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บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผล 

 
การวิจยัเร่ือง  คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว

จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจนัทน์ เป็นการเกบ็ขอ้มูลโดยให ้กลุ่ม
ตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนมาจากการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีใช ้บริการโรงแรมใน
นครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว จาํนวน 400 คน โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวง
เวียงจนัทนต่์อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมใน        
นครหลวงเวียงจนัทน์ต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

3. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของคุณภาพการบริการของโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์
ต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า 

ความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ศึกษาจากตาํรา เอกสาร บทความ ทฤษฎี
หลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดขอบเขตของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้
ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจยั ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามฉบบัร่าง
สาํหรับใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เป็นผูพ้ิจารณาและตรวจสอบในเร่ืองของความถูกตอ้งและความ
ชดัเจนของคาํถาม และมาดาํเนินการทดสอบนกัท่องเท่ียวท่ีเคยใช ้บริการโรงแรมในนครหลวง
เวียงจนัทนจ์าํนวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม จากนั้นจึงปรับขอ้คาํถาม
เพื่อใหแ้บบสอบถามเกิดความสมบูรณ์และพร้อมใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลจริง โดยท่ีแบบสอบถาม
ทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ซ่ึงมีค่าความน่าเช่ือถือ (Cronbach’s Alpha) α ท่ีมากกวา่ 0.7 
จากนั้นไดน้าํแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาอีกคร้ังก่อนนาํไปทาํการเกบ็ขอ้มูล
นกัท่องเท่ียวท่ีใช ้บริการโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์ ในการวิจยัในคร้ังน้ี โดยทาํการเกบ็ขอ้มูล
จาํนวน 400 ชุด และไดค้ดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์สามารถใชใ้นการประมวลผลทั้งส้ิน 
400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสถิติสาํเร็จรูป SPSS  for Windows โดยมีสถิติท่ีเลือกใช้
ดงัน้ี ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent Sample t-test One-way 
ANOVA F-test และ Pearson Correlation 
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สรุปผลการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว

จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจนัทน์ เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 
Research) มีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวง
เวียงจนัทน์ จาํนวน 400 คน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการใชสู้ตรการหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนประชากรของ Moser and Kalton (1997) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดย
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํการตอบ จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

ส่วนที ่1 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีใช้
บริการโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน        
ส่วนใหญ่มีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในประเทศไทยมากท่ีสุด มีจาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 เป็นเพศ
หญิงท่ีมาเดินทางมาพกัแรมและใชบ้ริการโรงแรมมากท่ีสุด จาํนวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ20-30 ปี จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 การศึกษาสูงสุด
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดมีจาํนวน 
194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจาํนวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.75 และมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่ 40,000 บาท มีจาํนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 

ส่วนที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมของ
นกัท่องเท่ียวในนครหลวงเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งหมดพกัคา้งแรมท่ีโรงแรม
จาํนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวและพกัท่ีโรงแรมเป็นคร้ัง
แรกจาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางมาคือ ท่องเท่ียว/ 
พกัผอ่น จาํนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่จะมาท่องเท่ียวและพกั
คา้งแรมในโอกาสวนัหยดุพกัร้อน มีจาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 มาท่องเท่ียวพกัแรมโดยมี
จาํนวนสมาชิกท่ีมาดว้ยระหวา่ง 2-4 คน มีจาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 นกัท่องเท่ียว     
ส่วนใหญ่ตดัสินใจดว้ยตนเองในการมาพกัท่ีโรงแรม มีจาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75      
โดยทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมจากคาํแนะนาํจาก เพื่อน/ ญาติ มีจาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.50 เดินทางมาท่องเท่ียวและพกัแรมโดยเคร่ืองบิน มีจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 จะมา
พกัท่ีโรงแรมจาํนวน 1-3 วนั มีจาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย
ในการมาพกัแรมตํ่ากวา่ 10,000 บาท มีจาํนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และกลุ่มตวัอยา่ง      
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ส่วนใหญ่มีโอกาสท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์อีกอยา่งแน่นอน มีจาํนวน 163 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.75 

