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บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 งานวิจัย เร่ือง  การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท                 
อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี มีวตัถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท                               
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท ของลูกค้า 
จ  าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 

 
วธิีด าเนินการวจิัย 
 
      1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท        
อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี ระยะเวลา 1 ปี ตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2558  
จ านวน 200  คน (ขอ้มูล : โรงแรม ชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ณ เดือน
พฤษภาคม 2558 ) 
   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดจ้ากการเก็บแบบสะดวก และขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้จากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970,p.608)                           
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 132  คน 
 2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น                      
2 ส่วน คือ 
   2.1  สถานภาพส่วนบุคคลของลูกคา้ท่ีใช้บริการโรงแรม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จ  านวน 6 ขอ้ 
   2.2  การตดัสินใจใช้บริการของโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท ลูกคา้ แบ่งออกเป็น 7 
ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ  ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นพนกังานให้บริการ  ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  
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ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท ( Likert ) จ านวน 
30 ขอ้ 
 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูล ดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นลูกคา้         
ท่ีใช้บริการโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 132 ฉบบั ในช่วง
เดือน มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 แลว้ขอรับคืนดว้ยตวัเอง ไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจ านวน 
132 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
   ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม จะน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุด     
และน ามาลงรหสั ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 
   1./วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป การตดัสินใจใช้บริการของลูกคา้ในโรงแรมชะอ าคาบาน่า            
รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี โดยใชค้วามถ่ี และค่าร้อยละ ( percentage ) 
   2./วเิคราะห์การตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอ า   
จ.เพชรบุรี จ  าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใชค้่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD ) 
   3./เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนน การตดัสินใจใช้บริการโรงแรมชะอ า                           
คาบาน่ารีสอร์ท ของลูกคา้ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช ้t-test และ F-test 
   4./เปรียบเทียบพหุคุณเพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย ( ) ของคะแนน การตดัสินใจใชบ้ริการ
โรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท ของลูกคา้ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล จากผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวน โดยวธีิ Least Significant Difference ( LSD )   

 

สรุปผลการวจิัย 
 

       ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท 
อ าเภอชะอ า  จงัหวดัเพชรบุรี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.10  อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 34.10 
รองลงมา 31-40 ปี ร้อยละ 30.30 สถานภาพสมรส ร้อยละ 61.40 รองลงมา หมา้ย / หยา่ร้าง ร้อยละ 
21.20 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.10 รองลงมา ต ่ากวา่ปริญญา ร้อยละ 29.50 อาชีพ รับ
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ.ร้อยละ 53.80 รองลงมา บริษทัเอกชน ร้อยละ 19.70 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 40.20 รองลงมา ต ่ากวา่ 10,000 บาท ร้อยละ 28.80  
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 2.//การวิเคราะห์การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท               
อ าเภอชะอ า  จังหวดัเพชรบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล   
  ลูกคา้ มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจใช้บริการของโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท 
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
    ด้านผลติภัณฑ์และการบริการ 
    ลูกคา้ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.51–3.81) ทุกรายการ คือ 
    1.  ช่ือเสียงของโรงแรมเป็นท่ีน่าเช่ือถือ 
    2.  สถานท่ีตั้งของท่ีพกัเหมาะสม ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน 
    3.  มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายระดบั 
    4.  ขนาดของหอ้งพกัมีความเหมาะสม 
    5.  ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกั 
    6.  มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี 
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า
กวา่ 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท 
    ด้านราคา  
    ลูกคา้ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.71) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.51-3.84)  ทุกรายการ คือ 
    1.  ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็นราคาท่ียติุธรรม 
    2.  หอ้งพกัมีราคาใหเ้ลือกหลายระดบั 
    3.  มีการก าหนดราคาหอ้งพกัและบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศหญิง  อาย ุ31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง เจา้ของธุรกิจ/คา้ขาย และบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 
    ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
    ลูกคา้ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.87 –3.89) ทุกรายการ คือ 
    1.  การจองหอ้งพกัผา่นเวปไซดข์องโรงแรม 
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    2.  มีขอ้มูลเก่ียวกบัหอ้งพกัใหน้กัท่องเท่ียวสามารถติดต่อไดห้ลายช่องทาง 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพ
สมรส ทุกกลุ่มระดบัการศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
    ด้านการส่งเสริมการตลาด  
    ลูกคา้ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.70 –3.94) ทุกรายการ คือ 
    1.  มีการลดราคาเม่ือพกัระยะยาวหรือพกัเป็นหมู่คณะ/ช่วงโลวซี์ซัน่ 
    2.  มีส่วนลดค่าท่ีพกัใหแ้ก่ลูกคา้เก่าหรือสมาชิก 
    3.  มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 
    4.  มีวธีิการในการส ารองท่ีพกัและช าระค่าท่ีพกั ค่าบริการต่าง ๆ ไดห้ลายวิธี เช่น เงิน
สด/บตัรเครดิต/โอนเงินผา่นธนาคาร/โอนเงินทางอินเตอร์เน็ต 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มสถานภาพ
สมรส ทุกกลุ่มระดบัการศึกษา ทุกกลุ่มอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท 10,000 – 
20,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท 
    ด้านพนักงานให้บริการ 
    ลูกคา้ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.75) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.57 –3.81) ทุกรายการ คือ 
    1.  ความเพียงพอของพนกังานในการใหบ้ริการ 
    2.  พนกังานใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใส สุภาพ เป็นมิตร 
    3.  พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการบริการ 
    4.  พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค 
    ซ่ึงมีค่าสอดคล้องกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพโสด และ
สมรส ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง เจา้ของธุรกิจ/คา้ขาย และรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และมากกว่า 
30,000 บาท 
    ด้านกระบวนการให้บริการ 
    ลูกคา้ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.60 –4.47) จ านวน 5 รายการ คือ 
    1.  มีการรับฟังความคิดเห็นจากลูกคา้ 
    2.  การใหบ้ริการขอ้มูลท่ีพกัเป็นปัจจุบนั 
    3.  ความตรงต่อเวลาในการใหบ้ริการ 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 129 

