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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวใน          
การเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสารธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยท าการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ านวน 400 คน โดยใช้
สูตรของกัลยา วานิชย์บัญชา (2554) ซึ่งใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากร 
ที่แน่นอน มีเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาร่วมกับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการด้านความสามารถในการเข้าถึงอยู่ในระดับมาก          
( = 3.97)  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเส้นทางเดินทางคมนาคมในการเดินทางมีความสะดวกสบายมากและ
มีจุดจอดรถเป็นระยะสามารถเลือกลงระหว่างทางได้  ลองลงมาคือ ด้านด้านสิ่งอ านวยความสะดวก                
( = 3.83) มีห้องน  าสะอาดและเพียงพอมากที่สุดและรถมีสภาพที่ดี  ด้านการบริหารจัดการ  ( = 3.81)     
มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในการเดินทางโดยละเอียดมากและมีการจัดระเบียบราคาค่าโดยสารอย่างเหมาะสม เช่น 
ราคาเท่ากันทั งวันปกติและวันหยุด ด้านสิ่งดึงดูดใจ (  = 3.75) นักท่องเที่ยวมีความต้องการแหล่งท่องเที่ยวมี
ความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมมากและสถานที่ท่องเที่ยวสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของชุมชนน าเสนอวิถีชีวิต
ชุมชนที่ยังคงสืบทอดและระดับที่น้อยสุดคือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ( = 3.36) นักท่องเที่ยวมี        
ความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสนุกสนาน 
  
ค าส าคัญ : ความต้องการของนักท่องเที่ยว, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ระบบขนส่งสาธารณะ 
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Abstracts 

 This research aimed to study the needs of Thai tourists who traveled to the Lao 
People’s Democratic Republic by republic transportation from the bus terminal 1 Udonthani.  
A sample of 400 Thai tourists was analyzed using a quantitative research instruments and 
statistical methods. The descriptive statistics was used for data analysis. 
 The research showed that the accessibility needs of Thai tourists who traveled to 
Laos was in high level (  =3.97) . The tourists can access the transportation easily, there 
were a lot of bus stops a long the ways. The amenities is as followed ( =3.83), there were 
enough clean toilets and good condition cars. The administration was in the nice situation 
( =3.81), there were costumer service who can give the journey information clearly. The 
attraction ( =3.75), the tourists needed to travel for outstanding travel attentions like 
cultural or identity of folkways. The lowest level of Satisfaction is activities ( =3.36), the 
tourists needed more various and entertaining activities. 
 
Key words : Tourists’ needs The Lao People’s Democratic Republic, The First Transport 
Station of Udonthani.  
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บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ หรือนันทนาการรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดขึ น
ระหว่างเวลาว่าง มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยไม่ค านึงว่าระยะทางนั นจะใกล้หรือไกล และการเดินทางนั นจะมีการพักแรมค้างคืนหรือไม่ ทั งนี 
เพ่ือการเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการทางกายภาพเพ่ือสนองความ
ต้องการในแง่การพักผ่อนคลายเครียดในชีวิตประจ าวัน และตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น อีกทั งเป็น
กระบวนการพัฒนาคนในแง่การเรียนรู้ สร้างสมประสบการณ์และวิสัยทัศน์จากการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
(สุธดี ชิดชอบ, 2548) และรถโดยสารประจ าทางเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีบทบาทเป็นอย่างมากใน      
การคมนาคมของประชาชนโดยทั่วไป ปัจจุบันทุกแห่งต่างต้องพ่ึงระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถโดยสารประจ า
ทางในการคมนาคม เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  
 ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี มีพื นที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 1,557,298 คน ใหญ่เป็น
อันดับ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอุดรธานี ห่างจากหนองคายเพียง 54 กิโลเมตร เดินทางโดยใช้
ทางหลวงหมายเลข 2 มุ่งตรงไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาว ข้ามไปยังเมืองท่าเดื่อ ของลาว ซึ่งอยู่หา่งจากนคร
เวียงจันทน์ 20 กิโลเมตร จุดนี ท าให้อุดรธานี เป็นเมืองที่ส าคัญในการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน จังหวัด
อุดรธานี  มีโครงสร้างพื นฐานที่ครบวงจรสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งไปถึงลาวตอนเหนือท าให้ใน
อนาคตจังหวัดอุดรธานี จะมีบทบาทส าคัญมากขึ นในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ไทยรัฐ, 2558) 
 ซ่ึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยังสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีสิ่งดึงดูดใจ คือ การให้บริการและกิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพฤติกรรมอย่างไรในการมาท่องเที่ยว และปัจจัยใดที่
สร้างความต้องการให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาทอ่งเที่ยวทีส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและศึกษาว่าปัจจัย
ด้านใดที่นักท่องเที่ยวควรน าไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานีและพัฒนา            
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพ่ือศกึษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสารธารณะเพ่ือการท่องเที่ยว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
ระเบียบวิจัย 

 จากการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพ่ื อ            
การทอ่งเทีย่วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีวิธีกาด าเนินการวิจัย ดังนี    

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบในการวิจัยในครั งนี ได้ข้อมูลจากแหล่งที่มา      
2 ส่วน ดังนี   

1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยการเลือก
สุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี ได้มาจากการค านวณ เนื่องจาก
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ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั นจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนของ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2554) โดยก าหนดระดับ     
ความเชื่อมั่น 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5%  

 
 

เมื่อ n     แทน   จ านวนตัวอย่าง 
         Z     แทน   ระดับความเชื่อมั่น 95% (Z=1.9 )  
        e     แทน   ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% (e=0.05) 

จ านวนตัวอย่าง      n  =    

                              n  =   384.16 หรือประมาณ 385   
 

โดยได้ชี แจงให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ อธิบายวิธีตอบแบบสอบถามก่อน ให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จากนั นรอเก็บแบบสอบถาม โดยท าการเก็บแบบสอบถาม 400 ชุด ในเดือนเมษายน 
วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  

1.2 แหล่งข้อมูลทติุยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารวิชาการ วารสาร งานวิจัย
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือรวบรวมข้อมูลสรุปผลประกอบการวิจัย 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยใช้ทั งสถิติการพรรณนา (Descriptive Method) และสถิติเชิง

ปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการน าข้อมูลที่ รวบรวมได้มาวิ เคราะห์ถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ในจังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งระดับความต้องการได้ 5 ระดับลิเคอร์ท (Likert Scale) 
และก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี   
   คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการน้อยที่สุด 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั งนี  โดยเกณฑ์การประเมินการค านวณหาความกว้างของอัตราภาคชั น 
(Class interval) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) มีช่วงความกว้างของแต่ระดับ
คะแนน จะมีคา่เทา่กบั 0.80 โดยสามารถแปรค่าเฉลี่ยเป็นความหมายดังนี  
   

คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการปานกลาง 
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  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความต้องการน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง นักท่องเทีย่วมีความต้องการน้อยที่สุด 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ค านวณสถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย     
ร้อยละ 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเทีย่วไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการด้านความสามารถในการเข้าถึงอยู่ในระดับมาก ( = 3.97) รองลงมา 
คือ ด้านด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก (  = 3.83) ด้านการบริหารจัดการ (  =3.81) ด้านสิ่ งดึงดูดใจ               
( = 3.75) และน้อยสุด คือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ( = 3.36) ดังตาราง 
 
ตารางที่ 1  แสดงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะสถานีขนส่งแห่งท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่เดินทางไปยัง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะสถานขีนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 

  ร้อยละ 
ระดับ 

ความต้องการ 

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 3.75 75.10 มาก 
2. ด้านความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) 3.97 79.38 มาก 
3. ด้านด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(Amenity) 3.83 76.50 มาก 
4. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว(Activity) 3.36 67.29 ปานกลาง 
5. ด้านการบริหารจดัการ (Administatian) 3.81 76.15 มาก 