ส่วนที ่3 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการของโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน ์สปป.ลาว 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการของโรงแรม ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการและความคุม้ค่า อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก โดย
มีลาํดบัดงัน้ีคือ ความเป็นมิตรและเอาใจใส่ของพนกังานโรงแรม มีความสาํคญัมากท่ีสุด ลาํดบัท่ี 2 
ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นภาษาของพนกังานโรงแรม ลาํดบั 3 คือ การใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองขอ้มูล
โรงแรม ลาํดบั 4 คือ การบริการยกกระเป๋า และลาํดบัสุดทา้ย ความเหมาะสมของราคาหอ้งพกั 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรม ดา้นคุณภาพของ
อาหารและเคร่ืองด่ืม อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก โดยมีลาํดบัดงัน้ีคือ ความสะอาดปลอดภยัของ
อาหารและเคร่ืองด่ืม มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ลาํดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ อาหารและเคร่ืองด่ืมใหบ้ริการท่ี
หลากหลาย และท่ีเท่ากนัคือ บริการรูมเซอร์วิส และลาํดบัสุดทา้ย คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรม ดา้นการบริการ
ควบ อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก ดงัน้ี สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ มีระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด ลาํดบั
ท่ี 2 ไดแ้ก่ ลกัษณะภายนอกท่ีมองเห็นไดข้องโรงแรม อนัดบั 3 อุปกรณ์เคร่ืองเสียงในหอ้งพกั และ
ลาํดบัสุดทา้ย ส่ิงอาํนวยความสะดวกสระวา่ยนํ้าและหอ้งออกกาํลงั 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรม ดา้นความ
น่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก ดงัน้ี เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั มีระดบัความสาํคญัมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความพร้อมในการบริการของพนกังานโรงแรม และลาํดบัสุดทา้ย มีระบบ
ป้องกนัอคัคีภยัท่ีดี 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรม ดา้นคุณภาพของ
บริการหลกั อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก ดงัน้ี ความสะดวกสบายของเตียงนอน มีระดบัความสาํคญั
มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงแรม และลาํดบั
สุดทา้ย ความเงียบสงบของหอ้งพกั 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรม ดา้นการบริการ
เสริม อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก ดงัน้ี ความคุม้ค่าของอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อราคา มีระดบั
ความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ มีศูนยธุ์รกิจ และลาํดบัสุดทา้ย มีบริการโทรปลุก 
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กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรม ดา้นการเพิ่ม
มูลค่าการบริการ อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก ดงัน้ี มีโปรแกรมสาํหรับผูท่ี้มาใชบ้ริการบ่อยคร้ัง มี
ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกบริการฟรี 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรม ดา้นความ
สะดวกสบาย อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก ดงัน้ี สถานท่ีตั้งของโรงแรม (ง่ายต่อการเดินทาง) มี
ระดบัความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ความพอเพียงของจุดนดัพบ และลาํดบัสุดทา้ย ความ
พร้อมของอุปกรณ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการของโรงแรม ดา้นการบริการ
ขอ้มูล อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก ดงัน้ี โบรชวัร์แนะนาํโรงแรมและธุรกิจ มีระดบัความสาํคญัมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ บริการขอ้มูลเก่ียวกบัการใช ้Internet อนัดบั 3 มีขอ้มูลสาํหรับการบริการอ่ืน 
เช่น การจองหอ้งพกั โปรโมชัน่ บริการสายการบิน เป็นตน้ อนัดบั 4 เมนูอาหารพร้อมราคา    
อนัดบั 5 มีป้ายแผนท่ีแสดงตาํแหน่งและแผนผงัของของโรงแรมและทางหนีไฟ อนัดบั 6 ขอ้มูล
แสดงราคาของเคร่ืองด่ืม ค่าบริการต่าง ๆ ท่ีจดับริการในหอ้งพกั และลาํดบัสุดทา้ย บริการขอ้มูล/ 
แผนท่ีเพื่อการท่องเท่ียวและการเดินทางภายในเมือง เช่น แหล่งท่องเท่ียว ขนส่งสาธารณะ 

ส่วนที ่4 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการกลบัมา
ใชบ้ริการของโรงแรมซํ้า ในนครหลวงเวียงจนัทน์ สปป.ลาว 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคิดเห็นต่อการกลบัมาใชบ้ริการ
ของโรงแรมซํ้ าในนครหลวงเวียงจนัทน ์สปป.ลาว อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก คือ มีโอกาสกลบัมา
ใชบ้ริการ  

ส่วนที ่5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1 นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีการ

กลบัมาใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์ต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยั

ต่างกนั มีเพศต่างกนั มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีสถานภาพต่างกนั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั 
มีการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทนไ์ม่ต่างกนั แต่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการ
โรงแรมท่ีมีอายตุ่างกนั และมีอาชีพต่างกนั มีการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์
ต่างกนั  

สมมติฐานที ่2 นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีพฤติกรรมการใชบ้ริการต่างกนั มี
การกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทนต่์างกนั 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมท่ีมีบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินในมาพกัแรมต่างกนั มีวตัถุประสงคใ์นการมาพกัแรมต่างกนั มีโอกาสในการ
พกัแรมต่างกนั มีจาํนวนสมาชิกท่ีมาพกัแรมดว้ยต่างกนั มีแหล่งขอ้มูลต่างกนั มีวิธีการเดินทางมา
พกัแรมต่างกนั มีระยะเวลาพกัแรมต่างกนั และมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการพกัแรมต่างกนั มีการ
กลบัมาใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์ไม่ต่างกนั แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมีจาํนวนคร้ังการใช้
บริการโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทนต่์างกนั มีการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวง
เวียงจนัทนต่์างกนั 

สมมติฐานที ่3 คุณภาพการบริการของโรงแรมมีความสมัพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการ
โรงแรมซํ้าของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน ์

การทดสอบหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการบริการของโรงแรมและการกลบัมาใช้
บริการโรงแรมซํ้าของนกัท่องเท่ียวในนครหลวงเวยีงจนัทน์ พบวา่ คุณภาพการบริการของโรงแรม 
ดา้นคุณภาพการบริการและความคุม้ค่า ดา้นคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม ดา้นการบริการควบ 
ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นคุณภาพของบริการหลกั ดา้นการบริการเสริม ดา้นการเพิ่มมูลค่าการบริการ 
ดา้นความสะดวกสบายและดา้นการบริการขอ้มูล มีความสมัพนัธ์กบัการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรม
ซํ้าของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน ์

 

อภปิรายผลการวจิยั 
จากการศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับ

นกัท่องเท่ียวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัไดไ้ดด้งัน้ี 

1. เม่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมในนครหลวง
เวียงจนัทนต่์อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า พบวา่ จากการวจิยันกัท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างท่ีต่างประเทศกนั 
ไม่วา่จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายจะอยูใ่นสถานะโสด สมรส หรือหยา่ร้างกต็าม ท่ีมีการศึกษาและ
รายไดท่ี้แตกต่างกนั กล็ว้นแต่มีความคิดท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมท่ีไม่แตกต่างกนั นัน่คือ 
บุคคลท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีกล่าวมานั้นมีความคิดท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมใน สปป.ลาว ซํ้า
อีกคร้ังเม่ือมีโอกาสท่ีจะกลบัมา แต่นกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัและ
อาชีพท่ีแตกต่างกนันั้น มีความคิดท่ีจะกลบัเขา้มาใชบ้ริการโรงแรมใน สปป.ลาว ท่ีแตกต่างกนัเม่ือ
พิจารณาดูท่ีปัจจยัดา้นอาย ุจะพบวา่กลุ่มอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีนั้นมีความคิดเห็นในการกลบัมาใชท่ี้
แตกต่างจากกลุ่มอายอ่ืุน ๆ เป็นเพราะวา่กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มน้ียงัไม่มีอาชีพและรายได ้มีเพียงรายได้
ท่ีมาจากบิดามารดาเท่านั้น จึงมีความคิดท่ีไม่แน่ใจในการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรม อีกทั้งโรงแรม
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ใน สปป.ลาว ยงัเป็นโรงแรมในระดบั 3 ดาวเท่านั้น จึงยงัไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีครบครันตรง
ตามความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัเรียน นกัศึกษาน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปัจจยัดา้นอาชีพท่ี
อาชีพ คือ นกัเรียน/ นกัศึกษา และขา้ราชการ ท่ีมีความคิดในการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมใน   
สปป. ลาว แตกต่างจากอาชีพอ่ืน ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะช่วงอายท่ีุตํ่ากวา่ 20 ปีนั้น ชอบความ
สะดวกสบาย และความทนัสมยัของบริการในโรงแรมมากกวา่ส่ิงใด ในขณะท่ีโรงแรมใน       
สปป. ลาว ส่วนใหญ่นั้นเป็นโรงแรมระดบั 3 ดาวเท่านั้น การบริการหรือส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ต่าง ๆ อาจจะยงัไม่ครบถว้นกเ็ป็นได ้นัน่หมายความวา่ กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีน้ี 
มีการรับรู้จากภายนอก นัน่คือคุณภาพในการใหบ้ริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ียงัไม่
ถูกใจวยัอยา่งพวกเขา ทาํใหเ้กิดการรับรู้และเกิดแรงจูงใจใหก้ลบัมาใชบ้ริการท่ีไม่มากนกั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฉลองศรี พิมลสมพงศ ์(2554, หนา้ 21) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพมีหลายประการตลอดจนมีผลต่อ
จาํนวนนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ ปริมาณการขยายตวัของธุรกิจยอ่ยในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว และพฤติกรรมการการซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว จะเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได้
หรือควบคุมยาก หน่ึงในนั้นคือ ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factors) ลกัษณะของ
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ขนาดและองคป์ระกอบของครอบครัว อาย ุเพศ การศึกษา ประสบการณ์ 
ระดบัรายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สญัชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงคแ์ละปริมาณการ
ซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว ประเทศท่ีพฒันาแลว้ครอบครัวมีขนาดเลก็ มีบุตรนอ้ย ตอ้งทาํงานทั้ง
สามีและภรรยา มีรายไดพ้อจะเดินทางท่องเท่ียว ประเทศท่ีกาํลงัพฒันาเร่ิมมีลกัษณะครอบครัวแบบ
น้ี ผูป้ระกอบุรกิจควรปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัลกัษณะต่าง ๆ ของประชากร เช่น 
กลุ่มท่ีมีอายเุกิน 55 ปี หรือเกษียณอายแุลว้ กลุ่มน้ีมีความพร้อมทั้งทางดา้นการเงิน เวลา และสุขภาพ
ท่ีแขง็แรง แต่ไม่ตอ้งการรูปแบบท่ีสมบุกสมบนั การนาํเท่ียว แบบพกัผอ่นและรักษาสุขภาพจึงเป็น
รูปแบบผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัผูซ้ื้อในวยัน้ีมาก 

