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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณี ศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ เป็ นการเก็บข้อมูลโดยให้ กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นมาจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่ใช้ บริ การโรงแรมใน
นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จํานวน 400 คน โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมในนครหลวง
เวียงจันทน์ต่อการกลับมาใช้บริ การซํ้า
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมใน
นครหลวงเวียงจันทน์ต่อการกลับมาใช้บริ การซํ้า
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริ การของโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
ต่อการกลับมาใช้บริ การซํ้า
ความเชื่อถือได้ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี
หลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตของการวิจยั และสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้
ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจยั ความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามฉบับร่ าง
สําหรับให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เป็ นผูพ้ ิจารณาและตรวจสอบในเรื่ องของความถูกต้องและความ
ชัดเจนของคําถาม และมาดําเนินการทดสอบนักท่องเที่ยวที่เคยใช้ บริ การโรงแรมในนครหลวง
เวียงจันทน์จาํ นวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม จากนั้นจึงปรับข้อคําถาม
เพื่อให้แบบสอบถามเกิดความสมบูรณ์และพร้อมใช้ในการเก็บข้อมูลจริ ง โดยที่แบบสอบถาม
ทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ซึ่งมีค่าความน่าเชื่อถือ (Cronbach’s Alpha) α ที่มากกว่า 0.7
จากนั้นได้นาํ แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาอีกครั้งก่อนนําไปทําการเก็บข้อมูล
นักท่องเที่ยวที่ใช้ บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ ในการวิจยั ในครั้งนี้ โดยทําการเก็บข้อมูล
จํานวน 400 ชุด และได้คดั เลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์สามารถใช้ในการประมวลผลทั้งสิ้ น
400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสถิติสาํ เร็ จรู ป SPSS for Windows โดยมีสถิติที่เลือกใช้
ดังนี้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Sample t-test One-way
ANOVA F-test และ Pearson Correlation
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สรุปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณี ศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey
Research) มีประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริ การโรงแรมในนครหลวง
เวียงจันทน์ จํานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากรของ Moser and Kalton (1997) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดย
ให้กลุ่มตัวอย่างทําการตอบ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน
ส่ วนใหญ่มีถิ่นที่อยูอ่ าศัยในประเทศไทยมากที่สุด มีจาํ นวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.25 เป็ นเพศ
หญิงที่มาเดินทางมาพักแรมและใช้บริ การโรงแรมมากที่สุด จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.00
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 20-30 ปี จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 การศึกษาสูงสุ ด
อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.25 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดมีจาํ นวน
194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.50 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีจาํ นวน 115 คน คิด
เป็ นร้อยละ 28.75 และมีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 40,000 บาท มีจาํ นวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.00
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมของ
นักท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมดพักค้างแรมที่โรงแรม
จํานวน 400 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ส่ วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวและพักที่โรงแรมเป็ นครั้ง
แรกจํานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.25 มีวตั ถุประสงค์หลักในการเดินทางมาคือ ท่องเที่ยว/
พักผ่อน จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.50 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวและพัก
ค้างแรมในโอกาสวันหยุดพักร้อน มีจาํ นวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.25 มาท่องเที่ยวพักแรมโดยมี
จํานวนสมาชิกที่มาด้วยระหว่าง 2-4 คน มีจาํ นวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75 นักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจด้วยตนเองในการมาพักที่โรงแรม มีจาํ นวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.75
โดยทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมจากคําแนะนําจาก เพื่อน/ ญาติ มีจาํ นวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.50 เดินทางมาท่องเที่ยวและพักแรมโดยเครื่ องบิน มีจาํ นวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25 จะมา
พักที่โรงแรมจํานวน 1-3 วัน มีจาํ นวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.75 ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ในการมาพักแรมตํ่ากว่า 10,000 บาท มีจาํ นวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 และกลุ่มตัวอย่าง
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ส่ วนใหญ่มีโอกาสที่จะกลับมาท่องเที่ยวที่นครหลวงเวียงจันทน์อีกอย่างแน่นอน มีจาํ นวน 163 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.75
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพ
การให้บริ การของโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริ การของโรงแรม ด้านคุณภาพการให้บริ การและความคุม้ ค่า อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก โดย
มีลาํ ดับดังนี้คือ ความเป็ นมิตรและเอาใจใส่ ของพนักงานโรงแรม มีความสําคัญมากที่สุด ลําดับที่ 2
ได้แก่ ทักษะด้านภาษาของพนักงานโรงแรม ลําดับ 3 คือ การให้ความช่วยเหลือในเรื่ องข้อมูล
โรงแรม ลําดับ 4 คือ การบริ การยกกระเป๋ า และลําดับสุ ดท้าย ความเหมาะสมของราคาห้องพัก
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงแรม ด้านคุณภาพของ
อาหารและเครื่ องดื่ม อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก โดยมีลาํ ดับดังนี้คือ ความสะอาดปลอดภัยของ
อาหารและเครื่ องดื่ม มีระดับความสําคัญมากที่สุด ลําดับที่ 2 ได้แก่ อาหารและเครื่ องดื่มให้บริ การที่
หลากหลาย และที่เท่ากันคือ บริ การรู มเซอร์วิส และลําดับสุ ดท้าย คุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงแรม ด้านการบริ การ
ควบ อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ดังนี้ สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ มีระดับความสําคัญมากที่สุด ลําดับ
ที่ 2 ได้แก่ ลักษณะภายนอกที่มองเห็นได้ของโรงแรม อันดับ 3 อุปกรณ์เครื่ องเสี ยงในห้องพัก และ
ลําดับสุ ดท้าย สิ่ งอํานวยความสะดวกสระว่ายนํ้าและห้องออกกําลัง
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงแรม ด้านความ
น่าเชื่อถือ อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ดังนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีระดับความสําคัญมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ ความพร้อมในการบริ การของพนักงานโรงแรม และลําดับสุ ดท้าย มีระบบ
ป้ องกันอัคคีภยั ที่ดี
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงแรม ด้านคุณภาพของ
บริ การหลัก อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ดังนี้ ความสะดวกสบายของเตียงนอน มีระดับความสําคัญ
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของโรงแรม และลําดับ
สุ ดท้าย ความเงียบสงบของห้องพัก
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงแรม ด้านการบริ การ
เสริ ม อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ดังนี้ ความคุม้ ค่าของอาหารและเครื่ องดื่มต่อราคา มีระดับ
ความสําคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีศูนย์ธุรกิจ และลําดับสุ ดท้าย มีบริ การโทรปลุก
