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รายงานการวิจัย 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักนักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกเขาพักโรงแรม 
ท่ีจังหวัดหนองคาย 

Factors influencing of Thai tourist to choosing hotel in Nong Khai province. 
 

นิติพล  ภูตะโชติ1 
 

บทคัดยอ 
              การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาว
ไทยในการเลือกเขาพักโรงแรมที่จังหวัด
หนองคาย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลจํานวน 400 ตัวอยาง วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ไดแก รอยละ  ความถี่ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา
นักทองเที่ยวสวนมากเปนเพศหญิง   อายุ
ระหวาง 30 – 39 ป  การศึกษาปริญญาตรี  
ส ถ า น ภ า พ ส ม ร ส   อ า ชี พ ทํ า ง า น ใ น
บ ริ ษั ท เ อ กชน   ภู มิ ลํ า เ น า ม า จ า กภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001 – 15,000 บาท จุดประสงคในการเขา
พักเพื่อทองเที่ยว   เลือกเขาพักโรงแรมขนาด
เล็ก เขาพักนอยกวา 1 คร้ังตอเดือน  ระยะเวลา
ในการเขาพัก 1 – 2 คืนตอคร้ัง   ทราบขอมูล
ของโรงแรมจากเพื่อนและคนรูจัก  สํารอง
หองพักโรงแรม ใชโทรศัพทเลือกที่พักดวย
ตัวเอง  เขาพักจํานวน 2 คน คาที่พักต่ํากวา 
1,000  บาทตอคืน    ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการดานสินคา  ดานราคา  ดาน
สถานที่  ดานการสงเสริมการตลาด   ดาน
พนักงาน  ดานลักษณะทางกายภาพ   ดาน
ก ร ะบ วนก า ร ให บ ริ ก า ร มี อิ ท ธิ พ ล ต อ
นักทองเที่ยวโดยรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีอิทธิพล, นักทองเที่ยวชาว
ไทย, โรงแรม,   หนองคาย 
 
Abstract 
              The purpose of this research is to 
study factors influencing of Thai tourist to 
choosing hotel in Nong Khai province.  The 
data from 400 questionnaires are analyzed 
with descriptive statistics (percentage, 
frequency, means, and standard deviation). 
The results indicate that the majority of Thai 
tourists are female, 30 – 39 years old, 
bachelor’s degree holders, married; work in 
company, native district from northeast with 
10,001 – 15,000 Bath income. the purpose of 
staying is travel. The majority of Thai tourist 

1 อาจารยประจําบัณฑิตศึกษา คณะวทิยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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choosing stay at small hotel, at least 1 time 
per month, 1 – 2 night per time, they  know 
hotel information from their friends, 
reservation by telephone, choosing hotel by 
themselves, staying two person, expenditure 
less 1,000 Bath, service marketing mix 
factors, product, price, place, promotion, 
process, people, physical evidence, have 
high impact on Thai tourist decision making. 
 
Keywords: Factors influencing,Thai tourist , 
Hotels, Nong Khai province . 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การทองเที่ยวมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง  จากขอมูลพบวาการคาภายในภูมิภาค 
และการทองเที่ยวบริเวณชายแดนที่เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วมีความสําคัญอยางมากตอทุก
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ทั้ง 5 
ป ร ะ เ ท ศ  คื อ  กั ม พู ช า  ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมียนมาร 
เวียดนาม และไทย  ซ่ึงประเทศไทยถือไดวามี
ประวัติศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวที่
ยาวนานที่ สุด  ดังนั้น  การทองเที่ ยวแหง
ประเทศไทยจึงไดเปดตัวโครงการ “ป
ทองเที่ยวไทย” (Visit Thailand Year) ขึ้นเปน
คร้ังแรก ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมี
จํานวนนักทองเที่ยวมากเปนอันดับที่ 18 ของ
โลก และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
ในประเทศไทยมีคาใชจายมากเปนอันดับที่ 
15 ของโลก คิดเปนรายรับที่ไดรับประมาณ 8 

พันลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป (กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, 2548) 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีบทบาท
ที่สําคัญของทั้ง 20 จังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียง เหนือ  เพราะเปนธุรกิจหนึ่งที่สราง
รายไดหลักใหกับประเทศ การสรางความพึง
พอใจในการบริการในแหลงทองเที่ยวใหกับ
นักทองเที่ยว ถือวาเปนเรื่องที่สําคัญและเปน
หัวใจของผูประกอบการที่จะหาวิธีการตางๆ 
ที่ เปนกลยุทธ  พัฒนารูปแบบการบริการ
เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจและ
กลับมาใชบริการอีกครั้ง 

จั งหวัดหนองคาย  ตั้ งอยู บ ริ เวณ
ชายแดนริมฝงแมน้ําโขง เปนประตูสูเมือง
เวี ยงจันทร  เมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวเชื่อมระหวางสองประเทศ 
เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแมน้ําโขงมากที่สุด
เปนระยะทาง 320 กิโลเมตร เหมาะแกการทํา
เกษตรกรรมและประมงน้ําจืด ทั้งยังเปนเมือง
ทองเที่ยวที่สําคัญ สามารถเดินทางขามไป
เที่ยวยังฝงลาวไดโดยสะดวก มีวัดวาอาราม
และวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบานที่นาสนใจ 
โรงแรมที่พักที่สะดวกสบาย หลากหลายไป
ดวยอาหารและสินคาของฝาก ลวนเปนเสนห
ดึ งดู ด ให ผู คน เดิ นทางมา เ ยื อนจั งหวั ด
หนองคาย (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
,2550) มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญและขึ้นชื่อ
หลายแห ง  เชน  ตลาดท า เสด็จ  สะพาน
มิตรภาพ ศาลาแกวกู วัดโพธิ์ชัย พระอาราม
หลวง วัดอรัญญบรรพต พระสุธรรมเจดีย  
พระธาตุกลางน้ํา ภูทอก วัดหินหมากเปง เขต
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รักษาพันธ สัตวป าภู วั ว  นอกจากนี้ ยั งมี
วัฒนธรรมประเพณีตางๆ ที่นาสนใจ เชน งาน
บุญบั้งไฟ  งานตรุษสงกรานต งานอนุสาวรีย
ปราบฮอ  งานตักบาตรเทโวและแขงเรือ
มิตรภาพไทย-ลาว และบั้งไฟพญานาค  และ
เป น แหล ง ซื้ อ ขอ งที่ ร ะ ลึ กที่ มี คุ ณภ าพ
เหมาะสมกับราคาที่ถูกใจแกนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติ ประกอบกับอุปนิสัย
ของชาวหนองคายที่มีน้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผแก
ผูอ่ืนและการพูดจาที่ไพเราะออนหวาน จึงทํา
ใหนักทองเที่ยวที่ไดมาเยือนจังหวัดหนองคาย
ประทับใจและกลับมาเยือนอีก 

สถิติจํานวนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดหนองคาย
ในป 2552 นักทองเที่ยวชาวไทยมีจํานวน 
507,160 คน นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมี
จํานวน 27,519 คน ป 2553 นักทองเที่ยวชาว
ไทยมีจํานวน 932,740 คน นักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศมีจํานวน 40,803 คนและสถิติ
จํานวนนักทองเที่ยวที่ใชบริการที่พักประเภท
โรงแรม/ เกสทเฮาท/บังกะโล/ รีสอรทใน
จังหวัดหนองคายในป 2552 ผูใชบริการชาว
ไทยจํานวน 359,155 คน ผูใชบริการชาว
ตางประเทศจํานวน 21,978 คน ป 2553 
ผูใชบริการชาวไทยจํานวน 657,770 คน 
ผูใชบริการชาวตางประเทศจํานวน 30,347 
คน  (กองสถิติและวิจัยการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย 2552) ในแตละปจะมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาเปนจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น  ซ่ึงธุรกิจบริการดานที่พักยัง เปน
ปจจัยพื้นฐานสําคัญในการสนับสนุนการ
เติบโตของภาคการทองเที่ยว และ มีบทบาท

