
บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาเกาะเตา และเกาะ สมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากร
ระดับประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรมเกาะเตาและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ศึกษาระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตาและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
และศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรม
ในเกาะเตาและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ บุคคลท่ีเคยผูใชบริการ
โรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มากกวา 1 ครั้ง ซึ่งไมทราบจํานวนประชากร
ท่ีแนนอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาทําการคัดเลือกจากประชากร ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 385 คน
โดยการสุมแบบอยางงาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด วิเคราะหความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
โดยแบบสอบถามประสิทธิภาพของบุคลากร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 และแบบสอบถาม
ความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor analysis) คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา
และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) โดยผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และ
เสนอแนะในการศึกษาตามลําดับ ดังนี้

สรุปผล

จากผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. จํานวนและรอยละของผูใชบริการโรงแรมเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

พบวา เปนเพศหญิง อายุ 31 - 40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 -
40,000 บาท อาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ เปนชาวไทย และใชบริการโรงแรมเกาะสมุย

2. การวิเคราะหองคประกอบตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรม
ตําบลเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถจัดไดเปน 2 Factor โดยคาน้ําหนัก
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องคประกอบ Factor ท่ี 1 สามารถอธิบายไดถึงความแปรปรวนของชุดขอมูลรอยละ 28.58 และ
Factor ท่ี 2 สามารถอธิบายไดถึงความแปรปรวนของชุดขอมูลรอยละ 21.34 รายละเอียดดังนี้

2.1 องคประกอบท่ี 1 ไดตัวแปรปจจัยในกลุมท่ี 1 จํานวน 6 ตัวแปร ตั้งชื่อตัวแปรใหม
เปนประสิทธิภาพของบุคลากรดานการใหบริการ ประกอบดวยขอคําถาม 1) บุคลากรใหบริการลูกคา
อยางเทาเทียมกัน 2) บุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการ 3) บุคลากรมีความ
กระตือรือรน ในการปฏิบัติงาน 4) บุคลากรมีความเอาใจใสในปญหาและคําขอ 5) บุคลากรสามารถ
สื่อสารภาษาตางประเทศไดเปนอยางดีและเหมาะสมกับหนาที่ และ 6) บุคลากรใหคําแนะนําและ
ใหขอมูลแกผูเขาพักอยางถูกตองและรวดเร็ว

2.2 องคประกอบท่ี 2 ไดตัวแปรปจจัยในกลุมท่ี 2 จํานวน 4 ตัวแปร ตั้งชื่อตัวแปรใหม
ประสิทธิภาพของบุคลากรดานจิตวิทยาบริการ ประกอบดวยขอคําถาม 1) บุคลากรใหบริการ
ดวยความสุภาพ 2) บุคลากรอัธยาศัยดี 3) บุคลากรมีความเปนกันเอง และ 4) บุคลากรมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมตอการใหบริการ

3. การวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรมเกาะเตา
และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ท้ังภาพรวมและรายดานอยูในระดับ มากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน รายละเอียดดังนี้

3.1 ดานการใหบริการ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดท้ังในภาพรวมและรายขอ เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศไดเปนอยางดีและเหมาะสม
กับหนาท่ี บุคลากรมีความกระตือรือรน ในการปฏิบัติงาน บุคลากรใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกัน
บุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในการใหบริการ บุคลากรใหคําแนะนําและใหขอมูล
แกผูเขาพักอยางถูกตองและรวดเร็ว และบุคลากรมีความเอาใจใสในปญหาและคําขอ ตามลําดับ

3.2 ดานจิตวิทยาบริการ พบวา อยูในระดับมากที่สุดทั้งในภาพรวมและรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก บุคลากรมีบุคลิกภาพเหมาะสมตอการใหบริการ บุคลากร
อัธยาศัยดี บุคลากรมีความเปนกันเอง และบุคลากรใหบริการดวยความสุภาพ ตามลําดับ

4. การวิเคราะหขอมูลระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานการใชบริการซ้ํา อยูในระดับมาก สวนดานการบอกตอ อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังนี้

