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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยัครัง้นี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบริการโรงแรม             
ระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื นักท่องเที่ยว    
ชาวไทยที่ใช้บรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คอื แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมัน่ของความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิาร เท่ากบั 0.972 และ   
การรบัรู้คุณภาพบริการ เท่ากับ 0.976 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย               
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์่าท ีและการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 – 34 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาต ่ากว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
20,001 – 30 ,000 บาท มีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการอยู่ ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ด้านกายภาพ                   
ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองความต้องการ และด้านการใหค้วามมัน่ใจ รองลงมาคอื ดา้นการเอาใจใส ่
ดา้นการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร โดยรวมคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัสงูมาก ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถอื 
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี อายุ สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน               
มกีารรบัรู้คุณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.05 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรม                 
ระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า มีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั             
ทางสถติิที่ระดบั 0.05  โดยความคาดหวงัสงูกว่าการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ                   
ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่ มีการรับรู้สูงกว่าความคาดหวังต่อคุณภาพบริการโรงแรม                  
ระดบัสามดาวของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคญั : คุณภาพบรกิาร ความคาดหวงั การรบัรู ้
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Abstract 
 

 The purpose of this research is to study the level of expectation among Thai tourists and the 
perception of service quality of Three Star Hotels in the Bangkok metropolitan area. The samples in this 
study was four hundred of Thai tourists with experience of service usage at a Three Star Hotels in the 
Bangkok metropolitan area. The data were gathered through questionnaires with a reliability at 0.972 in 
expectation and 0.976 in perception. It was analyzed with statistical techniques including frequency, 
percentage, mean, standard deviation an independent t-test, One Way Analysis of Variance, and a 
paired t-test. 
 The results of the research were as follows: the most of respondents were female, aged 
between twenty-five to thirty-four years of age, single, hold a Bachelor’s degree or less, and employed 
as a company officers with a monthly income between 20,001 to 30,000 baht per month. The overall 
levels of the expectations of Thai tourists regarding service quality of three star hotels in the Bangkok 
metropolitan area were at the highest level. When considered in terms of service quality aspects and it 
was found that the aspect of the tangible, reliability, responsiveness, assurance were at the highest level, 
followed by the aspect of empathy at a high level. The overall levels of perceptions of Thai tourists 
regarding service quality of three star hotels in the Bangkok metropolitan area were also at the highest 
level of the five aspects of service quality; tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy.  
 The hypothesis testing found the following results: Thai tourists of different ages, and marital 
status had different perceptions of service quality three star hotels in the Bangkok metropolitan area with 
a statistically significant level of 0.05 level. The comparison of the expectations of Thai tourists and their 
perceptions of service quality at three star hotels in the Bangkok metropolitan area. It was found that the 
levels of the expectations of Thai tourists were higher than perceptions of the service quality of three star 
hotels in tangible, reliability, responsiveness, and assurance. The levels of perception among Thai 
tourists was higher than expectation towards service quality at three star hotels in empathy in term of 
service quality with a statistically significant level of 0.05. 
 
Keyword: Service Quality, Expectation, Perception 
 
บทน า 
 ปจัจุบนันักท่องเทีย่วเลอืกเดนิทางดว้ยตนเองมากขึน้ เน่ืองจากนักท่องเทีย่วสามารถหาขอ้มลูไดง้่ายขึน้ 
มกีารส่งเสรมิการตลาดเพิ่มมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีที่ไม่มีขดีจ ากดั ท าให้สามารถรบัรู้ รบัชม รบัฟงักนัได ้              
ทัว่โลก ดว้ยเวลาอนัสัน้ เช่น คนทัว่โลกนิยมเล่นเฟสบุ๊ค กจ็ะมกีารแชรภ์าพตามสถานทีท่่องเทีย่วผ่านสื่อโซเชยีล
และเพจที่เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีทัง้การรวีิวจากตัวนักท่องเที่ยว  ซึ่งการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย               
ใชง้บประมาณไม่มากนัก และดว้ยภาพลกัษณ์ทีส่วยงามน่าจดจ าของประเทศไทย ท าใหน้ักท่องเทีย่วนิยมเขา้มา
ท่องเที่ยวกันมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ฮ่องกง เป็นต้น                 
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริม่ท าการค้นหาข้อมูลที่พักของตนล่วงหน้าก่อนท าการจองจรงิ โดยพิจารณาถึงราคาและ                
ความคุ้มค่าของโรงแรมแต่ละที่ ก่อนที่จะท าการตดัสนิใจจองห้องพกั ชี้ให้เหน็ว่าปจัจยัทางด้านราคาเป็นปจัจยั
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ส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกเขา้พกัโรงแรมซึง่โรงแรมระดบัสามดาวกส็ามารถตอบโจทยข์องนักท่องเทีย่วเหล่านี้ได ้
เนื่องจากเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐาน ราคาประหยดั และมีบริการสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นและเหมาะสม 
รองรบัไว้บรกิารกบัแขกผู้เข้าพกั โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะไม่ต้องการสิง่อ านวยความสะดวกที่หรูหรามากนัก  
การตัดสนิใจเลอืกโรงแรมที่เขา้พัก จะเปรยีบเทียบจ านวนเงนิที่จ่ายกบัคุณภาพการบรกิารที่ได้รบักลบัมาจาก
โรงแรม (ศนูยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิธนาคารไทยพาณิชย ์SCB EIC. 2560: ออนไลน์) 