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กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงแรม ด้านการเพิ่ม
มูลค่าการบริ การ อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ดังนี้ มีโปรแกรมสําหรับผูท้ ี่มาใช้บริ การบ่อยครั้ง มี
ระดับความสําคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีสิ่งอํานวยความสะดวกบริ การฟรี
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงแรม ด้านความ
สะดวกสบาย อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ดังนี้ สถานที่ต้ งั ของโรงแรม (ง่ายต่อการเดินทาง) มี
ระดับความสําคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความพอเพียงของจุดนัดพบ และลําดับสุ ดท้าย ความ
พร้อมของอุปกรณ์เพื่อการดูแลส่ วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การของโรงแรม ด้านการบริ การ
ข้อมูล อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ดังนี้ โบรชัวร์แนะนําโรงแรมและธุรกิจ มีระดับความสําคัญมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ บริ การข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Internet อันดับ 3 มีขอ้ มูลสําหรับการบริ การอื่น
เช่น การจองห้องพัก โปรโมชัน่ บริ การสายการบิน เป็ นต้น อันดับ 4 เมนูอาหารพร้อมราคา
อันดับ 5 มีป้ายแผนที่แสดงตําแหน่งและแผนผังของของโรงแรมและทางหนีไฟ อันดับ 6 ข้อมูล
แสดงราคาของเครื่ องดื่ม ค่าบริ การต่าง ๆ ที่จดั บริ การในห้องพัก และลําดับสุ ดท้าย บริ การข้อมูล/
แผนที่เพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางภายในเมือง เช่น แหล่งท่องเที่ยว ขนส่ งสาธารณะ
ส่ วนที่ 4 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการกลับมา
ใช้บริ การของโรงแรมซํ้า ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นต่อการกลับมาใช้บริ การ
ของโรงแรมซํ้าในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก คือ มีโอกาสกลับมา
ใช้บริ การ
ส่ วนที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกัน มีการ
กลับมาใช้บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมที่มีถิ่นที่อยูอ่ าศัย
ต่างกัน มีเพศต่างกัน มีระดับการศึกษาต่างกัน มีสถานภาพต่างกัน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มีการกลับมาใช้บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ต่างกัน แต่นกั ท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การ
โรงแรมที่มีอายุต่างกัน และมีอาชีพต่างกัน มีการกลับมาใช้บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
ต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมที่มีพฤติกรรมการใช้บริ การต่างกัน มี
การกลับมาใช้บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างกัน
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมที่มีบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นในมาพักแรมต่างกัน มีวตั ถุประสงค์ในการมาพักแรมต่างกัน มีโอกาสในการ
พักแรมต่างกัน มีจาํ นวนสมาชิกที่มาพักแรมด้วยต่างกัน มีแหล่งข้อมูลต่างกัน มีวิธีการเดินทางมา
พักแรมต่างกัน มีระยะเวลาพักแรมต่างกัน และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการพักแรมต่างกัน มีการ
กลับมาใช้บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ต่างกัน แต่นกั ท่องเที่ยวที่มีจาํ นวนครั้งการใช้
บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างกัน มีการกลับมาใช้บริ การโรงแรมในนครหลวง
เวียงจันทน์ต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการบริ การของโรงแรมมีความสัมพันธ์กบั การกลับมาใช้บริ การ
โรงแรมซํ้าของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริ การของโรงแรมและการกลับมาใช้
บริ การโรงแรมซํ้าของนักท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ พบว่า คุณภาพการบริ การของโรงแรม
ด้านคุณภาพการบริ การและความคุม้ ค่า ด้านคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม ด้านการบริ การควบ
ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านคุณภาพของบริ การหลัก ด้านการบริ การเสริ ม ด้านการเพิ่มมูลค่าการบริ การ
ด้านความสะดวกสบายและด้านการบริ การข้อมูล มีความสัมพันธ์กบั การกลับมาใช้บริ การโรงแรม
ซํ้าของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์

อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั ได้ได้ดงั นี้
1. เมื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมในนครหลวง
เวียงจันทน์ต่อการกลับมาใช้บริ การซํ้า พบว่า จากการวิจยั นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างที่ต่างประเทศกัน
ไม่วา่ จะเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชายจะอยูใ่ นสถานะโสด สมรส หรื อหย่าร้างก็ตาม ที่มีการศึกษาและ
รายได้ที่แตกต่างกัน ก็ลว้ นแต่มีความคิดที่จะกลับมาใช้บริ การโรงแรมที่ไม่แตกต่างกัน นัน่ คือ
บุคคลที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่กล่าวมานั้นมีความคิดที่จะกลับมาใช้บริ การโรงแรมใน สปป.ลาว ซํ้า
อีกครั้งเมื่อมีโอกาสที่จะกลับมา แต่นกั ท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันและ
อาชีพที่แตกต่างกันนั้น มีความคิดที่จะกลับเข้ามาใช้บริ การโรงแรมใน สปป.ลาว ที่แตกต่างกันเมื่อ
พิจารณาดูที่ปัจจัยด้านอายุ จะพบว่ากลุ่มอายุต่าํ กว่า 20 ปี นั้นมีความคิดเห็นในการกลับมาใช้ที่
แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่น ๆ เป็ นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ยงั ไม่มีอาชีพและรายได้ มีเพียงรายได้
ที่มาจากบิดามารดาเท่านั้น จึงมีความคิดที่ไม่แน่ใจในการกลับมาใช้บริ การโรงแรม อีกทั้งโรงแรม
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ใน สปป.ลาว ยังเป็ นโรงแรมในระดับ 3 ดาวเท่านั้น จึงยังไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครันตรง
ตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษานี้ ซึ่งสอดคล้องกับ ปั จจัยด้านอาชีพที่
อาชีพ คือ นักเรี ยน/ นักศึกษา และข้าราชการ ที่มีความคิดในการกลับมาใช้บริ การโรงแรมใน
สปป. ลาว แตกต่างจากอาชีพอื่น ทั้งนี้อาจจะเป็ นเพราะช่วงอายุที่ต่าํ กว่า 20 ปี นั้น ชอบความ
สะดวกสบาย และความทันสมัยของบริ การในโรงแรมมากกว่าสิ่ งใด ในขณะที่โรงแรมใน
สปป. ลาว ส่ วนใหญ่น้ นั เป็ นโรงแรมระดับ 3 ดาวเท่านั้น การบริ การหรื อสิ่ งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ อาจจะยังไม่ครบถ้วนก็เป็ นได้ นัน่ หมายความว่า กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี นี้
มีการรับรู ้จากภายนอก นัน่ คือคุณภาพในการให้บริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ยงั ไม่
ถูกใจวัยอย่างพวกเขา ทําให้เกิดการรับรู ้และเกิดแรงจูงใจให้กลับมาใช้บริ การที่ไม่มากนัก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2554, หน้า 21) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพมีหลายประการตลอดจนมีผลต่อ
จํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปริ มาณการขยายตัวของธุรกิจย่อยในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และพฤติกรรมการการซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จะเป็ นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
หรื อควบคุมยาก หนึ่งในนั้นคือ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factors) ลักษณะของ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของครอบครัว อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์
ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งโดยรวมแล้วจะมีผลต่อรู ปแบบของอุปสงค์และปริ มาณการ
ซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ประเทศที่พฒั นาแล้วครอบครัวมีขนาดเล็ก มีบุตรน้อย ต้องทํางานทั้ง
สามีและภรรยา มีรายได้พอจะเดินทางท่องเที่ยว ประเทศที่กาํ ลังพัฒนาเริ่ มมีลกั ษณะครอบครัวแบบ
นี้ ผูป้ ระกอบุรกิจควรปรับปรุ งรู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลักษณะต่าง ๆ ของประชากร เช่น
กลุ่มที่มีอายุเกิน 55 ปี หรื อเกษียณอายุแล้ว กลุ่มนี้มีความพร้อมทั้งทางด้านการเงิน เวลา และสุ ขภาพ
ที่แข็งแรง แต่ไม่ตอ้ งการรู ปแบบที่สมบุกสมบัน การนําเที่ยว แบบพักผ่อนและรักษาสุ ขภาพจึงเป็ น
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผูซ้ ้ือในวัยนี้มาก
2. เมื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริ การโรงแรมในนคร
หลวงเวียงจันทน์ต่อการกลับมาใช้บริ การซํ้า จากการวิจยั ยังพบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
มาพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวประกอบไปด้วย ครอบครัวหรื อญาติ คู่รักหรื อคู่สมรส เพื่อน บริ ษทั
นําเที่ยวและรวมไปถึง นักท่องเที่ยวตัดสิ นใจเองด้วย นอกจากนี้นกั ท่องเที่ยวที่มีวตั ถุประสงค์
ต่างกันในการมาพักแรมโรงแรมใน สปป.ลาว อาทิเช่น มาเพื่อท่องเที่ยว มาเพราะธุรกิจ หรื อมา
ประชุมสัมมนาก็ตาม มีความคิดที่จะกลับมาใช้บริ การโรงแรมที่ไม่แตกต่างกัน นัน่ คือ มีโอกาสที่จะ
กลับมาใช้บริ การไม่วา่ จะกลับมาในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ วันหยุดพักร้อน วันที่มีประเพณี หรื อเทศกาล
ต่าง ๆ หรื อกลับมาใช้บริ การในวันที่ตนสะดวก โดยที่มีจาํ นวนวันที่เข้าพักใช้บริ การโรงแรมกี่วนั ก็
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แล้วแต่ ก็จะกลับมาใช้บริ การเมื่อมีโอกาสเช่นกัน ทั้งนี้นกั ท่องเที่ยวอาจจะกลับมาใช้บริ การโรงแรม
เพียงคนเดียวหรื อมากกว่า 2 คนขึ้นไป แหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการกลับมาใช้บริ การโรงแรมอีกครั้ง
ของนักท่องเที่ยวนั้นพบว่าไม่วา่ จะเป็ นแหล่งข้อมูลได้ จะเป็ นจากคําแนะนําของเพื่อน หรื อค้นหา
จากอินเตอร์เน็ตก็ตาม ก็มีผลต่อการกลับมาใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับวิธีการ
เดินทางของนักท่องเที่ยว ไม่วา่ นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาด้วยพาหนะชนิดใด หรื อมีคา่ ใช้จ่ายใน
การเข้าพักที่โรงแรมเท่าไร นักท่องเที่ยวจะกลับมาใช้บริ การโรงแรมในสปป.ลาวเมื่อมีโอกาส แต่
ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางมาพักแรมที่ สปป.ลาว เป็ นครั้งแรกนั้น มีความคิด
แตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่เคยมามากกว่า 7 ครั้งขึ้นไป นัน่ คือ นักท่องเที่ยวที่มาเป็ นครั้งแรกมีความ
ไม่แน่ใจในการกลับมาใช้บริ การโรงแรมอีกครั้ง เป็ นเพราะการให้ขอ้ มูลในการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ
โรงแรมยังไม่ดีพอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุ วีร์ณสั ญ์ โสภณศิริ (2554, หน้า 74) ได้กล่าวว่า
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู ้ความต้องการ
(Need Awareness) หรื อการรับรู ้ปัญหา (Problem Recognition) เกิดจากสิ่ งกระตุน้ ภายในและ
ภายนอก สิ่ งกระตุน้ ภายใน คือ ความต้องการทางร่ างกายและจิตใจ และการรับรู ้ความต้องการของ
ตน สิ่ งกระตุน้ ภายนอก คือ ความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ 2). การแสวงหาข้อมูล (Search
for Information) ในกรณี ที่ไม่สามารถสนองความต้องการได้ทนั ที ความต้องการนั้นจะถูกสะสม
มากขึ้นพร้อมกับความพยายามหาข้อมูลไปด้วย 3). การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of
Alternatives) โดยให้ความสนใจในลักษณะสิ นค้าและบริ การ เช่น ชื่อบริ ษทั ตราสิ นค้า สายการบิน
ที่ให้บริ การความเร็ ว สะอาด ปลอดภัย โรงแรมที่สะอาด บรรยากาศดี ที่ต้ งั เหมาะสม เมื่อดู
คุณสมบัติแล้วก็นาํ มาจัดลําดับความสําคัญของคุณสมบัติต่าง ๆ แล้วนํามาเป็ นตัวประเมินผลเพื่อ
พิจารณาทางเลือกต่อไป 4). การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากรับรู ้ความต้องการได้
ข้อมูลกี่ยวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนเวลา และวิธีการชําระเงินแล้วก็ตดั สิ นใจซื้อ ซึ่งอาจมีปัจจัย
อื่น ๆ ทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อในขณะนั้นด้วย เช่น การคาดคะเนภาวะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติ
ทั้งบวกและลบของบุคคลอื่น ตลอดจนสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนมาก่อน เช่น ความไม่พอใจ
ลักษณะการขายของผูข้ ายอาจทําให้การตัดสิ นใจปลี่ยนแปลงได้ 5). พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post
Purchase Behavior) เป็ นความรู ้สึกพอใจหรื อไม่พอใจภายหลังการซื้อ ความพอใจจะมีอิทธิพลต่อ
การซื้อซํ้า จงรักภักดีต่อบริ ษทั หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ถ้าไม่พอใจก็ไม่กลับมาใช้บริ การอีก ซึ่ง
นักการตลาดควรให้ความสนใจเป็ นอย่างยิง่ เพื่อความเติบโตของธุรกิจต่อไป
3. เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริ การของโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์
