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บทคดัย่อ 

 การศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการให้บริการของโรงแรมช้ัน

ประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมือง(The satisfaction of Chinese tourists to the service of the 

economy hotel in Don Muang district) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าคัญของความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวชาวจีนและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของโรมแรมช้ันประหยัด โดย

จ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ซ่ึงมีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ จ านวนคร้ังที่ใช้บริการโรงแรม โดยท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้บริการโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมืองใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง

แบบสะดวก  )Convenience Sampling) จ านวน 200 คน ด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ผลการวิจัยพบว่า  

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี โดยมีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกจิมากที่สดุ ซ่ึงมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 

– 20,000 CNY และส่วนใหญ่ใช้บริการโรงแรม 1 คร้ังต่อปี 

 ส าหรับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมช้ัน

ประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมืองด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก พบว่า นักทอ่งเที่ยวชาวจีน

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่ เขตดอนเมืองด้าน

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ บริเวณรอบนอกโรงแรมมี

สวนพักผ่อนหย่อนใจที่ท  าให้รู้สึกผ่อนคลาย รองลงมา สถานที่ต้ังใกล้เส้นทางคมนาคมเช่น ท่า

อากาศยานดอนเมืองและสถานีรถไฟดอนเมือง มีพ้ืนที่น่ังรอ มีบริเวณอเนกประสงค์มีเพียงพอกับ

แขกที่มาใช้บริการ มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์และสบายตา และมีหนังสือพิมพ์ นิตยาสารแผ่น

พับแนะน าบริการของโรงแรมและข้อมูลที่น่าสนใจ  

 ส าหรับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมช้ัน

ประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมืองด้านความพึงพอใจภายในห้องพัก พบว่า ในภาพรวมมีความพึง

                                                           
1
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 ที่ปรึกษาค้นคว้าอสิระ 
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พอใจมากที่สดุ คือ คุณภาพห้องพักเหมาะสมกบัราคา รองลงมาคือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเช่นตู้

เสื้ อผ้า โต๊ะเคร่ืองแป้ง โทรทัศน์ ตู้ เยน็  ขนาดของห้องพักมีขนาดกว้างและสะดวกในการใช้สอย 

อกีทั้งภายในห้องพักมีการตกแต่งดีอากาศถ่ายเทสะดวกและเตียง ผ้าปูภายในห้องพักอยู่ในสภาพ

ดีมีความสะอาด   

 ส าหรับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมช้ัน

ประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมืองด้านการบริการของพนักงานโรงแรม พบว่า ในภาพรวมมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึงประเดน็ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ พนักงานมี

มารยาทและมีความสุภาพในการบริการ รองลงมา พนักงานมีความช านาญในการอ านวยความ

สะดวก พนักงานมีความรับผิดชอบเมื่อเกดิผิดพลาดในการ พนักงานแต่งกายสุภาพ และพนักงาน

มีความเอาใจใส่ลูกค้าเมื่อเกดิปัญหาพึงพอใจมาก  

 

บทน า 

ในปัจจุบันมนุษย์น้ันอยู่ในยุคสมัยที่เข้าใกล้เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมได้

ง่าย ท าให้เกดิการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมธุรกจิบริการมากมาย อาทเิช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว 

ธุรกิจร้านอาหารและ ธุรกิจที่พัก ผู้คนเร่ิมมีการออกเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆมากขึ้น เพ่ือ

ต้องการพักผ่อนเปล่ียนบรรยากาศและหนีจากชีวิตการท างานที่จ าเจ นอกจากจะได้ออกเดินทาง

ไปยังที่ต่างๆ แล้วผู้คนยังมีการเลือกที่พักโดยมีรสนิยมแตกต่างกันไป แต่อย่างไรกต็าม เมื่อมีการ

เดินทางมากข้ึนเท่าไหร่ธุรกิจที่พักไม่ว่าจะเป็นโรงแรม, Resort หรืออื่นๆ ย่อมมีการให้บริการที่

