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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรูและเปรียบเทียบชองวางระหวาง
ความคาดหวังและการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอคุณภาพการใหบริการ กรณีศึกษา เซอรวิส อ
พาร ท เม น ท ร ะดั บ 3 ดาว และ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุ ง เทพมหานครเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม และสถิติที่ใชการวิเคราะห ไดแก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ใชตารางแจกแจงความถี่
แสดงผลเปนคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึง
พอใจในการบริการเพื่อหาชองวางของคุณภาพบริการระหวางการรับรูและความคาดหวังคํานวณโดยใชสูตร (P - E)
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 21 –
30 ป มีส ถานภาพโสด การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี เปนผู ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รายได ตอเดือน
จํานวน 30,001 – 40,000 บาท มีภูมิลําเนา/เชื้อชาติอยูในทวีปยุโรป สวนใหญมาเขาพักครั้งแรก ระยะเวลาใน
การเขาพัก อยูที่ประมาณ 2 – 5 วันในสวนของระดับความคาดหวังและการรับ รูของนัก ทองเที่ยวที่มีตอ
คุณภาพการใหบริการ ทั้ง 5 ดาน จําแนกตามประเภทตาง ๆ อยูในระดับมากและการประเมินความพึงพอใจที่
มีตอคุณภาพการบริการของผูใชบริการโดยภาพรวมรายดานและรายขอพบวาผลตางระหวางคาเฉลี่ยความ
คาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมเปนคาบวก โดยคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความ
คาดหวัง
คําสําคัญ : เซอรวิสอพารทเมนท, คุณภาพการบริการ, นักทองเที่ยวชาวตางชาติ
Abstract
This research aims to study the expectation and perceptionand compare the gap
between expectations and perceptions of foreign tourists on the Service Quality : A case
study of serviced apartments 3 stars and 4 stars in Phayathai Bangkok.The tool used for
collecting data was questionnaire which included personal data, expectation and
perception. The data were analyzed with several statistical techniques such as descriptive
statistic, percentage, frequency, percentage, frequency, mean, standard deviation. The
analysis of service satisfaction assessments to find the gap between perception (P) and
expectation (E) was calculated using the formula (P - E).
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User group service are mostly male. Aged between 21-30 years were single, andthose
worked as an executive or business. They are graduated with a bachelor's degree. Monthly
income between 30,001 – 40,000 Baht. Mainly are European, and mostly is the first time to
use the service,and period of journey is 2-5 days. There are expectations and perceptions for
the quality of service 5 dimensions of service apartments as a whole on a massive scale.The
satisfaction assessment about the quality of service.The results showed that the difference
between the mean of expectations and the perceptions in 5 dimensions is positive and on
average perceptions is higher than expectations.
Keywords: Serviced Apartments, ServiceQuality, Foreign Tourists
บทนํา
ประเทศไทยในปจจุบันเปนประเทศที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติใน
การเดินทางมาทองเที่ยว เยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ไมวาจะเปนการทองเที่ยวเชิง ธรรมชาติ การ
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม หรือการทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ เปนตน ซึ่งเมื่อนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในประเทศ
จึงจําเปนตองเขามาใชบริการที่พักแรมเพื่อพักผอน และเริ่มทํากิจกรรมการทองเที่ยวตาง ๆ ในวันตอไป ซึ่งที่