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ การ
ทองเที่ยวยังมีบทบาทดานการสงเสริมการจาง
งาน เชน บริการดานที่พัก อุตสาหกรรมสินคา 
และหัตถกรรมพื้นเมือง ของที่ระลึก สินคา
เกษตรทองถ่ิน และบริการทัวร รถเชา เปนตน 
ในเขตอําเภอเมืองหนองคาย สถานที่บริการที่
พักแรมหลากหลายประเภทเปดใหบริการเปน
จํานวนมากกวา 40 แหง โรงแรม รีสอรท 
เกสท เฮาท  บังกะโล  และอพารท เมนท 
(ThaiTambon.com .2000)ในปจจุบันธุรกิจ
ดานบริการที่พักแรมนั้นมีการแขงขันที่สูง
มากขึ้น จํานวนหองพักที่มีจํานวนมากขึ้น อีก
ทั้งการมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่พรอมกวา 
และการบริหารและดําเนินงานที่เปนระบบ
กวา จะชวยใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกใช
บริการที่พักแรม      

จากปจจัยที่สําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมี
ความตองการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลผลตอ
นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกเขาพัก
โ ร งแรมที่ จั งหวั ดหนองค าย  เ พื่ อ เ ป น
ประโยชนตอผูสนใจในการลงทุนเกี่ยวกับ
ธุรกิจบริการที่พักแรม อีกทั้งใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงและพัฒนาแกผูประกอบการ 
ตลอดจนใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธ
ของธุรกิจเกี่ยวกับการบริการสถานที่พักแรม
ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
                1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของนัก 
ทองเที่ยวชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย                
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2.  เ พื่ อ ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง
นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกเขาพัก
โรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

3.  เพื่ อศึ กษาป จจั ยส วนประสม
การตลาดบริการ (7P’s) ที่มีอิทธิพลตอ
นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกเขาพัก 
โรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
 
ขอบเขตการศึกษา 

กลุมประชากรเปาหมายที่ตองการ
ทําการศึกษา  คือ นักทองเที่ยวชาวไทย  ที่
เดินทางมาทองเที่ยวและพักในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย จํานวน 400 คน (อโนทัย 
ตรีวานิช, 2548) 

เคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชทําการวิจัยคร้ังนี้คือ

แบบสอบถามเพื่อสํารวจปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกเขาพัก
โ ร ง แ รมที่ จั ง ห วั ดหนองค า ย โดยแบ ง
แบบสอบถามออกเปน 3 สวนคือ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ข อ มู ล ทั่ ว ไ ป 
แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บพฤติ กรรม  และ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ  