2. เม่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงแรมในนคร
หลวงเวียงจนัทน์ต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า จากการวจิยัยงัพบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
มาพกัโรงแรมของนกัท่องเท่ียวประกอบไปดว้ย ครอบครัวหรือญาติ คู่รักหรือคู่สมรส เพื่อน บริษทั
นาํเท่ียวและรวมไปถึง นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเองดว้ย นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีวตัถุประสงค์
ต่างกนัในการมาพกัแรมโรงแรมใน สปป.ลาว อาทิเช่น มาเพ่ือท่องเท่ียว มาเพราะธุรกิจ หรือมา
ประชุมสมัมนากต็าม มีความคิดท่ีจะกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมท่ีไม่แตกต่างกนั นัน่คือ มีโอกาสท่ีจะ
กลบัมาใชบ้ริการไม่วา่จะกลบัมาในวนัหยดุสุดสปัดาห์ วนัหยดุพกัร้อน วนัท่ีมีประเพณีหรือเทศกาล
ต่าง ๆ หรือกลบัมาใชบ้ริการในวนัท่ีตนสะดวก โดยท่ีมีจาํนวนวนัท่ีเขา้พกัใชบ้ริการโรงแรมก่ีวนัก็
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แลว้แต่ กจ็ะกลบัมาใชบ้ริการเม่ือมีโอกาสเช่นกนั ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวอาจจะกลบัมาใชบ้ริการโรงแรม
เพียงคนเดียวหรือมากกวา่ 2 คนข้ึนไป แหล่งขอ้มูลท่ีมีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมอีกคร้ัง
ของนกัท่องเท่ียวนั้นพบวา่ไม่วา่จะเป็นแหล่งขอ้มูลได ้จะเป็นจากคาํแนะนาํของเพื่อน หรือคน้หา
จากอินเตอร์เน็ตกต็าม กมี็ผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียว เช่นเดียวกบัวิธีการ
เดินทางของนกัท่องเท่ียว ไม่วา่นกัท่องเท่ียวจะเดินทางมาดว้ยพาหนะชนิดใด หรือมีค่าใชจ่้ายใน
การเขา้พกัท่ีโรงแรมเท่าไร นกัท่องเท่ียวจะกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมในสปป.ลาวเม่ือมีโอกาส แต่
ในทางกลบักนันกัท่องเท่ียวท่ีมีการเดินทางมาพกัแรมท่ี สปป.ลาว เป็นคร้ังแรกนั้น มีความคิด
แตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมามากกวา่ 7 คร้ังข้ึนไป นัน่คือ นกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นคร้ังแรกมีความ
ไม่แน่ใจในการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมอีกคร้ัง เป็นเพราะการใหข้อ้มูลในการท่องเท่ียวต่าง ๆ ของ
โรงแรมยงัไม่ดีพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุวีร์ณสัญ ์โสภณศิริ (2554, หนา้ 74) ไดก้ล่าววา่ 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ประกอบดว้ยขั้นตอนสาํคญั 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรู้ความตอ้งการ 
(Need Awareness) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) เกิดจากส่ิงกระตุน้ภายในและ
ภายนอก ส่ิงกระตุน้ภายใน คือ ความตอ้งการทางร่างกายและจิตใจ และการรับรู้ความตอ้งการของ
ตน ส่ิงกระตุน้ภายนอก คือ ความตอ้งการทางสงัคม เศรษฐกิจ ฯลฯ 2). การแสวงหาขอ้มูล (Search 
for Information) ในกรณีท่ีไม่สามารถสนองความตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการนั้นจะถูกสะสม
มากข้ึนพร้อมกบัความพยายามหาขอ้มูลไปดว้ย 3). การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 
Alternatives) โดยใหค้วามสนใจในลกัษณะสินคา้และบริการ เช่น ช่ือบริษทั ตราสินคา้ สายการบิน
ท่ีใหบ้ริการความเร็ว สะอาด ปลอดภยั โรงแรมท่ีสะอาด บรรยากาศดี ท่ีตั้งเหมาะสม เม่ือดู
คุณสมบติัแลว้กน็าํมาจดัลาํดบัความสาํคญัของคุณสมบติัต่าง ๆ แลว้นาํมาเป็นตวัประเมินผลเพื่อ
พิจารณาทางเลือกต่อไป 4). การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากรับรู้ความตอ้งการได้
ขอ้มูลก่ียวผลิตภณัฑต่์าง ๆ ตลอดจนเวลา และวิธีการชาํระเงินแลว้กต็ดัสินใจซ้ือ ซ่ึงอาจมีปัจจยั   
อ่ืน ๆ ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในขณะนั้นดว้ย เช่น การคาดคะเนภาวะทางเศรษฐกิจ ทศันคติ
ทั้งบวกและลบของบุคคลอ่ืน ตลอดจนสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนมาก่อน เช่น ความไม่พอใจ
ลกัษณะการขายของผูข้ายอาจทาํใหก้ารตดัสินใจปล่ียนแปลงได ้5). พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post 
Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจภายหลงัการซ้ือ ความพอใจจะมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือซํ้า จงรักภกัดีต่อบริษทั หรือช่ือเสียงของบริษทั ถา้ไม่พอใจกไ็ม่กลบัมาใชบ้ริการอีก ซ่ึง
นกัการตลาดควรใหค้วามสนใจเป็นอยา่งยิง่เพื่อความเติบโตของธุรกิจต่อไป  