จ ากดั ลูกค้าบางรายอาจพบกบัปัญหาห้องพักเตม็หรือราคาสงูเกนิความต้องการ  

ชัยวัฒน์ ชัยสิริพร (2557)ในรูปแบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์เปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา อกีทั้งเวลาและสภาพอากาศจากภายนอกยังเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต ท าให้ต้อง

เดินทางไปในที่ต่างๆเพ่ือหลีกหนีจากความจ าเจจากชีวิตประจ าวันเพ่ือค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ

ให้กับชีวิติ ท าให้อุตสาหกรรมการบริการต่างๆจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสมและให้ทันต่อ

ความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพราะ

ผู้บริโภคในปัจจุบันมีพฤติกรรมที่เปล่ียนไปมีความต้องการในการที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับ

ชีวิตมากกว่าการเข้าพักในที่พักที่มีราคาแพงมีความหรูหรา แต่มีความต้องการแค่เพียงที่หลับนอน

ที่มีความสะดวกสบาย ความสะอาดความปลอดภัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นและมีราคาถูก

รวมไปถึงมีอาหารเช้าบริการให้ สามารถพักได้หลายๆคืน ซ่ึงในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมช้ันประหยัด 

(Boutique Hotel) น้ันได้ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคทั้งใน

และต่างชาติเป็นอย่างมากน ามาซ่ึงการเจริญโตของกจิการและน าไปสู่ความส าเรจ็ 

จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ต่อการให้บริการของโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมืองโดยจะน าผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี
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ไปใช้ในการวางแผนการตลาด ตลอดจนน าไปใช้เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้บริการ ให้ตรงกับความ

ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายน้ันเอง 

 

แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการให้บริการของ

โรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมือง”ได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาใช้

เป็นกรอบการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาความส าคัญของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนและ

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของโรมแรมช้ันประหยัด ส าหรับความพึงพอใจของผู้บริโภคได้

มีผู้ให้ความหมายหรือแนวคิดไว้หลากหลายและมีลักษณะที่ คล้ายคลึงกนัหลายทา่น ดังน้ี  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า 

พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือ

ภาวะที่มีอารมณ์ในทางบวกที่เกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหน่ึง สิ่งที่ขาด

หายไประหว่างการเสนอให้กบัสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 

 วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่        

ไม่เหมือนกัน ขึ้ นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง

หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้าม

อาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างย่ิง เม่ือไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กับสิ่งที่ต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจ

หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหน่ึงหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึก

พอใจจะเกิดขึ้ นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับ

หน่ึง ความรู้สกึดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกดิขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายน้ันไม่ได้รับการ

ตอบสนอง 

 กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อ

องค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง 

 กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเหน็เป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความ    

พึงพอใจหรือไม่ สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อ

ความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกดิความพึงพอใจ ดังน้ันการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ

บุคคลน้ันให้เกดิความพึงพอใจในงานน้ัน 

 นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบ

และความสขุที่มีความสมัพันธก์นัอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกดิขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวก

มากกว่าทางลบ 
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 สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดข้ึนเม่ือได้รับผลส าเรจ็

ตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สกึข้ันสดุท้ายที่ได้รับผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 

 

ทฤษฎีเกีย่วกบัความพึงพอใจ 

         Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้ นต้องมี

สิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้

บุคคลเกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง  ซ่ึงความต้องการของแต่ละคนไม่

เหมือนกนั  ความต้องการบางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะ

ตึงเครียด เช่น ความหิวกระหายหรือความล าบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา 

(psychological) เกดิจากความต้องการการยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการ

เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้บุคคล

กระท าในช่วงเวลาน้ัน ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิด

ความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาส

โลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์ 

         1.  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 

         อบัราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าท าไมคนจึงถูกผลักดัน

โดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหน่ึง ท าไมคนหน่ึงจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพ่ือให้

ได้มาซ่ึงความปลอดภัยของตนเองแต่อกีคนหน่ึงกลับท าสิ่งเหล่านั้น เพ่ือให้ได้รับการยกย่องนับถือ

จากผู้อื่น ค าตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามล าดับจากสิ่งที่กดดัน

