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บทคดัย่อ 

      การศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

ไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1. ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวใน

เขตนครหลวงเวียงจันทน์  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2. พฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 3. ความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์       

      การศึกษาน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ในปี พ.ศ. 2556 มีจาํนวนทั้งหมด 799,467 คน กาํหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างโดยการคาํนวณจากสูตรทางสถิติ ที่ระดับความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05 ด้วย

ความเช่ือม่ัน 95% ได้ตัวอย่างจาํนวน 400 คน เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือ 

และวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่

ร้อยละ  และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  ค่า One Way 

ANOVA ค่า LSD (Least Significant Difference) และค่าความสัมพันธ์โดยใช้สมัประสทิธิ์

สหสมัพันธอ์ย่างง่ายของ เพียร์สนั   

     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีสถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีอายุ 31-40 ปี มีภูมิลําเนาอยู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีรายได้โดยเฉล่ียเดือนละ 20,000-30,000 บาท มีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยว คือ ระยะเวลาท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ น้อยกว่า 1 สปัดาห์ มีค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยวประมาณ 5,000-10,000 บาท เดินทางด้วยรถนาํเที่ยว ซ้ือทวัร์ผ่านบริษัทนาํเที่ยว จอง 
 

 

*   นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  
**  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
*** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม 
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ที่พักผ่านทางบริษัทนาํเที่ยว มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน และมีเพ่ือนเป็นผู้ร่วม

เดินทาง การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือแยก

เป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาก ด้านการบริการ และด้านสถานที่ท่องเที่ยว 

รองลงมา คือ ด้านสถานที่พัก และด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก 

 

ความสาํคญัและความเป็นมาของปัญหา    

 อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมที่มีบทบาท และมีความสาํคัญอย่างมากใน

การสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกจิของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งน้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้สร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นแหล่งที่มาของ

เงินตราต่างประเทศนับหลายล้าน ๆกีบในแต่ละปี รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วน

สาํคัญในการช่วยลดปัญหาการขาดดุลการค้าของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการ

ลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปสู่ภมิูภาคของประเทศได้อย่างรวดเรว็ และกว้างขวาง 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดการลงทุนเพ่ิมมากขึ้นในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

และยังมาสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจการนาํเที่ยวธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และ

สินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก เป็นต้น การขยายกาํลังของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะ

ก่อให้เกดิการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนหนทาง สะนามบินท่าเรือโดยสาร ระบบคมนาคม 

ไฟฟ้า นํา้ประปา และอื่น ๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะก่อให้เกดิการสร้างแรงงานเพ่ิมมากขึ้น 

สามารถลดปัญหาการว่างงานภายในประเทศได้ นอกจากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างประเทศแล้ว การเดินทางท่องเที่ยวของคนลาวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในประเทศ 

กมี็ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสามารถสกัดกั้นการไหลออกของ

เงินตราไปยังต่างประเทศ อกีทั้งยังสร้างจิตสาํนึก และความภมิูใจในความเป็นลาวของคนในชาติ

อีกนัยหน่ึงด้วย ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศได้ให้ความสนใจในการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทาง

ท่องเที่ยวภายในประเทศของตนเองมากขึ้น   

     นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะมีบทบาทสาํคัญต่อเศรษฐกจิของประเทศดังที่

กล่าวมาแล้ว อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวยังมีบทบาทที่สาํคัญต่อสงัคม และวัฒนธรรมของประเทศ

อีกด้วย  เ พ่ือช่วยการท่องเที่ ยวให้มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนฟ้ืนฟู  และอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ให้คงอยู่ ช่วยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม มีการแลกเปล่ียนทาง

วัฒนธรรม เสริมสร้างสันติภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าบ้าน และผู้มาเยือน โดยเฉพาะ

การท่องเที่ยวในประเทศน้ัน ก่อให้เกดิความรัก ความภาคภมิูใจในแผ่นดินเกดิ ทาํให้เกดิจิตสาํนึก

ร่วมกนัในการทะนุบาํรงุรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวแห่งชาติ    