รวม 3.75 74.88 มาก 
 
 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อ
ศึกษาแต่ละด้านแล้ว พบว่า ด้านความสามารถในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงเส้นทางเดินทาง
คมนาคมในการเดินทางมีความสะดวกสบายมาก ( = 4.20) รองลงมา คือ มีจุดจอดรถเป็นระยะสามารถ
เลือกลงระหว่างทางได้ ( =4.14) และระยะเวลาในการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เหมาะสม ( = 3.86) 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวมีความต้องการในเรื่องของสถานีขนส่งมีห้องน  าสะอาดและ
เพียงพอ มากที่สุด ( = 4.79) รองลงมาคือรถมีสภาพที่ดี ( = 3.88) และจุดให้บริการในสถานีขนส่ง      
เช่น จุดจ าหนา่ยตั๋วโดยสารมีป้ายสามารถเห็นได้ชัดเจนและจุดขึ นลงรถ เป็นต้น ( = 3.85) 
 ด้านการบริหารจัดการ นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในการเดินทางโดย
ละเอียดมาก ( = 4.12) รองลงมาคือ ต้องการมีการจัดระเบียบราคาค่าโดยสารอย่างเหมาะสม เช่น ราคา
เท่ากันทั งวันปกติและวันหยุด เป็นต้น ( = 4.02) และเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ( = 3.91) 
 ด้านสิ่งดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวมีความต้องการแหล่งท่องเที่ยวมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมมาก         
( = 4.13) รองลงมา คือ สถานที่ท่องเที่ยวสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของชุมชนน าเสนอวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคง
สืบทอด ( = 3.94) และสถานทีท่่องเทีย่วมคีวามส าคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ( = 3.89)  
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ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายมาก       
( = 4.16) รองลงมา คือ กิจกรรมการท่องเที่ ยวมีความสนุกสนานสร้างความสามัคคี (  = 3.55)            
และกิจกรรมการท่องเที่ยวท าให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( = 3.48) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ด้วยระบบขนส่งสาธารณะสถานีขนส่งแห่งท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยัง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะสถานขีนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 

  ร้อยละ 
ระดับ 

ความต้องการ 

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ (Attraction)    
1.1 สถานท่ีท่องเที่ยวมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม 4.13 82.50 มาก 
1.2 สถานที่ท่องเที่ยวมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรม 
3.89 77.75 มาก 

1.3 สถานที่ท่องเที่ยวสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของชุมชน
น าเสนอวถิีชีวิตชุมชนที่ยังคงสืบทอด 

3.94 78.75 มาก 

1.4 สถานที่ท่องเที่ยวท าให้ความรู้สึกถึงความซาบซึ งใจใน
การท่องเที่ยว เช่น มีบรรยากาศเงียบสงบ สร้างความเพลิดเพลินใจ 
เป็นต้น 

3.05 61.00 ปานกลาง 

1.5 สถานท่ีท่องเที่ยวท าให้เกิดความประทับใจตั งแต่แรกเห็น 3.78 75.50 มาก 
รวม 3.75 75.10 มาก 

2. ด้านความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) 4.20 84.00 มาก 
2.1 เส้นทางเดินทางคมนาคในการเดินทางมีความสะดวกสบาย 3.86 77.15 มาก 
2.2 ระยะเวลาในการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวเหมาะสม 3.85 76.95 มาก 
2.3 ความถี่ของการเดินรถโดยสารมีความเพียงพอต่อการเดินทาง 4.14 82.75 มาก 
2.4 มีจุดจอดรถเป็นระยะสามารถเลือกลงระหว่างทางได้  3.80 76.05 มาก 
2.5 มีการเช่ือมโยงรถสาธารณะหลายรูปแบบเพื่อไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 3.97 79.38 มาก 
รวม 4.20 84.00 มาก 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity)    
  3.1 จุดให้บริการในสถานีขนส่ง เช่น จุดจ าหน่ายตั๋วโดยสาร 
ป้าย สามารถเห็นได้ชัดเจนและจุดขึ นลงรถ เป็นต้น 

3.85 76.95 มาก 

  3.2 รถมีสภาพที่ด ี 3.88 77.50 มาก 
  3.3 สถานีขนส่งมีบริการร้านอาหาร/ร้านขายของที่ระลึก 3.60 72.00 มาก 
  3.4 สถานีขนส่งมีตู้กดเงินสด (ATM) ให้บริการเพียงพอ 3.02 60.30 ปานกลาง 
  3.5 สถานีขนส่งมีห้องน  าสะอาด และ เพียงพอ 4.79 95.75 มากที่สุด 

รวม 3.83 76.50 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยัง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะสถานขีนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี 

  ร้อยละ 
ระดับ 

ความต้องการ 

4.  ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว (Activity)    
  4.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย เช่น วัด คาสิโน 

ช้อปปิ้ง เป็นต้น 
4.16 83.25 มาก 

 4.2 นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ธรรมชาต/ิวัฒนธรรม/ 
ภูมิปัญญา/แหล่งประวัติศาสตร ์

2.61 52.25 ปานกลาง 

  4.3 นักท่องเที่ยวกับชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เช่น ชาวบ้านสอนนักท่องเที่ยวท างานหัตถกรรม เป็นต้น 

