวอยาง               

ของ Yamane (1973) จากประชากร 8,526,786 คน ทีร่ะดบัความเช่ือม่ันรอยละ 95 และกาํหนดความผิดพลาด

ที่ยอมรับไดรอยละ 5 

 2. การเลือกสุมตัวอยาง

      ผูวิจัยเลือกสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยเลือกนักทองเท่ียวท่ีเขาพัก     

ในโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเลือกนักทองเที่ยวที่มีความยินดีในการ                    

ตอบแบบสอบถามและเต็มใจในการใหขอมูลหลังเขาพักโรงแรม 

 3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

        เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวัง และความพึงพอใจของ          

นักทองเท่ียวท่ีเขาพักโรงแรม โดยแยกระบุตามมิติคุณภาพบริการ 5 มิติ (SERVQUAL) ตามแนวคิดของ 

Parasuraman, Berry & Zeithaml (1991) ดังนี้ (1) มิติความนาเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) หมายถึง 

ความสามารถในการใหบริการในระดับหนึ่งที่ตองการอยางถูกตองและไววางใจได (2) มิติความมั่นใจ             

(Assurance) หมายถึง ผูใหบริการมีความรูและทักษะที่จําเปนในการบริการ มีความสุภาพและเปนมิตรกับ

ลูกคา มีความซื่อสัตยและสามารถสรางความม่ันใจใหแกลูกคาได รวมทั้งความม่ังคงปลอดภัย (3) มิติการ

บริการที่เปนรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สภาพแวดลอม เครื่องมือและ

อุปกรณตาง ๆ (4) มิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา (Empathy) หมายถึง ความสามารถ

เขาถึงไดสะดวกและสามารถติดตอไดงาย ความสามารถในการติดตอสื่อสารและเขาใจลูกคา และ (5) มิติ

การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะใหบริการทันทีและใหความชวยเหลือ

ลูกคาเปนอยางดี

มติคิณุภาพบรกิาร
มติคิวามนาเชือ่ถอืและไววางใจได

มติคิวามม่ันใจ

มติกิารบรกิารทีเ่ปนรปูธรรม

มติกิารดแูลเอาใจใสและ

การใหความสนใจตอลูกคา

มติกิารตอบสนองตอลกูคา

ระดบัความคาดหวัง ระดบัความพึงพอใจ
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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  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจมากท่ีสุด

  3.40-4.19   หมายถึง  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจมาก

  2.60-3.39   หมายถงึ  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจปานกลาง

  1.80-2.59   หมายถึง  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจนอย

  1.00-1.79   หมายถึง  มีระดับความคาดหวังหรือความพึงพอใจนอยที่สุด

 

  สําหรับการตรวจสอบเคร่ืองมือ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญดานการโรงแรมตรวจสอบ           

ความถูกตองเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตวัอยางเสมือน  

(Try Out) เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ของสเกลท่ีใชวัดระดับความคาดหวังและ    

ความพึงพอใจจาํนวน 30 ราย โดยคาสมัประสทิธิแ์อลฟาของ Cronbach ไดเทากบั 0.86 ซึง่หมายถึง เคร่ืองมือ

ทดสอบมีความเช่ือม่ันสูง

 4. การวิเคราะหขอมูล

      สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard        

Deviation) และเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) ซึ่งใชอธิบายคุณภาพบริการ                              

ท่ีคาดหวังกอนเขาพกัและหลงัเขาพักโรงแรมท้ัง 5 มติ ิ ทัง้นี ้ IPA เปนเคร่ืองมือวเิคราะหเกีย่วกบัความคาดหวัง 

และความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการใชบริการตามงานวิจัยของศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา (2550)           

ที่ประยุกตมาจาก Martilla & James (1997) โดยนําเสนอการวิจัยในรูปกราฟสองมิติ โดยแกน Y เปนระดับ

ความคาดหวังทีม่ตีอการบริการ และแกน X เปนระดับความพึงพอใจท่ีมตีอการบริการ เมือ่นาํคาความคาดหวัง

และความพึงพอใจในแตละมิติคุณภาพบริการมาเปรียบเทียบกันจะได Quadrant 4 ลักษณะ ดังภาพที่ 2 
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(Low Priority) 
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ภาพที่ 2:  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการ

ที่มา: ดัดแปลงจาก Martilla & James (1977) อางถึงใน ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา ( 2550)