      นับแต่ปี 1989 เป็นต้นมา ที่รัฐบาลลาว ได้เปิดประตูสู่การท่องเที่ยวระดับสากล 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกไ็ด้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นการไหลเข้าเงินตรา

ต่างประเทศที่มากที่สดุ ลาวยังมีคุณสมบัติหลายด้าน เช่น มีความสวยงามทางสภาพแวดล้อมทาง
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ธรรมชาติ และประชาชนกยั็งคงปฏบิัติตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ เช่น การแต่งตัว การทกัทาย 

และการอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้มีอายุมากกว่า  เป็นต้น รัฐบาลลาวได้ดาํเนินการขั้นตอนแรกที่

สาํคัญในการดาํเนินนโยบายด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการทาํงาน

ร่วมกบัองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ และองค์กรพัฒนาเอกชนในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวที่ ย่ังยืน อย่างไรกต็ามมาตรการเพ่ิมเติมที่จําเป็นเพ่ือให้บรรลุการพัฒนาด้านการ

ท่องเที่ยวที่ย่ังยืนของลาว ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอกีมาก เช่น บุคลากร ยังขาดทกัษะด้านการจัดการ 

การบริการในธุรกจิท่องเที่ยว ธุรกจิที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ควบคู่กนัไป เพ่ือ

ป้องกันปัญหาการบริการท่องเที่ยวที่ขาดคุณภาพ ตลอดจนสามารถลงทุนเพ่ือพัฒนาสถานที่

ท่องเที่ยว และบริการทางการท่องเที่ยวให้กว้างขวางย่ิงขึ้น กล่าว คือ ทางด้านบุคลากร กไ็ด้มีการ

วางแผนการดาํเนินงาน โดยใช้การฝึกอบรมให้ชาํนาญเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว เช่น ภาษา และ

การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว สามารถแก้ปัญหาได้ มีการบริการที่เป็น

มิตร เป็นต้น ขณะเดียวกนักมี็การสาํรวจศึกษาความเหมาะสม และวางแผนหลักในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่

มีแนวโน้มที่น่าจะสามารถพัฒนาให้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปได้ในอนาคต นอกจากน้ันยังได้ 

ลงทุนในการพัฒนาการสถานที่ท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดกจิกรรม

เทศกาลประเพณต่ีาง ๆ เพ่ือเสริมสร้างให้การท่องเที่ยวในลาวเป็นที่น่าสนใจ สาํหรับนักท่องเที่ยว

ที่เป็นชาวลาวเอง และนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติมากย่ิงขึ้น ทุกๆปี   

      ปัจจุบันน้ี การท่องของลาวในฐานะหน่วยงานของรัฐบาล ได้เลง็เหน็ถึงความสาํคัญใน

เร่ืองดังกล่าว จึงได้ดาํเนินการวางแผนพัฒนาสถานท่องเที่ยว โดยการสาํรวจสถานที่ท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศ เพ่ือพัฒนาปกปักษ์รักษา จากการสาํรวจ ศึกษา วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือใช้

เป็นแนวทางสาํหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํามาปฏิบัติ โดยเฉพาะในเร่ืองปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ 

ทางด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนให้ท้องถิ่นต่าง ๆ อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจน

ประเพณี วัฒนธรรมอนัดีงาม เพ่ือนาํมาใช้เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ท้องถิ่นต่าง ๆ ผลิตสนิค้าหัตถกรรมพ้ืนเมืองที่นักท่องเที่ยวจะใช้จ่ายเงินช้ือเป็นสนิค้า

ที่ระลึก  ด้านความปลอดภยั มีตาํรวจท่องเที่ยวค่อยดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งได้

ตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเร่ืองข้อมูลการท่องเที่ยว และเร่ืองอื่นๆ เป็นต้น ซ่ึงในปี พ.ศ. 