โรงแรมระดบัสามดาวได้รบัความนิยมมาก เนื่องจากโรงแรมระดบัสามดาวมรีาคาที่ไม่สงูมากสามารถ            
จบัต้องได้ และมีการพัฒนารูปแบบโรงแรมให้มีความหรูหรา แต่อยู่ในราคาประหยัด ท าให้เป็นที่ประทับใจ                   
ของผู้เขา้พกั โดยมาตรฐานโรงแรมระดบัสามดาว มสีิง่อ านวยความสะดวกระดบัปานกลาง อาทิ ห้องพกัขนาด              
ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ซึ่งมีโทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป พร้อมรีโมทคอนโทรล ตู้เสื้อผ้า ไฟหัวเตียง                 
เครื่องเขยีน ในห้องน ้ามีอ่างอาบน ้า ระบบน ้าร้อน-น ้าเยน็ สบู่ หมวกอาบน ้า แก้ว ผ้าเชด็หน้า ผ้าเชด็เท้า ถุงใส่
ผ้าอนามยั บริการอื่นๆ ที่มี เช่น รูมเซอร์วิส ร้านกาแฟ ห้องประชุมและอุปกรณ์ที่จ าเป็น ส านักธุรกิจ ห้องน ้า
สาธารณะ หอ้งน ้าคนพกิาร เป็นตน้ (สมาคมโรงแรมไทย. 2550: ออนไลน์) 
 ด้วยเหตุที่กล่าวมา จงึเป็นสิง่ที่ผู้วจิยัสนใจจะศกึษาความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบรกิารโรงแรม
ระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะเป็นข้อมูลส าคญัที่จะช่วยให้โรงแรม
สามารถมองเหน็จุดแขง็และจุดอ่อน เพื่อน าไปพฒันาคุณภาพการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถสรา้ง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ที่มาใช้บริการ และน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ             
เพื่อแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่ไดอ้กีดว้ย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระดบัความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรยีบเทียบการรบัรู้คุณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อคุณภาพการใหบ้รกิารและการรบัรูคุ้ณภาพการใหบ้รกิารโรงแรม
ระดบัสามดาวของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั 
1. นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลแตกต่างกนัมกีารรบัรูค้ณุภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาว

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
2. ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเทีย่วชาวไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจ ัยมีความสนใจศึกษา ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวของ

นกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎแีละแนวความคดิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดมาประยุกตใ์ช้
ในงานวิจัย ในการก าหนดกรอบแนวคิด การก าหนดขอบเขตวิจยั การสร้างแบบสอบถามและใช้เป็นเหตุผล
สนบัสนุนการพสิจูน์สมมตฐิานในการวจิยัครัง้นี้ ดงันี้ 
 1. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลไดใ้ชแ้นวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2549: 41-
42) ที่กล่าวว่าปจัจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยอายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชีพ 
การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั
และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความคาดหวงั ได้ใช้แนวคิดของ Parasuraman; Ziethaml; and Berry, 
1988 ทีก่ล่าวไวว้่า ความคาดหวงั หมายถงึ ความต้องการหรอืความปรารถนาในความคดิหรอืทศันคตขิองมนุษย ์  
ทีล่กูคา้คาดหวงัไวใ้นบรกิารนัน้ๆ ทีพ่วกเขาจะไดร้บัเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาหรอืความตอ้งการของลกูคา้
และลูกค้าจะมีการประเมินผลการบริการนัน้จากทัศนคติของลูกค้าและที่ลูกค้าคาดหวังไว้ทัศนคติและความ
คาดหวงัต่างๆ นัน้ เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมที่แต่ละคนนัน้ได้ประสบพบเจอต่างๆ กันมาหรือ          
คอื ประสบการณ์ชวีติของแต่ละคนนัน้ต่างกนั กจ็ะท าใหท้ศันคตหิรอืความคาดหวงันัน้ต่างกนัออกไปดว้ย 

3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการรบัรู้ได้ใช้แนวคิดของ Parasuraman; Ziethaml; and Berry, 1988
กล่าวว่า การรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังของ
ผูร้บับรกิาร และการบรกิารตามทีร่บัรูว้่ามคีวามสอดคลอ้งกนักบัสิง่ต่างๆ ทีต่นเองตอ้งการเพยีงไร ซึง่เป็นเรื่องของ
การประเมนิหรอืการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความเป็นเลศิของการบรกิารในมติขิองการรบัรู ้

4. ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกบัคุณภาพบรกิารได้ใช้แนวคดิการวดัคุณภาพบรกิารของ Parasuraman; 
Ziethaml; and Berry, 1988 มาเป็นแบบจ าลองในการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชว้ดัคุณภาพบรกิารทีเ่รยีกวา่ SERVQUAL 
เพื่อใช้ในการประเมนิคุณภาพบรกิารทางธุรกจิ อนัได้แก่ ด้านกายภาพ, ความน่าเชื่อถือ, การตอบสนองความ
ต้องการ, การให้ความมัน่ใจ, และการเอาใจใส่ ซึ่งคุณภาพการบริการนี้  ได้น าไปใช้ในการตัง้แบบสอบถาม                
เพื่อประเมนิระดบัความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพการใหบ้รกิารโรงแรมระดบัสามดาว 