การวิเคราะหขอมูล 
 ทํ า ก า ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล โ ด ย ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ความถี่ (Frequency)  
รอยละ(percentage)  คาเฉลี่ย(Mean)  และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับนักทองเที่ยว 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิงจํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.5 
และเพศชายจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 
47.5 อายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 188 คน 
คิดเปนรอยละ 47.0  ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 
สถานภาพสมรส จํานวน 251 คน คิดเปนรอย
ละ 62.8  ทํางานในบริษัทเอกชนจํานวน 101 
คน คิดเปนรอยละ 25.3 มีภูมิลําเนามาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 262 คน คิดเปน
รอยละ 65.5 มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 
10,001-15,000 บาท จํานวน 136 คน คิดเปน
รอยละ 34.0  จุดประสงคในการเขามาพักเพื่อ
พักผอน / ทองเที่ยว จํานวน 222 คน คิดเปน
รอยละ 55.5  
2.ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกเขาพัก
โรงแรมที่จังหวัดหนองคาย   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
เขาพักโรงแรมขนาดเล็ก จํานวน 199 คน คิด
เปนรอยละ 49.8 เขาพักนอยกวา 1 คร้ังตอ
เดือน จํานวน 370 คน คิดเปนรอยละ 92.5  
เขาพัก 1-2 คืนตอคร้ัง จํานวน 238 คน คิดเปน
รอยละ 59.5 ทราบขอมูลจากเพื่อนและคน
รูจักจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.8  
สํารองหองพักโดยใชโทรศัพทจํานวน 314 
คน คิดเปนรอยละ 78.5   บุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเขาพักคือตัวนักทองเที่ยวเอง 
จํานวน 308 คิดเปนรอยละ 77.0  เขาพัก 2 คน 
จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 69.3  เลือกเขา
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พักในราคาต่ํากวา 1,000 บาท จํานวน 149 คน 
คิดเปนรอยละ 37.3 
3. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P’s) ท่ีมีอิทธิพลตอ
นักทองเที่ยวชาวไทยในการเลือกเขาพัก
โรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือบริการมี
อิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือกเขาพัก
โรงแรมในจังหวัดหนองคายโดยรวมใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  ปจจัย
ดานราคามีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการ
เลือกเขาพักโรงแรมในจังหวัดหนองคาย
โดยรวมในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.33 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมี
อิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือกเขาพัก
โรงแรมในจังหวัดหนองคายโดยรวมใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ปจจัย
ด านการสง เสริมการตลาดมี อิทธิพลตอ
นักทองเที่ยวในการเลือกเขาพักโรงแรมใน
จังหวัดหนองคายโดยรวมในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ปจจัยดานพนักงานผู
ใหบริการมีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการ
เลือกเขาพักโรงแรมในจังหวัดหนองคาย
โดยรวมในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.24 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพล
ตอนักทองเที่ยวในการเลือกเขาพักโรงแรมใน
จังหวัดหนองคายโดยรวมในระดับมากโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการมีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการ
เลือกเขาพักโรงแรมในจังหวัดหนองคาย
โ ด ย ร ว ม ใน ร ะ ดั บ ม า ก โ ด ย มี ค า เ ฉ ลี่ ย       
เทากับ 4.32 

สรุปผลการศึกษา 
1.ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับนักทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุระหวาง 40-49 ป การศึกษาปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส ทํางานในบริษัทเอกชน มี
ภูมิลําเนามาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
รายไดตอเดือนอยูระหวาง  10,001-15,000 
บาท จุดประสงคในการเขาพักเพื่อพักผอน / 
ทองเที่ยว 
2. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการเลือกเขา
พักโรงแรมที่จังหวัดหนองคาย   

นักทองเที่ยวสวนใหญเลือกเขาพัก
โรงแรมขนาดเล็ก เขาพัก 1-2 คืนตอคร้ัง 
ทราบขอมูลจากเพื่อนและคนรูจัก สํารอง
หองพักโดยใชโทรศัพท บุคคลที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเขาพักคือตัวนักทองเที่ยวเอง เขา
พักจํานวน 2 คน เลือกหองพักในราคาต่ํากวา 
1,000 บาท 
 3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวชาวไทย
ในการเลือกเขาพักโรงแรมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย 

พบว าป จจั ยด านผลิตภัณฑห รือ
บริการมีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวในการเลือก
เขาพักมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 
รองลงมาคือปจจั ยด านชองทางการจัด
จําหนายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ดานราคามี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 กระบวนการใหบริการมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.32  ดานสงเสริมการตลาดมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ดานพนักงานผูใหบริการ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และดานลักษณะทาง
กายภาพมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 
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ขอเสนอแนะและนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
1. ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 

1.1 ดานผลิตภัณฑหรือบริการ จาก
ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญดานผลิตภัณฑหรือบริการทุกดาน
อยูในระดับมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมี
บริการนําเที่ยวที่ประเทศลาว มีบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม หองพักมีหลายประเภทใหเลือก 
มีบริการการอินเตอรเน็ตในหองพัก ดังนั้น
ผูประกอบการหรือผูที่ เกี่ยวของควรมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริการดังกลาวเพื่อเปน
การตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ที่เดินทางเขามาพักซึ่งจะสงผลใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจในบริการของโรงแรมมาก
ยิ่งขึ้น 

