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บทคดัย่อ 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี-    

ต าแน่งงาน ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศ ใน
วนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 2) เพื่อศกึษาสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้น  ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นกระบวนการ 
ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อน
ของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เป็นการวจิยัเป็นแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) 
จากกลุ่มตวัอย่างพนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 มจี านวนทัง้สิน้ 100 คน โดยใช้
แบบ สอบถามทีผ่่านการทดสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) และค่าความเชื่อมัน่(Reliability) โดย
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากบั 0.831 เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ย
สถติกิารทดสอบแบบ t-test สถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่การ
เปรยีบ เทยีบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิ ีLSD และสถติกิารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis)  

ผลการศกึษาพบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุ 41 –50 ปี และช่วงอายุ 51 –60 ปี มสีถานภาพโสด ม ี  
ต าแหน่งระดบัพนักงานเจา้หน้าที่ มรีายไดเ้ฉลีย่มากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี และมี
ความพงึพอใจโดยรวมต่อการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อน  อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ปจัจยัส่วนประสมการตลาดดา้นกระบวนการมค่ีาเฉลีย่สงูทีสุ่ด และผลการทดสอบสมมตฐิาน 
พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายุทีต่่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อน
ของพนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั ทีร่ะดบัความมนีัยสาคญัทางสถติิ ทีร่ะดบั 0.05 
นอกจากนี้ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศ
ในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนัทีร่ะดบัความมนีัยสาคญัทางสถติิ ที่
ระดบั 0.05 นอกจากนี้ ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใช้



บรกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั ทีร่ะดบั
ความมนียัสาคญัทางสถติทิี ่0.01  

ค าสาคญั:ความพงึพอใจนกัท่องเทีย่ว,ทีพ่กัตากอากาศ,การเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study personal factors such as sex, age, marital status, job 

position, salary and degree of study that affected to satisfaction of resort service selection on vacation of IT 
employee group of Thanachart Bank Public Company Limited and 2) to study marketing mix factors (7Ps) 
such as product, price, promotion, process , people and physical evidence that affected to of resort service 
selection on vacation of IT employee group in Thanachart Bank Public Company Limited. The sample 
group was 100 people of IT employees of Thanachart Bank Public Company Limited. The questionnaire 
was used to be a tool for collecting the data with the total Cronbach’ s Alpha 0.831. The data collected 
were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were 
tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant 
different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which 
pair are different and Multiple Regression Analysis.  

The results of study showed that the most of IT employees of Thanachart Bank Public Company 
Limited are female , age between 41-50 years old and 51-60 years old, single status, staff position ,got 
salary over 50,000 baht and got Bachelor degree had overall satisfaction resort service selection on 
vacation at highest levels, when focus in a part showed that the process in marketing mix (7Ps) has the 
highest mean. Moreover, the results of hypothesis testing showed that age difference in personnel factor of 
employees had affected satisfaction of resort service selection on vacation of IT employee group of 
Thanachart Bank Public Company Limited at statistical significance of 0.05 levels. Furthermore, marketing 
mix factors such as process and physical evidence had affected satisfaction of resort service selection on 
vacation of IT employee group of Thanachart Bank Public Company Limited at statistical significance of 
0.05 level and 0.01 level respectively. 
Keywords : Satisfaction of tourist, Resort, Resort service selection 
 
บทน า  

สถานการณ์การเตบิโตของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทยในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาระหว่างปี พ.ศ. 
2551-2561 จากขอ้มูลสานักงานสถติิแห่งชาติ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา พบว่า จ านวนนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาตเิขา้มาในประเทศไทย มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2551 มจี านวนทัง้สิน้ 14.58 ลา้นคน และ
สว่นในปี พ.ศ. 2561 มจี านวนทัง้สิน้ 38.17 ลา้นคน คดิเป็นอตัราเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 10.10 ต่อปี ทัง้นี้โดยในปี พ.ศ. 
2561 นี้ประเทศไทยมจี านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตสิงูเป็นอนัดบัที่ 4 ของโลก (รายงานสภาวะเศรษฐกจิและการ
ท่องเทีย่ว ฉบบัที ่1/2562, 2562) 



สถานการณ์การเตบิโตของธุรกจิโรงแรมและทีพ่กัตากอากาศ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2556-2560 กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ (2561) พบว่า มอีตัราการเพิม่ขึน้ของผูป้ระกอบการรายใหม่ อย่างต่อเน่ืองทุกปี เฉลีย่รอ้ยละ 13.98 ต่อปี โดย
ทีปี่ พ.ศ. 2561 ช่วงเดอืน ม.ค.–ส.ค. มมีูลค่าการจดทะเบยีนธุรกจิสงูถงึ 4,066 ลา้นบาท ซึง่เมื่อเทยีบกบัปี พ.ศ. 
2560 ในช่วงเวลาเดยีวกนัทุนจดทะเบยีนเป็นมูลค่า 2,587 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 57.18 แสดงใหเ้หน็ว่าธุรกจิ
โรงแรมและทีพ่กัตากอากาศ มแีนวโน้มการเตบิโตเพิม่สงูขึน้เรื่อยๆ เพื่อรองรบัจ านวนนกัท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่เพิม่สงูขึน้ในแต่ละปี 