5. แนวคดิเกี่ยวกบัโรงแรมระดบัสามดาว เป็นโรงแรมประเภททีผู่้คนสามารถจบัต้องได้ ยิง่ตามสถานที่
ท่องเที่ยว โรงแรมระดับสามดาวจะได้รบัความนิยมมาก เนื่องจากโรงแรมระดบัสามดาวมีการพฒันารูปแบบ
โรงแรมใหม้คีวามหรูหรา แต่อยู่ในราคาประหยดั ท าให้เป็นทีป่ระทบัใจของผูเ้ขา้พกั โดยมาตรฐานโรงแรมระดบั
สามดาว มสีิง่อ านวยความสะดวกระดบัปานกลาง อาท ิห้องพกัขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร ซึ่งมโีทรทศัน์
ขนาด 14 นิ้วขึน้ไป พรอ้มรโีมทคอนโทรล ตูเ้สือ้ผา้ ไฟหวัเตยีง เครื่องเขยีน ในหอ้งน ้ามอี่างอาบน ้า ระบบน ้ารอ้น-
น ้าเยน็ สบู่ หมวกอาบน ้า แกว้ ผา้เชด็หน้า ผา้เชด็เทา้ ถุงใสผ่า้อนามยั บรกิารอื่นๆ ทีม่ ีเช่น รมูเซอรว์สิ รา้นกาแฟ 
หอ้งประชุมและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น ส านกัธุรกจิ หอ้งน ้าสาธารณะ หอ้งน ้าคนพกิาร เป็นตน้  
 จากการศกึษางานวจิยัที่เกีย่วขอ้งในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัได้น างานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งของผู้วจิ ัยท่านอื่นๆ 
ไดแ้ก่ กลัยา สรอ้ยสงิห ์(2558), ฉัตรชยั สริวิาณีปกรณ์ (2558), รชัดา เพช็รช์ระ (2556), ภทัรา ภทัรมโน (2556), 
ศุภลกัษณ์ สุรยิะ (2556), และกฤษมาพร พึ่งโพธิ ์(2554) ที่มกีารศกึษาที่เหมอืนกนัในดา้นของขอ้มูลส่วนบุคคล 
ความคาดหวงั การรบัรู ้และการวดัคุณภาพบรกิารโดยใชเ้ครื่องมอื SERVQUAL ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ และด้านการเอาใจใส่ มาใช้เป็น
แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บรกิารโรงแรม

ระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ใชสู้ตรค านวณแบบในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน   

ที่ระดับความเชื่อมัน่ที่ 95% ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 384 คน และส ารองไว้เผื่อแบบสอบถาม           
ไม่สมบรูณ์อกีจ านวน 16 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 400 คน 

วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage Sampling) ดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก (Lottery 
Method) เลอืกเขตจ านวน 5 เขต รอ้ยละ 10 จากทัง้หมด 50 เขต โดยไม่ใสค่นื เขตทีถู่กจบัฉลากเพื่อใชใ้นการวจิยั
ในครัง้นี้ ไดแ้ก่ เขตปทุมวนั เขตบางรกั เขตคลองเตย เขตราชเทว ีเขตพระนคร  
 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลอืกเกบ็ตวัอย่างในเขตทีเ่ลอืกไวใ้น
ขัน้ตอนที ่1 ทัง้หมด 5 เขต เขตละ 80 ตวัอย่าง ทัง้หมด 5 เขต รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 400 คน 
 ขัน้ตอนท่ี 3 วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว            
ชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ไดด้งันี้ 
  1. เขตปทุมวัน : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส บางกอก สยาม (Holiday Inn Express 
Bangkok Siam) 
  2. เขตบางรกั : โรงแรมเรด แพลนเนต สรุวงศ ์กรุงเทพ (Red Planet Bangkok Surawong) 
  3. เขตคลองเตย : โรงแรมเลกาซี เอ็กซ์เพรส สุขุมวิท บาย คอมพาส ฮอสปิทาลิตี้ (Legacy 
Express  Sukhumvit by Compass Hospitality) 
  4. เขตราชเทวี : โรงแรมดี วารี เอ็กซ์เพรส มักกะสนั กรุงเทพ (D Varee Xpress Makasan 
Bangkok) 
  5. เขตพระนคร : โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ ( ibis Styles Bangkok 
Khaosan Viengtai) 
 ขัน้ตอนท่ี  4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมูลจาก
นักท่องเทีย่วชาวไทยที่ใช้บรกิารโรงแรมระดบัสามดาวทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ เต็มใจและยนิดใีห้ขอ้มูลจน
ครบ 400 ชุด 
  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การสร้างเครื่องมือที่ ใช้ใน เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครัง้นี้  ผู้ วิจ ัยได้เลือกใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อศกึษาระดบัความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคี่าความเชื่อมัน่ของขอ้มลู ดงันี้ 
 ความคาดหวงัต่อคุณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีค่าความเชื่อมัน่รวมเท่ากับ 0.972 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ความน่าเชื่อถือ                    
การตอบสนองความต้องการ การให้ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.877 0.908 0.883 
0.894และ 0.933 ตามล าดบั  
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 การรบัรูต่้อคุณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ค่าความเชื่อมัน่รวมเท่ากบั 0.976 ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง
ความตอ้งการ การใหค้วามมัน่ใจ และการเอาใจใส ่มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.895 0.947 0.936 0.912 และ 0.929
ตามล าดบั  
 
ผลการวิจยั 

1. ข้อมูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 25 – 34 ปี สถานภาพ

โสด มีระดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืเทียบเท่าปรญิญาตรี มีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 

2. ระดบัความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเท่ียว             
ชาวไทยในเขตกรงุเทพมหานคร 

การวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ดา้นภายภาพ (Tangibles) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง
ความตอ้งการ (Responsiveness) การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) และการเอาใจใส ่(Empathy) 

ระดบัความคาดหวงัด้านกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 ไดแ้ก่ 
ความสะอาดของหอ้งพกั ความสะอาดบรเิวณโรงแรม ความสะดวกต่อการเดนิทางมาโรงแรม ทีจ่อดรถเพยีงพอกบั
แขกผูม้าเขา้พกั สิง่อ านวยความสะดวกครบครนั เช่น อนิเตอรเ์น็ต บรกิารรถรบั -ส่ง ฟิตเนส และหอ้งอาหาร และ
การแต่งกายและเครื่องแบบของพนกังานเหมาะสมและเรยีบรอ้ย ระดบัการรบัรู้ด้านกายภาพ มกีารรบัรูคุ้ณภาพ
บรกิารโดยรวมอยู่ระดบัสงูมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 ไดแ้ก่ การคดิค่าบรกิารตรงตามที่ระบุไวอ้ย่างชดัเจน 
และโปร่งใสการจดัการหอ้งพกัไดถู้กต้อง ตรงตามความต้องการของแขกผู้เขา้พกัระบบการจองห้องพกัของทาง
โรงแรมน่าเชื่อถือ และมคีวามถูกต้องส าหรบัการจองหอ้งพกัการให้ขอ้มูลของพนักงานกบัแขกผู้เขา้พกัได้อย่าง
ถูกตอ้งและชดัเจน และการใหบ้รกิารกบัแขกผูเ้ขา้พกัไดอ้ย่างเสมอตน้เสมอปลายทุกครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร 