ต่อการกลับมาใช้บริ การซํ้าความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริ การของโรงแรมในนครหลวง
เวียงจันทน์ต่อการกลับมาใช้บริ การซํ้า จากการวิจยั พบว่า ไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพด้านคุณภาพการ
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บริ การและความคุม้ ค่า ด้านคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม ด้านการบริ การควบ ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านคุณภาพของบริ การหลัก ด้านการบริ การเสริ ม ด้านการเพิ่มมูลค่าการบริ การ ด้าน
ความสะดวกสบาย ด้านการบริ การข้อมูล ทุกด้านล้วนมีความสัมพันธ์ต่อการกลับมาใช้บริ การ
โรงแรมซํ้าของนักท่องเที่ยวทั้งสิ้ น นั้นคือถ้าหากโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์มีมีการบริ การที่ดี
ในทุกด้านที่กล่าวมานั้นนักท่องเที่ยวก็จะกลับมาใช้บริ การโณงแรมอีกครั้งเป็ นแน่ ซึ่งผลการวิจยั นี้
ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ramaswamy (1996) ที่ได้แนะนําว่า การขาดซึ่งคุณภาพการบริ การ
หรื อไม่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าจะส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อลูกค้าเกิดพอใจใน
สิ นค้าและบริ การแล้ว ลูกค้ามีแนวโน้มมากที่จะจงรักภักดีต่อองค์กรและสนับสนุนโดยการกลับมา
ใช้บริ การซํ้าและการโฆษณาแบบปากต่อปาก งานวิจยั ของ Heung (2000) ที่พบว่า การให้บริ การที่
สามารถตอบสนองความต้องและความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การ การเข้าใจความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของลูกค้า จะช่วยในการปรับปรุ งการบริ การ พัฒนาบริ การรู ปแบบ
ใหม่ๆ และสร้างความน่าสนใจแก่ลูกค้า งานวิจยั ของ Lin (2005) ที่พบว่า ความน่าเชื่อถือ การ
ตอบสนอง การให้ความมัน่ ใจ รู ปลักษณ์ทางกายภาพ และการดูแลเอาใจใส่ ของคุณภาพการบริ การ
เป็ นปัจจัยสําคัญในการกลับมาใช้บริ การซํ้าและความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การโรงแรม งานวิจยั
ของ Wilkins, Merrilees and Herlington (2007) พบว่า คุณภาพการบริ การในโรงแรมสามารถ
แบ่งเป็ นปั จจัยหลัก ๆ ได้ 3 ปั จจัย จากมุมมองของผูใ้ ช้บริ การ คือ (1) ผลิตภัณฑ์ (2) การบริ การ และ
(3) คุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม ปัจจัยเหล่านี้คือเครื่ องมือในการผลักดันคุณภาพการบริ การ
ของโรงแรม และเป็ นกรอบแนวคิดสําหรับผูจ้ ดั การโรงแรมในการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ การ
รวมไปถึงการฝึ กอบรมต่าง ๆ ให้กบั พนักงาน งานวิจยั ของ Lin (2006) การศึกษาพบว่า เมื่อลูกค้าเข้า
มาติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริ การต่าง ๆ ของทางโรงแรม ความพึงพอใจของพวกเขาอย่างน้อยที่สุด
ก็มีผลมาจากคุณภาพของการมีปฏิสมั พันธ์ เช่น ข้อมูลการบริ การดังที่ได้ทาํ ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ การ
ปฏิสมั พันธ์เหล่านี้อาจจะโดยตรง เช่น เมื่อลูกค้ามีส่วนร่ วมจากการใช้บริ การต่าง ๆ หรื อทางอ้อม
เช่น จากข้อมูลบริ การต่าง ๆ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับและการเพิ่ม
การรับรู ้ในด้านคุณภาพการบริ การสามารถส่ งผลเชิงบวกต่อการกลับมาใช้บริ การซํ้าได้ แต่ถา้ ทําให้
ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริ การก็จะส่ งผลในทางตรงกันข้าม และแนวคิดของ
O’Neill and Palmer (2004) อธิบายว่า คุณภาพการให้บริ การและระดับความพึงพอใจได้มาจาก
คุณภาพการให้บริ การซึ่งเป็ นปัจจัยความแตกต่างเพียงปัจจัยเดียวที่สาํ คัญที่สุดในเกือบทุก
สภาพแวดล้อมของงานด้านบริ การ สําหรับอุตสาหกรรมโรงแรมมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการ
ขยายตัวของบริ การที่แตกต่างได้บงั คับให้ผปู ้ ระกอบการโรงแรมแสวงหาความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่อง
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จากผลการวิจยั ขั้นต้นผูว้ ิจยั มีความคิดว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริ การโรงแรมใน
นครหลวงเวียงจันทน์น้ นั มีความต้องการคุณภาพที่ดี ไม่วา่ จะเป็ นคุณภาพด้านคุณภาพการบริ การ
