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บทคัดยอ: การใชเทคโนโลยีไดเขามีบทบาทและมีความสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงผูประกอบการในอุตสาหกรรมบริการประเภทโรงแรม ทั้งนี้เพื่อมุงหวังใหคุณภาพของการบริการเพิ่ม
มากขึ้น งานวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการซึ่ง
ประกอบดวยการเปรียบเทียบขอมูลของผลิตภัณฑ การสนับสนุนขอมูลขาวสาร และการใหขาวสารขณะใหบริการที่มีตอ
การรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาหรือผูใชบริการโรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวาการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการมีผลกระทบในเชิงบวกตอคุณภาพการบริการในดานความเชื่อถือไวใจ การ
ตอบสนอง และการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ ในขณะที่ไมมีความสัมพันธตอคุณภาพบริการดานเขาใจเห็นอกเห็นใจ 
และความเปนรูปธรรมในการบริการ ดังนั้น การเพิ่มคุณภาพบริการ จําเปนอยางย่ิงตองตระหนักถึงรูปแบบของการใช
เทคโนโลยีควบคูกับการใหบริการของพนักงานวารูปแบบการใหบริการแบบใดเหมาะสมจะใชเทคโนโลยีควบคูกันไป 
พรอมทั้งคํานึงถึงความสมดุลระหวางการใหบริการโดยใชพนักงานและเทคโนโลยีควบคูกัน เพื่อจะนําไปสูคุณภาพการ
บริการที่เปนเลิศและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา 

 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ  คุณภาพบริการ  อุตสาหกรรมโรงแรม 

 
ABSTRACT: Using technology has becoming a critical role for enhancing the competitive advantage in the currently 
business. Particularly, the management in the service industry has concentrated on providing technology-based service 
to customers by using technology to be integrated into interaction with the service employees. This research has begun 
to examine technology integration, which consists of three factors such as comparative product information, information 
support and information during interaction, currently, there is not yet much work on perceptions of customers toward 
technology integration and how they influence the service quality. Thus this study examines how technology integration 
affecting the service quality in customer perception in hotel industry, particularly the four-five stars hotel in Thailand. 
The empirical results illustrated an important issue, in the hotel industry, degree of technology integration has significant 
positive impact on some dimensions of service quality such as reliability, responsiveness and assurance. However, the 
rest two dimensions which are empathy and tangible has not been significant impacted from degree of technology 
integration. Technology integration is a key issue in that service system for enhancing quality of service. Thus, 
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management must concentrate in which activities must be integrated with technology and human services  in order to 
enhancing remarkable service quality and maximize customer satisfaction. 
 
KEYWORDS : Technology Integration, Service Quality, Hotel Industry  
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry) เปน
ธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจโลก ซ่ึงตัวเลขทาง
เศรษฐกิจแสดงใหเห็นวาอยางนอยถึงสองในสามของ
เศรษฐกิจโลก คือ ภาคธุรกิจบริการ (Lacobucci 2001)  

ในชวงปพ.ศ. 2540 เปนตนมา ประเทศไทยประสบ
ปญหาวิกฤติ เศรษฐกิจ  ทําให รัฐบาลตองแสวงหา
รูปแบบในการหารายไดใหมๆ ที่นอกเหนือจากการเก็บ
ภาษีจากผูบริโภคและผูประกอบการทั่วไป นั่นคือ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย  เนื่องจากมี
จุดแข็งที่สามารถแขงขันในระดับภูมิภาคได นอกจากนี้
ยังทําใหเกิดการจางงานในทองถิ่นเปนจํานวนมาก ซ่ึง
สามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติไดเปนอยางดี จากการใหความสําคัญกับ
อุตสาหกรรมประเภทนี้ของรัฐบาล  จึ งส งผลให
อุตสาหกรรมโรงแรมซึ่งเปนหนึ่งในธุรกิจบริการที่
เจริญเติบโตสอดคลองกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมี
การขยายตัวในอัตราที่รวดเร็ว จะเห็นไดจาก
อุตสาหกรรมโรงแรมของไทยสามารถสรางรายไดเขาสู
ประเทศเพิ่มขึ้นจากป 2546 ซ่ึงมีคาประมาณ 309,269 
ลานบาท เพิ่มเปนประมาณ 450,000  ลานบาท ในป 
2547 คิดเปนอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 34 (สํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว 2548)  

นอกจากนี้ในอีก 3 ปขางหนา (พ.ศ. 2553) 
อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทย จะตองเปดเสรี
ตามสัญญาขององคการการคาโลก (WTO) การดําเนิน
ธุรกิจโรงแรมเพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศคูแขง
ใหประสบความสําเร็จไดนั้น นอกจากหองพัก อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการ
ปรุงอาหาร และเครื่องดื่มแลว พนักงานและระบบงานที่
นําอุปกรณเทคโนโลยีมาใหบริการซึ่งสามารถควบคุม

การปฏิบัติงานของพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จึงถือเปนองคประกอบที่สําคัญอยางย่ิง   
เทคโนโลยีไดถูกนํามาใชเปนชองทางและสื่อกลางที่ใช
ชวยสนับสนุนในการติดตอกับลูกคามากขึ้น (Gilbert et 
al. 1999; Glynn 1997) หากองคกรใดไมมีการนํา
เทคโนโลยีมาใชประกอบในการดําเนินธุรกิจ จะทําใหมี
โอกาสเสียความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 
Advantage) ซ่ึงแนนอนวายอมกระทบถึงความอยูรอด
ของธุรกิจในอนาคตได (Zineldin 2000) ดังนั้น 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรม จึงเล็งเห็นถึง
ช อ ง ท า ง ในก า รนํ า เ ท ค โน โล ยี เ ชิ ง บู รณ า ก า ร 
(Technology Integration) มาใชควบคูขณะที่ใหบริการ 
เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพของบริการ (Service Quality) ซ่ึง
เปนส่ิงที่สําคัญที่สามารถจะสรางความแตกตางให
เหนือกวาคูแขงขันรายอื่นๆได    

การรับรูคุณภาพการบริการ (Perception of Service 
Quality) จึงเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
การสรางความสําเร็จของธุรกิจบริการ (Gronroos 2001) 
ซ่ึงจะชวยสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันและผลกําไร
ในระยะยาวใหกับองคกร โดยการวัดการรับรูคุณภาพ
การบริการ ในขณะที่พนักงานใหบริการลูกคาดวย
เครื่องมือหรืออุปกรณเทคโนโลยีนั้น จึงเปนขั้นตอนที่
สามารถเขาใจถึงศักยภาพของธุรกิจตลอดจนความเปน
เลิศของการสงมอบคุณภาพการบริการ เนื่องจากใน
อุตสาหกรรมบริการนั้นมีลักษณะที่มีการแขงขันสูงและ
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

อยางไรก็ตาม การศึกษาและวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับ
แนวคิดการรับรูคุณภาพการบริการนั้น สวนใหญมักจะ
มุงเนนระดับของการรับรูคุณภาพบริการ ซ่ึงสงผลตอ
ระดับความพึงพอใจเทานั้น  แตการศึกษาเกี่ยวกับการ
นําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การใช เทคโนโลยี เชิ งบูรณาการควบคู ไปขณะที่
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ใหบริการลูกคาโดยตรง ที่มีผลตอการรับรูคุณภาพการ
บริการในมุมมองของของลูกค าในธุรกิจบริการ 
ประเภทโรงแรมที่ไดรับการจัดอันดับมาตรฐานใน
ระดับ 4-5 ดาว  ยังไมมีการศึกษาและวิจัยมากนัก (Pei et 
al. 2005) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนอยางย่ิง
ที่ จะตองทํ าการศึกษาถึ ง  ผลกระทบของการใช
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีตอการรับรูคุณภาพการ
บ ริ ก า ร ในมุ มมอ งหรื อทั ศนะขอ งผู ใ ช บ ริ ก า ร
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย โดยผูวิจัยหวังเปน
อยางย่ิงวาผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนแนวทางใหทุก
ฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีความ
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการ เพื่อใหบริการแกลูกคาโดยตรงอยาง
เหมาะสม ตลอดจนผลกระทบที่สงผลตอคุณภาพของ
การใหบริการของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย 
นอกจากนั้นยังสามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้  ไป
ประยุกตใชในการดําเนินกลยุทธทางการตลาด เพื่อ
เสริมสรางศักยภาพและขอไดเปรียบทางการแขงขันของ
อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยใหสามารถ
แขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดทั่วโลก เพื่อกอใหเกิดการ
สรางรายไดจากการนําเขาเงินตราจากตางประเทศที่ย่ังยืน  
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
(Technology Integration) ที่พนักงานใชในขณะที่
ใหบริการลูกคาโดยตรง (Interpersonal Interaction)  

2.2 เพื่อศึกษาการรับรูคุณภาพบริการในมุมมอง
ลูกคาของโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 -5 ดาว ในประเทศ
ไทย  

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการใชเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการตอการรับรูคุณภาพการบริการของลูกคาที่
มีตอการใหบริการของโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 -5 ดาว  

2.4 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนมี
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการใช
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ เพื่อใหบริการแกลูกคาโดยตรง
อยางเหมาะสม 

2.5 เพื่อนําเสนอแนวทางการนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชในการดําเนินกลยุทธทางการตลาด และ
สรางขอไดเปรียบทางการแขงขันของอุตสาหกรรม
โรงแรมไทยได 
 
3. วิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปน
ผูใชบริการที่ตองเขาพักในโรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 
ดาว อยางนอย 1 วัน ซ่ึงมีจํานวน 35 โรงแรมในเขต
กรุงเทพมหานคร (สมาคมโรงแรมไทย, 2549) โดยทํา
การสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) 
โดยชั้นภูมิคือโรงแรมจํานวน 35 โรงแรม เพื่อทําการ
เก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวหรือผูใชบริการโรงแรมละ 
10 คน โดยรวมทั้งส้ิน 350 คน 
 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม
การศึกษาระดับการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ และการ
รับรู คุณภาพบริ ก า ร  ในมุมมองของลู กค าห รือ
ผูใชบริการ โดยแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ได
พัฒนาเปน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากกลุมตัวอยางของโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 – 5 
ดาว สวนใหญเปนชาวตางประเทศ และภาษาอังกฤษ
เปนภาษาสากลที่บุคคลทั่วไปที่ใชบริการของโรงแรม
ในระดับนี้สามารถทําความเขาใจไดเปนอยางดี  
 
5. การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือ 

มาตรวัดตางๆ ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาจาก
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ ซ่ึงไดผานการ
ทดสอบคาความเที่ยงตรง (Validity) และคาความ
นาเชื่อถือ (Reliability) โดยไดรับการเผยแพรมาแลว
ทั้งส้ิน โดยมาตรวัดระดับการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การ ไดปรับปรุงมาจากการศึกษาของ Larpsiri (2004) 
และมาตรวัดการรับรูคุณภาพบริการ ไดเลือกใชมาตรวัด 
SERVPERF (Cronin and Taylor 1992; Parasuraman et 
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al. 1988)  โดยมาตรวัดทั้ง 2 แนวคิด เปนมาตรวัดแบบ
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ที่มีมาตรประมาณคา 5 
ระดับ  (Five-Likert’s Scale)  

ผูวิจัยไดนํารางแบบสอบถาม มาตรวจสอบความ
ครบถวนและความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content 
Validity) โดยไดแกไขและปรับปรุงเนื้อหาตาม
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ (Expert’s 
Opinion) ดานการใหบริการของธุรกิจโรงแรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากนั้นไดทําการทดสอบ 
(Pre-test) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 58 ตัวอยาง และได
ทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใชคาสถิติของ Cronbach ‘s Alpha (Hair et al. 2000) 
ผลการทดสอบปรากฏวา ตัวแปรทุกตัวมีระดับความ
เชื่ อมั่ นที่ อ ยู ใน เกณฑ ยอมรับได  นั่ นคื อ  ผลของ 
Cronbach’s Alpha Coefficient มากกวา 0.60 (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1  คาความนาเชื่อถือของปจจัย ภายหลังการ
ทดสอบคาความนาเชื่อถือ 

ตัวแปร Cronbach’s 
Alpha 

จํานวน
คําถาม 

ระดับการใชเทคโนโลยี
เชิงบูรณาการ .7074 8 

คุณภาพการใหบริการ .7613 15 

 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

จํานวนแบบสอบถามตองเก็บรวบรวมจากโรงแรม
ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมี
ทั้งหมด 35 โรงแรม ตองการเก็บโรงแรมละ 10 ชุด รวม
ทั้งหมด 350 ชุด ซ่ึงเมื่อฝายบริการของแตละโรงแรม
พิจารณาแลว มีความเห็นวาเปนจํานวนที่ไมมาก จึงยินดี
ใหเก็บขอมูลให โดยแนวทางที่ไดรับความรวมมือจาก
โรงแรมใหดําเนินการไดมี 2 รูปแบบ คือ 1) พนักงานผู
ใหบริการหนาเคานเตอร (Front-line Employee) เปนผู
เก็บแบบสอบถามซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จากลูกคาหรือผูใชบริการของโรงแรมเอง 2) การนํา
แบบสอบถามซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในชุด

เดียวกัน ไปวางไวที่หองพักของลูกคา เพื่อใหลูกคา
แสดงความสมัครใจในการกรอกแบบสอบถามเอง  

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัย
ไดรับการตอบแบบสอบถามกลับมาครบทั้งจํานวน 350 
ชุด และเปนแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบูรณ
ทั้งหมด โดยในวันเก็บแบบสอบถาม ผูวิจัยจะทําการ
ตรวจสอบกับผูประสานงานของแตละโรงแรมอีกครั้ง
หนึ่ง  เพื่อยืนยันความถูกตองของคุณสมบัติผูตอบ
แบบสอบถาม และทายสุดของการเก็บขอมูลผูวิจัยได
มอบของที่ระลึกใหกับผูประสานงานของทุกโรงแรม 
เพื่อแสดงความขอบคุณในการใหความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด  
 
7. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows Version 11.5 สถิติตางๆ 
ที่ใชในการวิเคราะห นําเสนอ และการสรุปผลการวิจัย 
มีดังนี้ 

7.1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง บ ร ร ย า ย  (Descriptive 
Statistics) โดยใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
แสดงอัตราสวนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่ออธิบายขอมูลของตัวแปรตางๆ  

7.2 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เปนการ
วิเคราะหปจจัยของตัวแปร เพื่อทดสอบความเที่ยงตรง 
(Validity) ของแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหปจจัย
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธี 
Principal Component Analysis เพื่อหาคา Eigenvalue ที่
มีคามากกวา 1 เปนเกณฑในการตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัย  

7.3 สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 
เพื่อใชในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยใช
การวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis)  เพื่อทดสอบอิทธิพลของปจจัยเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการในแตละดานที่มีตอคุณภาพบริการ โดยได
กําหนดคาการตัดสินใจในการทดสอบสมมติฐานไวที่
ระดับ  0.05   
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8. ผลการวิเคราะห 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ สามารถ

แบงการวิเคราะหออกเปน 3 สวน ไดแก 1) การ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เกี่ยวกับ 
ลักษณะประชากรศาสตรการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การและคุณภาพการบริการของโรงแรม 2) การวิเคราะห
ปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ของ
ปจจัยดานการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการและปจจัยดาน
คุณภาพของการบริการ และ 3) การทดสอบสมมติฐาน  