ระดบัความคาดหวงัด้านความน่าเช่ือถือโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45
ได้แก่ การคิดค่าบรกิารตรงตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส การจดัการห้องพกัได้ถูกต้อง ตรงตามความ
ต้องการของแขกผู้เขา้พกั ระบบการจองห้องพกัของทางโรงแรมน่าเชื่อถือ และมีความถูกต้องส าหรบัการจอง
หอ้งพกั การใหข้อ้มูลของพนักงานกบัแขกผูเ้ขา้พกัไดอ้ย่างถูกต้องและชดัเจน และการใหบ้รกิารกบัแขกผูเ้ขา้พกั
ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายทุกครัง้ที่ใช้บรกิาร ระดบัการรบัรู้ด้านความน่าเช่ือถือ มกีารรบัรู้คุณภาพบรกิาร 
โดยรวมอยู่ระดบัสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 ได้แก่ การคิดค่าบรกิารตรงตามที่ระบุไว้อย่างชดัเจน และ
โปร่งใสการจดัการห้องพกัได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของแขกผู้เข้าพัก  ระบบการจองห้องพักของทาง
โรงแรมน่าเชื่อถือ และมคีวามถูกต้องส าหรบัการจองหอ้งพกั การใหข้อ้มูลของพนักงานกบัแขกผูเ้ขา้พกัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและชดัเจน การใหบ้รกิารกบัแขกผูเ้ขา้พกัไดอ้ย่างเสมอตน้เสมอปลายทุกครัง้ทีใ่ชบ้รกิาร 

ระดบัความคาดหวงัด้านการตอบสนองความต้องการโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 ได้แก่ พนักงานพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจให้บริการกบัแขกผู้มาเข้าพัก
ความสามารถในการแกป้ญัหาให้กบัแขกผูเ้ขา้พกัได้อย่างรวดเรว็ พนักงานต้อนรบัให้บรกิารกบัแขกผูม้าเขา้พกั
ดว้ยความรวดเรว็ และจ านวนพนกังานเพยีงพอใหบ้รกิารกบัแขกผูม้าเขา้พกั ระดบัการรบัรูด้้านการตอบสนอง
ความต้องการ มีการรบัรู้คุณภาพบรกิารโดยรวมอยู่ระดบัสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 ได้แก่ พนักงาน
พร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจให้บริการกับแขกผู้มาเข้าพัก  ความสามารถในการแก้ปญัหาให้กับ                
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แขกผูเ้ขา้พกัไดอ้ย่างรวดเรว็ พนกังานตอ้นรบัใหบ้รกิารกบัแขกผูม้าเขา้พกัดว้ยความรวดเรว็ และจ านวนพนกังาน
เพยีงพอใหบ้รกิารกบัแขกผูม้าเขา้พกั 

ระดบัความคาดหวงัด้านการให้ความมัน่ใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.44 ไดแ้ก่ ระบบรกัษาความปลอดภยัทีด่ขีองโรงแรม เช่น ระบบกลอ้งวงจรปิดบนัทกึภาพเข้า-ออก และจุดส าคญั
ภายในโรงแรมตลอด 24 ชัว่โมง มอีุปกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพพรอ้มใชง้านเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ดบัเพลงิ 
หน้ากากออกซิเจน เป็นต้น เมื่อแขกผู้เข้าพักเกิดปญัหา สามารถติดต่อและแก้ไขปญัหาได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
พนักงานปฏบิตังิานตามมาตรฐานของโรงแรมที่ก าหนด และการตกแต่งบรเิวณโรงแรมทัง้ดา้นหน้าและโดยรอบ
อย่างด ีพร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ระดบัการรบัรู้ด้านการให้ความมัน่ใจ มกีารรบัรู้คุณภาพบรกิาร 
โดยรวมอยู่ระดบัสงูมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.33 ไดแ้ก่ ระบบกลอ้งวงจรปิดบนัทกึภาพเขา้-ออก และจุดส าคญั
ภายในโรงแรมตลอด 24 ชัว่โมงการตกแต่งบริเวณโรงแรมทัง้ด้านหน้าและโดยรอบอย่างดีพร้อมไฟส่องสว่าง               
ในเวลากลางคนืพนักงานปฏบิตังิานตามมาตรฐานของโรงแรมทีก่ าหนดมอีุปกรณ์ที่มปีระสทิธภิาพพรอ้มใช้งาน 
เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ดบัเพลงิ หน้ากากออกซเิจน เป็นต้นและเมื่อแขกผู้เขา้พกัเกดิปญัหา สามารถ
ตดิต่อและแกไ้ขปญัหาไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

ระดบัความคาดหวงัด้านการเอาใจใส่โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 
ได้แก่ พนักงานต้อนรบัมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ด ียิ้มแย้มและกล่าวทกัทายแขกด้วยความเป็นมิตร พนักงานให้การ
ต้อนรบัแขกที่มาเข้าพักด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง การดูแลเอาใจใส่ของพนักงาน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของแขกผูเ้ขา้พกั พนกังานยนิดรีบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของแขกผูเ้ขา้พกั พนักงานดูแลเอาใจ
ใส่กบัแขกผู้เขา้พกัดว้ยความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั พนักงานสามารถจดจ าชื่อแขก และขอ้มูลส าคญัๆ ของแขก              
ผูเ้ขา้พกัไดเ้ป็นอย่างด ีระดบัการรบัรูด้้านการเอาใจใส่ มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโดยรวมอยู่ระดบัสงูมาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ไดแ้ก่ พนกังานตอ้นรบัมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ียิม้แยม้ และกล่าวทกัทายแขกดว้ยความเป็นมติร 
การดูแลเอาใจใส่ของพนกังานเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกผูเ้ขา้พกั พนกังานใหก้ารต้อนรบัแขกทีม่าเขา้
พักด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง พนักงานดูแลเอาใจใส่กับแขกผู้เข้าพักด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
พนกังานยนิดรีบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของแขกผูเ้ขา้พกั และ พนกังานสามารถจดจ าชื่อแขก และขอ้มูล
ส าคญัๆ ของแขกผูเ้ขา้พกัไดเ้ป็นอย่างด ี