และความคุม้ ค่า ด้านคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม ด้านการบริ การควบ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้าน
คุณภาพของบริ การหลัก ด้านการบริ การเสริ ม ด้านการเพิม่ มูลค่าการบริ การ ด้านความสะดวกสบาย
ด้านการบริ การข้อมูล แต่เนื่องจาก สปป.ลาวนั้น เหมือนกับนักท่องเที่ยวทัว่ ไปที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวในประเทศอื่น ๆ อีกทั้ง สปป.ลาว นั้นเพิ่งจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการ
เข้าไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว เป็ นจํานวนมาก โรงแรมต่าง ๆ จึงได้มีการปรับปรุ งคุณภาพของ
โรงแรมในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับนักท่อง ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ผวู ้ จิ ยั ได้เข้าไปทําการเก็บข้อมูล
งานวิจยั คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 นั้น โรงแรมใน สปป.ลาวก็มีคุณภาพในการบริ การที่เป็ นที่
น่าพึงพอใจในระดับหนึ่งสําหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผลต่อการกลับมาใช้บริ การโรงแรมซํ้าของ
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวใน สปป.ลาว เป็ นส่ วนใหญ่

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณี ศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ต่อผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม ในสปป.ลาว เพื่อเป็ นแนวทางในการวางกลยุทธ์ในการให้บริ การ
นักท่องเที่ยวที่มาเข้าใช้บริ การต่อไปดังนี้
1. จากการศึกษาถึงคุณภาพด้านต่าง ๆ ผูป้ ระกอบการโรงแรมใน สปป.ลาว ควรพิจารณา
ในการปรับปรุ งพัฒนาการบริ การที่มีคุณภาพ โดยเน้นคุณภาพการบริ การด้านข้อมูลมากที่สุด
โดยเฉพาะการสื บค้นจาก Internet ที่เข้าถึงง่ายและให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนชัดเจน ซึ่งอาจทําให้เกิดการ
แนะนําบอกต่อไปยังเพื่อนหรื อคนรู ้จกั ในลักษณะ Word of Mouth เป็ นต้น นอกจากนี้ควรทําควบคู่
ไปกับด้านคุณภาพการบริ การและความคุม้ ค่า ด้านคุณภาพของบริ การหลัก ด้านการบริ การเสริ ม
และสุ ดท้าย คือ ด้านการเพิ่มมูลค่าการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการบริ การควบ ด้านคุณภาพ
ของอาหารและเครื่ องดื่ม และด้านความสะดวกสบาย
2. การได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงแรมของนักท่องเที่ยว พบว่า ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงแรมมาจากการแนะนําของเพื่อนหรื อญาติ มากกว่าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต สื่ อทางวิทยุ โทรทัศน์
หรื อหนังสื อพิมพ์ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญการตลาดแบบปากต่อปาก หรื อ Word of
Mouth ซึ่งสามารถทําให้ได้ลกู ค้ากลุ่มใหม่และยังรักษาลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริ การซํ้าอีกด้วย
3. จากผลการสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพการบริ การของโรงแรม
ด้านต่าง ๆ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
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และพัฒนาการบริ การให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อสร้างการรับรู ้ในคุณภาพการบริ การ ให้ตรงตามสิ่ งที่
ผูใ้ ช้บริ การคาดหวัง เพื่อให้กลับมาใช้บริ การอีก โดยผูวจิ ยั ขอเสนอแนะ ดังนี้
ด้านการบริ การ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับความเป็ นมิตรและเอาใจใส่ ของ
พนักงานโรงแรม ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรจะมีการเพิม่ การฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องความเอาใจใส่
ดูแลให้ความช่วยผูใ้ ช้บริ การด้วยความรวดเร็ วและเต็มใจโดยไม่ตอ้ งรอการร้องขอ มีการอบรม
ทักษะด้านการสื่ อสารและภาษา ตลอดจนการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงแรมหรื อสถานที่
ท่องเที่ยวใกล้เคียง นอกจากนี้ ความสะอาดและสะดวกสบายของเตียงนอนเป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญ สุ ขภาพของการนอนก็น่าจะนํามาปรับใช้ เช่น การเลือกใช้ที่นอนที่รองรับลักษณะของ
กระดูกสันหลัง เป็ นต้น ในด้านสถานที่ต่างๆของโรงแรมต้องสะอาด ผูป้ ระกอบการต้องจัดให้มี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูท้ ี่มาพัก รวมถึงระบบป้ องกันภัย