2556 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ จาํนวน 799,467 คน 

(http://www.tourismlaos.org/)        

      จากความสาํคัญดังกล่าวมา ทาํให้ต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยความคาดหวัง และความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกาํหนดนโยบาย และ

บทบาทในการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวในนครหลวง

เวียงจันทน์ ต่อไป 
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วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือ่ศึกษา       

 1.  ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางไปท่องเที่ยวในเขต  

นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว    

 2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางไปท่องเที่ยวใน 

เขตนครหลวงเวียงจันทน์         

 3. ความความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางไปท่องเที่ยวในเขต 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

วิธีดาํเนนิการวิจยั          

     ประชากรคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ในปี

พ.ศ. 2556 มีจาํนวนทั้งหมด 799,467 คนกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการคาํนวณจาก

สตูรทางสถิติ ที่ระดับความคลาดเคล่ือนไม่เกนิ 0.05 ด้วยความเช่ือม่ัน 95% ได้ตัวอย่างจาํนวน 

400 คนเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือและวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมสาํเรจ็รูปทาง

สถติิ สถติิที่ใช้คือสถติิเชิงพรรณนาและสถติิเชิงอนุมาน 

       

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

                     ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเทีย่ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะความพงึพอใจ 

1.  เพศ                         5.  อายุ 

2.  สถานภาพสมรส           6.  ภมิูลาํเนา 

3.  ระดับการศึกษา            7.  รายได้โดยเฉล่ีย/เดือน   

4.  อาชีพ                               

 

ลกัษณะพฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

1.ระยะเวลาท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ 

2.ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวคร้ังล่าสดุ 

3.วิธกีารเดินทาง 

4.วิธกีารซ้ือทวัร์ 

5.วิธกีารจองที่พัก 

6.วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

7.ผู้ร่วมเดินทาง 
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ลกัษณะความคาดหวงั 

1.  ด้านการบริการ              3.  ด้านสถานที่พัก 

2.  ด้านสถานที่ท่องเที่ยว    4.  ด้านสิ่งอาํนวยความ

      สะดวก 

 

ลกัษณะผลทีไ่ดร้บั 

1.  ด้านการบริการ              3.  ด้านสถานที่พัก 

2.  ด้านสถานที่ท่องเที่ยว    4.  ด้านสิ่งอาํนวยความ

สะดวก 

 

ขั้นตอนการดาํเนนิการวิจยั        

      จากแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยนาํมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 

     ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive) หาความถ ีหาค่าร้อยละ และนาํเสนอในรปูแบบตารางประกอบความเรียง 

      ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวหาความถี่ หาค่าร้อยละ 

และนาํเสนอในรปูแบบตารางประกอบ       

      ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามลักษณะความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ได้จากการลบกนั

ระหว่างลักษณะความคาดหวังกบัลักษณะผลที่ได้รับ โดยใช้สถติิอนุมาน (Inferential) หาค่าเฉล่ีย 

หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความพึงพอใจ เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง

ตัวอย่าง  2 ตัวอย่าง ที่เป็นอสิระต่อกนั (Independent sample t-test) เปรียบเทยีบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียระหว่างตัวอย่าง 3 ตัวอย่างขึ้นไป (One Way ANOVA) ถ้าผลการทดสอบมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  ต้องทาํการทดสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least 

Significant Difference) และหาความสมัพันธ์โดยใช้สมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ เพียร์

สนั (Pearson Product moment Correlation Coefficient) และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบ

                               

สรุปผลการวิจยั         

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย 

จาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีสถานภาพโสด จาํนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน 270 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีอายุ 31-40 ปี จาํนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 มี
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ภมิูลาํเนาอาศัยยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 และมีรายได้

โดยเฉล่ีย/เดือน 20,000-30,000 บาท จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.3 

 ตอนที ่2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่องเที่ยวในนคร

หลวงเวียงจันทน์น้อยกว่า 1 สปัดาห์ จาํนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยวคร้ังล่าสดุ 5,000-10,000 บาท จาํนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีวีการเดินทาง

ด้วยรถนาํเที่ยว จาํนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 มีวิธกีารซ้ือทวัร์ผ่านบริษัทนาํเที่ยว จาํนวน 

155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีวิธจีองที่พักผ่านบริษัทนาํเที่ยว จาํนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.3 มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน จาํนวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 และมี

ผู้ร่วมเดินทางเป็นเพ่ือน จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3  

      ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว

ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ พบว่า โดยรวมนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการเดินทางไป

ท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ อยู่ในระดับ มาก ซ่ึงม่ีค่า ( =0.63) โดยเรียงลาํดับจากค่า

มากหาค่าน้อย ดังน้ี ความพึงพอใจมาก ได้แก่ ด้านการบริการ และด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยมี

ค่า ( =0.73) รองลงมาด้านสถานที่พักโดยมีค่า ( =0.61) และด้านสิ่งอาํนวยความสะดวกโดย

มีค่า ( =0.45) โดยจะพิจารณาเป็นรายได้ ดังน้ี 1. ผลสาํรวจลักษณะความพึงพอใจ ด้านการ

บริการโดยรวมของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงม่ีค่า ( =0.73) โดยเรียงลาํดับจากค่ามากหา

ค่าน้อย ดังน้ี ความพึงพอใจมาก ได้แก่ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โดยมีค่า ( =0.87) 

รองลงมาหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส โดยมีค่า ( =0.82) มีความรู้ความสามารถ โดยมีค่า ( =0.77) 

มีความสุภาพอ่อนโยน โดยมีค่า ( =0.75) เตม็ใจให้ความช่วยเหลือ โดยมีค่า ( =0.64) และ

ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมีค่า ( =0.51) 2. ผลสาํรวจลักษณะความพึงพอใจ 

ด้านสถานที่ ท่องเที่ยวโดยรวมของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงม่ีค่า ( =0.73) โดย

เรียงลาํดับจากค่ามากหาค่าน้อย ดังน้ี ความพึงพอใจมาก ได้แก่ สะดวกต่อการเดินทาง และมี

ระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีค่า ( =0.85) รองลงมามีแผนที่อาํนวยความสะดวกในการ

เดินทาง โดยมีค่า ( =0.81) มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใน โดยมีค่า ( =0.79) มีความเป็น

เอกลักษณ์ โดยมีค่า ( =0.60) และมีช่ือเสียงเป็นที่รู้ จัก โดยมีค่า ( =0.45) 3. ผลสาํรวจ

ลักษณะความพึงพอใจ ด้านสถานที่พักโดยรวมของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงม่ีค่า 

( =0.61) โดยเรียงลาํดับจากค่ามากหาค่าน้อย ดังน้ี ความพึงพอใจมาก ได้แก่ ประหยัด/คุ้มค่า 

โดยมีค่า ( =0.70) รองลงมามีที่พักให้เลือกหลายระดับ โดยมีค่า ( =0.68) ปลอดภัย โดยมีค่า 

( =0.58) สะอาด โดยมีค่า ( =0.54) และ มีความสบาย โดยมีค่า ( =0.53) 4. ผลสาํรวจ

ลักษณะความพึงพอใจ ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวกโดยรวมของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงม่ี

ค่า ( =0.45) โดยเรียงลาํดับจากค่าสูงสุดหาค่าตํ่าสุด ดังน้ี ความพึงพอใจมีค่าสูงสุดได้แก่ มี
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ข้อมูลสถานที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีค่า ( =0.54) รองลงมาสามารถจองที่พักได้หลาย

ช่องทาง โดยมีค่า ( =0.49) มีรถให้บริการหลายรูปแบบ โดยมีค่า ( =0.47) และมีค่าตํ่าสดุ มี

การให้บริการ Wi-Fi โดยมีค่า ( =0.28)     

     ผลการทดสอบสมมติฐานท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวง

เวียงจันทน์พบว่า 1.ลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ ภมิูลาํเนา ยกเว้น รายได้ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยว2.พฤติกรรมการท่องเที่ยวมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคือปัจจัยด้าน 

ระยะเวลาท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย วิธีการเดินทาง วิธีการซ้ือทวัร์ การจองที่พัก วัตถุประสงค์ของการ

ท่องเที่ยว และผู้ร่วมเดินทาง            

 