 ผลประกอบการธุรกจิโรงแรมและทีพ่กัตากอากาศ กรมพฒันาธุรกจิการคา้ (2561) รายไดร้วมของธุรกจิช่วงปี 
พ.ศ. 2557-2559 เพิม่สงูอย่างต่อเนื่อง คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 7.43 ต่อปี เมื่อพจิารณาแยกตามขนาด
ของธุรกจิ รายไดท้ีเ่พิม่สงูขึน้มาจากธุรกจิขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 8.48 และ รอ้ยละ12.99 
ตามลาดบั แต่ธุรกจิขนาดเลก็มรีายไดล้ดรอ้ยละ 6.62 อนัเนื่องมาจากการแข่งขนัเพื่อชงิส่วนแบ่งทางการตลาดของ
ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ทีก่ระจายตามจงัหวดัเมอืงท่องเทีย่วทีส่าคญัหลกัๆ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ภูเกต็ ชลบุรี
และเชยีงใหม่ เป็นตน้ 

หากพจิารณายุทธศาสตรก์ารสง่เสรมิการท่องเทีย่ว ของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ทีมุ่่งเน้นการส่งเสรมิ 
การท่องเทีย่วเมอืงรอง เพื่อเพิม่จ านวนนักท่องเที่ยวให้กระจายไปตามภูมภิาคต่างๆ โดยการจดักจิกรรมเพื่อให้
นกัท่องเทีย่วไดเ้ขา้มาเยีย่มชม และมสีว่นร่วมกบักจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาได้
จดัขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวทาง แผนยุทศาสตรพ์ฒันาการท่องเทีย่วไทย ในช่วง 20 ปีขา้งหน้า ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 
2580 แต่ไม่ไดพ้ดูถงึ สถานทีพ่กัคา้งคนืระหว่างวนั เช่น โรงแรมหรอืทีพ่กัตากอากาศ เพื่อรองรบัจ านวนนกัท่องเทีย่ว
เขา้มาร่วมกจิกรรมท่องเทีย่ว ซึง่เป็นสถานทีใ่ชพ้กัแรม พกัผ่อนคลายเหนื่อยระหว่างวนัท่องเทีย่ว ใหน้ักท่องเทีย่วได้
ใชเ้วลา ไปกบัการท่องเทีย่วทีเ่ตม็ไปดว้ยความสุข ความสะดวกสบาย ทุกช่วงเวลาในลาพกัผ่อน ก่อใหเ้กดิความพงึ
พอใจ ความประทบัใจ และความทรงจ าทีด่ขีองนกัท่องเทีย่วใหห้วนกลบัมาเทีย่วชม ทากจิกรรมท่องเทีย่วในปีต่อๆไป 
สง่ผลภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอประเทศไทย ทีจ่ะทาใหยุ้ทธศาสตรก์ารสง่เสรมิการท่องเทีย่วของประเทศไทย มปีระสทิธภิาพ 
สามารถขบัเคลื่อน เศรษฐกจิไทยไปตามยุทธศาสตรท์ีก่าหนดเป้าหมายไว ้

ซึง่มปีจัจยัดา้นสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี-ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน และวุฒกิารศกึษา 
ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศ ในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั กาญจนา แกว้เทพ (2541) อธบิายว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรซ์ึง่เป็น
ปจัจยัหน่ึง ทีม่คีวามสาคญัต่อการวเิคราะหใ์นภาพรวม โดยเป็นทฤษฎทีีต่ัง้อยู่บนพืน้ฐานของผลกระทบทีเ่กดิจากแรง
ขบัดนัจากภายนอก (Exogenous Factors) ทีก่ระตุน้ในแต่ละบุคคล เกดิความพงึพอใจและแสดงพฤตกิรรมทีแ่ตกต่าง
กนัไป ตามแบบแผนทางสงัคมของแต่ละบุคคล และ สอดคลอ้งกบั อดุลย ์จาตุรงคกุล (2545) อธบิายว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์รวมถงึ อายุ เพศ สถานภาพ อาชพี ต าแหน่งหน้าที ่ครอบครวั การศกึษา รายได ้เป็นต้น ลกัษณะ
ดงักล่าวมคีวามสาคญัต่อนกัการตลาดเพราะเกีย่วพนักบั อุปสงค ์(Demand) หรอืพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ในตวัสนิคา้
และบรกิารทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึการเกดิขึน้ ของตลาดใหม่และตลาดอื่นกจ็ะ
หมดไปหรอืลดความสาคญัลง  

ลกัษณะปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อความพงึพอใจ
เลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้ง
กบั อดุลย ์ จาตุรงคกุล(2543) อธบิายว่า ส่วนประสมทางการตลาด หรอื 4Ps ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ (Product) ราคา 
(Price) สถานทีจ่ดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสรมิทางการตลาด (Promotion) โดยทีป่จัจยัเหล่าน้ีเป็นตวักระตุ้น