พักในประเทศไทยมีไวบริการหลายประเภท ไดแก โรงแรม เซอรวิสอพารทเมนท โฮสเทล รีสอรท โฮมสเตย
หรือแมกระทั่งที่พักรายวันตามริมถนนเสนทางหลวง (Motel) เปนตน ธุรกิจทางดานการทองเที่ยวในปจจุบัน
กําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว และสรางรายไดเปนจํานวนมาก โดยการสํารวจดัชนีแบรนดประเทศ (Country
Brand Index: CBI) ปรากฏวาคา CBI ของประเทศไทยสามารถแสดงศักยภาพในหลายดาน เชน ประเทศที่มี
แหลงทองเที่ยวยามค่ําคืนที่ดี (Best Country Brand for Nightlife) ประเทศที่สามารถใชจายไดอยางคุมคา
(Best Country brand for Money Value) และประเทศที่ประชาชนมีมิตรไมตรี (Best Country brand for
Friendly Locals) (ที่มา: องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ) ปจจัยตาง ๆ
เหลานี้ทําใหประเทศไทยมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลกันมาอยางไมขาดสาย
เซอรวิสอพารท เมนทในประเทศไทยสามารถสรางมาตรฐานและคุณภาพในการใหบริก าร รวมถึง
สามารถสรางชื่อเสียงจนสามารถครองใจนักทองเที่ยวชาวตางชาติและมีฐานลูกคาที่ใหความเชื่อถือมาอยาง
ยาวนาน จากผลสํารวจของฝายวิจัย คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย สําหรับ ตลาดเซอรวิสอ
พารทเมนทกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2561 จะมีผูประกอบการรายใหญ 2 - 3 ราย หันมาพัฒนาโครงการ
เซอรวิส อพารท เมนทบ นพื้นที่เ ชาระยะยาว ในสวนพื้นที่ศูนยก ลางธุร กิจ เปนทําเลยอดนิยมที่สุดสําหรับ
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางและสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากมาย รวมไปถึงการเขาถึงสถานที่ที่สะดวกดวยรถไฟฟา BTS แมวาจํานวนของชาวตางชาติที่เขามา
ทํางานในกรุงเทพมหานครจะเพิ่มขึ้นตอเนื่องก็ตาม โครงการเซอรวิสอพารทเมนทสวนใหญจะเพิ่มสัดสวนของ
ผูเชารายวันหรือระยะสั้นมากขึ้น เพราะสามารถเรียกเก็บคาเชาไดสูงกวา โครงการเซอรวิสอพารทเมนทมีการ
ขยายตัวและยังดึงดูดการลงทุนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทําใหเกิดภาวะโรงแรมลน
ตลาดโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีทางเลือกพักตามที่พักรูปแบบอื่น ๆ แทนโรงแรมมากขึ้น (ที่มา :
การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของ Colliers International และ CBRE Ellis)
งานวิจัยฉบับนี้ไดทําการศึกษาความคาดหวังและการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการ กรณีศึกษา เซอรวิสอพารทเมนทระดับ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
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เขตพญาไทเปน 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยบริเวณพื้นที่โดยรอบเต็มไปดวย เขตชุมชน ธุรกิจที่พัก
แรมประเภทตาง ๆ รวมไปถึงหางสรรพสินคาใหญ ซึ่งตั้งอยูเปนจํานวนมาก โดยเขตพญาไทมีสถานที่สําคัญ
ตั้งอยูมากมาย ทั้งกรมประชาสัมพันธวิทยุและโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 พิพิธภัณฑไปรษณีย อีกทั้งยังมีที่พัก
หลากหลายประเภทไมวาจะเปน โฮสเทล เกสตเฮาส โรงแรม เซอรวิสอพารทเมนท เปนตน เขตพญาไทเปน
ยานที่มีความครึกครื้นตั้งแตเชาจรดค่ํา อีกทั้ง ยังหนาแนนไปดวยผูคนพักอาศัยทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
ถึง แมจะมีผูคนอาศั ยอยูม าก แตก็ม าพรอมดวยความสะดวกสบาย ทั้ง ในเรื่องของการคมนาคมที่สามารถ
เดินทางไดส ะดวกดวยรถไฟฟา BTS รถโดยสารประจําทางสายตาง ๆ เพื่อเขาถึงแหลงทองเที่ยวบริเวณ
ใกลเคียง รวมไปถึงแหลงชอปปงที่มีชื่อเสียง เชน King Power และ ตลาดนัดสวนจตุจักร เปนตน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรูของนัก ทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอคุณภาพการใหบริการ
กรณีศึกษา เซอรวิสอพารทเมนทระดับ 3 ดาว และ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบชองวางระหวางความคาดหวังและการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่มีตอคุณภาพการให บ ริก าร กรณีศึก ษา เซอรวิส อพารท เมนทร ะดับ 3 ดาว และ 4 ดาวในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถทราบถึงคาดความหวังของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาใชบริการเซอรวิสอพารทเมนท
ระดับ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถทําใหผูประกอบธุรกิจสามารถนําขอมูลที่
ไดจากการศึกษานี้มาพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจเพื่อสามารถตอบสนองใหตรงกับความตองการของผู
มาใชบริการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด
2. เพื่อสะทอนถึงจุดแข็งและจุดออนของการใหบริการของเซอรวิสอพารทเมนทระดับ 3 ดาวและ 4
ดาวในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถมองเห็นถึงจุดออนของธุรกิจ และสามารถ
นํามาพัฒ นา ปรับ ปรุง คุณภาพ การบริก ารใหมีม าตรฐานที่ดีเ พื่อเปนภาพลัก ษณ และสามารถสรางข อ
ไดเปรียบเชิงแขงขันทางธุรกิจไดตอ ไป
3. เพื่อใหไดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการของเซอรวิสอพารทเมนทร ะดับ 3 ดาว
และ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
การทบทวนวรรณกรรม
คุณภาพการบริการ (Service Quality) คือ การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับ
การรับรูวาผูใหบริการปฏิบัติตอลูกคาไดสอดคลองกับความตองการของเขาไดดีเพียงใด (Gronroos, Smith
and Houston, 1982 cited in Khantanapha, 2000 and Parasuraman et al., 1988) โดยคุณภาพการ
บริก ารนั้นจะตั้งอยูบ นพื้นฐานของความคาดหวัง ของผูไดรับบริการ ซึ่ ง ยึดถือหลัก การดําเนินงานบริก ารที่
ปราศจากขอบกพรอง และตอบสนองความตองการของลูกคา และมีความสามารถในการรับรูความตองการ
ของลูกคา หรือผูรับบริการไดดีอีกดวย สิ่งที่ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินคุณภาพของการบริการไดทั้งสิ้น
5 ปจจัย ไดแก 1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 2. ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ
(Reliability) 3. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) 4. การใหความมั่นใจแก
ลูกคา (Assurance) และ 5. ความใสใจลูกคา (Empathy)
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
1. ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมากรุงเทพมหานคร ซึ่งจากขอมูลสถิติ
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทย ป พ.ศ. 2560 ของ กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา มีจํานวน
ทั้งสิ้น 3,535,594 คน(ที่มา: กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 11 มกราคม 2561))
2. ตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกประชากร คือ กําหนดกลุมตัวอยางเฉพาะนักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการ
เซอรวิสอพารทเมนท ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
ขอบเขตดานพื้นที่
เซอรวิส อพารท เมนทในเขตพญาไท กรุง เทพมหานคร มีทั้ง หมด 24 แหง โดยผูวิจัยไดเ ลือกกลุม
ตัวอยางดังรายละเอียดตอไปนี้ (ที่มา : www.booking.com ขอมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561)
1. เซอรวิสอพารทเมนท ระดับ 3 ดาว 4 แหงและ ระดับ 4 ดาว 4 แหง ซึ่งประเมินจากการรีวิวตาม
เว็บไซตจองหองพักที่มีความนาเชื่อถือในระดับโลกไดแก www.booking.com และเว็บไซตนี้ยังเปนหนึ่งใน
ฐานขอมูลของ The Global Serviced Apartment Industry Report ซึ่งเปนองคกรที่ดูแลอุตสาหกรรม
ประเภทเซอรวิสอพารทเมนททั่วโลก
2. มีคุณลักษณะทางกายภาพของเซอรวิสอพารท เมนทที่ครบครัน ไดแก แผนกตอนรับ 24 ชั่วโมง
แมบานรายวัน บริการรถรับ - สง หองอาหาร สระวายน้ํา หองฟตเนส หองนั่งเลน หองครัวและอุปกรณซักรีด
ภายในหองพัก(The Association of Serviced Apartment Providers : 2018)
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริม าณโดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอคุณภาพการใหบริการ
ของเซอรวิสอพารทเมนท ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดสรางเครื่องมือมาจากการศึกษาและ
วิเคราะหเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบบสอบถามไดจัดทําเปน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย 1
ฉบับ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และภาษาจีน 1 ฉบับ โดยมีรายละเอียดแบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได ภูมิลําเนา ความถี่ในการเขาพัก และระยะเวลาในการเขาพัก
สว นที่ 2 เป นแบบสอบถามขอ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ยวกั บ ความคาดหวั ง และการรับ รู ข องนั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเซอรวิสอพารทเมนท ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยยึด
ปจจัยคุณภาพการบริการ 5 มิติตามหลักทฤษฎี SERVQUAL 5 Dimensions เปนแบบสอบถามที่มีการวัด
และกําหนดน้ําหนักคะแนนประเมินตามแบบลิเคอรท (Likert Scale) โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนของตัวเลือก
สําหรับแบบสอบถาม 1 = แยที่สุด ถึง 5 = มากที่สุด
สวนที่ 3 คําถามความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพิ่มเติมและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของ
เซอรวิสอพารทเมนทเปนคําถามปลายเปด
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชการวิเคราะห ไดแก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชตาราง
แจกแจงความถี่ แสดงผลเปนคารอยละ (Percentage) คาความถี่ (frequency) คาเฉลี่ย (mean) และ
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วิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจในการบริการเพื่อหาชองวาง (Gap) ของคุณภาพบริการระหวางการ
รับรู (P) และความคาดหวัง (E) คํานวณโดยใชสูตร (P - E)
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากที่สุดคิดเปนรอยละ 51.5 มีชวงอายุ
ระหวาง 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 46.5 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 56.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 57.8 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 32 รายได 30,001 – 40,000 บาท มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 29 มีภูมิลําเนา/เชื้อชาติอยูในทวีปยุโรปคิดเปนรอยละ 46 สวนใหญมาเขาพักครั้งแรกมา
คิดเปนรอยละ 50 ระยะเวลาในการเขาพักอยูที่ประมาณ 2 – 5 วันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.5
2. ความคาดหวั ง และการรั บ รู ข องนั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ ที่ มี ต อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร
กรณีศึกษา เซอรวิสอพารทเมนทระดับ 3 ดาว และ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย ระดับความคาดหวังและระดับการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการกรณีศึกษาเซอรวิสอพารทเมนท ระดับ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามหลัก
ทฤษฎี SERVQUAL 5 Dimensionsโดยสรุป
ระดับความ
ระดับ
คุณภาพการใหบริการ
S.D.
S.D.
คาดหวัง
การรับรู
1. ความเปนรูปธรรมของการ
3.68
.545
มาก
4.14
.520
มาก
บริการ
2. ความนาเชื่อถือไววางใจใน
3.78
.612
มาก
4.16
.564
มาก
การบริการ
3. การตอบสนองความตองการ
3.79
.597
มาก
4.15
.570
มาก
ของผูร ับบริการ
4. การใหความมั่นใจแกลกู คา
3.85
.603
มาก
4.33
.576
มาก
5. ความเอาใจใสลูกคา
3.79
.566
มาก
4.27
.590
มาก
รวม
3.78 .504
มาก
4.21
.564
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความคาดหวังของนักทองเที่ยวที่มีตอคุณภาพการใหบริการ กรณีศึกษา
เซอรวิสอพารทเมนท ระดับ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุง เทพมหานคร ทั้ง 5 ดาน จําแนกตาม
ประเภทตาง ๆ อยูในระดับมาก ( ̅ = 3.78S.D. = .504) ระดับการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการ กรณีศึกษาเซอรวิสอพารทเมนท ระดับ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้ง 5