มากที่สดุไปถึงน้อยที่สดุ ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดล าดับความต้องการตามความส าคัญ คือ 

          1.1 ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน 

คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 

          1.2  ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า 

ความต้องการเพ่ือความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอนัตราย 

  1.3 ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจาก

เพ่ือน 

  1.4 ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่อง

ส่วนตัว ความนับถือและสถานะทางสงัคม 

  1.5 ความต้องการให้ตนประสบความส าเรจ็ (self–actualization needs) เป็น

ความต้องการสงูสดุของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเรจ็ 

บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก

ก่อนเมื่อความต้องการน้ันได้รับความพึงพอใจ ความต้องการน้ันกจ็ะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้

บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คน
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ที่อดอยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะช้ินล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) 

หรือไม่ต้องการยกย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เม่ือ

ความต้องการแต่ละขั้นได้รับความพึงพอใจแล้วกจ็ะมีความต้องการในขั้นล าดับต่อไป 

         2.  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ 

         ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่า

พลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเร้า

หลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้ นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดค าที่             

ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่าง

มาก 

  จากข้อมูลข้างต้นส าหรับความหมายของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สามารถ

สรุปความหมายได้ว่า คือ พฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาเป็นการกระท าหรือค าพูด ที่บ่งบอก

ว่าถึงความรู้สึกที่เกิดข้ึนว่ามีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจกับความต้องการของตนเองต่อสิ่งที่

ตอบสนองน้ันเอง 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือศึกษาความส าคัญของความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวชาวจีนและศึกษาปัจจัย

ที่มีผลต่อการให้บริการของโรมแรมช้ันประหยัด 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยผู้วิจัยได้

ก าหนดให้เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและจ านวนคร้ังที่ใช้บริการ

โรงแรมเป็นตัวแปรอิสระ ส่วนตัวแปรตามของพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนประกอบด้วย 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้าน

ความพึงพอใจภายในห้องพัก ด้านการบริการของพนักงานโรงแรม สามารถแสดงกรอบแนวคิดได้

ดังน้ี 
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      ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

ขอบเขตการวิจัย 

1.  ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่  

 ประชากรในการศึกษา คือ นักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่ใช้หรือเคยใช้บริการของโรงแรม

ช้ันประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัย

ความสะดวก (Convenience sampling) 

2.  ขอบเขตด้านเวลา  

  โดยวิจัยคร้ังน้ีด าเนินการวิจัยโดยการเกบ็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน มกราคม – 

เมษายน 2559 

 3.  ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการให้บริการของ

โรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมือง 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความ

คิดเหน็ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้หรือเคยใช้บริการของโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่เขตดอน

เมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการ

ร่างแบบสอบถาม จากน้ันน าแบบสอบถามฉบับร่างขอค าปรึกษาและความคิดเหน็เกี่ยวกับเน้ือหา

ของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผู้แปลภาษาและน ามาปรับปรุง

แบบสอบถามให้เกดิความสมบูรณ์ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ  

- รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

- จ านวนคร้ังที่ใช้บริการ 

ความพงึพอใจในแต่ละดา้น 

- ด้านสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก  

- ด้านความพึงพอใจภายในห้องพัก 

- ด้านการบริการของพนักงาน

โรงแรม  
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเกบ็แบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 200 ชุด 

 

สรุปผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างนักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่ใช้บริการโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมือง 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 และเป็นเพศหญิง 94 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47.00  

มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 70 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.00 

รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีอายุ 20-30 ปี

จ านวน 51 คิดเป็นร้อยละ 25.50 มีอายุ 51-60 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และมี

อายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 

รองลงมา ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มัธยมศึกษา จ านวน 16 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.00 และสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00   

มีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 

รองลงมา คือ นักเรียน /นักศึกษา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 พนักงานบริษัทเอกชน 

จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และ

ข้าราชการ/พนักงาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 CNY จ านวน 98 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.00 รองลงมา มีรายได้ 20,000 – 30,000 CNY จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.50 มีรายได้น้อยกว่า 10,000 CNY จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00  มีรายได้มากกว่า 