ความพงึพอใจต่อลูกค้าหรอืผู้บรโิภคสนิค้าและบรกิาร นักการตลาดจะใช้กลยุทธ์ ในการจดัการส่วนประสมทาง
การตลาด ใหส้อดคลอ้งและเขา้ถงึ เพื่อจงูใจผูบ้รโิภคหรอืลกูคา้เป้าหมาย ใหม้าซือ้สนิคา้และบรกิาร และสอดคลอ้งกบั 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใช้
ร่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย สว่นประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) 
การจดัจ าหน่าย (Place) การกาหนดราคา (Price) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การขายโดยใชพ้นักงาน 
(Personal Selling) กระบวนการการบรกิาร (Process of Services) และลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในเรื่อง “ความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศ ในวนัหยุดพกัผ่อนของ
พนักงานกลุ่ม ITธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)” ซึง่จะทาการศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชพี-ต าแหน่งงาน รายไดต่้อเดอืน และวุฒกิารศกึษา และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้น
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นกระบวนการ ดา้น
บุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศ ในวนัหยุดพกัผ่อนของ
พนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชพี-ตาแน่งงาน ระดบัการศกึษา และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศ ในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม IT 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

2. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อความ
พงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

 
สมมติฐานการวิจยั  

1. ปจัจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชพี-ตาแน่งงาน ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนทีต่่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคาร
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั  

2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก ่ดา้นผลติภณัฑก์ารบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ สง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใช้
บรกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยดุพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. ทราบถงึปจัจยัส่วนบุคคล ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศ ในวนัหยุดพกัผ่อน ของ
พนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ผลจากการวจิยัเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกจิทีพ่กัตากอากาศให้
เหมาะสมกบัความหลากหลายของบุคคล  

2. ทราบถงึสว่นประสมทางการตลาด ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อน
ของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพื่อนาผลจากการวจิยั ไปออกแบบ ปรบัปรุงและพฒันากลยุทธ์
ตลาด ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชบ้รกิาร  



3. สามารถนาผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานวจิยั ไปปรบัปรุงพฒันาเป็นส่วนประสมทางการตลาดของธุรกจิบรกิารทีพ่กั
ตากอากาศ ของผูว้จิยัในอนาคต เพื่อใหต้รงกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิาร  
 

วิธีด าเนินงานวิจยั  
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการวจิยัเป็นแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) คอื การวจิยั ทีม่กีารเกบ็ขอ้มูล

วจิยั จากกลุ่มตวัอย่างแบบเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มกีารกระท าการใดใดกบัตวัแปร เพื่อศกึษาและดูผลลพัธท์ี่
เกดิขึน้ การเกบ็ขอ้มูลจะใชก้ารวจิยัแบบตดัขวาง (Cross-Sectional Design) คอื ผูว้จิยัจะทาการรวบรวมขอ้มูลครัง้
เดียว จากกลุ่มตัวอย่างศึกษาที่ผู้วิจยักาหนดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง  โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) สอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง จากนัน้รวบรวมขอ้มูลแลว้นามาวเิคราะหต์ามระเบยีบวธิกีารทางสถติิ 
เพื่อหาความสมัพนัธ์ ระหว่างคุณสมบตัต่ิางๆ ของประชากรเป้าหมาย กบัตวัแปรทีส่นใจ (สุชาต ิ ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์
,2550) ตวัอย่างในการศกึษาการวจิยั ทีใ่ชห้ลกัการค านวณ โดยกาหนดค่าของความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั รอ้ยละ 95 และ
ระดบัค่าของความเคลื่อนทีท่ีย่อมรบัไดท้ีร่ะดบั รอ้ยละ 5 ดว้ยวธิกีารค านวณ จากสตูรของ Yamane’s เครื่องมอืทีใ่ช้
ในงานวจิยัคอืสรา้งแบบสอบถาม(Questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ม ี2 ตอน ดงันี้  

ตอนที ่ 1 เป็นคาถามเกีย่วกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นคาถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะ
ปจัจยัส่วนบุคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี-ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระดบัการศกึษามจี านวน
ขอ้คาถามทัง้หมด 6 ขอ้ ซึง่เป็นแบบชนิดกาหนดใหเ้ลอืกตอบ (Checklist) เพยีงแค่ 1 คาตอบ 

ตอนที ่2 เป็นคาถามเกีย่วกบัขอ้มลูปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กั
ตากอากาศ ในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วย ดา้น
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นกระบวนการ ดา้น
บุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ซึง่มจี านวนขอ้คาถามทัง้หมด 34 ขอ้ ประกอบดว้ยคาถาม ในลกัษณะใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามประเมนิระดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั (Rating Scale) 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  

