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ช่ือการค้นคว้าอสิระ การตัดสินใจใช้บริการของลูกค้าในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท อ า เภออชะอ า                          
จงัหวดัเภพชรบุรี 

ผู้วจิยั นางสาวธนอร ใจใหญ่ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) 
 มหาวทิยาลยัราชอฏัธนบุรี อาจารยท่ี์ปรึกษา 1) ดร.จนัทวลัย ์สุ่นสวสัด์ิ 2) รศ. อาษณา สรเภพชญพิสัย                  
 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 145 หนา้  ค าส าคญั การตดัสินใจ ใชบ้ริการ ลูกคา้ 

 
บทคดัย่อ 

 
 การวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เภพื่อ  1) ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้า ในโรงแรมชะอ า                           
คาบาน่ารีสอร์ท อ าเภออชะอ า จังหวัดเภพชรบุรี  2)  เภปรียบเภทียบการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมชะอ า                                  
คาบาน่ารีสอร์ท จ าแนกตามสถานอาพส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม
ชะอ าคาบาน่า รีสอร์ท อ าเภออชะอ า จงัหวดัเภพชรบุรี จ านวน 132 คน เภคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเภป็นแบบสอบถาม
วเิภคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ ค่าเภฉล่ีย ส่วนเภบ่ียงเภบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเภฉล่ียโดย
ใชส้ถิติทดสอบที และการวเิภคราะห์ความแปรปรวน  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกคา้มีความคิดเภห็นต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท          
อ าเภออชะอ า  จงัหวดัเภพชรบุรี ในอาพรวมมีค่าเภฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เภม่ือพิจารณาเภป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าเภฉล่ียอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นผลิตอณัฑแ์ละการบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเภสริม
การตลาด ด้านพนักงานให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายอาพ 2) ผลการ
เภปรียบเภทียบการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ในโรงแรมชะอ าคาบาน่ารีสอร์ท พบวา่ ลูกคา้ท่ีมีเภพศ อาย ุสถานอาพ
สมรส ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกนั มีความคิดเภห็นไม่แตกต่างกนั ลูกคา้ท่ีมีรายไดเ้ภฉล่ียต่อเภดือนต่างกนั มี
ความคิดเภห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เภม่ือพิจารณาเภป็นรายดา้น พบว่า ลูกคา้ท่ีมีรายได้
เภฉล่ียต่อเภดือน มีความคิดเภห็นด้านผลิตอณัฑ์และการบริการ และด้านพนักงานให้บริการแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเภสริมการตลาด แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ลูกคา้ท่ีมีสถานอาพสมรสต่างกนั มีความคิดเภห็นดา้นพนกังานให้บริการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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Cha-Am district, PetchaburiProvince. 

Researcher: Ms. Thanaporn Jaiyai. Degree: Master of Business Administration (General Management). 
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making, using services, customers 

 
Abstract 

 
The objectives of this research were to 1)study decision making of customers on using services of 

Cha-Am Cabana Resort, Cha-Am, Petchaburi province, 2) compare decision making of customers on using 
services of Cha-Am Cabana Resort, Cha-Am, Petchaburi province based on personal background. Sample 
group 132 customers using services of Cha-Am Cabana Resort, Cha-Am, Petchaburi province.                        
Questionnaires were used as a research tools. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation,                  
t-test mean deviation, and ANOVA.  

The results of the research indicated that 1) overall score of decision making of customers on using 
services of Cha-Am Cabana Resort, Cha-Am, Petchaburi province was determined at a high level. Determining 
in term of aspect, opinions given to each aspect were at a high level includingproduct and service aspect, price 
aspect, distribution aspect, promotion aspect, service staff aspect, service procedure aspect, and physical 
environment aspect. 2) The comparison of decision making of customers on using services of Cha-Am Cabana 
Resort, Cha-Am, Petchaburi province showed that customers with different gender, age, marital status, 
educational level, and occupation had no significant difference in opinion. However, customers with different 
monthly income had difference in opinions at .01 Considering in term of aspects, customers with                                   
different monthly income had significant difference in opinions given on product and service aspect, and 
service staff aspectsat .01 and .05 when given on price aspect, distribution aspect, and promotion aspect. 
Moreover, customers with different marital status had significant difference in opinions on service staff at .01  
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