100,000 CNY จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 มีรายได้ 50,000 – 100,000 CNY 

จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และมีรายได้ 30,000 – 50,000 CNY คน คิดเป็นร้อยละ 

2.00  

ส่วนใหญ่ใช้บริการโรงแรม 1 คร้ังต่อปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 

2-5 คร้ังต่อปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00        
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ตารางที ่1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในแต่ละดานของความพึงพอใจนักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่ใช้

บริการโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่เขตดอนเมือง 

 

ดา้นที ่1 

 

ดา้นที ่2 

 

ดา้นที ่3 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอก 

ความ 

หมาย 

ดา้นความพงึพอใจ

ภายในหอ้งพกั 

ความ 

หมาย 

ดา้นการบริการของ

พนกังานโรงแรม 

ความ 

หมาย 

1.มีพ้ืนที่ น่ังรอ มีบริเวณ

อเนกประสงค์มีเพียงพอ

กบัแขกที่มาใช้บริการ 

พึงพอใจ

มาก 

1.ขนาดของห้องพัก

มีขน าดก ว้ า งแล ะ

สะดวกในการใช้สอย 

พึงพอใจ

มาก 

1.พนักงานมีมารยาท

และมีความสุภาพใน

การบริการลูกค้า 

พึงพอใจ

มาก 

2.มีหนังสือพิมพ์ นิตยา

ส า ร แ ผ่ น พั บ แ น ะ น า

บริการของโรงแรมและ

ข้อมูลที่น่าสนใจ 

พึงพอใจ

มาก 

2.มีสิ่ งอ านวยความ

สะดวกเช่นตู้เสื้ อผ้า 

โ ต๊ ะ เ ค ร่ื อ ง แ ป้ ง 

โทรทศัน์  ตู้เยน็ 

พึงพอใจ 

มากที่สุด 

2.พนั ก ง า น มีค ว า ม

ช านาญในการอ านวย

ความสะดวก 

พึงพอใจ

มาก 

3.สถานที่ต้ังใกล้เส้นทาง

คมนาคมเช่น ท่าอากาศ

ยานดอนเมืองและสถานี

รถไฟดอนเมือง 

พึงพอใจ

มาก 

3.เตียง ผ้าปูภายใน

ห้องพักอยู่ในสภาพ

ดีมีความสะอาด 

พึงพอใจ

มาก 

3.พนักงานมีความเอา

ใจใ ส่ ลู ก ค้า เ ม่ือ เกิด

ปัญหา 

พึงพอใจ

มาก 

4.มีก า รตกแ ต่ งที่ เ ป็ น

เอกลักษณ์และสบายตา 

พึงพอใจ

มาก 

4.ภายในห้องพักมี

การตกแต่งดีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก 

พึงพอใจ

มาก 

4.พนั ก ง า น มีค ว า ม

รับผิดชอบเ ม่ือ เกิ ด

ผดิพลาดในการบริการ 

พึงพอใจ

มาก 

5.บ ริ เ ว ณ ร อ บ น อ ก

โรงแรมมีสวนพักผ่อน

หย่อนใจที่ท  าให้รู้สึกผ่อน

คลาย 

พึงพอใจ 

มากที่สุด 

5.คุณภาพห้องพัก

เหมาะสมกบัราคา 

พึงพอใจ 

มากที่สุด 

5.พนักงานแต่งกาย

สุภาพเรียบร้อย 

พึงพอใจ

มาก 

รวม พงึพอใจ

มาก 

รวม พงึพอใจ

มากทีสุ่ด 
รวม 

พงึพอใจ

มาก 

 

นักทอ่งเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่

เขตดอนเมืองด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.30 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .482 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประเดน็ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมี

ความพึงพอใจมากที่สุดของด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ บริเวณรอบนอกโรงแรม

มีสวนพักผ่อนหย่อนใจที่ท  าให้รู้สึกผ่อนคลาย ค่าเฉล่ีย 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .492 