3. การทดสอบสมมติฐาน 
การวิจยัเรื่องความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบรกิารโรงแรมระดับสามดาวของนักท่องเที่ยว                

ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มสีมมตฐิานการวจิยัดงันี้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1 นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร

โรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกนั มีการรบัรู้คุณภาพบริการ

โรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1.1 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร

โรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยว              
ชาวไทยทีม่เีพศแตกต่าง มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านกายภาพ 
ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส ่ไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร
โรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1.2 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร
โรงแรมระดบัสามดาวของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 

นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ ไม่แตกต่างกนั  

นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความน่าเชื่อถือด้าน การตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ และ               
ด้านการเอาใจใส่ แตกต่างกนั โดยผู้ที่มีสถานภาพสมรสมีการรบัรู้คุณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวสูงกว่า             
ผูท้ีม่สีถานภาพโสด  

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารรบัรู้คุณภาพ
บรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1.3 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร
โรงแรมระดับสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการรบัรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และ
ดา้นการเอาใจใส ่ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรบัรู้คุณภาพบริการ
โรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1.4 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างกนั มกีารรบัรู้คุณภาพบรกิาร
โรงแรมระดบัสามดาวของนกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ พบว่า  

นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาพ การตอบสนองความต้องการ การให้ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่  แตกต่างกนั  
เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของอายุทีแ่ตกต่างกนั ดา้นกายภาพ ดา้นการตอบสนองความต้องการ ดา้นการให้
ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ 25 -34 ปี กบันักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ               
35-44 ปี มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แสดงว่านกัท่องเทีย่ว
ชาวไทยที่มีอายุ 25-34 ปี มีการรบัรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครน้อยกว่า
นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีายุ 35-44 ปี 

นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความน่าเชื่อถอื ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการรบัรู้คุณภาพบรกิาร
โรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างกนั มกีารรบัรู้คุณภาพบรกิาร
โรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชพี พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานค ร               
ดา้นกายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองความต้องการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ 
ไม่แตกต่างกนั  
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สมมติฐานข้อท่ี 1.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการรบัรู้
คุณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1.6 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างกนั มกีารรบัรู้คุณภาพบรกิาร
โรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นกายภาพ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และ
ดา้นการเอาใจใส ่ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานข้อท่ี 2 ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรบัรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับ                
สามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรู้คุณภาพ
บรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั            
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  โดยค่าเฉลี่ยของความคาดหวังสูงกว่าการรับรู ้                    
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  

ด้านกายภาพ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร                
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นกายภาพ พบว่า 
ความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครในดา้นกายภาพ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้ 
โดยค่าเฉลีย่ของความคาดหวงัสงูกว่าการรบัรู ้ 

ด้านความ น่าเช่ือ ถือ  นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ ใช้บริการโรงแรมระดับสามดาวใน เขต
กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบริการในด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า ความคาดหวัง
แตกต่างจากการรบัรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร               
ในดา้นความน่าเชื่อถอื แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยค่าเฉลีย่
ของความคาดหวงัสงูกว่าการรบัรู ้ 

ด้านการตอบสนองความต้องการ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับสามดาว               
ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารในด้านการตอบสนองความต้องการ พบว่า 
ความคาดหวังแตกต่างจากการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครในดา้นการตอบสนองความต้องการแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยค่าเฉลีย่ของความคาดหวงัสงูกว่าการรบัรู ้ 

ด้านการให้ความมัน่ใจ  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ ใช้บริการโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารในด้านการให้ความมัน่ใจ พบว่า ความคาดหวงั
แตกต่างจากการรบัรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร               
ในด้านการให้ความมัน่ใจ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้               
โดยค่าเฉลีย่ของความคาดหวงัสงูกว่าการรบัรู ้ 