ต่าง ๆ เช่น ระบบป้ องกันอัคคีภยั เป็ นต้น จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ผูป้ ระกอบการ
ควรจัดสถานที่ให้เหมาะกับการมาพักผ่อน และมีจุดพักผ่อนหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นแบบ
ครอบครัวหรื อคู่รัก เป็ นต้น และปรับภูมิทศั น์ของโรงแรมให้ดึงดูดต่อการมาพักแรมด้วย
คุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับความสะอาด
ปลอดภัยของอาหารและเครื่ องดื่มมากที่สุด ผูป้ ระกอบการควรให้ความใส่ ใจต่อวัตถุดิบที่นาํ มาใช้
ในการประกอบอาหาร ตลอดจนกรรมวิธีต่างที่ถูกหลักโภชนาการ และได้มาตราฐาน นอกจากนี้
ความหลากหลายของอาหารก็จะสร้างความประทับใจกับลูกค้าด้วย โดยมีราคาที่เหมาะสมกับ
บริ การ
4. จากผลการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุต่าํ กว่า 20 ปี ซึ่งส่ วนใหญ่จะมีอาชีพ
นักเรี ยน นักศึกษา มีความคิดเห็นในการกลับมาใช้ที่แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่น ๆ และอาจเป็ น
ส่ วนหนึ่งของครอบครัวในการตัดสิ นใจเลือกที่จะพักที่โรงแรม ดังนั้น ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม
ใน สปป.ลาว ควรมีการวางแผนด้านการตลาดและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้อยากเข้ามา
สัมผัส

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้ประกอบการ
1. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับคําว่า “ความประทับใจ” นั้นคือผูป้ ระกอบการ
ควรที่จะวางกลยุทธ์การบริ การให้ผทู ้ ี่มาเข้าใช้บริ การเกิดความประทับใจในการเข้ารับบริ การ เพื่อ
เป็ นการดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวกลับมาใช้บริ การโรงแรมอีกครั้งเมื่อกลับมาท่องเที่ยวใน สปป.ลาว
2. ผูป้ ระกอบการโรงแรมควรให้ความสําคัญกับความพร้อมในการให้บริ การ นับตั้งแต่
การบริ การข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การ ตลอดจนสิ้ นสุ ดการให้บริ การ
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3. ผูป้ ระกอบการโรงแรมควรให้การบริ การแก่นกั ท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเท่าเทียมกัน
เพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรม
4. ผูป้ ระกอบการโรงแรมควรร่ วมมือกันในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริ การ
ของธุรกิจโรงแรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากกลับมาใช้บริ การอีก

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ต่อเนื่องโดยการวิจยั จําแนกเพิ่มคุณภาพด้านอื่น ๆ อีก ได้แก่ ด้านการ
บริ การด้านอาหารสําหรับนักท่องเที่ยว ด้านบริ การรถรับส่ ง และด้านเครื่ องใช้สอยในโรงแรม และ
ด้านความสบายของเตียงนอน โดยแยกการทําวิจยั เฉพาะในแต่ละด้าน เพื่อหารู ปแบบที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาโรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อการกลับมาใช้ซ้ าํ ของนักท่องเที่ยว
2. เนื่องจากใน สปป.ลาว มีนกั ท่องเที่ยวชาวจีนและชาวเวียดนามจํานวนมากเช่นกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนั้นแบบสอบถามควรที่จะมีการแปลเป็ นภาษาจีนและภาษาเวียดนาม
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่กว้างมากขึ้น
3. งานวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษา คุณภาพการบริ การของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณี ศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ เท่านั้น ดังนั้นหากมี
โอกาสครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั ควรที่จะทําการวิจยั คุณภาพการบริ การของโรงแรม ในเขตพื้นที่เมืองอื่น ๆ
ในสปป.ลาว เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมสามารถที่จะนํามา
เปรี ยบเทียบและเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริ การของโรงแรมใน สปป.ลาว ในอนาคต
เพิ่มเติม
4. การวิจยั ครั้งต่อไปควรพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ าํ ของโรงแรมใน สปป.
ลาว ด้วย ทั้งที่เป็ นปั จจัยเชิงบวกและปัจจัยเชิงลบ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
กระบวนการการตัดสิ นใจกลับมาใช้ซ้ าํ อันนําไปสู่ การพัฒนากระบวนการบริ หารให้มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลของโรงแรมต่อไปในอนาคต