    4.  มีบริการใหข้อ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ 
    5.  ใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว ทั้งการส ารองหอ้งพกัการจดัหาหอ้งพกัและการ Check out 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศหญิง อายุต  ่ากว่า 20 ปี 31 – 40 ปี และมากกว่า 40 ปี 
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี อาชีพเจา้ของธุรกิจ/คา้ขาย และบริษทัเอกชน 
    ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ   
    ลูกคา้ มีความคิดเห็น โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 4.13) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.71 –4.37) ทุกรายการ คือ 
    1.  การแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีส าหรับนักท่องเท่ียว เช่น การจัดเตรียมท่ีจอดรถ สวน
พกัผอ่น หอ้งอาหาร ส่ิงสันทนาการอ่ืน ๆ 
    2.  ความเป็นส่วนตวั 
    3.  บรรยากาศโดยรอบบริเวณสถานท่ีพกั และบรรยากาศในหอ้งพกั 
    4.  การออกแบบและตกแต่งหอ้งพกัในสไตลต่์าง ๆ 
    5.  ความสะอาดของสถานท่ี 
    ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง  ทุกกลุ่มอายุ สถานภาพสมรส และ
หมา้ย/หย่าร้าง ทุกกลุ่มระดบัการศึกษา อาชีพเจ้าของธุรกิจ/คา้ขาย และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท และ 20,001 - 30,000 บาท 
 3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอ าคาบาน่า          
รีสอร์ท ของลูกค้า  จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  สรุปได้ดังนี ้
   ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมชะอ าคาบาน่า    
รีสอร์ท ของลูกคา้ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั พบว่า
ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านผลติภัณฑ์และการบริการ 
  ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 
รายการ คือ มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายระดบั 
  ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 จ านวน 3 รายการ คือ   
  1.  มีหอ้งพกัใหเ้ลือกหลายระดบั 
  2.  สถานท่ีตั้งของท่ีพกัเหมาะสม ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน 
  3.  มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน 
  ด้านราคา   
  ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
  ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   
  ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
  ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
  ด้านการส่งเสริมการตลาด 
  ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
  ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
  ด้านพนักงานให้บริการ 
  ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
  ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
0.01 จ านวน 2 รายการ คือ   
  1.  พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการบริการ 
  2.  พนกังานใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาค 
  ด้านกระบวนการการให้บริการ 
  ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
  ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จ านวน 
2 รายการ คือ   
  1.  มีบริการใหข้อ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ 
  2.  การใหบ้ริการขอ้มูลท่ีพกัเป็นปัจจุบนั 
  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 
จ านวน 1 รายการ คือ  การใหบ้ริการขอ้มูลท่ีพกัเป็นปัจจุบนั 
  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
  ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
  ลูกคา้ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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  ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม  และพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม และพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