ผลส ารวจพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) จ านวนทัง้สิน้ 100 คน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51 ส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 41 –50 ปี จ านวนทัง้สิน้ 30 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 30 และช่วงอายุ 51 –60 ปี จ านวนทัง้สิน้ 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30  สว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวนทัง้สิน้ 57 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 57 สว่นใหญ่มตี าแหน่งระดบัพนกังานเจา้หน้าที ่จ านวนทัง้สิน้ 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57 ส่วนใหญ่มี
รายไดเ้ฉลีย่มากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป มจี านวนทัง้สิน้ 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51 และส่วนใหญ่ม ีระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีจ านวนทัง้สิน้ 67 คนหรอืรอ้ยละ 67 ตามตารางที ่1 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า พนักงานกลุ่ม IT ธนาคาร
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) มคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.97 และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นกระบวนการทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 4.36 รองลงมาคอืดา้น
บุคคล มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.32 รองลงมาคอื ดา้นราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.28 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่ 
เท่ากบั 4.12 ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.70 ดา้นการส่งเสรมิการขาย มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.55 และ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 ตามล าดบั ตามตารางที ่2 



ตารางที่ 1 จ ำนวนร้อยละด้ำนประชำกรศำสตร์ 
 
ขอ้มลูทัว่ไป 

พนกังานกลุ่ม IT ธนาคาร 
ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 n = 100 
จ านวนคน           รอ้ยละ 

1.เพศ ชาย 49 49 
 หญงิ 51 51 
2.อาย ุ 20–30 ปี  12 12 
 31-40 ปี 28 28 
 41-50 ปี 30 30 
 51-60 ปี 30 30 
 มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 0 0 
3.สถานภาพ โสด 57 57 
 แต่งงาน 39 39 
 หย่ารา้ง/หมา้ย 4 4 
4.อาชพี-ต าแหน่งงาน ระดบัพนกังานเจา้หน้าที ่ 57 57 

ระดบัผูจ้ดัการหรอืหวัหน้างาน 35 35 

ระดบัผูบ้รหิาร 8 8 

5.รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท  4 4 

 20,001 – 30,000 บาท 9 9 

 30,001 – 40,000 บาท 11 11 

 40,001 – 50,000 บาท                                        25 25 

 มากกว่า 50,000 บาทขึน้ไป 51 51 

6.ระดบัการศกึษา ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 1 1 

 ปรญิญาตร ี 67 67 

 ปรญิญาโท  32 32 

 สงูกว่าปรญิญาโท 0 0 

 



ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ (  ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ของพนักงานกลุ่ม IT 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    S.D. แปลผล 
ด้านผลิตภณัฑแ์ละการบริการ    
1.ท าเลที่ตัง้เหมาะสม แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่
สวยงาม 

4.38 0.528 มากทีส่ดุ 

2.อาค ารที่พัก ออกแบบได้สว ย ง าม  เข้ า กับ
บรรยากาศโดยรอบ 

4.15 0.609 มาก 

3.ห้องพักสะดวกสะบาย มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกครบครนั เช่น เครื่องปรบัอากาศ ตู้เยน็ ไดร์
เปา่ผม ทวี ีผา้ขนหนู  เครื่องท าน ้าอุ่น  Internet wifi 
(4G/5G) 

4.25 0.687 มากทีส่ดุ 

4.มบีรกิารเสรมิ (Room service) เช่น บรกิารซกัรดี 
บรกิารอาหารถงึหอ้งพกั 

2.88 1.047 ปานกลาง 

5.อาหารและเครื่องดื่มมหีลากหลายอร่อยสะอาด 3.98 0.816 มาก 
6.มสีถานที่ออกก าลงักาย ฟิตเนต สระว่ายน ้า และ
พืน้ทีส่นัทนาการ 

3.35 1.058 ปานกลาง 

7.มหี้องประชุมส าหรบัจดัประชุมสมันา รองรบัการ
ท ากจิกรรมกลุ่ม 

2.39 1.053 น้อย 

8. มกีารดแูลอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ใน
สภาพพรอ้มใชง้าน 

4.18 0.642 มาก 

รวม 3.70 0.805 มาก 

ด้านราคา    
1.ราคาถูกกว่าที่อื่น เมื่อเทียบที่พักระดับเกรด
เดยีวกนั 

4.17 0.779 มาก 

2.ช าระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ช าระผ่านบัตร
เครดติ บตัรเดบติ 

4.13 0.787 มาก 

3.ราคาทีพ่กั อาหารและบรกิารมคีวามสมเหตุสมผล 4.55 0.539 มากทีส่ดุ 
          รวม 4.28 0.702 มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 



ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    S.D. แปลผล 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย    
1.เปิดให้จองผ่านเวปไซต์ จองที่พักชื่อดัง อย่าง 
agoda.com หรอื traveloka 

3.70 0.785 มาก 

2.จองห้องพกัล่วงหน้าได้ทางโทรศพัท์หรือ call 
center 

3.86 0.697 มาก 

3.เข้าถึงได้จาก แพคเก็จทัวร์ จากบริษัททัวร์น า
เทีย่ว 

3.15 1.019 ปาน
กลาง 

4.จองที่พักได้ตาม บูต งานส่ง เสริมกิจกรรม
ท่องเทีย่ว 

3.05 0.989 ปาน
กลาง 

รวม 3.44 0.873 มาก 

ด้านการส่งเสริมการขาย    
1.มีระบบสมาชิกให้คะแนนและสะสมแต้มเพื่อรับ
สว่นลด ของแถม 

