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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการใน
โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตล็ดาราเทวขีองนกัท่องเท่ียวชาวท่ีเดินทางมาในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีใช้
บริการของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตล็ดาราเทวี จ  านวน 400 ราย  และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย     
 ผลการศึกษาพบวา่ ในการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีใช้บริการ
ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลดาราเทวี ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย เกินคร่ึงเป็นเพศชาย
และไม่ใช่ชาวเอเชีย มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี ประกอบอาชีพส่วนตวั มีรายไดอ้ยูใ่นช่วงระหว่าง 
2,001 - 3,000 เหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เดินทางโดยเคร่ืองบิน คร่ึงหน่ึงของนกัท่องเท่ียวใชร้ะยะเวลา
ท่ีพกัคือ 3 - 5 วนั การเดินทางของนักท่องเท่ียวเดินทางพร้อมครอบครัว โดยมีช่วงเวลาท่ี
นกัท่องเท่ียวนิยมมาพกัมากท่ีสุดคือช่วงเดือนตุลาคม - ธนัวาคม นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่เคยมาพกั
ท่ีโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลดาราเทวีมาก่อน จุดประสงค์ของการเดินทางมาพกัในโรงแรมฯ 
คร้ังน้ีเพื่อพกัผอ่นและเหตุผลท่ีมาใชบ้ริการ คือ โรงแรมมีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
แฝงไวด้ว้ยความเป็นลา้นนา  
 ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีใช้บริการใน
โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลดาราเทวี จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเท่ียวให้คะแนนในเร่ือง 
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ภาพลกัษณ์และการบริการของโรงแรมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ด้านสถานท่ีตั้งของโรงแรม  
และดา้นการส่งเสริมการขายและการตลาด ตามล าดบั 
 ในการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีใชบ้ริการในโรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ลดาราเทวี พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้คะแนนในเร่ืองความพึงพอใจในส่วน
ของห้องพกั และความพึงพอใจในส่วนของพนักงานบริการในโรงแรมเท่ากัน รองลงมา คือ      
ความพึงพอใจในการบริการส่วนหอ้งอาหาร และความพึงพอใจในการบริการส่วนสปา ตามล าดบั 
 ในการศึกษาความพึงพอในของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาพกัในโรงแรมแมนดาริน 
โอเรียนเต็ลดาราเทวี พบวา่ มีระดบัความพึงพอใจเห็นดว้ย เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียโดยเรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาค่าเฉล่ียน้อย พบว่า คะแนนคุณภาพโดยรวมของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล
ดาราเทวี ไปจนถึงค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือค่าใชจ่้ายท่ีใช้ในโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลดาราเทวีต่อการ
มาพกัเทียบกบัโรงแรมอ่ืนๆ  
 ในการศึกษาความพึงพอใจดา้นกิจกรรมนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศช่ืนชอบและคิดวา่มี
ความน่าประทบัใจมากท่ีสุด จากประสบการณ์ในการเขา้พกัในโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลดารา
เทวี อนัดบัหน่ึงคือ ทวัร์วฒันธรรม รองลงมาคือ ปลูกขา้ว โยคะ การท าสมาธิ และกิจกรรมส าหรับ
เด็ก ตามล าดบั 
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Abstract 
 

 The objective of this study aims to gain an understanding of tourists’ economic and 
characteristics as well as factors affecting foreign tourist’ decision on using service at Mandarin 
Oriental Dhara Dhevi, Chiang Mai Province.  Data and information for investigation are based on 
the questionnaire interview of 400 foreign tourist’ who stayed at Mandarin Oriental Dhara Dhevi, 
Chiang Mai and analyzed through the used of frequency, percentage and average.  
 The findings suggest that majority of foreign tourist are characterized as male, non Asian 
age between 41 – 50, have own business with average income per month is 2,001 – 3,001 USD, 
travel by airplane, average occupancy is 3 – 5 days, most of foreign tourist travel with the family, 
the most preference travel period during October – December, never stay at the Mandarin 
Oriental Dhara Dhevi, Chiang Mai before, foreign tourist visit the resort for leisure and the reason 
to stay was the uniquely designed of the hotel which has a sense of Thai Northern Style.  
 The most important factor underlying their decision on using service at the hotel is found 
to be the image and service, followed by the location of the hotel and the promotional 
respectively.  
 The satisfaction of foreign tourists on using service at the hotel found that the most 
impressive thing appeared to be the accommodation and the standard of service, the service at the 
restaurant and the service of spa respectively.  
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 The satisfaction of foreign tourists in terms of the overall experience at the hotel found 
that they were satisfied with the quality of the service while the satisfaction of the expenses 
during the stay was moderate level.  
 The satisfaction of foreign tourists in terms of the activities at the hotel found that the 
most impressive activity was the cultural tour, rice planting activity, yoga, meditation and the 
Kids Club respectively.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