3. เม่ือศึกษาความสมัพนัธ์ของคุณภาพการบริการของโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์
ต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าความสมัพนัธ์ของคุณภาพการบริการของโรงแรมในนครหลวง
เวียงจนัทนต่์อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้า จากการวิจยัพบวา่ ไม่วา่จะเป็นคุณภาพดา้นคุณภาพการ
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บริการและความคุม้ค่า ดา้นคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม ดา้นการบริการควบ ดา้นความ
น่าเช่ือถือ ดา้นคุณภาพของบริการหลกั ดา้นการบริการเสริม ดา้นการเพิ่มมูลค่าการบริการ ดา้น
ความสะดวกสบาย ดา้นการบริการขอ้มูล ทุกดา้นลว้นมีความสมัพนัธ์ต่อการกลบัมาใชบ้ริการ
โรงแรมซํ้าของนกัท่องเท่ียวทั้งส้ิน นั้นคือถา้หากโรงแรมในนครหลวงเวียงจนัทน์มีมีการบริการท่ีดี
ในทุกดา้นท่ีกล่าวมานั้นนกัท่องเท่ียวกจ็ะกลบัมาใชบ้ริการโณงแรมอีกคร้ังเป็นแน่ ซ่ึงผลการวิจยัน้ี
ไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ Ramaswamy (1996)  ท่ีไดแ้นะนาํวา่ การขาดซ่ึงคุณภาพการบริการ
หรือไม่ตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ เม่ือลูกคา้เกิดพอใจใน
สินคา้และบริการแลว้ ลูกคา้มีแนวโนม้มากท่ีจะจงรักภกัดีต่อองคก์รและสนบัสนุนโดยการกลบัมา
ใชบ้ริการซํ้าและการโฆษณาแบบปากต่อปาก งานวจิยัของ Heung (2000) ท่ีพบวา่ การใหบ้ริการท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งและความคาดหวงัของผูใ้ชบ้ริการ การเขา้ใจความตอ้งการท่ี
เปล่ียนแปลงและความคาดหวงัของลูกคา้ จะช่วยในการปรับปรุงการบริการ พฒันาบริการรูปแบบ
ใหม่ๆ และสร้างความน่าสนใจแก่ลูกคา้ งานวิจยัของ Lin (2005) ท่ีพบวา่ ความน่าเช่ือถือ การ
ตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ รูปลกัษณ์ทางกายภาพ และการดูแลเอาใจใส่ของคุณภาพการบริการ 
เป็นปัจจยัสาํคญัในการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าและความจงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโรงแรม งานวิจยั
ของ Wilkins, Merrilees and Herlington (2007) พบวา่ คุณภาพการบริการในโรงแรมสามารถ
แบ่งเป็นปัจจยัหลกั ๆ ได ้3 ปัจจยั จากมุมมองของผูใ้ชบ้ริการ คือ (1) ผลิตภณัฑ ์(2) การบริการ และ 
(3) คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม ปัจจยัเหล่าน้ีคือเคร่ืองมือในการผลกัดนัคุณภาพการบริการ
ของโรงแรม และเป็นกรอบแนวคิดสาํหรับผูจ้ดัการโรงแรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ 
รวมไปถึงการฝึกอบรมต่าง ๆ ใหก้บัพนกังาน งานวจิยัของ Lin (2006) การศึกษาพบวา่ เม่ือลูกคา้เขา้
มาติดต่อเก่ียวกบัผลิตภณัฑบ์ริการต่าง ๆ ของทางโรงแรม ความพึงพอใจของพวกเขาอยา่งนอ้ยท่ีสุด
กมี็ผลมาจากคุณภาพของการมีปฏิสมัพนัธ์ เช่น ขอ้มูลการบริการดงัท่ีไดท้าํศึกษาวิจยัคร้ังน้ี การ
ปฏิสมัพนัธ์เหล่าน้ีอาจจะโดยตรง เช่น เม่ือลูกคา้มีส่วนร่วมจากการใชบ้ริการต่าง ๆ หรือทางออ้ม 
เช่น จากขอ้มูลบริการต่าง ๆ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ความพึงพอใจท่ีลูกคา้ไดรั้บและการเพิ่ม
การรับรู้ในดา้นคุณภาพการบริการสามารถส่งผลเชิงบวกต่อการกลบัมาใชบ้ริการซํ้าได ้แต่ถา้ทาํให้
ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจในคุณภาพการบริการกจ็ะส่งผลในทางตรงกนัขา้ม และแนวคิดของ 
O’Neill and Palmer (2004) อธิบายวา่ คุณภาพการใหบ้ริการและระดบัความพึงพอใจไดม้าจาก
คุณภาพการใหบ้ริการซ่ึงเป็นปัจจยัความแตกต่างเพยีงปัจจยัเดียวท่ีสาํคญัท่ีสุดในเกือบทุก
สภาพแวดลอ้มของงานดา้นบริการ สาํหรับอุตสาหกรรมโรงแรมมีการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึนและการ
ขยายตวัของบริการท่ีแตกต่างไดบ้งัคบัใหผู้ป้ระกอบการโรงแรมแสวงหาความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัอยา่งต่อเน่ือง 



