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ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่ีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 SATISFACTION OF FOREIGN TOURISTS ON SERVICES OF FIVE-STAR 
HOTELS IN BANGKOK 

 

มาลินี  สนธิมูล 1  ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ข าเดช 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส าคญัหน่ึงท่ีสร้างรายได้มหาศาลให้กับ

ประเทศ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัธุรกิจโรงแรม โรงแรมต่างๆ จึงตอ้งให้ความส าคญัต่อ
มาตรฐานคุณภาพของบริการ โดยเฉพาะโรงแรมหรูท่ีมีมาตรฐานสากลในการให้บริการ  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย และ
พกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวและปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีมีประสบการณ์การใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 384 
ตวัอยา่งผา่น 3 ช่องทาง ประกอบดว้ย ทางออนไลน์ ทางบริษทัน าเท่ียว และเก็บดว้ยตวัเอง
ตามโรงแรมระดบั 5 ดาวและสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครตามแต่โอกาสท่ี
เอ้ืออ านวย ช่องทางละ 128 ตวัอยา่งเท่ากนั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีอยูร่ะหวา่งเดือนสิงหาคม 
2556 เดือนกุมภาพนัธ์ 2557 และใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test   F-Test  และ MRA ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และสัญชาติ  พฤติกรรมการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยและพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เหตุผลหลกัท่ีใช้เลือก
ท่องเท่ียวในประเทศไทย  ผู ้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทย  

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาว และช่องทางของขอ้มูลข่าวสาร และ
ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การเมืองและกฎหมาย สังคมและวฒันธรรม 
และเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ค าส าคัญ : โรงแรมระดบั 5 ดาว, นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ, ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
 

Tourism is an important industry that creates huge income for the country and 
has direct relationship with hotel business.  This study has objectives to study difference 
of demographic factors influencing foreign tourists’ satisfaction on services of five-star 
hotels located in Bangkok and studying relationship of their behavior in traveling in 
Thailand and in staying in five-star hotel and of other relating factors with their 
satisfaction.  It uses questionnaire to collect data from group of 384 foreign tourists who 
used to use services of five-star hotels in Bangkok before via 3 channels, including 
online, travel agency, and self directly from five-star hotels and tourist attractions in 
Bangkok on basis of occasional situation.  128 samples for each channel.  The whole 
project consumes approximate 4 months during August till November 2013 and uses 
various statistics to analyze the data, consisting of percentage, mean, standard deviation 
(S.D.), t-Test,  F-Test, and MRA at significant level of 0.05.  

The findings have shown that demographic factors, including gender, age, 
marital status, educational level, average monthly income, occupation, and nationality; 
travelling and staying behavior in five-star hotel in Thailand, including main selection 
reason, influencing person on decision, staying duration, and information channel; and 
relating external factors, including politic and legal, social and cultural, and economic 
factors; have relation with foreign tourists’ satisfaction on services of five-star hotels in 
Bangkok.  
KEYWORDS :  FIVE-STAR HOTELS,  FOREIGN TOURISTS, SATISFACTION 
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บทน า 
การท่องเท่ียวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมส าคญัหน่ึงท่ีสร้างรายได้มหาศาลให้กับ