อภิปรายผล 
 
 การวิจัยเ ร่ือง การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท              
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ไดผ้ลการวจิยัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจใช้บริการของลูกคา้ในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท              
อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.10  อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 
34.10 สถานภาพสมรส ร้อยละ 61.40 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.10 อาชีพ รับราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 53.80 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ร้อยละ 40.20 มีค่าสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ การะเกด  แก้วมรกต (2554, หน้า 25) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุอยูร่ะหวา่ง 20 - 30 ปี  มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดบัปริญญา
ตรี และลูกคา้มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจใชบ้ริการของโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอ า จ.
เพชรบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์
และการบริการ (  = 3.71) ดา้นราคา (  = 3.71) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (  = 3.89) ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด (  = 3.87) ดา้นพนกังานใหบ้ริการ (  = 3.75) ดา้นกระบวนการให้บริการ (  = 
3.86) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (  = 4.13) ลูกค้ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่า
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ วรเทพ ศรีสกุลชวาลา (2554, หนา้ 32) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม พาราซอล อินน์ พบวา่ ระดบัความคาดหวงัใน
คุณภาพการบริการของโรงแรม พาราซอล อินน์ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ Philip Kotler, 2003 พบว่า การมีสินค้าท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่า คุม้ค่า 
รวมถึงมีการจดัจ าหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อให้ความสะดวก แก่
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ลูกคา้ ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้ และไดป้ระโยชน์หรือคุณค่าอ่ืนท่ีไดรั้บจาก
การซ้ือสินคา้และบริการ  
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน การตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมชะอ าคาบาน่า   
รีสอร์ท ของลูกคา้ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอาชีพต่างกนั พบว่า
ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั พบวา่ มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ลูกคา้เพศชาย และเพศหญิง มีความ
คิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ มีหอ้งพกัให้เลือกหลายระดบั และลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 คือ มีห้องพกัให้เลือกหลาย
ระดบั สถานท่ีตั้งของท่ีพกัเหมาะสม ใกลแ้หล่งท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน  มีระบบรักษา
ความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ดา้นพนกังานให้บริการ ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
โดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 คือ พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในการบริการ พนกังาน
ให้บริการดว้ยความเสมอภาค ดา้นกระบวนการการให้บริการ ลูกคา้ท่ีมีสถานภาพสมรส แตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 คือ มีบริการใหข้อ้มูลท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ การให้บริการ
ขอ้มูลท่ีพกัเป็นปัจจุบนั และลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ .01 คือ  การให้บริการขอ้มูลท่ีพกัเป็นปัจจุบนั  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ การะเกด 
แกว้มรกต (2554, หนา้ 38) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
โรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี  พบวา่ การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  ในจงัหวดักระบ่ี  จ  าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 
ต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรม ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในจงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท ผูบ้ริหาร
ควรพฒันาและ ปรับปรุงการบริหารงาน โดยตอ้งพิจารณาเพื่อก าหนดต าแหน่งของการบริการและ
ก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการตลาดประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงคใ์หป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1./ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ ควรพิจารณาปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ครอบคลุมทุก
อยา่งของตวัสินคา้ โดยมีห้องพกัให้เลือกหลายระดบั และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีจดัเตรียมไวบ้ริการลูกคา้ 
เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการเพียงตวัสินคา้และบริการเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการประโยชน์หรือคุณค่า
อ่ืนท่ีไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการของธุรกิจบริการดว้ย ท าเลสถานท่ีตั้งมีความเหมาะสม ใกล้
แหล่งท่องเท่ียว/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน มีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน 
 2./ด้านราคา ควรพิจารณาปรับปรุงเน่ืองจาก ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า 
(value) กบัราคา (price) ผลิตภณัฑ์ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ไดร้วดเร็วข้ึน โดยมี
การก าหนดราคาหอ้งพกัและบริการต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 
 3./ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บบริการจากผู ้
ให้บริการในสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัได้ สถานท่ีให้บริการตอ้งสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการ
ใหบ้ริการกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด  
 4./ดา้นการส่งเสริมการตลาด ควรพิจารณาการปรับปรุงใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารแบบประสมกระสานกนั (integratedMarketing communication) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑคู์่แข่งขนั และควรมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 
 5./ดา้นพนกังานให้บริการ ควรพิจารณาการปรับปรุงพนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจ
และทกัษะในการบริการ พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสร้างความแตกต่างให้กบัธุรกิจ ท าให้เกิดความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั พนกังานจึงตอ้งมีความรู้ความช านาญ มีทศันคติท่ีดีมีบุคลิกภาพและการ
แต่งกายท่ีดีเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มีความเสมอภาคในการให้บริการเพื่อสร้าง
ความรู้สึกประทบัใจ สามารถตอบสนองและแกปั้ญหาต่าง ๆ ของลูกคา้ได ้
 6./ดา้นกระบวนการให้บริการ  ควรพิจารณาการปรับปรุงการให้บริการขอ้มูลท่ีพกั 
ให้บริการรวดเร็วในการเปิดให้บริการห้องพกั และควรรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้เพื่อน าไป
พฒันาปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ 
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 7./ด้านส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ควรมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีส าหรับท่ีพกั การจดั
กิจกรรมสรรทนาการ สวนพกัผ่อน ท่ีจอดรถ ห้องอาหาร อย่างเป็นสัดส่วน เพื่อให้ลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการมีความเป็นส่วนตวั และรักษาความสะอาดของบริเวณสถานท่ีโดยรวม 
 ผูบ้ริหาร ควรพิจารณาการปรับปรุง ดา้นการโฆษณา เพื่อสร้างการรับรู้ในการบริการ 
สร้างความเขา้ใจในการบริการท่ีผูใ้ห้บริการจดัเตรียมไว ้ และเพื่อจูงใจให้ผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลูกคา้รู้
และอยากท่ีจะใช้บริการ โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ในการโฆษณา  และการเลือกใช้ส่ือในการ
โฆษณาใหเ้หมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
       

 ควรศึกษาถึงการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ.ชะอ า  
จ.เพชรบุรี อย่างสม ่าเสมอ เพื่อน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อน าไปพฒันาและ
ปรับปรุงการให้บริการของโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบุรี ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 