3.05 0.989 ปาน
กลาง 

2.ให้ส่วนลดจากเวปไซต์ จองที่พักชื่อดังอย่าง 
agoda.com หรอื traveloka 

3.88 0.924 มาก 

3.ท่านทราบข่าวผ่านสื่อ  social network 
(facebook,youtube ,web blog) 

3.77 0.815 มาก 

4.เขา้ร่วมโครงการกบับรษิทับตัรเครดติต่างๆ โดย
ใหล้กูคา้เขา้พกัฟร ี 

3.72 1.055 มาก 

5.มแีพคเกจเขา้พกั บรกิารอาหารพรอ้มเครื่องดื่ม 
ส าหรบักลุ่มทวัร ์หรอื สมันา 

3.34 1.085 ปาน
กลาง 

รวม 3.55 0.974 มาก 
ด้านกระบวนการ    
1. มรีะบบการจอง การคนื ห้องพกั และการช าระ
เงนิท าไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ 

4.26 0.630 ม า ก
ทีส่ดุ 

2.มรีะบบการด าเนินการทีใ่ส่ใจคุณภาพ ของชุมชน 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรอบขา้ง 

4.16 0.692 มาก 

3.มรีะบบรกัษาความปลอดภยั  ชวีติและทรพัย์สนิที่
ด ี

4.59 0.534 ม า ก
ทีส่ดุ 

 
 
 



ตารางที่ 2 (ต่อ) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    S.D. แปลผล 
4.มรีะบบรกัษาความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั
ของขอ้มลูลกูคา้ (customer data privacy) 

4.61 0.601 มากทีส่ดุ 

5.มีระบบลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี รักษาฐานลูกค้าเดิม 
ตดิตามและสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้คยเขา้พกักลบัมาใช้
บรกิารครัง้ต่อๆไป 

4.18 0.783 มาก 

รวม 4.36 0.648 มากท่ีสุด 
ด้านบุคคล    
1.พนกังานใหบ้รกิารสภุาพ ยิม้แยม้ และเป็นมติร 4.53 0.559 มากทีส่ดุ 
2.พนักงานมีไหวพริบ สามารถช่วยเหลือ หรือ
แกป้ญัหาไดอ้ย่างดใีหก้บัผูเ้ขา้พกั 

4.31 0.647 มากทีส่ดุ 

3.พนักงานแ ต่ งกายสะอาด เ รียบร้อยและมี
บุคลกิภาพด ี

4.24 0.653 มากทีส่ดุ 

4.พนักงานพร้อมให้บริการลูกค้าทันทีเมื่อมาถึง
สถานทีต่ากอากาศ 

4.36 0.578 มากทีส่ดุ 

5.พนักงานไม่เคยปฎเิสธต่อความต้องการของท่าน
เมื่อมกีารรอ้งขอ 

4.16 0.707 มาก 

รวม 4.32 0.629 มากท่ีสุด 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ    
1.ทีพ่กัตากอากาศ มกีารออกแบบ และการตกแต่งที่
เป็นเอกลกัษณ์ 

3.93 0.685 มาก 

2.ที่พกัตากอากาศ มลีอ็ปป้ี ห้องอาหาร ที่สวยงาม 
ใหค้วามรูส้กึประทบัใจเมื่อแรกพบ 

4.12 0.756 มาก 

3.ที่พักตากอากาศ มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ย และใหค้วามสะดวกสบาย 

4.47 0.594 มากทีส่ดุ 

4.ที่พกัตากอากาศ มชีื่อเสยีง ได้รบัการตอบรบัที่ดี
จากผูเ้คยใชบ้รกิาร 

3.97 0.717 มาก 

รวม 4.12 0.688 มาก 
รวมทัง้ส้ิน 3.97 0.760 มาก 

 
 
ความพงึพอใจโดยรวมต่อการเลอืกใช้บรกิารที่พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม IT 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) มคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.22 อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
 



ตารางที ่3 ความพึงพอใจโดยรวม 
 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเลือกใช้บริการท่ีพกัตาก
อากาศ 

   S.D. แปลผล 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเลือกใช้บริการที่พักตาก
อากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธน
ชาต จ ากดั (มหาชน) 

4.22 0.524 มากท่ีสุด 

 
 

ผลการศึกษา การอภิปรายผล 
ผลการศกึษาสมมตฐิานที่ 1.1 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศทีต่่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กั

ตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั พบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที ่

1.1 โดยทีค่่า Sig. เท่ากบั 0.291 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 แสดงว่า เพศทีต่่างกนัของ

พนักงานส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารที่พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนไม่แตกต่างกนั  โดยที่เพศหญิงมี

ค่าเฉลีย่ ความพงึพอใจมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐธดิา เทพสุทนิ (2558) อธบิายว่า ตวัแปร

ทางดา้นเพศทีแ่ตกต่างการไม่สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมระดบั 4 ดาวขึน้ไปในเขตพืน้ที่ เทศบาลเมอืง