4.1 ดานการใชบริการซ้ํา โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมาก 6 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก เลือกใชบริการอยางสมํ่าเสมอ
กลับมาใชบริการอีกแนนอน หากมีโอกาสก็จะใชบริการอีก ใชบริการซ้ําในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน เขาพักเปน
ปกติ แมจะไมไดอยูในชวงสงเสริมการขาย ใชบริการอีกแมราคาเพ่ิมข้ึน สวนขอเลือกใชเปนลําดับแรก
และการใชบริการใหม ๆ ท่ีโรงแรมนําเสนออยูเปนประจํา อยูในระดับมากท่ีสุด
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4.2 ดานการบอกตอ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ศึกษาขอมูลขาวสาร
และใหขาวสารขอมูลตลอดจนการโฆษณาการบริการของโรงแรมผานสื่อตาง ๆ เชน สื่อสังคมออนไลน
เม่ือไดรับขอมูลของโรงแรมมีการสงตอไปยังบุคคลอื่นเสมอ ตอบโต ชี้แจงขอมูลที่ไมถูกตองแทน
โรงแรมเม่ือมีผูบิดเบือนขอมูล เต็มใจท่ีจะใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นในการใหบริการของโรงแรม
พูดชักชวนใหผูอ่ืนมาใชบริการอยางตอเนื่อง เลาประสบการณหรือบอกตอสิ่งดี ๆ ในการเขาพักโรงแรม
ใหผูอ่ืนฟงเสมอ แนะนําครอบครัว ญาติและเพ่ือนใหมาพัก และแนะนําใหผูอ่ืนมาพัก ตามลําดับ

5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของ
แขก ผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา โดยรวม มีความสัมพันธ
ทางบวกระดับคอนขางสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง
ทุกดาน โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้

5.1 ดานการใหบริการ มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับความจงรักภักดีทุกดาน
5.2 ดานจิตวิทยาบริการ มีความสัมพันธทางบวกระดับทางบวกระดับปานกลางกับ

ดานการบอกตอ และมีความสัมพันธทางบากระดับคอนขางต่ํากับดายกายภาพ

อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาเกาะเตา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

1. การวิเคราะหองคประกอบตัวแปรประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรม
เกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถวิเคราะหได 2 องคประกอบ ไดแก ดานการ
ใหบริการ และดานจิตวิทยาบริการ ท่ีเปนเชนนั้นอาจเนื่องมาจาก ในการใหบริการลูกคาเพ่ือใหเกิด
ความพึงพอใจมีหลายปจจัย ท้ังปจจัยท่ีเปนการใหบริการโดยตรง ซึ่งเปนสิ่งท่ีลูกจะไดรับโดยตรงจาก
ผูใหบริการ เชน การสื่อสารดวยภาษาเดียวกัน มีความสามารถและทักษะในการใหบริการ ใหคําแนะนํา
และใหขอมูลอยางถูกตองและรวดเร็ว และปจจัยที่ลูกคาไดรับดวยความรูสึก มองเห็นได เชน
บุคลากรมีบุคลิกภาพเหมาะสม ใหบริการดวยความสุภาพ เปนกันเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ
ปานจิต มีเพียร (2551); กาญจนา สุคัณธสิริกุล (2556); มาริสา จันทะวาลย (2556); ธัญพรนภัส แพงสม
(2556); Dao Van Minh (2558); ปุณยนุช ยังทินนัง, รสิตา สังขบุญนาค และชาตรี จงจิตต (2558)
และศุทธิกานต คงคลาย และธัญเทพ ยะติวัฒน (2559) พบวา ประสิทธิภาพของบุคลากรประการสําคัญ
ท่ีสงผลใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ คือการท่ีบุคลากรท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสมตอการใหบริการ
อัธยาศัยดี สุภาพเปนกันเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของการะเกด แกวมรกต (2554) และ จันทิมา
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รักม่ันเจริญ (2558) พบวา บุคลากรท่ีมีอัธยาศัยดี สุภาพ เปนกันเอง ใหบริการอยางรวดเร็ว มีความรู
ความเขาใจ และมีทักษะในการใหบริการ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการโรงแรม

2. ระดับประสิทธิภาพของบุคลากรผูใหบริการในโรงแรมเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี พบวา ท้ังภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากที่สุด ที่เปนเชนนั้นอาจเนื่องมาจาก
ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจท่ีจะตองใหความสําคัญกับการบริการ ซึ่งประสิทธิภาพของการใหบริการ
และมาตรฐานคุณภาพของบริการ มีสวนชวยสรางคุณคาใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจและมีความ
จงรักภักดี ซึ่งในสภาวการณปจจุบันธุรกิจโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
มีการแขงขันสูง เจาของกิจการหรือผูบริหารธุรกิจโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
จึงใหความสําคัญกับลูกคา โดยการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากขึ้น มีการนําเสนอสินคา
หรือบริการท่ีเปนธุรกิจหลักของโรงแรมเพ่ือนําเสนอลูกคา ในมิติของความคุมคา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คุณภาพการบริการท่ีตองอาศัยตัวบุคลากรผูใหบริการท่ีไดผานการฝกอบรมและพัฒนาสมรรถนะ
จนมีศักยภาพท่ีจะสามารถทําใหธุรกิจโรงแรมนั้น ๆ แขงขันในสภาพแวดลอมของการบริการในธุรกิจ
โรงแรมปจจุบัน จึงสงผลใหระดับความพึงพอใจดานบุคลากรของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา
และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของปานจิตร มีเพียร
(2551) และปุณยนุช ยังทินนัง รสิตา สังขบุญนาค และชาตรี จงจิตต (2558) ซึ่งพบวา นักทองเท่ียว
สวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรและการบริการมากท่ีสุด

3. ระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎรธานี โดยรวมพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการใชบริการซ้ํา
อยูในระดับมาก สวนดานการบอกตอ อยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนั้นอาจเนื่องมาจาก เกาะเตา
และเกาะสมุยเปนเกาะเปนเกาะท่ีมีธรรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุด
แหงหนึ่งของภูมิภาคและของประเทศ อีกท้ังยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวมากข้ึนเรื่อย ๆ ธุรกิจโรงแรมในตําบลเตาและเกาะสมุยตางใหความสําคัญ
และใสใจในการใหบริการแขกผูเขาพักเพ่ือสรางความประทับใจและความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียว
ท่ีเขาพัก ใหสามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวกลับมาในอนาคต นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเดินทางมาทองเท่ียว
ท่ีเกาะเตาและเกาะสมุย จึงไดรับการบริการท่ีประทับใจสงผล ระดับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพัก
โรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัย
ของกันฑิมาลย จินดาประเสริฐ (2556) ซึ่งพบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับความจงรักภักดี
โดยรวมและรายดานการตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ํา และดานการแนะนําตอคนอื่นอยูในระดับมาก
สวนมะลิวรรณ ชองงาม (2559) พบวา ในภาพรวมความจงรักภักดีของลูกคากลับมาใชบริการซ้ํา และ
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การแนะอยูในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้ Haque and Khan (2013) ยังพบวา ความจงรักภักดีเชิงบวก
นําไปสูจุดหมายการทองเท่ียว

4. ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพัก
โรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ประสิทธิภาพของบุคลากรกับ
ความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยรวม
มีความสัมพันธทางบวกระดับคอนขางสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสัมพันธทางบวก
ระดับปานกลางทุกดาน ท่ีเปนเชนนั้นอาจเนื่องมาจากปจจุบันเกาะเตาและเกาะสมุยเปนแหลงทองเท่ียว
ท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี นักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว มีจุดประสงคหลักเพ่ือพักผอน
การไดรับการบริการที่ดีจากโรงแรมที่เขาพักจึงสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา เจาของกิจการ
หรือผูบริหารธุรกิจโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี จึงใหความสําคัญกับ
การใหบริการแกลูกคา เพ่ือสรางความพึงพอใจตอแขกผูเขาพักอันจะนํามาซึ่งความจงรักภักดีของแขก
ผูเขาพักตอไป จึงสงผลใหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ ดานบุคลากรกับความจงรักภักดี
ของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี อยูในระดับคอนขางสูง
สอดคลองกับงานวิจัยของมัติกา คําหา (2555) พบวา การบริหารโดยเนนลูกคาเปนหลักมีความสัมพันธ
และผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวมดานการซื้อซ้ํา ดานความพึงพอใจของลูกคา
และดานการบอกตอกับบุคคลอื่นสวนมะลิวรรณ ชองงาม (2559) พบวา ลูกคาใหความสําคัญ
ดานบุคลากรของโรงแรมซึ่งมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีของลูกคาท่ีมาใชบริการในเชิงบวก
ทิศทางเดียวกัน และ Geng-Qing Chi and Qu (2008); Haque and Khan (2013) และ Movafegh
and Movafegh (2013) พบวา คุณภาพการใหบริการและการเอาใจใสตอนักทองเท่ียวมีความสัมพันธ
ในเชิงบวกกับความจงรักภักดขีองนักทองเท่ียว