ด้านการเอาใจใส่ นักท่องเที่ยวชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร  
มคีวามคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารในดา้นการเอาใจใส ่พบว่า ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูคุ้ณภาพ
บรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครในด้านการเอาใจใส่ แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยค่าเฉลีย่ของการรบัรูส้งูกว่าความคาดหวงั 
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อภิปรายผล 
 การศกึษา ความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทย              
ในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาว               
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการ การให้ความมัน่ใจ และการเอาใจใส ่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้ที่มีสถานภาพสมรส                 
มกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวสงูกว่าผูท้ีม่สีถานภาพโสด เน่ืองจากคนทีส่มรสแลว้ไดร้บัอทิธพิล
จากความสมัพนัธ์ของคู่สมรสหรอืบุตร จงึต้องการคุณภาพบรกิารด้านจติใจ หรอืประโยชน์ที่ได้รบัด้านอารมณ์ 
(emotional benefit) มากกว่าคนโสด ซึง่ประโยชน์ทีไ่ด้รบัดา้นอารมณ์นัน้มาจาก ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง
ความตอ้งการ การใหค้วามมัน่ใจ การเอาใจใสซ่ึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภาสกร พวงผกา (2553) ไดศ้กึษาเรื่อง 
ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา  โรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน                 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึ่งผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจส่วนบุคคลนัน้มผีลต่อการเลอืกที่พกัรูปแบบโรงแรม 
โดยการเลือกนัน้จะค านึงสิ่งที่ได้รับจากการบริการ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมีความคาดหวังสูงหรือต ่ าขึ้นอยู่กับ                
ความพงึพอใจดา้นผลติภณัฑข์องโรงแรม และราคากบัความเหมาะสมกบัคุณภาพบรกิารทีไ่ดร้บัจากโรงแรมนัน้ๆ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาพ การตอบสนองความต้องการ การให้ความมัน่ใจ และการเอาใจใส่ แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากอายุที่แตกต่างกันจะมีรูปแบบ                 
ด าเนินชีวิตหรือไลฟสไตร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด และ การก าหนด       
เป้าหมายทางการตลาด โดยใช้เกณฑ์รูปแบบด าเนินชวีติหรอืไลฟสไตร์เป็นหลกั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ   
ฉัตรชัย สิริวาณีปกรณ์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กรณีศึกษาเปรียบเทียบปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของ
ผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างประเทศ ในการเลอืกใชบ้รกิารของโรงแรมไอบสิ และโรงแรมโนโวเทลในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ลักษณะของปจัจยัส่วนบุคคลของชาวต่างประเทศทางด้านอายุที่แตกต่างกันมีทัศนคต ิ              
ในการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมไอบสิในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั เนื่องจากอายุ เป็นสว่นหนึ่งในความส าคญั
ของนักการตลาดที่ต้องค านึงถงึความส าคญัของการเปลีย่นแปลงและเกีย่วเนื่องกบัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อสนิค้า
และบรกิาร 
 ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมัน่ใจ 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยค่าเฉลีย่ของความคาดหวงัสงู
กว่าการรบัรู ้เน่ืองจากปจัจุปนัโรงแรมระดบัสามดาวมกีารท าการสื่อสารทางการตลาดมากกว่าแต่ก่อน ซึง่ดว้ยสื่อ
ยุคปจัจุบนั ธุรกจิโรงแรมสามารถโฆษณาประชาสมัพนัธ ์คุณภาพดา้นต่างๆ ไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ อาทเิช่น 
รูปห้องพักที่สวยงาม การให้รีวิวจากผู้มาเข้ามาพักซึ่งทางโรงแรมต่างๆ ก็จะน าเสนอส่วนที่ดีที่สุดของตนเ อง
ออกมา ท าให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อและคาดหวังคุณภาพการบริการที่ดีระดับเดียวกันกับสื่อในโฆษณา                 
แต่ธรรมชาติของธุรกิจโรงแรมในด้านของคุณภาพการบรกิารถูกขบัเคลื่อนโดยทรพัยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น               
ในด้านของกายภาพ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความต้องการ การให้ความมัน่ใจ ซึ่งเมื่อพูดถึงมนุษย์แล้ว               
จะไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้คงที่เหมือนเครื่องจกัรหรือคอมพิวเตอร์ได้ อีกทัง้โรงแรมระดับสามดาวนัน้                   
มีนโยบายเรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพบริการที่น้อยกว่าโรงแรมเชนดังๆ ที่ มีระเบียบข้อบังคับมาจาก
ต่างประเทศ ดงันัน้ เรื่องความคงทีข่องคุณภาพการบรกิารจงึอาจแตกต่างจากความคาดหวงัในตอนแรก แมร้ะดบั
การรบัรูจ้ะต ่ากว่าการคาดหวงัแต่คุณภาพบรกิารยงัอยู่ระดบัทีส่งู หมายความว่า ลูกคา้รูส้กึว่าระดบัคุณภาพบรกิาร 
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แมจ้ะไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัแต่กย็งัพงึพอใจต่อบรกิารทีไ่ดร้บั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษมาพร พึง่โพธิ ์
(2554) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบคุณภาพบรกิารที่ความคาดหวงัและการรบัรูข้องผู้ใช้บรกิารโรงแรม
ระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ใช้บริการมีความคาดหวงัมากกว่าการรบัรู้คุณภาพบริการ เนื่องจาก
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคาดหวงัก่อนการมาใชบ้รกิารระดบัสงูมาก และเมื่อมาใชบ้รกิารมกีารรบัรูใ้นระดบัสงูแต่น้อยกว่า
ความคาดหวงัทีม่ที าใหเ้กดิช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรู ้ดงันัน้  ควรใหค้วามส าคญัในการปรบัปรุง
คุณภาพบรกิารดา้นการตอบสนองความต้องการไดอ้ย่างรวดเรว็ และดา้นการเขา้ใจความต้องการของผูใ้ชบ้รกิาร
เพราะเป็นมติทิีม่คีวามแตกต่างระหว่างความคาดหวงัและการรบัรูม้ากทีส่ดุ 
 ความคาดหวงัแตกต่างจากการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการเอาใจใส่ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน             
ทีต่ัง้ไว ้โดยค่าเฉลีย่ของการรบัรูส้งูกว่าความคาดหวงัเน่ืองจากปจัจยัทางดา้นการเอาใจใส่นัน้เป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบั
แขกที่มาเข้าพักกับพนักงานโดยตรง ซึ่งแขกที่มาเข้าพักจะรับรู้ได้มากกว่า การเห็น โครงสร้างของโรงแรม                  
ที่สวยงาม ย่อมเป็นสิง่เร้าที่มีผลน้อยกว่าการดูแลเอาใส่ของพนักงาน เช่น การยิ้มแย้ม และกล่าวทกัทายแขก              
ดว้ยความเป็นมติร การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งสิง่เหล่านี้จะเชื่อมโยงสิง่เรา้ทีม่าจากพนักงานได้มากกว่าสิง่เรา้ทีม่าจ าก
แหล่งอื่นๆ จงึเป็นสาเหตุใหก้ารรบัรูคุ้ณภาพดา้นการเอาใจใส่สงูกว่าความคาดหวงัทีต่ัง้ใจเอาไว ้อกีทัง้ในปจัจุบนั
สือ่สงัคมออนไลน์ไดม้อีทิธพิลต่อระดบัความคาดหวงัของแขกอย่างมนีัยส าคญักล่าวคอื คนจะตเิตยีนหรอืว่ากล่าว
การได้รบับริการที่ไม่ดี แล้วโพสลงในสื่อออนไลน์มากกว่าค าชม (ข่าวร้ายมักจะเป็นไวรัลได้ง่ายกว่าข่าวดี)                
จากเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้โดยทัว่ไปแล้ว คนมคีวามคาดหวงักบัธุรกจิบรกิารที่ขบัเคลื่อนโดยมนุษย์อย่ างเช่น
โรงแรม รา้นอาหารและต่างๆ ลดลงกว่าเดมิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กลัยา สรอ้ยสงิห ์(2558) ไดศ้กึษาวจิยั
เรื่อง ความคาดหวงัและการรบัรูต่้อความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารโรงแรม ในเขตเมอืงพทัยา 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขต             
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และระดับการรับรู้คุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ใน                     
ระดับมากที่สุด และความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา      
จงัหวดัชลบุรโีดยรวมแตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็ว่าคุณภาพการบรกิารที่ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูแ้ตกต่างกบัความคาดหวงั 
ในคุณภาพการบรกิาร และผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในคุณภาพการบรกิารดว้ยเช่นกนั 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรบัรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ธุรกจิโรงแรมควรเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัความคาดหวงัทีม่ากขึน้ เพื่อไม่ใหล้กูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร
เกิดความผิดหวัง เพราะจากงานวิจัยลูกค้าเกิดความคาดหวังจากการบริการที่ เพิ่มมากขึ้น เพราะด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกบัการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงไม่แปลกที่ลูกค้าจะท าการเปรยีบเทียบแต่ละ
โรงแรม เพื่อหาสิง่ที่ดีที่สุดให้กบัตัวเองและครอบครวั หรอืถ้าหากเข้าพักโรงแรมเดิม เพราะความประทับใจ              
ในครัง้แรก ลกูคา้กอ็ยากจะไดร้บัประสบการณ์ความประทบัใจอกีเรื่อยๆ 