119 

จากผลการวิจยัขั้นตน้ผูว้ิจยัมีความคิดวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปใชบ้ริการโรงแรมใน    
นครหลวงเวียงจนัทน์นั้นมีความตอ้งการคุณภาพท่ีดี ไม่วา่จะเป็นคุณภาพดา้นคุณภาพการบริการ
และความคุม้ค่า ดา้นคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม ดา้นการบริการควบ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้น
คุณภาพของบริการหลกั ดา้นการบริการเสริม ดา้นการเพิ่มมูลค่าการบริการ ดา้นความสะดวกสบาย 
ดา้นการบริการขอ้มูล แต่เน่ืองจาก สปป.ลาวนั้น เหมือนกบันกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวในประเทศอ่ืน ๆ อีกทั้ง สปป.ลาว นั้นเพิ่งจะไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวในการ     
เขา้ไปท่องเท่ียวใน สปป.ลาว เป็นจาํนวนมาก โรงแรมต่าง ๆ จึงไดมี้การปรับปรุงคุณภาพของ
โรงแรมในทุก ๆ ดา้น เพื่อรองรับนกัท่อง ดงันั้น ในช่วงระยะเวลาท่ีผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปทาํการเกบ็ขอ้มูล
งานวิจยั คือ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 นั้น โรงแรมใน สปป.ลาวกมี็คุณภาพในการบริการท่ีเป็นท่ี   
น่าพึงพอใจในระดบัหน่ึงสาํหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีผลต่อการกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมซํ้าของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ไปท่องเท่ียวใน สปป.ลาว เป็นส่วนใหญ่ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับ

นกัท่องเท่ียวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจนัทน์ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ในสปป.ลาว เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยทุธ์ในการใหบ้ริการ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้ใชบ้ริการต่อไปดงัน้ี 

1. จากการศึกษาถึงคุณภาพดา้นต่าง ๆ ผูป้ระกอบการโรงแรมใน สปป.ลาว ควรพิจารณา
ในการปรับปรุงพฒันาการบริการท่ีมีคุณภาพ โดยเนน้คุณภาพการบริการดา้นขอ้มูลมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะการสืบคน้จาก Internet ท่ีเขา้ถึงง่ายและใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นชดัเจน ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการ
แนะนาํบอกต่อไปยงัเพื่อนหรือคนรู้จกัในลกัษณะ Word of Mouth เป็นตน้ นอกจากน้ีควรทาํควบคู่
ไปกบัดา้นคุณภาพการบริการและความคุม้ค่า ดา้นคุณภาพของบริการหลกั ดา้นการบริการเสริม 
และสุดทา้ย คือ ดา้นการเพิ่มมูลค่าการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการบริการควบ ดา้นคุณภาพ
ของอาหารและเคร่ืองด่ืม และดา้นความสะดวกสบาย 

2. การไดรั้บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโรงแรมของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบั
โรงแรมมาจากการแนะนาํของเพ่ือนหรือญาติ มากกวา่ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ส่ือทางวิทย ุโทรทศัน์ 
หรือหนงัสือพมิพ ์ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัการตลาดแบบปากต่อปาก หรือ Word of 
Mouth ซ่ึงสามารถทาํใหไ้ดลู้กคา้กลุ่มใหม่และยงัรักษาลูกคา้เดิมท่ีกลบัมาใชบ้ริการซํ้าอีกดว้ย 

3. จากผลการสาํรวจความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อคุณภาพการบริการของโรงแรม
ดา้นต่าง ๆ ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
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และพฒันาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการรับรู้ในคุณภาพการบริการ ใหต้รงตามส่ิงท่ี
ผูใ้ชบ้ริการคาดหวงั เพื่อใหก้ลบัมาใชบ้ริการอีก โดยผวูจิยัขอเสนอแนะ ดงัน้ี 

ดา้นการบริการ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัความเป็นมิตรและเอาใจใส่ของ
พนกังานโรงแรม ดงันั้นผูป้ระกอบการควรจะมีการเพิ่มการฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองความเอาใจใส่ 
ดูแลใหค้วามช่วยผูใ้ชบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและเตม็ใจโดยไม่ตอ้งรอการร้องขอ มีการอบรม
ทกัษะดา้นการส่ือสารและภาษา ตลอดจนการใหข้อ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัโรงแรมหรือสถานท่ี
ท่องเท่ียวใกลเ้คียง นอกจากน้ี ความสะอาดและสะดวกสบายของเตียงนอนเป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการให้
ความสาํคญั สุขภาพของการนอนกน่็าจะนาํมาปรับใช ้เช่น การเลือกใชท่ี้นอนท่ีรองรับลกัษณะของ
กระดูกสนัหลงั เป็นตน้ ในดา้นสถานท่ีต่างๆของโรงแรมตอ้งสะอาด ผูป้ระกอบการตอ้งจดัใหมี้
ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเพียงพอเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูท่ี้มาพกั รวมถึงระบบป้องกนัภยั
ต่าง ๆ เช่น ระบบป้องกนัอคัคีภยั เป็นตน้ จะสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ ผูป้ระกอบการ
ควรจดัสถานท่ีใหเ้หมาะกบัการมาพกัผอ่น และมีจุดพกัผอ่นหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นแบบ
ครอบครัวหรือคู่รัก เป็นตน้ และปรับภูมิทศัน์ของโรงแรมใหดึ้งดูดต่อการมาพกัแรมดว้ย 

คุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัความสะอาด
ปลอดภยัของอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการควรใหค้วามใส่ใจต่อวตัถุดิบท่ีนาํมาใช้
ในการประกอบอาหาร ตลอดจนกรรมวิธีต่างท่ีถูกหลกัโภชนาการ และไดม้าตราฐาน นอกจากน้ี
ความหลากหลายของอาหารกจ็ะสร้างความประทบัใจกบัลูกคา้ดว้ย โดยมีราคาท่ีเหมาะสมกบั
บริการ 

4. จากผลการศึกษา พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 20 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีอาชีพ
นกัเรียน นกัศึกษา มีความคิดเห็นในการกลบัมาใชท่ี้แตกต่างจากกลุ่มอายอ่ืุน ๆ และอาจเป็น      
ส่วนหน่ึงของครอบครัวในการตดัสินใจเลือกท่ีจะพกัท่ีโรงแรม ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม
ใน สปป.ลาว ควรมีการวางแผนดา้นการตลาดและสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ใหอ้ยากเขา้มา
สมัผสั 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการ 
1. ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัคาํวา่ “ความประทบัใจ” นั้นคือผูป้ระกอบการ

ควรท่ีจะวางกลยทุธ์การบริการใหผู้ท่ี้มาเขา้ใชบ้ริการเกิดความประทบัใจในการเขา้รับบริการ เพื่อ
เป็นการดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวกลบัมาใชบ้ริการโรงแรมอีกคร้ังเม่ือกลบัมาท่องเท่ียวใน สปป.ลาว 

2. ผูป้ระกอบการโรงแรมควรใหค้วามสาํคญักบัความพร้อมในการใหบ้ริการ นบัตั้งแต่
การบริการขอ้มูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนส้ินสุดการใหบ้ริการ 
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3. ผูป้ระกอบการโรงแรมควรใหก้ารบริการแก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติอยา่งเท่าเทียมกนั 
เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงแรม 

4. ผูป้ระกอบการโรงแรมควรร่วมมือกนัในการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการบริการ
ของธุรกิจโรงแรม เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหอ้ยากกลบัมาใชบ้ริการอีก 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวจิยัต่อเน่ืองโดยการวจิยัจาํแนกเพ่ิมคุณภาพดา้นอ่ืน ๆ อีก ไดแ้ก่ ดา้นการ

บริการดา้นอาหารสาํหรับนกัท่องเท่ียว ดา้นบริการรถรับส่ง และดา้นเคร่ืองใชส้อยในโรงแรม และ
ดา้นความสบายของเตียงนอน โดยแยกการทาํวิจยัเฉพาะในแต่ละดา้น เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม
สาํหรับการพฒันาโรงแรมในนครหลวงเวยีงจนัทน์เพื่อการกลบัมาใชซ้ํ้ าของนกัท่องเท่ียว 

2. เน่ืองจากใน สปป.ลาว มีนกัท่องเท่ียวชาวจีนและชาวเวียดนามจาํนวนมากเช่นกบั
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ดงันั้นแบบสอบถามควรท่ีจะมีการแปลเป็นภาษาจีนและภาษาเวียดนาม 
เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีกวา้งมากข้ึน 

3. งานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษา คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา นครหลวงเวียงจนัทน์ เท่านั้น ดงันั้นหากมี
โอกาสคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรท่ีจะทาํการวิจยัคุณภาพการบริการของโรงแรม ในเขตพื้นท่ีเมืองอ่ืน ๆ 
ในสปป.ลาว เพิ่มเติม ทั้งน้ีเพื่อใหมี้การเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีครอบคลุมสามารถท่ีจะนาํมา
เปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการของโรงแรมใน สปป.ลาว ในอนาคต
เพิ่มเติม 

4. การวิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกลบัมาใชซ้ํ้ าของโรงแรมใน สปป.
ลาว ดว้ย ทั้งท่ีเป็นปัจจยัเชิงบวกและปัจจยัเชิงลบ วา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการการตดัสินใจกลบัมาใชซ้ํ้ า อนันาํไปสู่การพฒันากระบวนการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโรงแรมต่อไปในอนาคต 

 