1.2 ดานราคา จากผลการวิจัยพบวา
นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญดานราคา
ในระดับมาก  ซ่ึงประกอบดวยดานราคา
หองพักไมแพง เหมาะสมกับคนไทย หองพัก
มีราคาที่ เหมาะสม หองพักมีราคาใหเลือก
หลายราคา ดังนั้นผูประกอบการหรือเกี่ยวของ
ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงกล
ยุทธดานราคาเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาที่เปนคนไทยใหมากที่สุด    

1.3 ดานสถานที่หรือชองทางการจัด
จําหนาย จากผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยว
ชาวไทยใหความสําคัญดานสถานที่ในระดับ
มาก ซ่ึงประกอบดวยที่ตั้งโรงแรมเหมาะสม 
การคมนาคมสะดวกสบาย มีที่จอดรถเพียงพอ 
ดังนั้นผูประกอบการที่มีโรงแรมตั้งอยูหางไกล
ควรจัดใหมีรถรับสงไปยังสถานที่สําคัญตางๆ

และหาที่จอดรถใหเพียงพอกับความตองการ
ของลูกคา 
 1.4 ดานการสงเสริมการตลาด จาก
ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดใน
ระดับมาก  ดังนั้นผูประกอบการควรให
ความสําคัญในเรื่องการใหสวนลดพิ เศษ
ในชวงลูกคานอย จัดใหมีผลไมและน้ําดื่มให
ฟรี ใหสวนลดสําหรับลูกคาที่ทํางานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนการดึงดูดใจใหลูกคา
เขาพักโรงแรมปริมาณเพิ่มขึ้น   

1.5 ดานพนักงานผูใหบริการ จาก
ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญดานพนักงานผูใหบริการในระดับ
มาก ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญ
เกี่ ยวกับการสรรหาบุคลากร  เพื่ อใหได
พนักงานที่มีความเหมาะสมกับงานบริการ มี
ใจรักงานบริการ ใหการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพิ่มความรู เพิ่มทักษะความ
ชํานาญและทําใหพนักงานสามารถทํางานไดดี
ยิ่งขึ้น 

1.6 ดานลักษณะทางกายภาพ จาก
ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญดานลักษณะทางกายภาพในระดับ
มาก ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการมีถนนเขา – ออกไดสะดวกสบาย 
มีการตกแตงสถานที่ทั้งภายในและภายนอก
อยางเหมาะสม โรงแรมที่โดดเดนและมีช่ือ
สามารถมองเห็นไดชัดเจน สภาพแวดลอม
โดยรวมของโรงแรมใหดี เปนสิ่งดึงดูดใจให
นักทองเที่ยวเลือกเขาพักโรงแรมเพิ่มมากขึ้น 
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1.7 ดานกระบวนการใหบริการจาก
ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยให
ความสําคัญดานกระบวนการใหบริการใน
ระดับมาก  ดั งนั้ นใน เรื่ อ งกระบวนการ
ใหบ ริการ  ผู ประกอบการควรคํ านึ ง ถึ ง
กระบวนการใหบริการ  ไมควรจะยุ งยาก
ซับซอนเสียเวลามาก เพราะลูกคาไมตองการ
เสียเวลารอคอยนานและเพิ่มความปลอดภัย
ใหกับลูกคาที่เขาพัก     
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในอนาคต 
              2.1 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปน
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยว
ชาวไทยในการเลือกเขาพักโรงแรมที่จังหวัด
หนองคายเทานั้น ดังนั้นผูที่จะทําวิจัยในครั้ง

ตอไปควรทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
นั กท อ ง เที่ ย วช า วต า งช าติ แ ละควรจะ
ทําการศึกษาในขอบเขตที่กวางหลายจังหวัด
จะทําใหไดขอมูลและเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น 

2.2 ควรมีการศึกษาความเปนไปได
ในการปรับปรุงและพัฒนาดานการใหบริการ
ของธุรกิจโรงแรมเพื่อเปนการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาหรือนักทองเที่ยวที่เขา
มาพัก 

2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยและชาว
ตางประเทศในการเลือกเขาพักโรงแรมเพื่อจะ
ไดทราบวามีปจจัยตัวใดบางที่มีอิทธิพลในการ
เลือกเขาพักโรงแรม 
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