2. จากผลการวจิยัในค่าเฉลีย่ของความคาดหวงัและการรบัรู้คุณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่านักท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามคาดหวงัในดา้นกายภาพ ความน่าเชื่อถอื การตอบสนอง
ความต้องการ และ การให้ความมัน่ใจ อยู่ในระดบัที่สงูกว่าการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาว ดงันัน้
ทางโรงแรมควรใหค้วามส าคญัในการพฒันามาตรฐานของโรงแรมรวมทัง้ การปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้ 4 ดา้น อนัไดแ้ก่  
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 ด้ายกายภาพ โรงแรมระดบัสามดาวควรจดัเตรยีมสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ อาทเิช่น อนิเตอรเ์น็ต 
บริการรถรบั-ส่ง ฟิสเนส เป็นต้น ให้แก่ลูกค้าตามโฆษณาที่สื่อหรือโปรโมทออกไปในช่องทางต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกบัความคาดหวงัของแขกผู้มาเขา้พกั พร้อมทัง้ควบคุมคุณภาพความสะอาดของห้องพกัและบรเิวณ
โรงแรมอยู่เสมอ เพื่อสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ทีต่ดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมระดบัสามดาว 
 ด้านความน่าเช่ือถือ โรงแรมระดบัสามดาวควรด าเนินตามกรอบมาตรฐานชีว้ดัของสมาคมโรงแรม
ไทยเพื่อรกัษามาตรฐานคุณภาพบรกิารและดาวตามที่สมาคมโรงแรมไทยก าหนด โดยให้บรกิารกบัลูกค้าตาม
สญัญาหรอืตามทีโ่ฆษณาประชาสมัพนัธไ์ว ้โดยทีพ่นกังานจะตอ้งใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้งและชดัเจน มกีารจดั
หอ้งพกัไดต้รงตามความตอ้งการกบัแขกผูเ้ขา้พกั มกีารคดิค่าบรกิารตรงตามทีร่ะบุไวอ้ย่างโปร่งใสและชดัเจน และ
มรีะบบการจองหอ้งพกัของทางโรงแรมทีน่่าเชือ่ถอื เพื่อใหแ้ขกทีม่าใชบ้รกิารโรงแรมเกดิความประทบัใจ และน าไป
บอกต่อกับคนรู้จกั หรือเขยีนรีวิวบอกต่อกนัเกี่ยวกบัโรงแรมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ มากมาย และเมื่อม ี             
ผูพ้บเหน็รวีวิกจ็ะท าใหรู้ส้กึอยากเขา้มาใชบ้รกิารโรงแรมระดบัสามดาวมากขึน้ 
 ด้านการตอบสนองความต้องการ โรงแรมระดบัสามดาวควรมุ่งพฒันาคุณภาพบรกิารที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ มกีารพฒันาศกัยภาพของบุคลากร โดยการ
ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรกัษามาตรฐานและสร้างความประทบัใจให้กบัลูกค้า และเป็นการดึงดูด              
ใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้รกิารในครัง้ต่อไป รวมถงึการแนะน าหรอืบอกต่อกบัคนรูจ้กัใหม้าใชบ้รกิารโรงแรมนี้ต่อไป 
 ด้านการให้ความมัน่ใจ โรงแรมระดบัสามดาวควรมรีะบบการปฏบิตังิานทีเ่คร่งครดั มคีวามเป็นมอื
อาชพีในการใหบ้รกิาร ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชดัเจนกบัแขกผู้เขา้พกั มกีารตรวจเชค็สถานทีใ่ห้มคีวามปลอดภยั 
อยู่เสมอ มมีาตรฐานของทางหนีไฟที่ชดัเจนเมื่อเกดิเหตุรา้ยทีไ่ม่คาดฝนั มกีารเชค็ระบบลฟิท์ทุกปี เพื่อเป็นการ
สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร 