 

 Quadrant I (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญมากตอผูบริโภคและไมไดรับ      

การตอบสนองอยางเพยีงพอ ดงันัน้ ผูประกอบการตองใหความสนใจในการปรบัปรงุแกไขคณุลักษณะดงักลาว

โดยดวน

 Quadrant II (Keep up the Good Work) คอื คณุลกัษณะทีม่คีวามสาํคญัสงูตอผูบริโภคและผูบริโภค

ไดรบัการตอบสนองในระดบัทีพ่งึพอใจ ดงันัน้ ผูประกอบการตองรกัษาคณุลกัษณะดงักลาวใหอยูในระดบัสงู

ตอไป

 Quadrant III (Low Priority) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญไมมากตอผูบริโภคและผูบริโภคไมได

รบัการตอบสนองอยางเพียงพอ อยางไรกต็าม ผูประกอบการไมจาํเปนตองปรับปรุงแกไขโดยดวนหรอืสามารถ

เลื่อนการปรับปรุงคุณลักษณะออกไปกอน เนื่องจากเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญนอยตอผูบริโภค

 Quadrant IV (Possible Overkill) คือ คุณลักษณะที่มีความสําคัญไมมากตอผูบริโภคและผูบริโภค

ไดรับการบริการในระดับที่นาพึงพอใจ
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ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอมิติคุณภาพบริการของโรงแรม

ระดับ 4 ดาวในเขตพื้นที่พัทยาโดยวิเคราะหภาพรวมของแตละมิติคุณภาพบริการ ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคาดหวังกอนใชบริการและความพึงพอใจหลังการใชบริการ      

ของนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว

 
  

Mean S.D. Level Mean S.D. Level 
 4.14 0.65  4.43 0.45  

 (Reliability)  4.11 0.72  4.40 0.55  
 (Assurance)   4.26 0.79  4.52 0.58  

 (Tangibles) 4.07 0.68  4.36 0.48  
 

(Empathy) 
4.06 0.80  4.42 0.53  

 (Responsiveness) 4.19 0.78  4.44 0.53  

 จากตารางที่ 1 พบวา โดยภาพรวมนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวมีความคาดหวังตอ       

มติคิณุภาพบรกิารทัง้ 5 มติใินระดบัมาก (Mean = 4.14, S.D. = 0.65) เมือ่พจิารณามิตคิณุภาพบริการในแตละมิติ 

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

 โดยภาพรวมนักทองเทีย่วทีเ่ขาพกัโรงแรมระดับ 4 ดาวมคีวามพงึพอใจตอมิตคิณุภาพบริการทัง้ 5 มติิ

ในระดับมากทีส่ดุ (Mean = 4.43, S.D. = 0.45) เมือ่พจิารณามิตคิณุภาพบริการในแตละมติ ิพบวา นกัทองเท่ียว

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) มติคิวามนาเช่ือถอืและไววางใจได (Mean = 4.40, S.D. = 0.55) และมติิการบรกิารทีเ่ปนรูปธรรม 

(Mean = 4.36, S.D. = 0.48) ตามลําดับ

 เมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรม

ระดบั 4 ดาวดวยเทคนคิ Importance-Performance Analysis (IPA) ทัง้ภาพรวมและรายดานของมติคิณุภาพ

บริการทั้ง 5 มิติไดผลการวิจัย ดังนี้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 151

 

Quadrant•••• Quadrant II 

Quadrant III Quadrant IV 
A 

B 

C D 

E 
 

 

ภาพที่ 3: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก

               ในโรงแรมระดับ 4 ดาวในภาพรวม

 ภาพที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวในภาพรวม พบวา นักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอมิติความมั่นใจ (จุด B)  

และมติกิารตอบสนองตอลกูคา (จดุ E) อยูในระดบัสงู แตมคีวามคาดหวงัตอมติคิวามนาเชือ่ถอืและไววางใจ

ได (จุด A) มิติการบริการที่เปนรูปธรรม (จุด C) และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา      

(จุด D) อยูในระดับตํ่า

 นอกจากน้ี นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติความม่ันใจ (จุด B) และมิติการตอบสนองตอลูกคา 

(จุด E) อยูในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได (จุด A) มิติการบริการที่เปน

รูปธรรม (จุด C) และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา (จุด D) อยูในระดับตํ่า 
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ภาพท่ี 4: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพักใน 

   โรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได

 ภาพที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความนาเช่ือถือและไววางใจได พบวา นักทองเท่ียวมีความคาดหวัง    

ตอดานการใหบริการตรงตามเวลาที่กําหนดหรือไดรับตามที่ไดใหคํามั่นสัญญาไว (จุด B-rel) ดานพนักงาน

ไดรบัการอบรมและมคีวามรูในการบรกิาร (จดุ C-rel) ดานความแมนยาํของพนกังานในการใหขอมลูเกีย่วกบั

การบรกิารของโรงแรม (จดุ E-rel) และดานความแมนยาํและความถกูตองในการเรยีกเกบ็ชาํระเงนิ (จดุ F-rel) 

อยูในระดับสูง ในขณะท่ีนักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอดานพนักงานใหบริการไดถูกตองในคร้ังแรก                

(จุด  A-rel) และดานพนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี (จุด D-rel) ในระดับตํ่า

 นกัทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอมติคิวามนาเช่ือถอืและไววางใจได พบวา นกัทองเท่ียวมีความพึงพอใจ

ตอดานพนักงานไดรับการอบรมและมีความรูในการบริการ (จุด C-rel) ดานความแมนยําของพนักงาน               

ในการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการของโรงแรม (จุด E-rel) และดานความแมนยําและความถูกตองใน               

การเรียกเก็บชําระเงิน (จุด F-rel) อยูในระดับสูง และมีความพึงพอใจตอดานพนักงานใหบริการไดถูกตอง     

ในครั้งแรก (จุด A-rel) ดานการใหบริการตรงตามเวลาท่ีกําหนดหรือไดรับตามท่ีไดใหคํามั่นสัญญาไว               

(จุด B-rel) และดานพนักงานมีทักษะการสื่อสารที่ดี (จุด D-rel) ในระดับตํ่า 
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ภาพท่ี 5: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก

    ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความม่ันใจ

 ภาพที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติความม่ันใจพบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานโรงแรมมีระบบ

การจดัการทีส่ามารถสรางความรูสกึปลอดภยัในระหวางพกั (จดุ C-ass) และดานความรบัผิดชอบของโรงแรม

ตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (จุด D-ass) ในระดับสูง ในขณะท่ีนักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานพนักงาน  

มีความสุภาพออนนอม มีมารยาทและเปนมิตร (จุด A-ass) และดานพนักงานมีความรูในงานของตน                

(จุด B-ass) ในระดับตํ่า

 นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติความม่ันใจ พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานโรงแรม

มีระบบการจัดการท่ีสามารถสรางความรูสึกปลอดภัยในระหวางพัก (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 สัญญาณแรงทั่วถึงทุกพ้ืนที่ (จุด F-tang) ดานการมีเอกสารและ

บริการใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจบริเวณรอบที่พักที่ถูกตองและทันสมัย (จุด G-tang)              

ดานความสะอาดและความสบายของหองพัก (จดุ H-tang) ดานความสะอาดของหองนํา้และสุขภัณฑภายใน

หองพัก (จุด I-tang) ดานการแตงกายของพนักงานที่ใหบริการ สุภาพเรียบรอยและสะอาด (จุด J-tang)           

ดานของแจกฟรี (Complimentary) ของโรงแรม เชน สบู แชมพ ู(จดุ K-tang) ในระดบัสูง ในขณะท่ีนกัทองเท่ียว     

มีความคาดหวังตอดานพ้ืนที่ที่เปนสัดสวนสําหรับคนสูบบุหรี่แสดงไวอยางชัดเจน (จุด L-tang) ดานการมี      

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ เชน ทางลาด บารพยุงตัว (จุด M-tang) และดานการมีบริการที่จอดรถ

อยางเพียงพอ (จุด N-tang) ในระดับตํ่า
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 นกัทองเทีย่วมคีวามพงึพอใจตอมติกิารบรกิารทีเ่ปนรปูธรรม พบวา นกัทองเทีย่วมคีวามพงึพอใจตอ

ดานความพรอมของอปุกรณตาง ๆ  ภายนอกหองพกั (จดุ B-tang) ดานการตกแตงภายในโรงแรม (จดุ C-tang) 