พทัยาโดยรวม โดยทีโ่รงแรม สามารถใหบ้รกิารและตอบสนองความตอ้งการของทัง้เพศชายและเพศหญงิไม่แตกต่างกนั 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที่ 1.2 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายุทีต่่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กั
ตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคาร  ธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนัพบว่า ยอมรบัสมมตฐิาน
ที ่1.2 โดยทีค่่า Sig. เท่ากบั 0.040 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 แสดงว่า อายุทีต่่างกนัของ
พนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุด
พกัผ่อน แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และไดท้าการทดสอบวเิคราะหค์่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่
รายคู่ พบว่า กลุ่มที ่1 พนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  ทีม่อีายุระหว่าง 20–30 ปี กบัอายุระหว่าง 
51-60 ปี มคี่า Sig เท่ากบั 0.024 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานทีม่ ีอายุระหว่าง 20–30 ปี มคีวามพงึ
พอใจโดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กบัอายุ พนกังานทีม่อีายุระหว่าง 51-60 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
ทีพ่นักงานมอีายุระหว่าง 20–30 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนโดยรวม 
น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายุระหว่าง 51-60 ปี สว่นกลุ่มที ่2 พนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  ทีม่ ีอายุ
ระหว่าง 31–40 ปี กบัอายุระหว่าง 51-60 ปี มคี่า Sig เท่ากบั 0.016 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พนักงานทีม่ ี
อายุระหว่าง 31–40 ปี มคีวามพงึพอใจโดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่กบัอายุ พนักงานทีม่อีายุระหว่าง 51-60 ปี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยทีพ่นกังานมอีายุระหว่าง 31–40 ปี มคีวามพงึพอใจต่อการเลอืกใชบ้รกิารทีพ่ ักตาก
อากาศในวนัหยุดพกัผ่อนโดยรวม น้อยกว่า พนกังานทีม่อีายุระหว่าง 51-60 ปี 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลลติา ยุรยาตร ์(2555) อธบิายว่าอายุของนักท่องเที่ยวมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ
พอใจในการเขา้พกัรสีอรท์โดยรวมในอ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 เน่ืองจาก กลุ่ม
ลกูคา้มอีายุต่างกนั มคีวามตอ้งการรปูแบบลกัษณะสถานที ่และการบรกิารทีพ่กัทีแ่ตกต่างกนั 



ผลการศกึษาสมมตฐิานที ่1.3 ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นสถานภาพทีต่่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารที่
พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั พบว่า ปฏเิสธ
สมมตฐิานที ่1.3 โดยทีค่่า Sig. เท่ากบั 0.208 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 แสดงว่า สถานภาพ
ทีต่่างกนัของพนกังานสง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อาภาพร จริะวฒันภญิโญ (2552) อธบิายว่า สถานภาพทีต่่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมและ
ความพอใจการเลอืกทีพ่กัประเภทรสีอรท์ของนักท่องเทีย่ว ในเขต อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา เนื่องจากทีพ่กั
ตากอากาศ มบีรกิารตอบสนองความตอ้งการบุคคลทุกสถานะ 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที ่1.4 ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นอาชพี-ต าแหน่งงานทีต่่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใช้
บรกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั พบว่า ปฏเิสธ
สมมตฐิานที่ 1.4 โดยทีค่่า Sig. เท่ากบั 0.799 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 แสดงว่า อาชพี   
ต าแหน่งงาน ทีต่่างกนัของพนกังานสง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนไมแ่ตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชมยัพร แกว้รอด (2558) อธบิายว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อ ความพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่วในการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ในเขตต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ ทัง้ในภาพรวม 
และรายดา้นย่อย เน่ืองจากทางโรงแรมใหส้ทิธ ิการบรกิารการเขา้พกัไดทุ้กๆอาชพีเหมอืนๆกนั 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที่ 1.5 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที่ต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจ
เลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั พบว่า 
ปฏเิสธสมมตฐิานที่ 1.5 โดยทีค่่า Sig. เท่ากบั 0.498 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 แสดงว่า 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัของพนกังานสง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนไม่
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภาพร จริะวฒันภญิโญ (2552) อธบิายว่า รายไดท้ีต่่างกนัไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการเลอืกทีพ่กัประเภทรสีอรท์ของนกัท่องเทีย่ว ในเขต อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที่ 1.6 ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาทีต่่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใช้

บรกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั พบว่า ปฏเิสธ

สมมตฐิานที่ 1.6 โดยทีค่่า Sig. เท่ากบั 0.858 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 แสดงว่า ระดบั

การศกึษา ทีต่่างกนัของพนักงานส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนไม่แตกต่าง

กนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชมยัพร แกว้รอด (2558) อธบิายว่า ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อความพงึ

พอใจของนักท่องเทีย่วในการเลอืกใชบ้รกิารโรงแรมระดบั4-5 ดาว ในเขตต าบลป่าตอง อ าเภอ   กะทู ้จงัหวดัภูเกต็ใน