ประเทศ เน่ืองจากการมีวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและน่าสนใจ การมีลกัษณะภูมิ
ประเทศท่ีหลากหลายและสวยงาม และการเป็นศูนยก์ลางการเช่ือมโยงกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ่ียน โดยในปี 2554 ประเทศไทยมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทย จ านวน 133,177,728 คนเพิ่มข้ึนจากในปี 2553 ร้อยละ 8.70  และมี
น ักท่องเ ที ่ยวชาวต่างชาติที ่เดินทางเขา้ประเทศไทย จ านวน  22,353,903 คนและ 
19,230,470 คนในปี 2555 และ 2554 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 16.24 และร้อยละ 
35.91 ตามล าดบั  ทั้งน้ี เฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทย จ านวน 6,828,718 คน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2555 ร้อยละ 18.94 (กรมการท่องเท่ียว, 2555, 2556) 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวประกอบดว้ยธุรกิจหลายประเภท ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงอยา่งเช่นธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้มหรือธุรกิจสนบัสนุนต่างๆ ท่ี
ช่วยให้เกิดอาชีพการงานหลายแขนงและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวยงัช่วย
ในการพกัผ่อนคลายความตึงเครียดพร้อมกบัการไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ี
ผิดแผกแตกต่างออกไปในแต่ละท้องถ่ิน อุตสาหกรรมท่องเท่ียวยงัเป็นแหล่งท่ีมาของ
รายไดใ้นรูปเงินตราต่างประเทศท่ีมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กบัดุลการช าระเงินของ
ประเทศได ้นอกจากน้ี การท่องเท่ียวยงัมีบทบาทในการกระตุน้ให้มีการน าเอาทรัพยากร
ของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกวา้งขวาง และช่วยสนับสนุนฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ศิลปะวฒันธรรมประเพณีและเป็นส่ิงดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว  โดยอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรมมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั โดยถือวา่การโรงแรมเป็นธุรกิจ
หลกัท่ีส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยา่งไรก็
ตาม อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและธุรกิจโรงแรมมีความอ่อนไหวและไดรั้บผลกระทบ
จากปัจจัยต่างๆ  ได้ง่าย โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเช่นภาวะวิกฤติทาง
การเมืองและภยัทางธรรมชาติต่างๆ ไดแ้ก่ มหาอุทกภยัในปี 2554 

สภาพการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรมมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้ง
กบัการเพิ่มข้ึนของจ านวนนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงเป็นผลมาจากแผนการประชาสัมพนัธ์ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และการเปิดตวัเป็นสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน  ก็ยิ่ง
เปิดโอกาสทางธุรกิจและการแข่งขนัท่ีท าให้ธุรกิจโรงแรมต่างๆ ต่างต่ืนตวัท าการปรับปรุง
และพฒันาหอ้งพกัและบริการต่างๆ รวมทั้งการขยายธุรกิจโรงแรมในเครือเพิ่มข้ึน 
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โรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการท่ีตอ้งให้ความส าคญัต่อมาตรฐานคุณภาพของ
บริการ โดยเฉพาะโรงแรมหรูท่ีมีมาตรฐานสากลในการให้บริการ ซ่ึงมีส่วนช่วยสร้าง
คุณค่าใหต้ราสินคา้จากความพึงพอใจและความภกัดีของผูใ้ชบ้ริการ โดยความพึงพอใจเกิด
ได้จากการได้รับความประทบัใจจากการไดรั้บบริการท่ีตรงหรือเหนือความคาดหวงัไว ้
ทั้งน้ี ปัจจยัภายนอกยงัเป็นปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้แต่ส่งผลต่อการใช้บริการของโรงแรม
ดงักล่าวอีกดว้ย โดยมีส่วนท าใหร้ะดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  

ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าวและการสร้างความพึงพอใจในบริการของ
ธุรกิจโรงแรม จึงเลือกศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเลือกใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามส่วนประสมทาง
การตลาดธุรกิจบริการในดา้นต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยคาดหวงัวา่นอกจาก
ผลการศึกษาท่ีได้จะมีประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีพกัประเภทอ่ืนในการ
พฒันารูปแบบการให้ท่ีดีข้ึนแล้ว ยงัมีส่วนช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
ภาพรวมของประเทศอีกดว้ย    
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรม
ในโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีกบัท่ีมีต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. พฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการ
โรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข้องมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ไดข้อ้มูลปัจจุบนัดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรม
ในโรงแรม 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

2.  ท าให้ไดข้อ้มูลศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการใช้ก าหนดแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
บริการและการวางกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจใหบ้ริการท่ีพกั โดยเฉพาะโรงแรมหรู
ในระดบั 5 ดาว 

3. ท าใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานน ามาเป็นโครงการน าร่องหรือโครงการอา้งอิงเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไปส าหรับผูท่ี้สนใจในอนาคต                     

ประชากรศาสตร์ 
. เพศ    . อาย ุ   . สถานภาพสมรส 
. ระดบัการศึกษา  . รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน . อาชีพ   
. สัญชาติ (จ าแนกตามทวปี) 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทยและพกัแรมใน
โรงแรม 5 ดาว 

. เหตุผลหลกัท่ีใชเ้ลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย  

. จ  ำนวนคร้ังท่ีเคยท่องเท่ียวในประเทศไทยมำก่อน  

. จ  ำนวนคนท่ีร่วมเดินทำงมำเพื่อท่องเท่ียวในประเทศไทย  

. ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทย  

. ประเภทห้องพกัในโรงแรมระดบั 5 ดำวท่ีเลือกใชบ้ริกำร  

. ระยะเวลำท่ีใชบ้ริกำรพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาว  

. ช่องทางของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงแรมระดบั 5 ดาว
ท่ีใชพ้ิจารณาตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 
. เศรษฐกิจ   . สังคมและวฒันธรรม    
. การเมืองและกฎหมาย 

 

 

 

ความพงึพอใจ 
ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
ทีม่ีต่อการใช้บริการโรงแรม

ระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

. ราคา 

. การจดัจ าหน่าย 

. การส่งเสริมการตลาด 

. บุคคล 

. การสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

. กระบวนการ 



209 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
คร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Kotler (1997) ความพึงพอใจเป็นระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีเป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติัหรือการท างานของผลิตภณัฑ์ตามท่ีเห็น
หรือเขา้ใจกบัการคาดหวงัของบุคคล ดงันั้น ระดบัความพึงพอใจจึงเป็นฟังก์ชัน่ของความ
แตกต่างระหวา่งผลประโยชน์จากผลิตภณัฑแ์ละความคาดหวงัของบุคคล  

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การผสมผสาน 

4 กลยทุธ์ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดเพื่อ

ก าหนดความตอ้งการและความช่ืนชอบในตลาดเป้าหมาย  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ในธุรกิจบริการ ส่วนประสมทางการตลาดมี 7 
ดา้น ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์และบริการ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล การ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการบริการ 
ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจ
และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้  

วิทยาลยัการอาชีพเทิง (2555); รุจาภา แพ่งเกษร (2555) ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก
องค์กรธุรกิจถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยไม่สามารถควบคุม
ได ้ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมืองและกฎหมาย 
ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นเทคโนโลย ี

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545 : 78-79) เศรษฐกิจเป็นปัจจัยส าคัญใน
สภาพแวดลอ้มภายนอก 

Harold Lasswell (อา้งถึงในสถาบนัส่งเสริมและพฒันานวตักรรมการเรียนรู้, 
2553) การเมือง เป็นเร่ืองของการใชอ้  านาจหนา้ท่ีเพื่อจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคม 

สุจรรยา จนัทรศิริ (2555) สังคมเป็นหน่วยยอ่ยของวฒันธรรมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติประจ าวนัของผูบ้ริโภค ตลอดจนเขา้ไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tice.ac.th%2FIndex_1.htm&ei=PHdDT4HDL8ixrAfDhOCuBw&usg=AFQjCNEWGvBZcMR7NL3kkHyNlF8HhL3P7g
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วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามแบบปลายปิดเป็น

เคร่ืองมือวิจยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีประสบการณ์การใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงยงัไม่มีการระบุจ านวนท่ีแน่นอนจึง
ใชสู้ตร n   =   ((Z*S)/e) 2 ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้384 ตวัอยา่ง  

การสุ่มตวัอยา่งตามโควตา้ผา่น 3 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางออนไลน์ ทางบริษทัน าเท่ียว 
และดว้ยตวัเองโดยตรง ช่องทางละ 128 ตวัอยา่งเท่ากนัและท าการสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญ 