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 350 คน เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย  (รอยละ 63.7) โดยเกือบครึ่งหนึ่งมีอายุ
อยูในชวงมากกวา 30-40 ป (รอยละ 43.4)  รองลงมามี
อายุมากกวา  40 -50 ป (รอยละ 37.4) และอายุมากกวา 
60 ป ข้ึนไปมีจํานวนนอยที่สุด (รอยละ 1.7) ในดาน
การศึกษามีผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด (รอยละ 72.9)  และในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  มี
อัตราสวนเพียงรอยละ 4.6  สําหรับอาชีพพบวาเปน
เจาของธุรกิจมากที่สุด (รอยละ 51.4) รองลงมา คือ 
อาชีพขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน และเกษียณแลว คิดเปนอัตราสวนรอยละ 
24.6 , 18.6 และ 5.4 ตามลําดับ วัตถุประสงคสวนใหญ
ของกลุมตัวอยาง พบวา เปนการเดินทางมาพักเพื่อ
ประชุม/สัมมนา (รอยละ 55.1)  รองลงมา คือ เพื่อติดตอ
ธุรกิจและเพื่อการพักผอน มีอัตราสวนใกลเคียงกัน คือ 
รอยละ 23.1 และ  20.0 และวัตถุประสงคอื่น ๆ มีเพียง
รอยละ 1.7   
 
9. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการ 

เมื่อพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางวาพนักงานของโรงแรมใชเทคโนโลยีในแตละ
กิจกรรมของการใหบริการอยูในระดับใด  พบวา 
กิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การเรียนรูรูปแบบการ
ใหบริการของโรงแรม  โดยมีคา เฉลี่ย เทากับ  4.47 
รองลงมาคือ การเตรียมนําเสนอการใหบริการ  โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยใกลเคียง
กัน ระหวาง 4.18-4.22 คือ การรับขอมูลจากบุคคลอื่น

ภายในโรงแรม การเรียนรูรูปแบบการใหบริการของ
โรงแรมอื่นๆ การบันทึกและเรียกดูขอมูล การสงขอมูล
ใหบุคคลอื่นในโรงแรม และ การอธิบายหรือแกไขขอ
โตแยงของการใหบริการ สําหรับกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ย
ต่ํ า สุด  คือ  การแจงความคืบหนาของขั้นตอนการ
ใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

ระดับความ
คิดเห็น 

 
ปจจัย 

X . S.D. 

การเรียนรูรูปแบบการใหบริการของ
โรงแรม 4.47 .736 

การเรียนรูรูปแบบการใหบริการของ
โรงแรมอื่น 

4.19 .662 

การรับขอมูลจากบุคคลอื่นภายในโรงแรม 4.18 .792 

การสงขอมูลใหบุคคลอื่นในโรงแรม 4.21 .764 

การบันทึกและเรียกดูขอมูล 4.19 .720 

การเตรียมนําเสนอการใหบริการ 4.27 .707 
การอธิบายหรือแกไขขอโตแยงของการ
ใหบริการ 4.22 .783 

การแจงความคืบหนาของขั้นตอนการ
ใหบริการ 4.10 .754 

 
10. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการบริการ
ของโรงแรม 

สําหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการของโรงแรมทั้ง 15 ปจจัย พบวา ตัวแปรที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงแรมใหบริการไดตามเวลาที่
สัญญาไว  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 รองลงมา คือ 
โรงแรมมีเวลาทําการที่สะดวกสําหรับลูกคา พนักงาน
ของโรงแรมมีความสุภาพออนนอมและเปนมิตรในการ
ใหบริการ โรงแรมนี้ใหบริการตามความสนใจของทาน
เปนอยางดี สวนตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ พนักงาน
ของโรงแรมมีความสามารถในการใหบริการ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 และตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยต่ํารองลงมา
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คือ โรงแรมแสดงความจริงใจในการแกปญหา โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.13  (ตารางที่  3) 
 
ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

ระดับความ
คิดเห็น ปจจัย 
X . S.D. 

การใหบริการไดตามเวลาที่สัญญาไว 4.38 .686 

การแสดงความจริงใจในการแกปญหา 4.13   698 

พนักงานมีความสามารถในการใหบริการ 4.12 .676
  

พนักงานมีความยินดีใหบริการตามคําขอ 4.22 .734 

พนักงานแสดงความเต็มใจในการ
ใหบริการเสมอ 

4.29 .665 

พนักงานมีความสุภาพออนนอมและเปน
มิตรในการใหบริการ 

4.31 .649 

พนักงานที่เอาใจใสเปนรายบุคคล 4.17 .634 

พนักงานเขาใจความตองการอยางแทจริง 4.22 .694 

โรงแรมใหบริการตามความสนใจเปนอยาง
ดี 

4.31 .629 

โรงแรมมีเวลาทําการที่สะดวกสําหรับทุก
ทาน 

4.33 .645 

พนักงานมีบุคลิกและการแตงกายที่
เรียบรอยดูด ี

4.23 .695 

สิ่งอํานวยความสะดวกที่เห็นเปนสิ่งที่ใชใน
การใหบริการตาง ๆของโรงแรม 

4.23 .662
  

ความปลอดภัยในขอมูลสวนตัวและมีความ
เสี่ยงคอนขางนอยเมื่อสํารองหองพักทาง
อิเล็กทรอนิกส 

4.27 .718
  

สามารถเขาถึงการสํารองหองพักของ
โรงแรมไดงายผานอินเทอรเน็ต 

4.19 .656
  

พนักงานใหบริการการเขาพักและการออก
จากโรงแรมที่รวดเร็ว 

4.18 .697
  

 
 
 

11. การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis)  

ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาจํานวน
องคประกอบของปจจัยดานการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การ จํานวน 8 ตัวแปร และคุณภาพการบริการทั้งหมด 
15 ตัวแปร สรุปได ดังนี้  
11.1 การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจของปจจัยดาน
การใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 