ขอเสนอแนะ

ผลจากการศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรมจังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะสําหรับโรงแรมเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้

1. ขอเสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพ และคุณภาพการใหบริการของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของบุคลากร สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน
รวมท้ังมีจิตบริการเพ่ือใหสามารถใหบริการแกแขกผูเขาพักไดอยางถูกตองรวดเร็ว มีความเอาใจใส
ในปญหาและคําขอของลูกคา
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2. ขอเสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมสามารถวางแผนการดําเนินงาน
ของโรงแรมใหสามารถตอบสนองตรงตามความตองการของแขกผูเขาพัก

2.1 ดานการกลับมาใชบริการซ้ํา โรงแรมควรมีการนําเสนอบริการที่หลากหลาย
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแกลูกคา ใหลูกคามีความรูสึกประทับใจในการใหบริการของโรงแรม และรูสึกวา
แมราคาเพ่ิมข้ึนก็จะกลับมาใชบริการซ้ําเพราะคุณภาพและบริการท่ีไดรับคุมคากับราคาท่ีจายไป

2.2 ดานการบอกตอ โรงแรมจะตองปรับปรุงคุณภาพบริการใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของแขกผูเขาพักไดครบถวน เปดโอกาสใหผูเขาพักไดแสดงความคิดเห็นในชองทาง
ท่ีหลากหลาย มีการสื่อสารกับแขกผูเขาพักทุกชองทาง รวมท้ังปรับปรุงและแกไขขอบกพรองตาง ๆ
ตามขอเสนอแนะและคําแนะนําของผูเขาพัก จะทําใหผูเขาพักมีความเชื่อม่ันตอคุณภาพการใหบริการ
ของโรงแรมและแนะนําบอกตอไปยังบุคคลอ่ืนในท่ีสุด

3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของบุคลากรกับความจงรักภักดี
ของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ความพึงพอใจ
ดานบุคลากรกับความจงรักภักดีของแขกผูเขาพักโรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ในภาพรวม มีความสัมพันธทางบวกระดับคอนขางสูง ดังนั้น โรงแรมในเกาะเตา และเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี จึงควรสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะและจิตบริการ โดยการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่องเพ่ือสงเสริมการใหบริการท่ีมีคุณภาพ เพราะเปนสิ่งท่ีสรางความ
ประทับใจและสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวที่เขาพัก และสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยว
กลับมาในอนาคต

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการใหบริการของธุรกิจโรงแรมและความจงรักภักดี

ของนักทองเท่ียว เชน การวิเคราะหจุดอออนจุดแข็งของธุรกิจโรงแรม ภาพลักษณของโรงแรมและ
สถานท่ีทองเท่ียว รูปแบบการขนสงในพ้ืนท่ีทองเท่ียว เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย มาประกอบการ
กลยุทธตาง ๆ ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใหสามารถตอบสนองความตองการของผูเขาพัก
อยางมีประสิทธิภาพ

2. ควรใชเครื่องมือในการวิจัยใหมีความหลากหลายและกวางขวางมากยิ่งข้ึน อาจใชการ
วิธีการสัมภาษณ ประกอบการทําแบบสอบถาม เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน