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 4 ส่วนโดยท าการทดสอบความเช่ือมัน่จากการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาซในส่วน 3 และ 4 ซ่ึงมีมาตราวดัเป็นอนัต
ภาคชั้น (11 ระดบัระหวา่ง 0-10) และรวม 4 ส่วน ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.772  0.748 และ 0.827 
ตามล าดบั และใชส้ถิติต่างๆ วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลส่วน
บุคคลและขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 
ดาวของผูต้อบแบบสอบถามและใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับวิเคราะห์
ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและความพึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช ้t – test และ F-test ทดสอบอิทธิพล
ของความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและ
พกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีมีต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อ
การใช้บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05  และใช ้Multiple Regression Analysis (MRA) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชาย จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 มีอายุ 21-

30 ปี จ  านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.90 มีสถานภาพโสด จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.90 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 2,001- 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.78 มีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชน จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.68 และมีสัญชาติในทวีปเอเชีย จ านวน 
193 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26 
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2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและพักแรมใน
โรงแรม 5 ดาวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีเหตุผลหลกัท่ีใช้เลือกท่องเท่ียวในประเทศไทยจากอตั
ลกัษณ์ทำงวฒันธรรมท่ีโดดเด่น จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 เคยท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมาก่อน 1 คร้ัง  จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 69.53 เดินทางมาเพื่อท่องเท่ียว
ในประเทศไทย  2 คน จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยดว้ยตนเอง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 มกัเลือกพกัในโรงแรมระดบั 5 ดาว
ประเภทห้อง Superior จ  านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 60.94 ใช้ระยะเวลาท่ีใช้บริการพกั
แรมในโรงแรมระดบั 5 ดาว 2 คืน จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.16 และใช้ส่ือ
ออนไลน์/ อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีใช้
พิจารณาตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83  

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ภายนอกอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นเศรษฐกิจกบั
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนท าให้แผนการท่องเท่ียวประเทศไทยเปล่ียนแปลง
ตาม (ค่าเฉล่ีย 8.98) ด้านสังคมและวฒันธรรมกบัเอกลกัษณ์ความเป็นไทยดึงดูดให้ท่าน
สนใจท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 9.07) และด้านการเมืองและกฎหมายกับความไม่สงบทาง
การเมืองภายในและต่างประเทศส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 
9.28) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นผลิตภณัฑ์และบริการกบัความมีช่ือเสียงของโรงแรม (ค่าเฉล่ีย 9.48) 
ดา้นราคากบัราคาค่าใชบ้ริการมีความเหมาะสมกบัคุณภาพบริการ (ค่าเฉล่ีย 9.46) ดา้นการ
จดัจ าหน่ายกับท่ีตั้ งของโรงแรมมีระบบคมนาคมท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 9.48) ด้านการส่งเสริม
การตลาดกบัการรับประกนัความพึงพอใจจากการใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 9.39) ดา้นบุคคลกบั
พนกังานมีความสามารถในการให้บริการอยา่งมืออาชีพ (ค่าเฉล่ีย 9.48) ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพกบัการจดัสรรพื้นท่ีและการตกแต่ง (ค่าเฉล่ีย 9.47) และดา้น
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กระบวนการกบัการประสานงานของทีมงานในการส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศ (ค่าเฉล่ีย 
9.38) 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ทุกปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และสัญชาติ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและพกัแรมในโรงแรมระดบั 5 ดาวส่วน
ใหญ่ ไดแ้ก่ เหตุผลหลกัท่ีใชเ้ลือกท่องเท่ียวในประเทศไทย  ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ท่องเท่ียวในประเทศไทย  ระยะเวลาท่ีใช้บริการพกัแรมในโรงแรมระดับ 5 ดาว และ
ช่องทางของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโรงแรมระดบั 5 ดาวท่ีใช้พิจารณาตดัสินใจเลือกใช้
บริการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  

ทุกปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย การเมืองและกฎหมาย สังคมและ
วฒันธรรม และเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีต่อการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ Sig. ผลลพัธ์ 

1 

เพศ t-Test 0.000 ยอมรับ 
อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.004 ยอมรับ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  F-Test 0.000 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.000 ยอมรับ 
สัญชาติ F-Test 0.000 ยอมรับ 
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สมมติฐาน ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ Sig. ผลลพัธ์ 

2 

เหตุผลหลกั F-Test 0.000 ยอมรับ 
จ านวนท่องเท่ียว F-Test 0.128 ปฏิเสธ 

จ านวนคนร่วมเดินทาง F-Test 0.108 ปฏิเสธ 
ผูท่ี้มีอิทธิพลตดัสินใจ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ประเภทห้องพกั F-Test 0.614 ปฏิเสธ 
ระยะเวลาท่ีพกัแรม F-Test 0.000 ยอมรับ 

ช่องทางของขอ้มูลข่าวสาร F-Test 0.000 ยอมรับ 

3 
ดา้นเศรษฐกิจ MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม MRA 0.000 ยอมรับ 
ดา้นการเมืองและกฎหมาย MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของธวชัชยั ประดาอินทร์ 

(2546) ท่ีพบวา่เพศและอายุมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาด อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายหรือสถานท่ี  และการส่งเสริมการตลาด  รายได้และถ่ินท่ีอยู่(ทวีป) มี
ความสัมพนัธ์กบัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์และ ช่องทางการจดัจ าหน่าย
หรือสถานท่ี    พรชยั สังขส์ังวาล (2547) ท่ีพบวา่เพศ อายุ สัญชาติ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้และวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรมโน
โวเทล โลตสั กรุงเทพฯ  กมัปนาท ผุดผ่อง (2549) ท่ีพบว่าอายุ การศึกษา และอาชีพ 
แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของโรงแรมในเกาะสมุยแตกต่างกนั   พิไลพร 
สมนึก (2551) ท่ีพบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ สัญชาติ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อการใชบ้ริการในโรงแรมระดบั 4 ถึง 5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการใชบ้ริการส่วนใหญ่  ไดแ้ก่ เหตุผลในการท่องเท่ียว 
และระยะเวลาพกัอาศยัในโรงแรม มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อ
การใชบ้ริการในโรงแรมระดบั 4 ถึง 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร  กรรณิกา  ไชยวิเศษ 
(2553) ท่ีพบวา่ทุกปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใชบ้ริการโรงแรมฮิล
ตนัภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จงัหวดัภูเก็ต  ชูศกัด์ิ ชีพอรุณ (2548) ท่ีพบวา่อาย ุ
อาชีพ รายไดค้รัวเรือน และปัจจยัดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์กบัการซ้ือบา้นจดัสรร  พิมล
ทิพย ์เปรมศิริศกัด์ิ (2552) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านสังคม มี

http://202.28.199.20/tdc/basic.php?query=ธวัชชัย%20ประดาอินทร์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=พรชัย%20สังข์สังวาล&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของผูบ้ริโภควยัเกษียณ และปิย
พรรณ  รัตนพิกุล (2554) ท่ีพบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้า
แผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แตกต่างกนั และอายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผน
โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกนั  
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านประชากรศาสตร์ 
ผู ้ประกอบการโรงแรมควรให้ความส าคัญเป็นพิ เศษกับกลุ่มลูกค้า ท่ี เป็น

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป้าหมายท่ีมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
ช่วงอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีสถานภาพโสดและสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั มีการศึกษา

ในระดบัท่ีต ่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้ตั้ งแต่ 1,001 ดอลล่าร์สหรัฐข้ึนไป มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชนและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีสัญชาติยุโรปและออสเตรเลีย ซ่ึง
มีระดบัความพึงพอใจการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า
ลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ 

2. ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

ผูป้ระกอบการโรงแรมควรร าลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลส าคญัท่ีท าให้กลุ่มลูกคา้ท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป้าหมายมีระดบัความพึงพอใจการใชบ้ริการโรงแรมระดบั 5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด คือ อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีโดดเด่น การเป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน และความหลากหลายของลกัษณะทางภูมิประเทศ 

ในการเลือกตลาดควรค านึงถึงปัจจยัเร่ืองบุคคลรอบขา้งของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
แฟน/คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว และเพื่อน รวมถึงช่วงระยะเวลาใชบ้ริการห้องพกัและ
ช่องทางการส่ือสารและรับขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงลว้นมีส่วนช่วยสร้างความพึงพอใจการใช้
บริการโรงแรมระดบั 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครเท่าๆ กนั   

3. ด้านปัจจัยภายนอก 
ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการให้บริการและการตลาด ปัจจัยภายนอกท่ี

ผูป้ระกอบการควรค านึงมาเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านอตัราแลกเปล่ียน เอกลกัษณ์
ความเป็นไทย และความไม่สงบทางการเมือง ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายให้ความส าคญัมากท่ีสุดใน
การเลือกใชห้รือไม่ใชบ้ริการของโรงแรมระดบั 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ส าหรับส่วนประสมทางการตลาดทั้ ง 7 ด้าน ผู ้ประกอบการต้องเอาใจใส่

รายละเอียดในทุกดา้นเพื่อน าเสนอคุณค่าท่ีผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
ควรรักษาความมีช่ือเสียงของโรงแรมให้สมกบัความมีระดบัของโรงแรมไวอ้ยา่ง

เน่ือง  
ดา้นราคา  
การค ้าจุนช่ือเสียงไดย้อ่มมาจากบริการท่ีคุณภาพ ซ่ึงใหมี้ความสอดคลอ้งกบัราคาท่ี

ก าหนดไว ้
ดา้นการจดัจ าหน่าย  
ผูป้ระกอบการให้พิจารณาเพิ่มช่องทางการเดินทางสัญจรให้ง่ายและสะดวกข้ึน 

ส าหรับเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น การให้บริการรถรับส่งจากโรงแรมถึงสถานี
รถไฟฟ้าหรือศูนยก์ลางการคา้ธุรกิจท่ีส าคญั หรือการให้บริการจกัรยานเป็นทางเลือกใน
การออกก าลงักายเยีย่มชมสถานท่ีท่องเท่ียว เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
การรักษามาตรฐานคุณภาพเท่ากับเป็นการรับประกันความพึงพอใจในการใช้

บริการอยูแ่ลว้ 
ดา้นบุคคล 
ผูป้ระกอบการควรเอาใจใส่ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ

ส่งเสริมการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบักลยุทธ์การจดัสรรพื้นท่ีและการตกแต่งมาก

ข้ึน 
ดา้นกระบวนการ  
เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นสร้างทีมบุคลากรมืออาชีพเพื่อการส่งมอบบริการท่ีเป็น

เลิศ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีเพิ่มเติม 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความหลากหลายและเป็นประโยชน์มากข้ึน 
2. ควรท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยเฉพาะท่ี

เดินทางมาจากต่างจงัหวดัและมาใช้บริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงการ
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ก าหนดกลุ่มตวัอย่างเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบกบักลุ่มเป้าหมาย
คนละสัญชาติ และ/หรือคนละบทบาทภายในพื้นท่ีเดียวกนั 

3. ควรท าการศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในพื้นท่ี
ต่างจงัหวดั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบกบัธุรกิจโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การสังเกตุการณ์และ/หรือการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงคุณภาพมาสนบัสนุนท าให้ผล
การศึกษามีความละเอียดและน่าเช่ือถือมากข้ึน  
บรรณานุกรม 
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