การวิ เคราะหปจจัยโดยพิจารณาจากคาไอเกน 
(Eigen Values) มากกวา 1 พบวาสามารถแบงตัวแปร
(ขอคําถาม)ได 3 ปจจัย (ตารางที่ 4) สามารถอธิบายคา
ความความแปรปรวนทั้งหมด (Cumulative % of 
Variance) ได 61.462% นอกจากนี้ไดแสดงคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ภายหลังหมุนแกน 
(Rotated Component Matrix) ดวยเทคนิค Principle 
Component Analysis โดยมีเกณฑการคัดเลือกขอคําถาม
ในปจจัยตางๆที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากกวา 0.5 
ในป จ จั ย นั้ น ๆ  พบว า ทุ ก ตั ว แ ป ร มี ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบมากกวา 0.5 และสามารถแบงเปน 3 ปจจัย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ปจจัยที่1: การสนับสนุนขอมูลขาวสาร 
(Information Support) ประกอบดวย 3 ตัวแปรที่
เกี่ยวของกับการรับ/สงขอมูลจากบุคลากรอื่นภายใน
โรงแรม การบันทึกและการเรียกดูขอมูลของลูกคา เพื่อ
เปนการสนับสนุนขอมูลขาวสารของลูกคาใหหนวยงาน
อื่นๆ นอกเหนือจากพนักงานขาย 

ปจจัยที่ 2: การเปรียบเทียบขอมูลของผลิตภัณฑ 
(Comparative Product Information) ประกอบดวย 2 ตัว
แปร ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูผลิตภัณฑของตนเองกับ
ผลิตภัณฑของโรงแรมคูแขง  

ปจจัยที่ 3: การใหขอมูลขาวสารขณะใหบริการ 
(Information During Interaction) ประกอบดวย 3 ตัว
แปร ที่เกี่ยวของกับการเตรียมการนําเสนอ การอธิบาย 
การแจงความคืบหนาของขั้นตอนการใหบริการแก
ลูกคา  
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ตารางที่  4  แสดงคาน้ํ าหนักองคประกอบ  (Factor 
loading) ของการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ   

องคประกอบ ตัวแปร 
1 2 3 

ปจจัยที่ 1: การสนับสนุนขอมูลขาวสาร                
การรับขอมูลจากบุคลากรอื่น
ภายในโรงแรม .721 -.018 .216 

การสงขอมูลของทานใหบุคลากร
อื่นภายในโรงแรม .705 .123 -.122 

การบันทึกและเรียกดูขอมูลของ
ทาน .539 .325 .452 

ปจจัยที่ 2: การเปรียบเทียบขอมูลของผลิตภัณฑ                  
การเรียนรูรูปแบบการใหบริการ
ของโรงแรม .250 .811 .039 

การเรียนรูรูปแบบการใหบริการ
ของโรงแรม .243 .639 .188 

ปจจัยที่ 3: การใหขอมูลขาวสารขณะใหบริการ      
การเตรียมนําเสนอการใหบริการ
ตอทาน .213 .057 .881 

การอธิบายหรือแกไขขอโตแยง
ของการใหบริการ .001 .095 .762 

การแจงความคืบหนาของขั้นตอน
การใหบริการตอทาน .449 -.068 .615 

คาไอเกน (Eigen Value) 2.421 1.412 1.084 
รอยละของความแปรปรวน  
(% of Variance) 30.262 17.644 13.556 

รอยละของความแปรปรวน
ทั้งหมด (Cumulative % of 
Variance) 

30.262 47.906 61.462 

Bartlett's Test of Sphericity  = 541.661 df   
                                              = 28 Sig. = .000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO) = 0.864 
 
11.2 การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจของปจจัยดาน
คุณภาพการบริการ 

การวิ เคราะหปจจัยโดยพิจารณาจากคาไอเกน 
(Eigen Values) มากกวา 1 พบวาสามารถแบงตัวแปร
(ขอคําถาม)ได 5 ปจจัย (ตารางที่ 5) สามารถอธิบายคา

ความความแปรปรวนทั้งหมด (Cumulative % of 
Variance) ได 58.302% นอกจากนี้ไดแสดงคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ภายหลังหมุนแกน 
(Rotated Component Matrix) ดวยเทคนิค Principle 
Component Analysis โดยมีเกณฑการคัดเลือกขอคําถาม
ในปจจัยตางๆที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากกวา 0.5 
ในป จ จั ย นั้ น ๆ  พบว า ทุ ก ตั ว แ ป ร มี ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบมากกวา 0.5 และสามารถแบงเปน 5 ปจจัย 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ปจจัยที่ 1: ความเชื่อถือไววางใจได (Reliability) 
ประกอบดวย 3 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการใหบริการที่
สามารถเชื่อถือได ความจริงใจในการแกปญหา และการ
บริการที่ตรงเวลาตามที่ไดสัญญาไวกับลูกคาหรือ
ผูรับบริการ  

ปจจัยที่  2: การตอบสนองตอผู รับบริการ  
(Responsiveness)  ประกอบดวย 3 ตัวแปร ที่เกี่ยวของ
ความเต็มใจและยินดีใหบริการลูกคาหรือผูรับบริการได
ตามคําขอ ดวยความสุภาพออนนอมและปฏิบัติตอลูกคา
หรือผูรับบริการเปนอยางดี  

ปจจัยที่ 3: การใหความมั่นใจแกผูรับบริการ 
(Assurance) ประกอบดวย 3 ตัวแปร ที่เกี่ยวของกับการ
ใชบริการของโรงแรมไดงาย  การทําใหลูกคาหรือ
ผูรับบริการเกิดความมั่นใจ มีความปลอดภัย และเกิด
ความไววางใจในขณะใชบริการ  โดยมีคาน้ํ าหนัก
องคประกอบมากกวา 0.5 สวนตัวแปรที่เกี่ยวกับ
พนักงานของโรงแรมนี้ใหบริการการเขาพัก และการ
ออกจากโรงแรมที่รวดเร็ว มีคาน้ําหนักองคประกอบ
นอยกวา 0.5  

ปจจัยที่ 4: ความเอาใจใสและความเขาใจ 
(Empathy) ประกอบดวย 3 ตัวแปร ที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการตามความสนใจของลูกคาหรือผูรับบริการ 
และมีพนักงานที่เอาใจใสลูกคาหรือผูรับบริการเปน
รายบุคคล โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบมากกวา 0.5   
สวนตัวแปรที่เกี่ยวกับพนักงานของโรงแรมเขาใจความ
ตองการของลูกคาหรือผูรับบริการอยางแทจริง มีคา
น้ําหนักองคประกอบนอยกวา 0.5  
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ปจจัยที่ 5: ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibility) ประกอบดวย 3 ตัวแปร ที่เกี่ยวของกับ 

โรงแรมมีเวลาทําการที่สะดวกสําหรับใชบริการ 
พนักงานของโรงแรมมีบุคลิกภาพ   การแตงกายที่

เรียบรอยและดูดี โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบมากกวา 
0.5   สวนตัวแปรที่เกี่ยวของกับส่ิงอํานวยความสะดวก
เป น ส่ิ งที่ ใ ช ใ นก า ร ให บ ริ ก า ร ได  มี ค า น้ํ า หนั ก
องคประกอบนอยกวา 0.5 

 
ตารางที่ 5 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของปจจัยคุณภาพการบริการ 

องคประกอบ ตัวแปร 
1 2 3 4    5 

1 ความเชื่อถือไววางใจได      
ความสามารถในการใหบริการ .626 . 172 .156 .185 .099 
ความจริงใจในการแกปญหา .610 .073 .216 .266 .169 
การใหบริการไดตามเวลาที่สัญญา .455 .077 .203 -.082 .042 
2 การตอบสนอง      
ความเต็มใจในการใหบริการ .179 .806 .111 -.058 .084 
การยินดีใหบริการตามคําขอ .197 .686 -.007 .066 -.373 
ความสุภาพออนนอม และเปนมิตร .261 .682 .094 .022 .154 
3 การใหความมั่นใจ      
สํารองหองพักผานอินเทอรเน็ตไดงาย .091 -.082 .702 .039 .307 
ปลอดภัยในขอมูลสวนตัว เมื่อสํารองหองพักทางอิเล็กทรอนิกส -.160 .336 .650 .064 -.094 
การใหบริการการเขาพัก และการออกจากโรงแรมที่รวดเร็ว .265 .329 .465 .114 .221 
4 ความเอาใจใสและความเขาใจ      
ใหบริการตามความสนใจไดเปนอยางดี .099 -.254 .149 .688  .212 
ความเอาใจใสเปนรายบุคคล .182 .445 .043 .561 -.287 
การเขาใจความตองการอยางแทจริง .277 -.415 .065 .452 .377 
ปจจัยท่ี 5 ความเปนรูปธรรม      
เวลาทําการที่สะดวกสําหรับลูกคา .210 .158 .170 -.003 .823 
พนักงานมีบุคลิกภาพ และการแตงกายที่เรียบรอยและดูด ี .039 .015 .093 -.050 .805 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เห็นเปนสิ่งที่ใชในการใหบริการตางๆได -.286 .106 .406 -.417 .443 
คาไอเกน (Eigen Value) 2.812 1.857 1.745 1.176 1.155 
รอยละของความแปรปรวน (% of Variance) 18.746 12.380 11.630 7.842 7.703 
รอยละของความแปรปรวนทั้งหมด (Cumulative % of Variance) 18.746 31.127 42.757 50.598 58.302 
Bartlett's Test of Sphericity  = 1083.299 df  = 105 Sig. = .000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) = 0.752 

 
12. ผลการทดสอบสมมติฐาน             

ผลการทดสอบความสัมพันธของปจจัยดานการใช
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการตอคุณภาพการบริการ โดย
เลือกใชสถิติการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 6 พบวา ที่
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05 ความสัมพันธ
ดังกลาวปรากฏผลคลายคลึงกันในคุณภาพการบริการ
ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความเชื่อถือไววางใจได  ดานการ
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ตอบสนองตอผูรับบริการ และดานการใหความมั่นใจ
แกผู รับบริการ นั่นคือ ตัวแปรการใชเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพบริการทั้ง 
3 ดานทั้งหมด โดยปจจัยเทคโนโลยีเชิงบูรณาการดาน
การสนับสนุนขอมูลขาวสารมีอิทธิพลตอคุณภาพการ
บริการมากที่สุด   รองลงมา คือ การใชเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการในดานการเปรียบเทียบขอมูลคูแขงและการ
ใหขอมูลขาวสารขณะใหบริการ (คาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยมาตรฐาน: Beta)  

ในขณะเดียวกันพบวาการทดสอบความสัมพันธ
ของการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการและคุณภาพการ
บริการดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ และดานความ
เปนรูปธรรมของบริการ ที่ระดับความมีนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 มีคา   Sig. มากกวา .05 (Sig เทากับ .294 และ 
.071 ตามลําดับ) ซ่ึงหมายความวา ปจจัยการใช
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการทั้ง 3 ดาน ไดแก การสนับสนุน
ขอมูลขาวสาร การเปรียบเทียบขอมูลของคูแขง และการ
ใหขอมูลขาวสารขณะใหบริการไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพการบริการดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ
และดานความเปนรูปธรรมของบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  6 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางการ
ใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการกับคุณภาพการบริการ 

*ระดับนัยสําคัญ .05 
 
13. ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 

ผลที่ไดจากการวิจัยครั้ งนี้  สามารถเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารการตลาดแกธุรกิจบริการไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรที่เพิ่มเริ่มใชเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือชวยสนับสนุนการใหบริการแกลูกคา หรือ
ในกระบวนการขาย  

การใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการควบคูไปกับการ
ใหบริการลูกคานั้น เปนการใหบริการโดยพนักงานของ
องคกร  ดังนั้น  องคกรตองใหความสําคัญกับการ

ตัวแปรอิสระ Beta t-value Sig. 
ตัวแปรตาม: คุณภาพการบริการดานความเชื่อถือไววางใจได 

; R2 = 0.189, Adjusted R2 = 0.182, Sig. = .000 
การสนับสนุนขอมูลขาวสาร .300 6.186 .000* 
การเปรียบเทียบขอมูลของคูแขง .245 5.065 .000* 
การใหขอมูลขาวสารขณะ
ใหบริการ 

.197 4.076 .000* 

ตัวแปรตาม :คุณภาพการบริการดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ ; R2 = 0.145, Adjusted R2 = 0.137, Sig. = .000 
การสนับสนุนขอมูลขาวสาร .295 5.928 .000* 
การเปรียบเทียบขอมูลของคูแขง .183 3.677 .000* 
การใหขอมูลขาวสารขณะ
ใหบริการ 

.156 3.129 .002* 

ตัวแปรตาม: คุณภาพการบริการดานการใหความมั่นใจแก
ผูรับบริการ; R2 = 0 .151, Adjusted R2 = 0 .143, Sig. = .000 
การสนับสนุนขอมูลขาวสาร .368 7.423 .000* 
การเปรียบเทียบขอมูลของคูแขง .123 2.483 .014* 
การใหขอมูลขาวสารขณะ
ใหบริการ -.020 -.411 .032* 

ตัวแปรตาม: คุณภาพการบริการดานความเขาใจ 
และเห็นอกเห็นใจ ; F = 0.1242, Sig. = .294 

ตัวแปรตาม: คุณภาพการบริการดานความเปนรูปธรรม 
ของบริการ ; F = 2.360, Sig. = ..071 
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คัดเลือกพนักงานผูใหบริการที่มีความเหมาะสมทั้งดาน
ความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อใหบริการ 
โดยคํานึงถึงประเภทของการใหบริการนั้นๆ ดวย ทั้งนี้
เนื่องจากลูกคาหรือผูรับบริการที่แตกตางกัน จะมีการ
รับรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการใหบริการที่ตางกัน 
ดังนั้น จําเปนตองมีการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะ
บริการการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับความตองการ
รั บ บ ริ ก า ร จ า ก ลู ก ค า แ ต ล ะ ร า ย ที่ แ ต ก ต า ง กั น 
(Customization) ซ่ึงผูบริหารอาจตองมีการฝกอบรม
เทคนิคหรือทักษะการใหบริการใหแกพนักงานผู
ใหบริการเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น เทคโนโลยียังมีการ
เปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว องคกรอาจเสียโอกาสทาง
ธุรกิจไดหากไมสามารถปรับเปลี่ยนความรูและทักษะ
ของพนักงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  

สําหรับการเพิ่มระดับการรับรูคุณภาพการบริการ
ของลูกค าที่มีตอการใชบริการนั้น  ผูบ ริหารตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การควบคูไปกับการใหบริการของพนักงาน เนื่องจาก
การใหบริการโดยใชเทคโนโลยีควบคูไปขณะใหบริการ
นั้นเปนลักษณะการกระทําที่ไมสามารถจับตองได 
(Intangible Action) ดังนั้นการรับรูคุณภาพบริการที่เกิด
จากการรับบริการจากพนักงานที่ใชเทคโนโลยีนั้น จะ
ชวยสรางความรูสึกที่เชื่อถือไววางใจได (Reliability) 
รูสึกวาไดรับการตอบสนอง (Responsiveness) และเกิด
ความมั่นใจในการได รับบริการ  (Assurance) จาก
พนักงานไดรวดเร็วกวาพนักงานที่ไมใชเทคโนโลยี  

ในอีกดานหนึ่งของการใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
พบวา ไมสามารถสรางการรับรูคุณภาพการบริการ
ทางดานเอาใจใสและความเขาใจ (Empathy) และความ
เปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) ทั้งนี้อาจจะเปน
ผลมาจากความเอาใจใสและความเขาใจ (Empathy) เปน
การรับรูที่เกิดจากความรูสึกวาตนเองหรือผูรับบริการ
ได รับความชวย เหลือจากผู ใหบริการ  ซ่ึงการใช
เทคโนโลยีควบคูไปกับการใหบริการนั้น เปนการรับ
บริการขั้นพื้นฐานทั่วไป  หากเมื่อใดก็ตามที่ลูกคา
ตองการความชวยเหลือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 
หรือตองการได รับการเอาใจใสและมีความเขาใจ 