ดานการตกแตงภายนอกโรงแรม (จุด D-tang) ดานความสะอาดและความปลอดภัยของสระวายน้ําและ      

หองฟตเนส (จุด E-tang) ดานความสะอาดและความสบายของหองพัก (จุด H-tang) ดานความสะอาด        

ของหองน้ําและสุขภณัฑภายในหองพัก (จดุ  I-tang) ดานการแตงกายของพนักงานท่ีใหบริการ สภุาพเรียบรอย

และสะอาด (จุด J-tang) ดานของแจกฟรีของโรงแรม (จุด K-tang) ดานพื้นที่ที่เปนสัดสวนสําหรับคนสูบบุหรี่

แสดงไวอยางชัดเจน (จุด L-tang) ดานการมีบริการที่จอดรถอยางเพียงพอ (จุด N-tang) ในระดับสูง

 ในขณะท่ีนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอดานความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ภายในหองพัก               

(จุด A-tang) ดานการมีอินเตอรเน็ตไรสายใหบริการฟรี สัญญาณแรงทั่วถึงทุกพื้นที่ (จุด F-tang) ดานการ      

มีเอกสารและบริการใหขอมูลเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจบริเวณรอบท่ีพักที่ถูกตองและทันสมัย             

(จุด G-tang) และดานการมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ (จุด M-tang) ในระดับตํ่า 

ภาพที่ 7: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก

    ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา

 ภาพที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา พบวา นักทองเที่ยว

มคีวามคาดหวงัตอดานความสามารถในการจดจาํลกูคาของพนกังาน (จดุ D-em) และดานการรบัฟงคาํรองเรยีน

ของลูกคาอยางเต็มใจ (จุด E-em) ในระดับสูง ในขณะที่นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอดานความสนใจ       
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ของพนักงานถึงความตองการพิเศษของลูกคา (จุด A-em) ดานความสามารถของพนักงานในการแกปญหา 

(จุด B-em) และดานการเรียกชื่อลูกคาในการใหบริการ (จุด C-em) ในระดับตํ่า

 นกัทองเทีย่วมคีวามพึงพอใจตอมติกิารดแูลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลกูคา พบวา นกัทองเทีย่ว

มีความพึงพอใจตอดานความสนใจของพนักงานถึงความตองการพิเศษของลูกคา (จุด A-em)                                          

ดานความสามารถของพนักงานในการแกปญหา (จุด B-em) ดานความสามารถในการจดจําลูกคาของ

พนักงาน (จุด D-em) และดานการรับฟงคํารองเรียนของลูกคาอยางเต็มใจ (จุด E-em) ในระดับสูง และ          

นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอดานการเรียกชื่อลูกคาในการใหบริการ (จุด C-em) ในระดับตํ่า

Quadrant I Quadrant II 

Quadrant III Quadrant IV 

A

B res 

C res 

D res 

E

ภาพท่ี 8: แสดงการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่เขาพัก

   ในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการตอบสนองตอลูกคา

 ภาพที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว

ที่เขาพักในโรงแรมระดับ 4 ดาวตอมิติการตอบสนองตอลูกคา พบวา นักทองเที่ยวมีความคาดหวังตอ               

ดานความเตม็ใจของพนกังานใหความชวยเหลอืแกลกูคาทนัท ี (จดุ A-res) ดานการแกไขปญหาของลูกคาเปนไป

อยางรวดเร็ว (จุด C-res) และดานการบริการเช็คอิน-เช็คเอาทอยางรวดเร็วถูกตองและแมนยํา (จุด E-res) 

ในระดับสูง ในขณะท่ีนักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอดานการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว (จุด B-res)         

และดานการแสดงออกทางภาษากายที่ดีและเหมาะสมของพนักงาน (จุด D-res) ในระดับตํ่า
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 นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติการตอบสนองตอลูกคา พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอ

ดานการแกไขปญหาของลกูคาเปนไปอยางรวดเรว็ (จดุ C-res) และดานการแสดงออกทางภาษากายทีด่แีละ

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 โดยภาพรวมนักทองเท่ียวมีความคาดหวังตอมิติคุณภาพบริการท้ัง 5 มิติในระดับมากและ         

มคีวามพงึพอใจตอคณุภาพบรกิารทัง้ 5 มติใินระดบัมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ Kunlaya Sroysing 

(2016) ในประเดน็ทีว่า ภาพรวมความคาดหวงัของนกัทองเทีย่วทีเ่ขาพกัโรงแรมในเขตพืน้ทีพ่ทัยาอยูในระดบั

มากและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมในพ้ืนที่

พัทยา เปนที่ตั้งอยูในแหลงทองเที่ยวสําคัญและมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศไทย โรงแรมดังกลาวจะตอง

ปฏบิตัติามมาตรฐานของโรงแรมระดบั 4 ดาวอยูแลว นอกจากนี ้สภาพการแขงขนัทางธรุกจิการบรกิารโรงแรม

ในพื้นที่พัทยาคอนขางสูง ทําใหโรงแรมดังกลาวตางตองพยายามสรางความพึงพอใจตอแขกเขาพักอยูเสมอ

เชนกัน ทั้งนี้เพื่อสรางความประทับใจในการเขาพักและรักษาระดับการตัดสินใจในการเขาพักซ้ําในอนาคต   

ซึ่งในงานวิจัยนี้ แสดงใหทราบถึงศักยภาพของโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพ้ืนที่พัทยา จังหวัดชลบุรีวายังคง

สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เขาพักทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดเปนอยางดี 

 สาํหรบัประเดน็ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทองเทีย่วทีเ่ขาพกั

โรงแรมระดบั 4 ดาวดวยเทคนคิ Importance-Performance Analysis (IPA) พบวา โดยภาพรวมนกัทองเทีย่ว

มีความคาดหวังและพึงพอใจตอมิติคุณภาพบริการเพียง 2 Quadrant  คือ Quadrant II และ Quadrant III 

กลาวคอื โดยภาพรวมนักทองเทีย่วมคีวามคาดหวังสงูและความพึงพอใจมากตอบรกิารของโรงแรม (Quadrant II) 

ในมิติความม่ันใจและมิติการตอบสนองตอลูกคา มิติทั้งสองแสดงใหเห็นวาโรงแรมระดับ 4 ดาวในเขตพ้ืนที่

พัทยาสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี ดังนั้นโรงแรมจึงควรรักษาคุณภาพของมิติ

บริการทั้งสองอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนหนึ่งในปจจัยที่สงผลตอการเขาพักโรงแรมซ้ําในอนาคต 

  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวทั้ง 2 มิติรายดานขางตน

ดวยเทคนิค IPA พบวา

 1. ในมติคิวามมัน่ใจ โรงแรมสามารถรักษาคณุภาพบริการในดานระบบการจดัการทีส่ามารถสราง

ความรูสึกปลอดภัยในระหวางพัก (จุด C-ass) และความรับผิดชอบของโรงแรมตอความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 

(จุด D-ass) ไดดี ซึ่งทั้ง 2 ดานอยูใน Quadrant II นักทองเที่ยวดังกลาวสะทอนความตองการและให               

ความสําคัญทั้ง 2 ดาน เนื่องจากนักทองเที่ยวตองการความสบายใจและความปลอดภัยตลอดระยะเวลา     

ของการใชบรกิารโรงแรม ซึง่สอดคลองกับ ศภุกร เสรรีตัน (2544) ทีก่ลาวถึงทฤษฎีลาํดบัขัน้ความตองการของ
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มาสโลวที่ว า มนุษยมีความตองการลําดับขั้นบันได 5 ขั้น เมื่อลําดับข้ันความตองการทางรางกาย                   

(Physiological Needs) ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)                        

เปนความตองการทีส่าํคญัอนัดบัทีส่อง อยางไรกต็าม อนุพนัธ กจิพนัธพานชิ (2538) กลาวเสรมิวา โรงแรมจาํเปน

ตองตระหนักในการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยและการแกปญหาท่ีอาจจะเกิดใหพรอมเชนกัน       

ทัง้นีเ้พ่ือสรางความมัน่ใจและความปลอดภยัแกแขกผูเขาพัก เชน ตูนริภยั (Self-Deposit Box) สาํหรบัใหแขก

ฝากของมีคาไว หรือจัดแผนกเก็บของท่ีแขกลืมทิ้งไว (Lost and Found Section) เปนตน

      ในขณะที่ ผลการศึกษาใน Quadrant III พบวา นักทองเที่ยวคาดหวังตอดานพนักงานมีความสุภาพ

ออนนอม มมีารยาทและเปนมติร และดานพนักงานมีความรูในงานของตน  ในระดับตํา่ และมีความพึงพอใจ

ทั้ง 2 ดานในระดับตํ่าเชนกัน ทั้งนี้อาจเน่ืองจากนักทองเท่ียวท่ีเขาพักตางเชื่อม่ันในมาตรฐานของโรงแรม     

ระดบั 4 ดาวอยูแลว จงึทาํใหนกัทองเทีย่วไมไดใหความสําคญัดานนีเ้ปนพเิศษ ซึง่ไมสอดคลองกบั Evans (2011) 

ทีก่ลาววา ลกูคาสวนมากมกัตองการพนกังานบรกิารทีม่คีวามสภุาพ มมีารยาทและเปนมติรตอการรบับรกิาร 

นอกจากน้ี คณุภาพของพนักงานบริการท่ีดใีนการมีปฏิสมัพนัธกบัแขกผูเขาพกัยงัเปนส่ิงสาํคญัตอการสงมอบบริการ

ที่เปนเลิศเพื่อสรางความไววางใจและความเช่ือมั่นใหแกผูเขาพัก อยางไรก็ตาม ฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท 

(2555) ที่อางถึงแนวคิดของ George & John กลาววา พนักงานท่ีมีความสุภาพและมีความเปนมิตรสามารถ

สงมอบคุณภาพบริการที่ดแีกลูกคาไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเชนกัน

 2. ในมิติการตอบสนองตอลูกคา ใน Quadrant I พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญสูงตอ               

ดานความเต็มใจของพนักงานใหความชวยเหลือแกลูกคาทันที (จุด A-res) และการบริการเช็คอิน-เช็คเอาท

อยางรวดเรว็ถกูตองและแมนยาํ (จดุ E-res) และยงัไมไดรบัการตอบสนองดานดังกลาวอยางเพียงพอ เนือ่งจาก

โรงแรมยังใหบริการไดไมตรงใจกับความคาดหวังนักทองเที่ยวมากนัก นักทองเที่ยวยังตองการความรวดเร็ว

และความเอาใจใสตอการชวยเหลือแขกผูเขาพัก ในทางกลับกัน ผลการวิจัยดานนี้ยังสะทอนไดถึงคุณภาพ

ของพนักงานท่ีอาจตองปรับปรงุเพ่ิมเติมและคุณภาพของการบริการในจุดการเช็คอนิ-เชค็เอาททีย่งัไมตอบสนอง

ตอความคาดหวังของแขกผูเขาพัก นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา มิติดานการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว 

(จุด B-res)  เปนดานท่ีโรงแรมอาจสามารถใหความสําคัญนอยลง เนื่องจากนักทองเท่ียวเห็นวาไมสําคัญ    

และไมพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับ ซึ่งไมสอดคลองกับฉัฐชสรณ กาญจนศิลานนท (2555) ที่อางถึง

สทุธาทพิย แกวเพช็ร (2552) ทีว่า การบริการท่ีรวดเร็วเปนดานทีส่าํคญัในการสรางความพึงพอใจในการบริการ

ใหลูกคาได อยางไรก็ตาม ดานท่ีโรงแรมใหบริการไดดีมากแตนักทองเท่ียวไมคอยใหความสําคัญซ่ึงอยูใน 

Quadrant IV คือ ดานการแสดงออกทางภาษากายท่ีดีและเหมาะสมของพนักงาน (จุด D-res) เนื่องจาก       

นกัทองเท่ียวยังไมไดใหความสาํคัญของภาษากายของพนักงานมากนักและระยะเวลาท่ีนกัทองเท่ียวไดสือ่สาร

โดยตรงกับพนักงานไมมาก และสวนมากนักทองเที่ยวในพื้นที่พัทยาเปนนักทองเที่ยวที่ออกจากโรงแรม          

เพื่อทํากิจกรรมภายนอก  นอกจากน้ี โดยภาพรวมนักทองเที่ยวใหความสําคัญตอมิติคุณภาพบริการอีก 3 มิติ

ในระดบัตํา่และไมไดรบัการบริการในมติคิณุภาพบรกิารดังกลาวในระดบัทีน่าพงึพอใจ ไดแก มติคิวามนาเชือ่ถอื

และไววางใจได มิติการบริการท่ีเปนรูปธรรม และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา 
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สรุป
 โดยภาพรวมของนักทองเที่ยวที่เขาพักโรงแรมระดับ 4 ดาวมีความคาดหวังในมิติคุณภาพบริการ      
ทั้ง 5 มิติ ไดแก  มิติความนาเชื่อถือและไววางใจได มิติความม่ันใจ มิติการบริการที่เปนรูปธรรม มิติการดูแล  
เอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และมิติการตอบสนองตอลูกคาในระดับมาก หลังใชบริการมีระดับ
ความพึงพอใจเฉลีย่ตอการใชบรกิารในระดับมากทีส่ดุ ทัง้นีเ้ม่ือแยกรายมิต ิพบวา นกัทองเท่ียวมคีวามคาดหวัง
ตอมติคิวามม่ันใจในระดับมากท่ีสดุ และมคีวามคาดหวังตอมิตคิวามนาเช่ือถอืและไววางใจได มติกิารบริการ
ทีเ่ปนรูปธรรม มติกิารดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคา และมิตกิารตอบสนองตอลูกคาในระดับมาก 
อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมิติบริการทั้ง 5 มิติในระดับมากที่สุด นอกจากน้ี ผลการศึกษา
เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวดวยเทคนิค IPA พบวา โดยภาพรวม                    
นกัทองเท่ียวมีความคาดหวังสงูและความพึงพอใจมากตอบริการของโรงแรม (Quadrant II ) ในมิตคิวามม่ันใจ
และมิติการตอบสนองตอลูกคา และนักทองเที่ยวใหความคาดหวังตอมิติความนาเชื่อถือและไววางใจได        
มิติการบริการท่ีเปนรูปธรรม และมิติการดูแลเอาใจใสและการใหความสนใจตอลูกคาในระดับตํ่าและ                    
มีความพึงพอใจตอมิติทั้ง 3 ดังกลาวในระดับตํ่า (Quadrant III )
 ผูวิจัยขอเสนอแนะบางประเด็นเพื่อใหโรงแรมสามารถสงมอบมิติคุณภาพบริการที่ดียิ่งข้ึน ดงันี้
 1. โรงแรมควรใหความสําคัญตอดานการอบรมและฝกฝนการปฏิบัติงานของพนักงาน                    
อยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการออกแบบการฝกอบรมของฝายทรัพยากรมนุษยเพื่อ                
ใหพนักงานใหบริการไดอยางถูกตอง 
 2. อาจมีโรงแรมระดับ 4 ดาวบางแหงในเขตพื้นที่พัทยาที่ยังไมใหบริการอินเตอรเน็ตฟรี หรือ
สญัญาณไมแรงครอบคลมุทัว่ถงึทกุพืน้ทีข่องโรงแรม ดงันัน้ โรงแรมระดับ 4 ดาวจึงควรจัดหาบริการอนิเตอรเนต็ฟรี
และครอบคลมุทกุพืน้ทีภ่ายในโรงแรม เนือ่งจากปจจุบนัอนิเตอรเนต็ถอืเปนปจจัยทีม่สีวนสาํคญัตอการทองเทีย่ว
ยุคใหม และนักทองเท่ียวสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเปนดัชนีอันดับตน ๆ ในการเลือกท่ีพักหรือการเขาพักซ้ํา       
ในครั้งถัดไป 
 สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
 1. เนือ่งจากการวิจยัในคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเชิงปริมาณ ดงันัน้ อาจทําการวิจยัมิตคิณุภาพบริการของ
โรงแรมระดับ 4 ดาวในเชิงคุณภาพ เพื่อใหผลการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจเพ่ิมมากข้ึน
 2. การขยายพ้ืนที่ผลการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบมิติคุณภาพบริการของโรงแรมระดับ 4 ดาวใน      
จังหวัดทองเที่ยวอ่ืน ๆ เชน เชียงใหม หรือภูเก็ต เปนตน 

ขอจํากัดในงานวิจัย
 ผูวิจัยสามารถเก็บตัวอยางท่ีสมบูรณไดเพียง 261 ราย คิดเปนรอยละ 65.25 เน่ืองจากมีขอจํากัด    
ในงานวิจัยหลายประการ ไดแก ระยะเวลาในการวิจัยที่จํากัด การยินดีและเต็มใจของผูตอบแบบสอบถาม    
การยินดีของโรงแรมในกลุมตัวอยาง ทั้งน้ี ผูวิจัยไดปฏิบัติตามกฎและเง่ือนไขของโรงแรมโดยคํานึงถึง              

หลักจรรยาบรรณการวิจัยเปนสําคัญ  
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ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่เขาพักโรงแรมในกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนที่มา ณ โอกาสนี้ 
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