รองลงมา สถานที่ต้ังใกล้เส้นทางคมนาคมเช่น ท่าอากาศยานดอนเมืองและสถานีรถไฟดอนเมือง 

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .501 มีพ้ืนที่ น่ังรอ มีบริเวณ

อเนกประสงค์มีเพียงพอกับแขกที่มาใช้บริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.45 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน .660 มีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์และสบายตาพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.40 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .577และมีหนังสือพิมพ์ นิตยาสารแผ่นพับแนะน าบริการ
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ของโรงแรมและข้อมูลที่น่าสนใจ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

.816 

นักทอ่งเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่

เขตดอนเมืองด้านความพึงพอใจภายในห้องพัก ในภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 

.439 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.47 เม่ือพิจารณาในรายละเอยีดพบว่า ประเดน็ที่นักท่องเที่ยวชาว

จีนมีความพึงพอใจมากที่สดุ ของด้านความพึงพอใจภายในห้องพัก คือ คุณภาพห้องพักเหมาะสม

กับราคา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย .287 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.91 มีสิ่งอ านวยความ

สะดวก เช่น ตู้ เสื้ อผ้า โต๊ะเคร่ืองแป้ง โทรทัศน์ ตู้เยน็ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย .753 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.66 ขนาดของห้องพักมีขนาดกว้างและสะดวกในการใช้สอย มีความพึง

พอใจมาก ค่าเฉล่ีย .501 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.50 ภายในห้องพักมีการตกแต่งดีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก พึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย .825 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.45  และเตียง ผ้าปูภายใน

ห้องพักอยู่ในสภาพดีมีความสะอาด พึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย .497 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.44  

 นักทอ่งเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่

เขตดอนเมืองด้านการบริการของพนักงานโรงแรม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย  7..4  ส่วนเบ่ียงเ บนมาตรฐาน  .03.   เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าประเด็นที่

นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจมากที่สุดของด้านการบริการของพนักงานโรงแรม คือ 

พนักงานมีมารยาทและมีความสุภาพในการบริการลูกค้า พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.31 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .932 รองลงมาพนักงานมีความช านาญในการอ านวยความสะดวก อยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .596  พนักงานมีความรับผิดชอบเมื่อเกิด

ผิดพลาดในการบริการ 4.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .919  พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

พึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.92  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.022 และพนักงานมีความเอาใจใส่ลูกค้า

เม่ือเกดิปัญหาพึงพอใจมาก ค่าเฉล่ีย 3.70  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .961 

 

ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผลการวิจยั 

 ข้อเสนอแนะในคร้ังน้ี ในส่วนของการจัดท าโปรโมช่ันควรจะค านึงถึงความเหมาะสม

กับผู้คนแต่ละอาชีพด้วย เช่น ส่วนลดนักเรียน/นักศึกษาที่อาจมาใช้บริการเพ่ือการท่องเที่ยวหา

ประสบการณ์ในช่วงปิดภาคการศึกษา เป็นต้น เมื่อสังเกตจากผลการทอสอบสมมติฐานในแต่ละ

ด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการจะให้ความส าคัญในด้านความพึงพอใจภายในห้องพัก นักท่องเที่ยวชาวจีน

ส่วนใหญ่อาจมองว่าการเข้าพักในแต่ละที่ต้องการที่พักที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอกับสิ่งที่

เขาต้องการเหมาะสมกับราคาและที่ส าคัญต้องมีความสะอาด ซ่ึงส่วนน้ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการน าไปปรับใช้กับการให้บริการได้เป็นอย่างดี เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 
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ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยการเกบ็

แบบสอบถาม โดยข้อมูลพ้ืนฐานการวางแผนการเงินส่วนบุคคลน้ี สามารถน าข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวิจัยเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องคร้ังต่อไปได้ เช่น นักท่องเที่ยวชาว

ญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงแรมช้ันประหยัดในพ้ืนที่เขตสาทร เป็นต้น 

 2. ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปควรใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ

เจาะลึก เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซ่ึงจะท าให้งานวิจัยเกิดความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

 3. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมช้ันประหยัด สามารถน าข้อมูลจากผลการวิจัยน้ีไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 
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