การอภิปรายผล         

 ผลการวิจัยเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

ไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังน้ี          

 1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวใน

เขตนครหลวงเวียงจันทน์ พบว่า นักท่องเที่ยวใหญ่เป็นเป็นเพศชาย มีสถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีอายุ 31-40 ปี มีภูมิลําเนาอาศัยยู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  และมีรายได้โดยเฉล่ีย/เดือน 20,000-30,000 บาท ด้วยเหตุผลที่ว่า 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นผู้ชายเข้าถึงได้ง่าย มีความคล่องตัวในการเดินทาง เม่ือจบการศึกษา

ใหม่ๆอยากเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ มีข้อกาํกัดเร่ืองเวลาสาํหรับนักท่องเที่ยวที่ทาํงานกับ

บริษัทเอกชนที่จะเดินทางไกลซ่ึงนครหลวงเวียงจันทน์จึงเหมาะสาํหรับนักท่องเที่ยวเหล่าน้ัน เป็น

วัยที่มีความสนุกสนานอยากเดินทางไปท่องเที่ยวเพ่ือเป็นกาํไรชีวิตเม่ือทาํงานเหน่ือย ซ่ึงนครหลวง

เวียงจันทน์ไม่ห่างไกลจากภมิูลาํเนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ

สะดวกสบายในการเดินทาง และมีรายได้ที่เหมาะสมกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหารการกนิ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 2.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป

ท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่องเที่ยวในนคร

หลวงเวียงจันทน์น้อยกว่า 1 สปัดาห์ มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวคร้ังล่าสดุ 5,000-10,000 บาท 

มีวิธีการเดินทางด้วยรถนาํเที่ยว มีวิธีการจองที่พักผ่านทางบริษัทนาํเที่ยว มีวัตถุประสงค์ของการ

ท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน และมีผู้ร่วมเดินทางเป็นเพ่ือน ด้วยเหตุผลที่ว่า นครหลวงเวียงจันทน์ไม่

หางใกล้จากภมิูลาํเนาของนักท่องเที่ยวจึงใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวน้อยประกอบกบัค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยวที่ไม่สูงหนักเหมาะสมกับเงินเดือนของนักท่องเที่ยว มีความประหยัดและปลอดภัยใน

การเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยรถนาํเที่ยว มีความสะดวกสบายในการซ้ือทวัร์ผ่านบริษัทนาํเที่ยว มี
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ความรวดเรว็ทนัใจในการจองที่พักผ่านบริษัทนาํเที่ยว ซ่ึงนักท่องเที่ยวเม่ือจบการศึกษาใหม่ๆหรือ

เหน่ือยจากการทาํงานอยากเดินทางไปท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อนบ้าง และการเดินทางกับบริษัทนาํ

เที่ยวจะมีเพ่ือนเดินทางไปด้วยทาํให้เกดิความสนุกสนานไปด้วย  

 3. ผลการศึกษาของมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางไป

ท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ด้าน โดยให้นักท่องเที่ยวเป็น

ผู้ให้คะแนนความสาํคัญของลักษณะความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ซ่ึงนักท่องเที่ยว

ให้ความพึงพอใจมาก ด้านการบริการ และด้านสถานที่ท่องเที่ยวรองลงมาด้านสถานที่พักและด้าน

สิ่งอาํนวยความสะดวก เม่ือนาํมาพิจารณาเป็นรายได้ พบว่า  1) ด้านการบริการให้บริการข้อมูล

สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พักตรงกบัความต้องการของนักท่องเที่ยว จาํนวนพนักงานเพียงพอ

ต่อการให้บริการ และพนักงานบริการคนลาวทุกคนที่เป็นผู้หญิงต้องนุงผ้าช่ิน ซ่ึงเป็นเอกลักษณ ์ 

เฉพาะของผู้หญิงคนลาวที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เหน็ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีทาํ

ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมากในด้านการบริการ 2) ด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จักทางชาวลาว และชาวต่างชาติ เช่น พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ ประตู้

ชัย ห่อพระแก้ว วัดศรีสะเกศ และวัดเชียงควร เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ในตัวเมือง

นครหลวงเวียงจันทน์ ซ่ึงสะดวกสบายต่อการเดินทาง 3) ด้านสถานที่พัก มีที่พักเพียงพอต่อการ

