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บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะ   

เพ่ือการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวในการเดินทางรถโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยมี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ใช้บริการสถานีขนส่งจังหวัด
อุดรธานีแห่งที่ 1 โดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน           
โดยใช้สูตรของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2554) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ
พรรณนาร่วมกับ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ   

ผลวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.50 และรองลงมาเป็นเพศหญิง          
ร้อยละ 25.50 และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 56.25 มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยัง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนมากที่สุด ร้อยละ 53.75 โดยเมืองหรือแขวง      
ที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปมากที่สุดคือ วังเวียง ร้อยละ 48.75 โดยนักท่องเที่ยวนิยมพักแรม 2 คืน          
ร้อยละ 37.25 โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องการท ามากที่สุดคือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ร้อยละ 51.25 
ซึ่งสาเหตุที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี  ส่วนมาก
จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงและประหยัด ร้อยละ 42.50 และมีความสะดวกสบาย ร้อยละ 25.00  

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ระบบขนส่งสาธารณะ, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ABSTRACTS 

This research aims to study the passenger behavior on public transport to the Lao 
People's Democratic Republic. At the Udon Thani Bus Terminal. It the samples of this study 
were 400 tourists who traveled to Lao’s PDR by the public bus. The samples were collected 
at the Udon Thani Bus Terminal at this study is a questionnaire the data were analyzed with 
the descriptive statistics with mean and percentage. 

The results of this study indicated that the samples mostly were males (74.50%) and 
females (25.50%), aged 21-30 years old (56.25%). The main purpose of travel to Lao People's 
Democratic Republic was for relaxation (53.75% ). The most popular city or Sub-district for 
the samples was Vang Vieng (48.75%). The samples preferred stay for two nights (37.25%). 
The most wanted tourist activity was travel for nature (51.25% ). The main reason of using 
public transport of bus terminal in Udon Thani was due to inexpensive cost (42.50% ), and 
convenience (25.00%).  
 
Keywords: Tourists’ Behaviors, Public Transport, Lao People's Democratic Republic 
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บทน า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบ

เศรษฐกิจของโลกไปแล้ว เป็นที่ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอยู่ในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรม
ส าคัญของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย  ซึ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมารายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ ในล าดับ 1 หรือ 2 มาโดย
ตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการสั่งสินค้าออกอ่ืน ๆ เป็นที่ตระหนักดีว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ได้เป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาทเด่นชัดในตลอดสี่ทศวรรษที่ผ่านมาความส าเร็จ  
โดยรวมหรือบางส่วนนั้น ย่อมมาจากพลังของฟันเฟืองหรือพลังขับเคลื่อนทั้งส่วนเล็กและส่วนน้อยที่ช่วยกัน
ผลักช่วยกันดัน ให้ อุตสาหกรรมนี้ เคลื่อนไหวไปข้างหน้ าอย่างไม่หยุดยั้ ง และแสดงบทบาทน าใน                
การเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซ่ึงน าไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้และ       
การลงทุนในธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่ องมากมายหลายร้อย สาขาเป็นการสร้างความมั่ งคั่ งให้กับประชาชน                
และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ และน าไปสู่ความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550) 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น รัฐบาลได้ส่งเสริม      
การท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจังต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คาดว่าในปี พ.ศ. 2553 จะมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยจ านวนประมาณ 88 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ
ประมาณ 413,000 ล้านบาท กระจายไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ปิยวรรณ คงประเสริฐ, 2551) จากข้อมูล 
ที่มีการรวบรวมตลอดปี 2555 มีนักท่องเที่ยวไทย เที่ยวไทยกว่า 112 ล้านคน รายได้กว่า 500,000 ล้านบาท 
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมีถึง 22.30 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 960,000 ล้านบาท 
โดยเฉพาะช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ เป็นไปอย่างคึกคักในทุกภูมิภาค  โดยเฉพาะจังหวัดหลักการ
ท่องเที่ยว ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ พัทยาและขอนแก่น มีอัตราการเข้าพักที่สูง อีกทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วังน้ าเขียว ภูเรือ ภูกระดึง 
จังหวัดเลยและมอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ ส่งผลให้จ านวนและรายได้จากการท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นกว่า 13,000 
ล้านบาท จากจ านวนนักท่องเที่ยวกว่า 2.3 ล้านคน โดยอัตราเข้าพักภาคตะวันออกสูงสุดถึง 90 เปอร์เซ็นต์    
มีจ านวนนักท่องเที่ยว กว่า 700,000 คน ขณะที่ภาคเหนือมีถึง 480,000 คน ซึ่งภาคเหนือสร้างรายได้มาก
ที่สุด 3,500 ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ออนไลน์, 2556) 

รถโดยสารประจ าทางเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีบทบาทเป็นอย่างมากใน การคมนาคม ทุกแห่ง
ต่างต้องพ่ึงระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารประจ าทางใน การเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในย่านชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชาชนสูง และการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและจังหวัดอุดรธานี 
ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอุดรธานี ห่างจากหนองคายเพียง 54 กิโลเมตร ซึ่งอยู่
ห่างจากนครเวียงจันทน์ 20 กิโลเมตร จุดนี้ท าให้อุดรธานีเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อุดรธานีมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครบวงจรสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งไปถึงลาวตอน
เหนือ ท าให้ในอนาคตจังหวัดอุดรธานี จะมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าของ    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ไทยรัฐ, 2558) ผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
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ท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือศึกษาว่ามีวัตถุประสงค์ใน   
การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบใด และมีพฤติกรรมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นอย่างไร รวมถึง          
การให้บริการต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางรถโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการ
ท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการ
ท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป ท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งไม่
ทราบจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่แน่นอน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณ ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่  แน่นอนของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2554) โดย ก าหนดระดับความ
เชื่อมั่น 95% และยอมให้ คลาดเคลื่อนได้ 5% ใช้แบบสอบถามแจกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และสถิติเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ 

สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Method)  ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนาเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะฐานข้อมูล เพ่ือน าเสนอข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการใช้ร้อยละเพ่ือ
ลดการกระจายของตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยด้านเฉพาะของบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน  จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ปั จจุบัน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องการท ามากที่สุดในสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาเหตุที่ท่านเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไปสาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาวของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ในจังหวัดอุดรธานีมากที่สุด 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ถึง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ในจังหวัดอุดรธานี  โดยแบ่งระดับความต้องการได้ 5 ระดับ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) และก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 

  
5 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการมากที่สุด  

   4 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาก 
3 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการน้อย  
1 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการน้อยที่สุด  
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เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 
ในจังหวัดอุดรธานีของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การค านวณหาความกว้างของอัตราภาคชั้น ก าหนดเป็นช่วง
คะแนน 5 ระดับได้ดังนี้ 

คะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการมากที่สุด 
คะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาก 
คะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการปานกลาง 

   คะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการน้อย 
คะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง  นักท่องเที่ยวมีความต้องการน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณสถิติค่าความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร ใช้การประมวลผลข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ซึ่ งประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ลักษณะพฤติกรรม               
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยว เพศชาย ร้อยละ 74.50 และรองลงมาเป็นเพศหญิง     
ร้อยละ 25.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.50 สอดคล้องกับอายุของนักท่องเที่ยวช่วงอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 56.25 ส่วนมากจะประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 48.75 
และลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 26.25 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10 ,001-20,000 บาท             
ร้อยละ 42.50 และ 20,001-30,000 บาทร้อยละ 31.25 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดอุดรธานี       
ร้อยละ 50.00 และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 21.25 อ่ืน ๆ ร้อยละ 28.75 ดั งตารางที่  1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
1. ชาย 298 74.50 
2. หญิง 102 25.50 

รวม 400 100.00 
อาย ุ   

1. ไม่เกินหรือเท่ากับ 20 ปี 75 18.75 
2. 21-30 ปี 225 56.25 
3. 31-40 ปี 100 25.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา   
1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี 100 25.00 
2. ปริญญาตร ี 250 62.50 
3. สูงกว่าปริญญาตร ี 50 12.50 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   

1. นักเรียน/นักศึกษา 50 12.50 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 50 12.50 
3. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน 105 26.25 
4. ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 195 48.75 

รวม 400 100.00 
รายได้ต่อเดือน   

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 50 12.50 
2. 10,001-20,000 บาท 170 42.50 
3. 20,001-30,000 บาท 125 31.25 
4. มากกว่า 30,000 บาท 55 13.75 

รวม 400 100.00 
จังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน   

1. จังหวัดอุดรธาน ี 200 50.00 
2. จังหวัดขอนแก่น 75 18.75 
3. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 85 21.25 
4. จังหวัดบึงกาฬ 40 10.00 

รวม 400 100.00 

 
ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะสถานีขนส่งผู้ โดยสารแห่งที่  1 จังหวัดอุดรธานี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่                 
มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ่ือท่องเที่ยวพักผ่อนมากที่สุด    
ร้อยละ 53.75 นอกจากนั้นเพ่ือประชุม สัมมนา จัดงานเลี้ยง ร้อยละ 18.75 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 15.00         
โดย  เมืองหรือแขวงที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปมากที่สุดคือ วังเวียง ร้อยละ 48.75 รองมาจะเป็นเวียงจันทน์           
ร้อยละ 26.25 และหลวงพระบาง ร้อยละ 12.50 และชอบเดินทาง 2 -3 คน มากที่สุด ร้อยละ 56.25            
ซึ่งรองลงมาจะเดินทางคนเดียว ร้อยละ 18.75 และเดินทางมากกว่า 5 คน ร้อยละ 13.75 โดยนักท่องเที่ยว
นิยมพักแรม 2 คืน ร้อยละ 37.25 และพักแรม 1 คืน ร้อยละ 26.25 โดยส่วนมากค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยว 
เตรียมใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละครั้งส่วนมาก 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 54.75 และ มากกว่า 10,000 
บาท ร้อยละ 23.00 ทราบข้อมูลจากเว็บไซต์มากท่ีสุด ร้อยละ 56.25 นอกจากนั้นจะเป็นเพ่ือน ร้อยละ 18.75 
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และบริษัทน าเที่ยว ร้อยละ 12.50 โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องการท ามากที่สุดคือ การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ร้อยละ 51.25 รองลงมาจะเป็นการซื้อสินค้า ร้อยละ 23.75 และการท าบุญไหว้พระ ร้อยละ 18.75 
ซึ่งสาเหตุที่นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานีส่วนมาก
จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง และประหยัด ร้อยละ 42.50 รองลงมาคือมีความมั่นใจว่าปลอดภัย ร้อยละ 26.25 และ 
มีความสะดวกสบาย ร้อยละ 25.00 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย

 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

1. ท่องเที่ยวพักผ่อน 215 53.75 
2. ท าธุรกิจ/ค้าขาย 20 5.00 
3. เยี่ยมญาต ิ 30 7.50 
4. ประชุม/สัมมนา/จดังานเลีย้ง   75 18.75 
5. อื่น ๆ 60 15.00 

รวม 400 100.00 
เมืองหรือแขวงที่จะเดินทางไป   

1. เวียงจันทน์ 105 26.25 
2. วังเวียง 195 48.75 
3. หลวงพระบาง 50 12.50 
4. อื่น ๆ 50 12.50 

รวม 400 100.00 
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง   

1. เดินทางคนเดียว 75 18.75 
2. 2-3 คน 225 56.25 
3. 4-5 คน 45 12.25 
4. มากกว่า 5 คน 55 13.75 

รวม 400 100.00 
ระยะเวลาที่เข้าพ านักในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว   

1. เดินทาง ไป–กลับ 59 14.75 
2. พักแรม 1 คืน 107 26.75 
3. พักแรม 2 คืน 149 37.25 
4. พักแรมมากกว่า 2 คืน 85 21.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว พบว่า ระยะเวลาที่เข้าพ านักในสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว พักแรม 2 คืน ร้อยละ 37.25 
นอกจากนั้นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุดการซื้อสินค้า ร้อยละ 23.75 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย        
ของ ศรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน พบว่า มีระยะเวลาการเดินทางมาพักค้างคืน มากกว่าเดินทางเช้าเย็นกลับ 
นอกจากนั้นมีการเลือกซ้ือสินค้าหรือของที่ระลึกประเภทผ้าทอมือมากท่ีสุด 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายจ่าย   

1. 1-5,000 บาท 89 22.25 
2. 5,001-10,000 บาท 219 54.75 
3. มากกว่า 10,000 บาท 91 23.00 

  รวม 400 100.00 
สื่อหรือช่องทางที่รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
มากที่สุด 

  

1. เว็บไซต ์ 225 26.25 
2. เพื่อน 75 18.75 
3. ครอบครัว 25 6.25 
4. บริษัทน าเที่ยว 50 12.25 
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 25 6.25 

รวม 400 100.00 
กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีต้องการท ามากที่สุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

  

1. ท าบุญไหว้พระ 75 18.75 
2. ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ 205 51.25 
3. ซื้อสินค้า 95 23.75 
4. ท่องเที่ยววัฒนธรรม/ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ 25 6.25 

รวม 400 100.00 
สาเหตุที่เลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัด
อุดรธาน ี

  

1. มีความมั่นใจว่าปลอดภยั 105 26.25 
2. มีความสะดวกสบาย 100 25.00 
3. การให้บริการดี/พนักงานพูดจาไพเราะ 25 6.25 
4. ประหยดั/ค่าใช้จ่ายไมสู่ง 170 42.50 

 รวม 400 100.00 
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การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการขนส่งโดยสารสาธารณะ 
แห่งที่  1 จังหวัดอุดรธานี พบว่า สื่อหรือช่องทางที่นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทราบจากเว็บไซต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 นอกจากนั้นกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวที่ต้องการท ามากที่สุด คือ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซื้อสินค้า และท าบุญไหว้พระ ซึ่งสอดคล้อง
กับวิจัยของ ชุมพล รอดแจ่ม (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม อ าเภอ      
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า การตัดสินใจในการมาท่องเที่ยว ในอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี       
ได้แก่ การแสวงหาสถานที่ ท าบุญการมาไหว้พระมีการทราบข้อมูลจากเว็บไซต์มากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการขนส่งรถโดยสารสาธารณะของสถานีแห่ง
ที่ 1 จังหวัดอุดรธานี เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว มีการเดินทางขนส่งในแต่ละวันเพียงรอบเดียวในช่วงเช้า  และควรส่งเสริมการเดินทาง             
ให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว โดยการเพ่ิมรอบในการเดินทางไปยังสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ช่วงฤดูการท่องเที่ยวในเดือน มีนาคม – ตุลาคม 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อ 

ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีความต้องการใช้รถโดยสารสาธารณะของสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือที่จะปรับปรุงและส่งเสริมอย่างถูกต้องและตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
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