ดาน จําแนกตามประเภทตาง ๆ อยูในระดับมาก ( ̅ = 4.21S.D. = .564)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเปนรายขอ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68
สวนคาเฉลี่ยการรับรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78
สวนคาเฉลี่ยการรับรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.79 สวนคาเฉลี่ยการรับรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 สวน
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คาเฉลี่ยการรับรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 ดานความเอาใจใสลูกคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 สวนคาเฉลี่ยการรับรูมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27
3. เปรียบเทียบชองวางระหวางความคาดหวังและการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอ
คุณภาพการให บริการ กรณีศึกษา เซอรวิส อพารท เมนทระดับ 3 ดาว และ 4 ดาวในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวัง และระดับ การรับ รูของนัก ทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอ
คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารกรณี ศึ ก ษาเซอร วิ ส อพาร ท เม น ท ระดั บ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ความคาดหวัง การรับรู ผลตาง
คุณภาพการใหบริการ
การแปลผล
(E)
(P)
(P - E)
ความเปนรูปธรรมของการบริการ
3.68
4.14
0.46
พึงพอใจ
1. หองพักมีความสะอาด เรียบรอย
3.76
4.38
0.62
พึงพอใจ
2. หองพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ทันสมัย และไดมาตรฐาน เชน
3.55
4.12
0.57
พึงพอใจ
เครื่องปรับอากาศ อุปกรณในหองน้ํา สระวาย
น้ํา ฟตเนส หองซาวนา เปนตน
3. สถานที่ตั้งของเซอรวิสอพารทเมนทมีความ
3.76
3.91
0.15
พึงพอใจ
สะดวกในการเดินทาง
4. หองพักมีขนาดกวางขวางเหมาะกับการเขา
3.66
4.14
0.48
พึงพอใจ
พัก
ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ
3.78
4.16
0.38
พึงพอใจ
1. เซอรวสิ อพารทเมนท ใหบริการตรงตาม
3.71
4.11
0.40
พึงพอใจ
เวลาที่กําหนด
2. ทานไดรับบริการตรงตามที่เซอรวสิ อพารท
3.88
4.22
0.34
พึงพอใจ
เมนท ไดใหสญ
ั ญาไว
3. เซอรวสิ อพารทเมนท มีการคิดคาบริการ
3.86
4.21
0.35
พึงพอใจ
ตรงตามทีร่ ะบุไวอยางชัดเจนและโปรงใส
4. เซอรวสิ อพารทเมนท มีชื่อเสียง และ
3.70
4.09
0.39
พึงพอใจ
ภาพลักษณที่ดี
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระดับความคาดหวัง และระดับ การรับ รูของนัก ทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอ
คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารกรณี ศึ ก ษาเซอร วิ ส อพาร ท เม น ท ระดั บ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร (ตอ)
ความคาดหวัง การรับรู ผลตาง การแปล
คุณภาพการใหบริการ
(E)
(P)
(P - E)
ผล
การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
3.79
4.15
0.36
พึงพอใจ
1. พนักงานมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ
3.72
4.16
0.44
พึงพอใจ
2. การจองหองพักมีหลากหลายชองทาง
3.71
4.08
0.37
พึงพอใจ
3. พนักงานสามารถแกไขปญหาไดเปนอยางดี
3.86
4.17
0.31
พึงพอใจ
4. พนักงานมีความพรอม และเต็มใจบริการ
3.88
4.22
0.34
พึงพอใจ
การใหความมั่นใจแกลูกคา
3.85
4.33
0.48
พึงพอใจ
1. เซอรวิสอพารทเมนทพรอมรับผิดชอบหาก
เกิดขอผิดพลาดในการใหบริการ เชน
3.88
4.31
0.43
พึงพอใจ
ทรัพยสินของลูกคาเสียหาย
2. บริเวณโดยรอบของเซอรวสิ อพารทเมนทมี
ระบบกลองวงจรปดบันทึกภาพตลอด 24
3.90
4.40
0.50
พึงพอใจ
ชั่วโมง
3. อุปกรณมีมาตรฐานและปลอดภัย เชน
เครื่องตรวจจับควันไฟ เครื่องทําน้ําอุน ถัง
3.80
4.28
0.48
พึงพอใจ
ดับเพลิง คียการด เปนตน
4. ทานมีความรูส ึกปลอดภัยตอสถานการณ
3.82
4.35
0.53
พึงพอใจ
เมื่อเขาพัก
ความใสใจลูกคา
3.79
4.27
0.48
พึงพอใจ
1. พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการ
3.77
4.28
0.51
พึงพอใจ
ใหบริการ
2. พนักงานแสดงความเต็มใจในการใหบริการ
3.77
4.24
0.47
พึงพอใจ
3. พนักงานบริการอยางเปนมิตร
3.87
4.30
0.43
พึงพอใจ
4. พนักงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
3.74
4.28
0.54
พึงพอใจ
ภาษาอื่นที่สําคัญไดดี
รวม
3.78
4.21
0.43
พึงพอใจ
จากตารางที่ 2 ในภาพรวมพบวา การประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการบริการของผูใชบริการ
โดยภาพรวมรายดานและรายขอ พบวา
1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ผลตาง
ระหวางคาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการในภาพรวมเปนคาบวก โดยคาเฉลี่ยการรับรูสูง
กวาความคาดหวังเทากับ 0.46 เมื่อพิจารณารายขอพบวาหองพักมีความสะอาด เรียบรอย มีคาเฉลี่ยการรับรู
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สูง กวาความคาดหวัง เทากับ 0.62 รองลงมาหองพัก มีสิ่ง อํานวยความสะดวกครบครัน ทันสมัย และได
มาตรฐาน เชน เครื่องปรับอากาศ อุปกรณในหองน้ํา สระวายน้ํา ฟตเนส หองซาวนา มีคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวา
ความคาดหวังเทากับ 0.57 หองพักมีขนาดกวางขวางเหมาะกับการเขาพัก มีคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความ
คาดหวังเทากับ 0.48 และสถานทีต่ ั้งของเซอรวิสอพารทเมนทมีความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ยการรับรู
สูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.15 เปนตน
2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการผูใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ
ผลตางระหวางคาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการในภาพรวมเปนคาบวก โดยคาเฉลี่ยการ
รับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.38 เมื่อพิจารณารายขอพบวาเซอรวิสอพารทเมนท ใหบริการตรงตามเวลา
ที่กําหนดมีคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.40 รองลงมาเซอรวิสอพารทเมนท มีชื่อเสียง และ
ภาพลักษณที่ดี มีคาเฉลีย่ การรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.39 เซอรวิสอพารทเมนท มีการคิดคาบริการ
ตรงตามที่ระบุไวอยางชัดเจนและโปรงใสมีคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.35 และทานไดรับ
บริการตรงตามที่เซอรวิสอพารทเมนท ไดใหสัญญาไว มีคาเฉลี่ยการรับรูสงู กวาความคาดหวังเทากับ 0.34 เปนตน
3. ดา นการตอบสนองความตองการของผูรับบริการผูใชบ ริก ารมีความพึง พอใจในคุณภาพการ
บริการ ผลตางระหวางคาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริก ารในภาพรวมเปนคาบวก โดย
คาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.36 เมื่อพิจารณารายขอพบวาพนักงานมีจํานวนเพียงพอตอการ
ใหบริการมีคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.44 รองลงมา การจองหองพักมีหลากหลายชองทาง
มีคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.37 พนักงานมีความพรอม และเต็มใจบริการมีคาเฉลี่ยการ
รับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.34 และพนักงานสามารถแกไขปญหาไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยการรับรูสูง
กวาความคาดหวังเทากับ 0.31 เปนตน
4. ดานการใหความมั่นใจแกลูกคาผูใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ผลตางระหวาง
คาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการในภาพรวมเปนคาบวก โดยคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความ
คาดหวังเทากับ 0.48 เมื่อพิจารณารายขอพบวาทานมีความรูสึกปลอดภัยตอสถานการณเมื่อเขาพักมีคาเฉลี่ย
การรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.53 รองลงมาบริเวณโดยรอบของเซอรวิสอพารท เมนทมีระบบกลอง
วงจรปดบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมงมีคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.50 อุปกรณมีมาตรฐาน
และปลอดภัย เชน เครื่องตรวจจับควันไฟ เครื่องทําน้ําอุน ถังดับเพลิง คียการด เปนตน มีคาเฉลี่ยการรับรูสูง
กวาความคาดหวังเทากับ 0.48 และเซอรวิส อพารทเมนทพรอมรับผิดชอบหากเกิดขอผิดพลาดในการ
ใหบริการ เชน ทรัพยสินของลูกคาเสียหาย มีคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.43 เปนตน
5. ดานความใสใจลูกคาผูใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ผลตางระหวางคาเฉลี่ย
ความคาดหวัง และการรั บ รูคุณภาพการบริก ารในภาพรวมเปนคาบวก โดยคาเฉลี่ยการรับ รูสูงกวาความ
คาดหวังเทากับ 0.48 เมื่อพิจารณารายขอพบวาพนักงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่สําคัญได
ดีมีคาเฉลี่ยการรับรูสูง กวาความคาดหวังเทากับ 0.54 รองลงมาพนักงานตระหนัก ถึงความสําคัญของการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.51 พนักงานแสดงความเต็มใจในการใหบริการมี
คาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังเทากับ 0.47 และพนักงานบริการอยางเปนมิตร มีคาเฉลี่ยการรับรูสูง
กวาความคาดหวังเทากับ 0.43 เปนตน
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อภิปรายผล
จากการศึก ษาเรื่อง“ความคาดหวังและการรับ รูของนัก ทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอคุณภาพการ
บริการ : กรณีศึกษา เซอรวิสอพารทเมนทระดับ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร”
สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงคการวิจัยไดดังนี้
1. วัตถุประสงควิจัยการขอที่ 1เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่มีตอ คุณภาพการให บ ริก ารกรณีศึก ษา เซอร วิส อพารท เมน ทร ะดับ 3 ดาว และ 4 ดาวในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
ผูมาใชบริการเซอรวิสอพารทเมนทที่มาใชบริการเซอรวิสอพารทเมนทสวนใหญมีความคาดหวังและ
การรับรูตอคุณภาพการใหบริการ กรณีศึกษาเซอรวิสอพารทเมนท ระดับ 3 ดาวและ 4 ดาวในเขตพญาไท
กรุง เทพมหานคร ทั้ง 5 ดาน จําแนกตามประเภทตาง ๆ อยูในระดับ มากโดยมีความคาดหวังคุณภาพการ
บริการดานการใหความมั่นใจแกลูกคามากที่สุด รองลงมาคือดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ดานความเอาใจใสลูกคา ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการและดานความเปนรูปธรรมของการบริการ
ตามลําดับ ในสวนของการรับ รูคุณภาพการบริก ารมี ก ารรับ รูในดานการใหความมั่นใจแกลูก คามากที่สุ ด
รองลงมาคือดานความเอาใจใสลูก คาดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริก าร ดานการตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการและดานความเปนรูปธรรมของการบริการตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ สุรีย เข็มทอง
และอาทิตย ไวทยะพันธ (2010) ซึ่งไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดคุณภาพการบริการของเซอรวิสอพารตเมนทใน
กรุงเทพมหานครโดยการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ผลวิจัย พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีการรับรู
เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของเซอรวิสอพารทเมนทอยูในระดับมาก นอกจากนี้ผลสํารวจยังพบวาดานการให
ความมั่นใจแกลูกคาและดานความเอาใจใสลูกคาเปนปจจัยที่ผลักดันใหลูกคามีความพึงพอใจและกลับมาใช
บริการอีก
2. วัตถุประสงควิจัยการขอที่ 2เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบชองวางระหวางความคาดหวังและการ
รับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีตอคุณภาพการใหบริการ กรณีศึกษา เซอรวิสอพารทเมนทระดับ 3 ดาว
และ 4 ดาวในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบชองวางระหวางความคาดหวังและการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่
มีต อคุ ณภาพการให บ ริก าร กรณี ศึก ษา เซอรวิ ส อพารท เม นท ร ะดับ 3 ดาว และ 4 ดาวในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา การประเมินความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการบริการของผูใชบริการโดย
ภาพรวมรายดานและรายขอพบวาผลตางระหวางคาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการทั้ง 5
ดาน ในภาพรวมเปนคาบวก หมายความวานักทองเที่ยวชาวตางชาติมีความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของ
เซอรวิส อพารท เมนทในทุก ๆ ดาน โดยคาเฉลี่ยการรับ รูสูง กวาความคาดหวัง ซึ่ง หมายถึง นัก ทองเที่ย ว
ชาวตางชาติไดตั้งความคาดหวังกอนมาใชบริการอยูในระดับ ที่ต่ํากวากอนที่จะมาใชบริการจริง โดยขอที่มี
ชองวางระหวางความคาดหวังและการรับรูมากที่สุด คือ ดานความใสใจลูกคาในเรื่องของพนักงานสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่สําคัญไดดีและขอที่มีชองวางระหวางความคาดหวังและชองวางระหวาง
ความคาดหวังและการรับรูน อยที่สุด คือ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการในเรื่องของพนักงาน
สามารถแกไขปญหาไดเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะ
1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการควรมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางมายังสถานที่ตั้งของ
เซอรวิสอพารทเมนทใหละเอียดที่สุดในทุกชองทาง เชน เว็บไซตของเซอรวิสอพารทเมนท เว็บไซตจองหองพัก
ตาง ๆ ปายชื่อเซอรวิสอพารทเมนทที่ชัดเจน อาจจัดมีบริการรถรับ-สงตามจุดสําคัญตาง ๆ ในบริเวณพื้นที่ตั้ง
ของเซอรวิสอพารทเมนท เปนตน ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาทีจ่ ะเดินทางมาเขาพักเนื่องจากผลวิจยั
พบวา การประเมินความพึงพอใจชองวางคาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรูในดานความเปนรูปธรรมของการ
บริการนอยที่สุด คือ สถานที่ตั้งของเซอรวิสอพารทเมนทมีความสะดวกในการเดินทาง
2. ดานความนา เชื่อถือไววางใจในการบริการควรมีการจัดพนักงานใหบริการอยางถูกตองในทุก
ขั้นตอนและเพื่อความรวดเร็วในการใหบริการแกลูกคา เชน เรื่องของเวลาการลงทะเบียนเขาพักและการรับคืน
หองพัก ทางเซอรวิสอพารทเมนทตองใหบริการตามสัญญาใหถูกตองตรงตอเวลาแกลูกคาเสมอเนื่องจากผล
วิจัย พบวา การประเมินความพึงพอใจชองวางคาเฉลี่ยความคาดหวัง และการรับ รูในดานความนาเชื่อถือ
ไววางใจในการบริการ นอยที่สุด คือ ทานไดรับบริการตรงตามที่เซอรวิสอพารทเมนท ไดใหสัญญาไว
3. ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการควรมีการจัดฝกอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางาน พรอมทั้งจัดเตรียมพนักงานใหเพียงพอตอการใหบริการและมี
ความรวดเร็วในการแกไขปญหาตาง ๆ เมื่อเกิดปญหาขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาในการลงทะเบียนเขาพัก
หากเปนชวง High Season อาจเกิดปญหาไมสามารถใหลูกคาขึ้นหองพักไดตามเวลาที่กําหนดได เนื่องจาก
แผนกทําความสะอาดหองพักทําหองไมทันตามกําหนดเวลา เปนตนเนื่องจากผลวิจัย พบวา การประเมินความ
พึงพอใจชองวางคาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรูในดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ นอย
ที่สุด คือพนักงานสามารถแกไขปญหาไดเปนอยางดี
4. ดา นการใหความมั่นใจแกลูกคา ควรมีก ารจัดเตรียมตูนิร ภัยไวในหองพัก ทุกหองเพื่อใหลูก คา
สามารถเก็บสิ่งของที่มีคาไวไดอยางปลอดภัย พรอมทั้งมีการติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณโดยรอบโรงแรมเพื่อ
สามารถใหลูกคาตรวจสอบได เปนตนเนื่องจากผลวิจัย พบวา การประเมินความพึงพอใจชองวางคาเฉลี่ยความ
คาดหวังและการรับรูในดานการใหความมั่นใจแกลูกคานอยที่สุด คือเซอรวิสอพารทเมนทพรอมรับผิดชอบหาก
เกิดขอผิดพลาดในการใหบริการ เชน ทรัพยสินของลูกคาเสียหาย
5. ดานความเอาใจใสลูกคาควรมีจัดการฝกอบรมพนักงานในดานการใหบริการโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการมนุษย สัมพันธที่ดีตอการใหบริการ การแสดงกิริยามารยาทที่ดีตอลูกคา การมีทัศนะคติที่ดีในการ
ทํางานดานบริการและการมีบุคลิกภาพที่ดี เปนตนเนื่องจากผลวิจัย พบวา การประเมินความพึงพอใจชองวาง
คาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรูในดานความเอาใจใสลูกคานอยที่สุด คือพนักงานบริการอยางเปนมิตร
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