รองรับนักท่องเที่ยวชาวลาว และชาวต่างชาติ สถานที่พักมีความสะอาด ห้องพักมีความเป็น

เอกลักษณ์ในการตกแต่งด้วยไม้ทั้งภายใน และภายนอก มีพนักงานตอนรับในการให้บริการ และ

มีเจ้าหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย เป็นต้น 4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมีหนังสื่อคูมือการ

ท่องเที่ยวที่เป็นภาษาลาว และภาษาอังกฤษ มีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พัก มีรถ

ให้บริการหลายแบบ มีคมนาคมที่ดี มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีการให้บริการ Wi-Fi 

เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของนักท่องเที่ยว ซ้ึงผลการศึกษาสอดคล้องกบังานวิจัยของ

พรทพิย์ บุญเที่ยงธรรม (2555 บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว 

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดนํา้ในเขตตล่ิง

ชัน จังหวัดกรงุเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจระดับมาก

ในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และด้านกจิกรรม

การท่องเที่ยว ยกเว้น ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า 

นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ พบว่า ลักษณะ

ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึก 

อาชีพ อายุ ภมิูลาํเนา ระยะเวลาท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวคร้ัง

ล่าสุด วิธีการเดินทาง วิธีการซ้ือทวัร์ วิธีการจองที่พัก วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว และผู้รวม

เดินทาง ส่วนลักษณะที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่  รายได้เฉล่ีย/

เดือน เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ชายที่เดินทางไปท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ เพ่ือไป
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เที่ยวตามสถานบันเทงิ และกาสโินซ่ึงแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงที่เดินทางไปท่องเที่ยว

เพ่ือทําบุญ เพ่ือติดต่อธุรกิจ และเพ่ือไปหาเพ่ือน เป็นต้น ส่วนสถานภาพ เป็นไปได้ว่า 

นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส มีครอบครัว มีลูกหลาน ย่อมต้องการท่องเที่ยวที่ใกล้ภมิูลาํเนา

ของตน เพ่ือสะดวกต่อการเดินทางกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพอื่นสามารถเดินทางไปท่องเที่ยว

ไกลได้ตามความต้องการ ส่วนระดับการศึกษา เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่จบปริญญาตรีหรือสูง

กว่าปริญญาตรีขึ้นไปย่อมต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีง เป็นที่รู้ จัก 

มีความเป็นเอกลักษณ์ และแปลกใหม่มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 

ย่อมมีความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวแบบวัยรุ่น จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่บันเทิง 

และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ส่วนอาชีพ เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่ทาํงานในบริษัทเอกชน

มีเวลาพักน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ดังน้ันการเดินทางทางไปท่องเที่ยวในนครหลวง      

เวียงจันทน์จึงเหมาะสมกบันักท่องเที่ยวที่มีเวลาพักน้อยส่วนอายุ เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ

มาก มีความต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ มีความสงบแบบธรรมชาติมากกว่า

นักท่องเที่ยวที่ มีอายุน้อย ส่วนภูมิลําเนา เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่ มีภูมิลําเนาอยู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีความสะดวกในการเดินทางมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีภมิูลาํเนาอยู่ภาคอื่น 

ส่วนระยะเวลาท่องเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพทาํงาน

บริษัทเอกชนมีเวลาพักงานน้อยกว่า จึงมีระยะเวลาท่องเที่ยวน้อยนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ส่วน

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวคร้ังล่าสดุ เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี

ค่าใช้จ่ายน้อย นักท่องเที่ยวที่อยู่ภาคอื่นๆ ซ่ึงห่างไกลจากนครหลวงเวียงจันทน์ ส่วนวิธีการ

เดินทางเป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวใช้รถนาํเที่ยวในการเดินทางเพราะมีความสะดวกสบายกว่าใช้รถ

อื่นๆซ่ึงมีความเสยีงต่อการเดินทางส่วนวิธกีารซ่ือทวัร์ เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ ์

มีความรู้ ย่อมเลือกซ้ือทัวร์ผ่านเว็บไซต์ และผ่านโทรศัพท์ ส่วนวิธีการจองที่พัก เป็นไปได้ว่า 

นักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์ มีความรู้  ย่อมต้องการจองที่พักที่เหน็ว่ามีความสะดวกสบาย และ