ภาพรวม เน่ืองจากทางโรงแรมใหส้ทิธ ิการบรกิารการเขา้ถงึบุคคลทุกระดบัการศกึษาทีเ่หมอืนๆ กนั 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที ่2.1 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑก์ารบรกิาร ส่งผลต่อความพงึพอใจ

เลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปฏเิสธ

สมมตฐิานที่ 2.1 พบว่า ค่า Sig. เท่ากบั 0.905 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้จะปฏเิสธ

สมมตฐิานที ่2.1 ยงัพบว่า ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑก์ารบรกิาร ไม่ส่งผล และไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัความพงึพอใจต่อเลือกใช้บรกิารที่พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม  IT ธนาคารธนชาต จ ากดั 

(มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชิวุฒ ิงานด ี (2559) อธบิายว่า ระดบัความส าคญัของปจัจยัในการเลอืกรสีอรต์ 

ดา้นผลติภณัฑ์ ระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทยกบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาตใินเขตต าบลอ่าวนางและต าบลหนองทะเล 



จงัหวัดกระบี่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากรีสอร์ตให้บริการสนองความต้องการนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างปร ะเทศ

เหมอืนกนั 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที ่2.2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นราคา สง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารที่
พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที่ 2.2 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.788 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานที่ 2.2 ยงัพบว่า 
ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ไม่ส่งผล และไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ ต่อเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กั
ตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวจิยั รสสคุนธ ์แซ่
เฮยี (2556)  อธบิายว่าปจัจยัสว่นผสมการตลาดบรกิารดา้นราคาไม่สง่ผลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ชาวต่างชาตใินการ
ใช้บรกิารโรงแรม ระดบัห้าดาวแห่งหนึ่งในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทัง้นี้เนื่องจาก
โรงแรมระดบัหา้ดาวมคีุณภาพการใหบ้รกิารและสถานทีพ่กัทีด่แีละมี มาตรฐาน ท าใหร้าคาค่าบรกิารหอ้งพกัในโรงแรม
ระดบัหา้ดาวสว่นใหญ่มรีาคาสงูกว่าโรงแรมในระดบั อื่นๆ ซึง่อาจจะสง่ผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที่ 2.3 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อความพงึ
พอใจเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม  IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
ปฏเิสธสมมตฐิานที่ 2.3 ค่า Sig. เท่ากบั 0.312 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้จะปฏเิสธ
สมมติฐานที่ 2.3 ยงัพบว่า ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่ส่งผล และไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม  IT ธนาคารธน
ชาต จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปราเมศร ์อุณหปาณี (2559) อธบิายว่า การใชบ้รกิารทีม่วีธิใีนการจอง 
หอ้งพกัต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการใชบ้รกิาร โรงแรมระดบั 5 ดาว เซน็ทาราแกรนด ์และบางกอก คอนเวนชัน่เซน็
เตอร ์เซน็ทรลัเวลิดโ์ดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนัทีน่ยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากลูกคา้มองว่า เป็นมาตรฐาน
โดยทัว่ไปทีโ่รงแรมระดบั 5 ดาวสามารถทีจ่ะด าเนินการได ้

ผลการศกึษาสมมตฐิานที่ 2.4 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการขาย ส่งผลต่อความพงึพอใจ
เลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปฏเิสธ
สมมตฐิานที ่2.4 ค่า Sig. เท่ากบั 0.456 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิาน
ที ่2.4 ยงัพบว่า ตวัแปรสว่นประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการขาย ไม่ส่งผล และไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ
พอใจต่อเลือกใช้บริการที่พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม  IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐนนท์ โชครศัมศีริิ (2558) อธบิายว่าส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการขาย มี
ความสมัพนัธ์กบัความจงรกัภกัดีในการเลอืกใช้บริการโรงแรมราคาประหยัดในอ าเภอเมอืง จงัหวดั นครปฐม ไม่
แตกต่างกนั เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็นพนักงานบรษิทั ต้องตดิต่อธุรกจิบ่อยครัง้ และอาศยัท าเลทีพ่กัอาศยัเพื่อ
การพกัผ่อน จงึเน้นในเรื่องของท าเลทีต่ัง้ ความสะอาดมากกว่า 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที่ 2.5 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการส่งผลต่อความพงึพอใจเลอืกใช้
บริการที่พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม  IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) พบว่า ยอมรบั
สมมตฐิานที ่2.5 ค่า Sig. เท่ากบั 0.027 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ยอมรบัสมมตฐิานที่ 
2.5 และตวัแปรสว่นประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ ส่งผลในทศิทางบวกกบัความพงึพอใจต่อความพงึพอใจต่อ
เลือกใช้บริการที่พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม  IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  และมี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม  IT ธนาคารธน
ชาต จ ากดั (มหาชน)  มากทีสุ่ด เท่ากบั 0.302 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐนนท ์โชครศัมศีริ ิ(2558) อธบิายว่าส่วน



ประสมการตลาดด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความจงรกัภกัดใีนการเลอืกใช้บรกิารโรงแรมราคาประหยดัใน
อ าเภอเมอืง จงัหวดั นครปฐม อย่างม ีนัยส าคญั ทีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ตดิต่อ
ธุรกจิชอบความสะดวกรวดเรว็ การใหบ้รกิาร และการแกไ้ขปญัหาตอบสนองความรวดเรว็ เป็น สิง่ทีล่กูคา้พงึพอใจสงู 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที ่2.6 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นบุคคลสง่ผลต่อความพงึพอใจเลอืกใชบ้รกิารที่
พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที่ 2.6 
ค่า Sig. เท่ากบั 0.891 ซึง่มคี่ามากกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานที่ 2.6 ยงัพบว่า 
ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล ไม่ส่งผล และไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กั
ตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐันนท ์
โชครศัมศีริ ิ(2558) อธบิายว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลไม่ส่งผลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภค ใน
การเลอืกใช้บรกิารโรงแรมราคาประหยดั ในอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ทัง้นี้ผู้บรโิภคให้ความส าคญักบักบัความ
สะอาดของหอ้งพกั ท าเลทีต่ัง้ และสว่นลดจากการเขา้พกัมากกว่า 

ผลการศกึษาสมมตฐิานที ่2.7 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อความพงึพอใจ
เลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) พบว่า ยอมรบั
สมมตฐิานที่ 2.7 ค่า Sig.เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่าระดบัความมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ยอมรบัสมมตฐิานที่ 
2.7 และตวัแปรสว่นประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลในทศิทางบวกกบัความพงึพอใจต่อความพงึ
พอใจต่อเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  และมี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจต่อเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงานกลุ่ม  IT ธนาคารธน
ชาต จ ากดั (มหาชน)  มากทีส่ดุ เท่ากบั 0.467 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตฤณ พริง้ประเสรฐิ (2554) อธบิายว่า ปจัจยั
ด้านการเพิ่มประสทิธภิาพในการท างาน พบว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคญัในระดบัมากได้แก่ คุณภาพของห้องพกั
เป็นไปตามทีค่าดหวงัและเป็นไปตามเงื่อนไขของการจอง รองลงมาคอื คุณภาพของหอ้งพกัไดม้าตรฐาน และการบรกิาร
โดยรวมเป็นไปตามทีไ่ดอ้า้งหรอืโฆษณาไว ้

 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยั 

1.1 ปจัจยัส่วนบุคคล ดา้นอายุทีต่่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจต่อเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุด
พกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั  

พนักงานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) มคีวามแตกต่างกนัเรื่องของ อายุ มคีวามพงึพอใจต่อการ
เลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัว่า ผูป้ระกอบการทีพ่กัตากอากาศ ตอ้งสรา้งสว่นประสมทางการตลาดเพื่อจูงใจในการ
เขา้พกั ใหก้บักลุ่มบุคคลทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนั เช่น มกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหผู้เ้ขา้พกัทุกวยั หนัมาพกัผ่อนเยีย่มชมสถานที่
พกัตากอากาศ 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ สง่ผลต่อความพงึพอใจต่อเลอืกใช้
บรกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ดา้นการกระบวนการ สง่ผลต่อความพงึพอใจต่อเลอืกใชบ้รกิารทีพ่กัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของพนักงาน
กลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัว่า ผูป้ระกอบการทีพ่กัตากอากาศควร
ใหค้วามส าคญัเรื่องของระบบรกัษาความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูลกูคา้ (customer data privacy) ทีพ่กั
ตากอากาศควรมรีะบบรกัษาความปลอดภยั  ชวีติและทรพัย์สนิทีไ่ด้มาตรฐาน  ทีพ่กัตากอากาศควรมรีะบบการจอง 



การคนื หอ้งพกั และการช าระเงนิท าได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ที่พกัตากอากาศควรมรีะบบลูกค้าสมัพนัธ์ทีด่ ีรกัษาฐาน
ลกูคา้เดมิ ตดิตามและสรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้คยเขา้พกักลบัมาใชบ้รกิารครัง้ต่อๆไป  และทีพ่กัตากอากาศควรมรีะบบการ
ด าเนินการทีใ่สใ่จคุณภาพ ของชุมชน ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรอบขา้ง 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อเลอืกใช้บริการที่พกัตากอากาศในวนัหยุดพกัผ่อนของ
พนกังานกลุ่ม IT ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเสนอแนะจากผลการวจิยัว่า ผูป้ระกอบการที่พกัตาก
อากาศควรใหค้วามส าคญักบัความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของสถานที ่รวมทัง้ดแูลและใหค้วามสะดวกสบาย
แก่ผู้เข้าพัก ที่พักตากอากาศควรมีล็อปป้ี ห้องอาหาร ที่สวยงาม ให้ความรู้สกึประทับใจเมื่อแรกพบแก่ผู้เข้าพัก 
ผูป้ระกอบการทีพ่กัตากอากาศควรสรา้งชื่อเสยีงใหไ้ดร้บัการตอบรบัทีด่จีากผูเ้คยใชบ้รกิาร และทีพ่กัตากอากาศควรมี
การออกแบบ และการตกแต่งทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
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