3.  จากผลการวจิยัในค่าเฉลีย่ของความคาดหวงัและการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารโรงแรมระดบัสามดาวของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทย พบว่านักท่องเทีย่วชาวไทยมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นการเอาใจใส่อยู่ในระดบัทีส่งูกว่า
ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ทางโรงแรมควรให้
ความส าคญัในการพฒันามาตรฐานของโรงแรมรวมทัง้ปรบัปรุงการท างานอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งความพงึพอใจ
ให้แก่ผู้ใช้บรกิารโรงแรมระดบัสามดาว เน่ืองด้วยในปจัจุบนัการรกัษาคุณภาพให้ต่อเน่ืองนัน้เป็นโมเดลที่ยัง่ยนื
ทีส่ดุ จงึควรทีจ่ะปรบัปรุงพฒันาเพื่อใหเ้ป็นจุดแขง็ของโรงแรมระดบัสามดาว ซึง่ในปจัจุบนัมกีารสง่แบบสอบถาม
ให้กบัผู้ที่ใช้บรกิารท าการประเมินหลงัจากที่เข้าพกัเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว โดยมีช่องให้เขยีนขอ้เสนอแนะ รบัฟงั             
ทุกปญัหาจากผูท้ีเ่ขา้ใชบ้รกิารและน าขอ้เสนอแนะนัน้ไปปรบัปรุงพฒันา และแกไ้ขต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรบัรู้คุณภาพบริการโรงแรมระดับสามดาวของ
นกัท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้ 

1. ควรท าการศกึษาในเรื่องความแตกต่างของเพศ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของ
กลุ่มผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิใจเขา้พกัโรงแรมระดบัสามดาว ดงัเหตุผลต่อไปนี้ 

เพศ เน่ืองด้วยปจัจุบนั เพศหญิงมีความสามารถในการตัดสนิใจเรื่องต่างๆ ภายในครอบครวั              
ได้มากขึ้น รวมถึงการใช้บริการโรงแรม หรือสถานที่ท่องเที่ยว จึงควรท าการศึกษาเรื่องเพศ เพื่อให้เห็น               
การตดัสนิใจใชบ้รกิารของทัง้เพศหญงิและเพศชาย 
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  ระดบัการศึกษา เน่ืองจากปจัจุบันผู้บรโิภคทุกระดบัการศึกษาเน้นการตัดสนิใจเข้าใช้บรกิาร             
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาที่สูง เพราะกลุ่มระดับ    
การศกึษาสงูนัน้ มกัจะหาขอ้มลูไวอ้ย่างครบถว้นก่อนตดัสนิใจ 
  อาชีพ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการให้ตรงกับกลุ่มผู้ใช้บริการโรงแรมได้ชัดเจน              
มากยิง่ขึน้อาทเิช่น กลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นพนักงานทัว่ไป กบั กลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ทีต่้องเขา้พกัโรงแรม 
จะมคีวามตอ้งการในการจองหอ้งพกัทีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้ 
  รายได้เฉล่ียต่อเดือน เพื่อที่จะแยกกลุ่มผู้ใช้บรกิารโรงแรมได้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ อาทิเช่น กลุ่ม
ลูกค้าที่มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนันัน้ จะมกีารใช้จ่ายส่วนต่างๆในโรงแรมที่แตกต่างกนั เพื่อตอบสนอง              
ต่อความต้องการของแต่ละกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารตามรายไดท้ีต่นเองไดร้บั หรอืผูท้ีม่รีายไดม้ากอาจจะใชบ้รกิารโรงแรม 
ทีม่ากกว่าโรงแรมระดบัสามดาว เป็นตน้ 

2. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรจะมกีารศกึษา และเปรยีบเทยีบการใหบ้รกิารของโรงแรมระดบัสามดาวอื่นๆ 
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส ารวจมาตรฐานของโรงแรมระดบัสามดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ไดม้กีาร
ปรบัปรุงมาตรฐานใหใ้กลเ้คยีงหรอืเท่าเทยีมกนั 

3. ควรมีการสัมภาษณ์ร่วมด้วย เพื่อให้งานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ เพียงตัวหนังสือ                    
ในแบบสอบถามไม่สามารถสื่อให้เขา้ใจ 100% หรอืเหน็ภาพเดยีวกนัได้ เพราะประกอบด้วยค าที่เป็นนามธรรม   
จบัต้องได้ยากจงึต้องอาศยัการอธบิายและการตอบค าถามในแต่ละประเดน็ที่ใช้การวจิยัร่วมด้วย มฉิะนัน้ ค า ๆ
เดยีวกนัแต่คนอ่านคนละคนกอ็าจเขา้ใจกนัไปคนละอย่าง เช่น การใหค้วามมัน่ใจแตกต่างจากการเอาใจใสอ่ย่างไร 
หรอืแตกต่างจากการตอบสนองความตอ้งการอย่างไร เป็นตน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูงจาก             
อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ ์ที่ไดเ้สยีสละเวลาให้ค าปรกึษาแนะน าตรวจสอบ 
และแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อน ามาปรบัปรุงให้สารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบูรณ์ และขอขอบคุณ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา 
ศกัดิน์รงค ์และอาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ ที่ไดใ้หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบปรบัปรุงคุณภาพ
เครื่องมอืการวจิยั และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณา ศลิปอาชา ทีใ่หค้วามกรุณาในงานวจิยัในครัง้นี้ 

ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครวั ซึ่งให้ความสนับสนุนและคอยให้
ก าลังใจเสมอมา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสทิธิประสาทวิชาความรู้อนัเป็นพื้นฐานส าคัญ  ท าให้เกิด 
ผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทีค่อยช่วยเหลอืและแนะน าในการท าวจิยัมาโดยตลอด 

สดุทา้ยนี้ ผูศ้กึษาขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจ 
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