ประหยัดเวลา เช่น จองที่พักผ่านรถนาํเที่ยว และ จองที่พักผ่านเวบ็ไซต์ เป็นต้น ส่วนวัตถุประสงค์

ในการท่องเที่ยว เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีเป้าหมายในการเดินทางไปท่องเที่ยวไม่

เหมือนกนั เช่นนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเดินทางไปเที่ยวเพ่ือพักผ่อน และติดต่อธุรกจิ เป็นต้นและมี

ผู้ร่วมเดินทาง เป็นไปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่เหมือนกันขึ้นกับความต้องการของ

นักท่องเที่ยว เช่นนักท่องเที่ยวบ้างกลุ่มเดินทางกบั เพ่ือน กบัแฟน และกบัครอบครัว เป็นต้น ซ้ึง

ผลการศึกษาสอดคล้องกบังานวิจัยของดวงมล บุญทวีทรัพย์ (2555 บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่

มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัด

สพุรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ

รายได้ ที่แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาติพุเตยแตกต่างกนั และผลการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ  
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ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยั        

 จากการวิจัยในคร้ังน้ี ทําให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และระดับความสาํคัญที่นักท่องเที่ยวให้คะแนนในการเดินทาง

ไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดังน้ี

 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเขตนคร

หลวงเวียงจันทน์ เม่ือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเม่ือทราบถึงลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวแล้วควร

เอาข้อมูลนาํไปกาํหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆให้ตรงกับลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว เช่น 

ควรมีการปรับปรุงในด้านต่างๆให้มาก และดีขึ้ นกว่าเดิม เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยวเหล่าน้ันได้เตม็ที่ เช่น ควรปรับปรุงการบริการหลายแบบเพ่ือสนองตอบต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว ควรพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มากขึ้น ทั้งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็น 

เอกลักษณ์ แบบธรรมชาติ และควรพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นร้านชอบป้ิงครบวงจร กาสิโน 

และสถานบันเทงิ เป็นต้น ควรปรับปรุงสถานที่พักให้ได้มาตรฐานในเร่ืองการบริการ ราคาที่พัก 

และความปลอดภัย และควรปรุงปรุงสิ่งอาํนวยความสะดวก เช่น ควรตั้งศูนย์บริการข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยว และสถานที่พักแก่นักท่องเที่ยว ควรปรับปรุงให้มีรถบริการจากสถานที่ท่องเที่ยว และ

สถานที่พักไปยังสถานที่อื่นๆ มีร้านค้า ร้านอาหารใกล้สถานที่พัก เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว                  

 ลักษณะข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางไป

ท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ผู้ที่มีสวนเกี่ยวข้องเม่ือทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวแล้วควรเอาข้อมูลนําไปกําหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆให้ตรงกับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเน่ืองจากความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละท่านแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่

กับประสบการณ์ ค่านิยม และทัศนคติ ดังน้ันควรมุ่งม่ันพัฒนา รูปร่าง ลักษณะต่างๆ ของ

ผลิตภัณฑร์วมไปถึงการบริการที่เกี่ยวข้องที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้าน

ราคาที่พักควรกาํหนดให้มีมาตรฐานตามระดับของห้องพักเพ่ือไม่ให้ผู้ประกอบการเอารัดเอา

เปรียบนักท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวควรมีเวบ็ไซต์ และวารสานการท่องเที่ยว เพ่ือ

อาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ด้านบุคคลควรมีการคัดเลือกบุคลกร และผ่านการฝึกอบรมในการ

บริการให้ได้มาตรฐานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างมีประสทิธิภาพ ด้าน

การบริการควรให้บริการด้านข้อมูล และด้านอื่นๆ ตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และ

ด้านกายภาพ จะเป็นสถานที่การให้บริการ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักตลอดถึงสิ่งอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ ควรปรับปรุงให้มากขึ้ น และดีกว่าเดิมเพ่ือตอบสนองตรงต่อพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวได้เตม็ที่ 

 ลักษณะมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเขตนคร

หลวงเวียงจันทน์มีดังน้ี 1) ด้านการบริการ ซ่ึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ดังน้ันผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานน้ีไว้ในการบริการในเร่ืองต่างๆที่ดีอยู่แล้ว และ

ควรเสริมในเร่ืองที่เหน็ว่ายังไม่ดีพอให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพ่ือทาํให้การบริการมีมาตรฐาน และให้ดีกว่า
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เดิมเพ่ือสร้างความประทบัใจในการบริการให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในนครหลวงเวียงจันทน์ใน

อนาคตให้มีความพึงพอใจมากกว่าขึ้นกว่าเดิม 2) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทยให้

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดี่ยวกันกับด้านการบริการ ดังน้ันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรักษา

สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นธรรมชาติไว้อนัเป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวอยู่

แล้ว เช่น พระธาตุหลวง ประตู้ ชัย หอพระแก้ว วัดศรีสะเกศ และวัดเชียงควร เป็นต้น และควร

พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น กาสโิน ร้านชอปปิงครบวงจร และร้าน

บันเทงิ เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในอนาคตที่มีความต้องการแตกต่างกนัอีก

ด้วย 3) ด้านสถานที่พัก ซ่ึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความพึงพอใจในลาํดับรองลงมา ดังน้ันผู้ที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องควรปรับปรุงในด้านที่ยังไม่ดีพอให้ดีกว่าเดิม เช่น ควรกาํหนดมาตรฐานราคา

ห้องพักให้มีหลายระดับ ให้มีความสะอาด มีความปลอดภัย มีความสวยงาม มีคมนาคมที่ดี 

สถานที่พักอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว ถนนใหญ่ หรือสถานีขนส่ง มีรถบริการรับ-ส่งไปยังสถานที่

อื่นๆ และมีช่องทางการจองที่พักหลายช่องท่ง บนเวบ็ไซต์ และในวารสานการท่องเที่ยว เป็นต้น 

4) ด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก ซ่ึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความพึงพอใจในลาํดับสดุท้าย ดังน้ันผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรปรับปรุงเพ่ิมสิ่งอาํนวยความสะดวกให้มาก และดีขึ้ น เพ่ือสร้างความพึง

พอใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น ควรพัฒนาคมนาคมให้เช่ือมโยงกันกับสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่

อื่นๆ สร้างเวบ็ไซต์การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน จัดทาํคู่มือการท่องเที่ยว สร้างที่พักให้ได้มาตรฐาน 

มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และมีรถให้บริการหลายแบบ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

ได้เตม็ที่                      

 ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง

ไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุน และพัฒนาด้าน

การบริการให้ให้ตรงต่อความต้องการด้านสถานที่ท่องเที่ยวควรพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มี

หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้านสถานที่พักควรพัฒนาสถานที่พัก

ให้มีจาํนวนเพียงพ่อต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มีให้เลือกหลายระดับ และมีช่องทางจองที่

พักที่หลากหลาย และด้านสิ่งอาํนวยความสะดวก ควรพัฒนาคมนาคม เพ่ิมเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย และจัดทาํคูมือการท่องเที่ยวให้มีหลากหลายภาษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย และทุกประเทศได้ในอนาคต    

        

ขอ้เสนอแนะเพือ่การทําวิจยัในอนาคต       

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรวิจัย         

1. ควรมีการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ือให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนาํไปปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่ดีพ่อจะเป็นการบริการ

ของบุคลกรหรือสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พัก เป็นต้น      
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2.  ควรมีการวิจัยโดยทาํการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้ประกอบการ
ด้านอุสาหกรรมการท่องเที่ยว บริษัทนาํเที่ยว ตลอดถึงชุมชนที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือทราบ 

ถึงความต้องการที่แท้จริง เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และการบริการให้ได้มาตรฐาน

 3.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทยีบคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว และการบริการในนคร

หลวงเวียงจันทน์กับแหล่งท่องเที่ยว และการบริการในจังหวัดอื่นๆ เพ่ือหาจุดเด่น จุดด้อย เพ่ือ

นาํไปปรับปรงุ และพัฒนาต่อไป  
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