3.02 60.45 ปานกลาง 

  4.5 กิจกรรมการท่องเที่ยวท าให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  3.48 69.50 มาก 
รวม 3.36 67.29 ปานกลาง 

5.  ด้านการบริหารจัดการ ( Administration )    
5.1 มีการจัดระเบียบราคาค่าโดยสารอย่างเหมาะสม เช่น 

ราคาเท่ากันทั งวันปกติและวันหยดุ เป็นต้น 
3.48 69.50 มาก 

5.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการมมีนุษยส์มัพันธ์ที่ดี 3.91 78.25 มาก 
5.3 มีการจัดระเบียบความถี่ของการเดินรถของขนส่ง 

สาธารณะแห่งท่ี 1 จังหวัดอุดรธานี เช่น มีรถออกทุกๆ 2 
ช่ัวโมง เป็นต้น 

4.02 80.40 มาก 

5.4 มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในการเดนิทางโดยละเอียด 4.12 82.35 มาก 
5.5 เจ้าหน้าท่ีมีการบริการนักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกัน 3.51 70.25 มาก 

รวม 3.81 76.15 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.75 74.88 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวด้วยระบบขนส่งสาธารณะสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี พบว่า นักท่องเที่ยวมีความความต้องการอยู่
ในระดับมาก ( = 3.75) นักท่องเที่ยวมีความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านการบริหารจัดการ
มากกว่าที่ได้รับบริการในปัจจุบันซึ่งขัดแย้งจากวิจัยของวิจัยของ อลิสา วิภาสธวัช (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
คุณภาพการบริการของรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-พัทยา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของรถตู้โดยสาร 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังส าหรับด้านผู้ ให้บริการสูง กว่าบริการที่ ได้รับในปัจจุบันทุกด้าน           
กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังส าหรับด้านสถานที่และอุปกรณ์สูงกว่าบริการที่ได้รับในปัจจุบันทุกด้าน ยกเว้น
ด้านสถานที่ตั งมีความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังส าหรับด้านการบริการ 
สูงกว่าบริการที่ได้รับในปัจจุบันทุกด้าน ยกเว้นด้านบริการลูกค้าทุกคนด้วยความภาคและเทา่เทียมกัน 

ด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะสถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี นักท่องเที่ยวมีความความต้องการอยู่ในระดับ
มาก โดยนักท่องเที่ยวมีความต้องการด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับที่มาก เจ้าหน้าที่มีการบริการ
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นักท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดระเบียบราคาค่าโดยสารอย่างเหมาะสมมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลในการ
เดินทางโดยละเอียด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีจุดให้บริการในสถานีขนส่ง รถมีสภาพที่ดีและสถานีขนส่งมี
ห้องน  าสะอาด และ เพียงพอ ซึ่งแตกต่างกับวิจัยของ สิริวงษ์ เอียสกุล (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดหนองคาย 
พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้และรถโดยสาร กรณีศึกษาจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย -
ลาว จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมทุกด้ านอยู่ ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจสู งสุด คือ               
ด้านการบริหารจัดการ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการรถตู้และรถโดยสาร 
บริเวณจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย พบว่า 1) ด้านการบริการ ผู้รบับริการ มีความ
ต้องการให้มีการบริการประชาสัมพันธ์เมื่อรถเทียบท่า โดยการมีพนักงานให้ค าแนะน าแก่ผู้โดยสารหรือเอกสาร
ตาราง    การบริการที่ชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 2) ด้านสภาพรถ ผู้รับบริการมี
ความต้องการให้สภาพที่นั่งภายในรถมีขนาดที่พอเหมาะ ไม่เล็กจนเกินไป มีความสะอาดและมีกลิ่นภายในรถท่ีดี 
3) ด้านสถานีรถตู้ผู้รับบริการ มีความต้องการให้จัดเตรียมที่นั่งให้แก่ผู้โดยสารระหว่างรอรถมีอย่างเพียงพอและ
มีความสะอาด 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในครั งนี ได้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานีได้รู้ถึงปัญหาการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังมีการให้บริการหรือแนะน า
แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวน้อยมากและควรปรับปรุงมีการจัดอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ
สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั งต่อไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานีเพ่ือให้นักทอ่งเทีย่วไดมี้การตัดสินใจเดินทางมาใช้บริการไดเ้พ่ิมมากขึ น 
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