(Empathy) เปนกรณีพิเศษ ลูกคาหรือผูรับบริการอาจ
ตองการติดตอหรือรับบริการจากพนักงานโดยตรง 
(Human Interaction Only) โดยไมจําเปนตองมี
เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของก็ได   

การที่ลูกคาไดรับบริการจากพนักงานโดยตรงเพียง
ลําพัง (ไมมีเทคโนโลยี) ก็สามารถสรางการรับรูดาน
ความเอาใจใสและความเขาใจ (Empathy) ไดเชนกัน ใน
ทํานองเดียวกัน ธุรกิจหรือองคกรจะสรางการรับรูใน
คุณภาพบริการดานความเปนรูปธรรมของบริการ 
(Tangibility) นั้น การใชเครื่องมือเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การเขาชวยในการใหบริการนั้น ไมสามารถสรางความ
เปนรูปธรรมได เนื่องจากลูกคาจะประเมินคุณภาพ
บริการในดานนี้จากสิ่งที่จับตองได หรือมองเห็นทาง
กายภาพ ซ่ึงลักษณะทางกายภาพของการใชเทคโนโลยี
นั้นไมแตกตางกันในแตละธุรกิจ ดังนั้น ผูบริหารที่
ตองการเพิ่มความพึงพอใจ โดยการสรางใหลูกคาเกิด
การรับรูคุณภาพการบริการทางดานความเอาใจใสและ
ความเขาใจ (Empathy) และความเปนรูปธรรมของ
บริ ก าร  (Tangibility) อาจต อ งให คว ามสํ าคัญกับ
พนักงานผูใหบริการและบรรยากาศ/ส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพอื่นๆ นอกเหนือจากเทคโนโลยี เชน ทักษะการ
ใหบริการของพนักงานทุกหนาที่ที่ตองติดตอกับลูกคา 
ไมจําเปนตองเปนพนักงานขาย หรือพัฒนาคุณภาพของ
เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวกับการสื่อสาร ส่ิงอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ ใหพรอมสําหรับการใหบริการ ทั้งนี้
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาหรือผูใชบริการได
สม่ําเสมอ  

ดังนั้น การใหพนักงานใชเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
ควบคูไปกับการใหบริการไมสามารถรับประกันไดวา
จะทําใหลูกคาหรือผู รับบริการเกิดการรับรูที่ดีตอ
คุณภาพบริการตลอดเวลา  อีกนัยหนึ่ง  คือ  การใช
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการควบคูไปกับการใหบริการของ
พนักงาน ไมจําเปนตองสรางคุณภาพบริการที่ดีซ่ึงจะ
สงผลตอระดับความพึงพอใจที่ลดลงหากพนักงานผูให
บริการนั้นขาดความรู (Knowledge) และทักษะ (Skill) 
การใหบริการที่ดี  
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14. ขอจํากัดและการวิจัยในอนาคต 
งานวิจัยชิ้นนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นของลูกคา

หรือผู ใชบริการที่มีตอการใช เทคโนโลยี ในการ
ใหบริการของพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรม ดังนั้น 
จึงเลือกโรงแรมที่มีระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว ที่อยูในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีโรงแรมที่มีความพรอมใน
การใหพนักงานใชเทคโนโลยีในการใหบริการแกลูกคา 
ซ่ึ งลู กค าส วนใหญของโรงแรมในระดับนี้ เ ป น
ช า วต า ง ช า ติ แ ล ะ เ ป นนั ก ธุ ร กิ จ  ดั ง นั้ น  ผู ต อบ
แบบสอบถามจึงมักจะไมมีเวลาหรือไมสะดวกในการ
ตอบแบบสอบถามเทาที่ควร ซ่ึงอาจทําใหผลการวิจัย
ค รั้ ง นี้ ไ ม ไ ด เ ป น ข อส รุปทั้ ง หมดที่ แ ท จ ริ ง ขอ ง
อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ดังนั้น จึงควรมี
การศึกษาวิจัยตอเนื่องในโรงแรมที่มีระดับมาตรฐาน 4-
5 ดาว ทั่วประเทศ  

นอกจากนี้หากตองการใหเห็นภาพรวมของการใช
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการในธุรกิจบริการแลว ควรมีการ
วิจัยตอเนื่องในธุรกิจบริการประเภทอื่นๆ  ตัวอยางเชน 
สถาบันการเงิน สายการบิน โรงพยาบาล เพื่อทําให
สามารถยืนยันผลที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมบริการได
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงอาจจะใชกรอบแนวคิด
อื่นๆ  ในการศึกษาเกี่ ยวกับการใช เทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมบริการ อยางไรก็ตาม การวิจัยเกี่ยวกับการ
ใชเทคโนโลยีในการใหบริการไมควรจํากัดเฉพาะ
อุตสาหกรรมบริการเทานั้น  เนื่องจากการใชเทคโนโลยี
ในปจจุบัน เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการใน
ทุกอุตสาหกรรม ดังนั้น อาจจะมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ก า ร ใช เ ท ค โนโล ยี ใ นก า ร ให บ ริ ก า ร ในแต ล ะ
อุตสาหกรรมที่ แตกต างกันออกไป  ตัวอย าง เชน 
อุตสาหกรรมการผลิต เปนตน  
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