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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวต�ำบลเชียงคาน และปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวซ�้ำ  ด้วยแบบ
จ�ำลองการวิเคราะห์ความอยู่รอด (Survival Analysis) ผลของการศึกษาท�ำให้ทราบว่าสิ่งดึงดูด
และความประทับใจของนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีม่ ตี อ่ เชียงคานมากทีส่ ดุ คือเรือ่ งของสภาพแวดล้อม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคนเมือง
ทีเ่ ป็นคนหนุม่ สาว และมีรายได้ตอ่ เดือนไม่มากนัก นอกจากนี้ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ คยไปเทีย่ ว
เชียงคานมาแล้วครั้งหนึ่ง ระยะเวลาการไปเที่ยวเชียงคานซ�้ำของนักท่องเที่ยวเหล่านี้มีเป็นไป
ในทิศทางตรงกันข้ามกับระยะทาง คือ ถ้าระยะทางห่างไกลขึ้น นักท่องเที่ยวจะมีแนวโน้ม
ที่จะกลับมาเยือนเชียงคานช้าลง
ค�ำส�ำคัญ: ระยะเวลา  การท่องเที่ยว  กลับมาเที่ยวซ�้ำ

Abstract

The purposes of this research were the following: 1) to study the basic
characteristics of Thai tourists coming to Chiangkhan, and 2) to examine factors affecting
the length of time before which tourists will return to Chiangkhan, using survival analysis.
The major findings are that the most important aspects drawing tourists to Chiangkhan
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are undoubtedly its environment and traditional way of life. The main group of tourists
coming to Chiangkhan are young Bangkok inhabitants whose monthly income is not
very high. Furthermore, for those tourists who visit Chiangkhan, the length of time before
returning is negatively related to the distance; thus, the longer the distance they have to
travel, the less it is that they will return soon.
Keywords: length of time, tourism, revisit

บทน�ำ
การท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญในการสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทย ซึ่งจะเห็น ได้ว่า นโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมและกระตุ้นให้
มีการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาตลอด ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และได้มีการก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการท่องเที่ยว
ไว้อย่างชัดเจนในฉบับที่ 7 โดยเน้นความส�ำคัญในการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ก ารขนส่ ง
และกระแสโลกส่งผลให้มีการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ทั่วโลกมากขึ้น
รวมถึงสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาไม่กี่ปี
ที่ผ่านมานี้ เริ่มมีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และได้รับความนิยม
อย่างรวดเร็ว
อ�ำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นอ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย เป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและสงบสวยงาม ตั้งอยู่บน
ฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขง และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายทางศิลปกรรมและ
ทางวัฒนธรรมในแห่งเดียวกัน เช่น มีโบราณวัตถุและโบราณสถาน และมีความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ก�ำลังได้รับความนิยมมากขึ้น นักท่องเที่ยว มักจะมา
เชียงคานเพื่อที่จะเห็นสภาพวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม และ
มาเพื่อซึมซับบรรยากาศความสงบของเชียงคาน หรือหลีกหนีความวุ่นวายจาก
ในเมืองเพื่อหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่
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อย่างไรก็ตาม Tourism Authority of Thailand (2010) ได้สรุปปัญหาต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วในอ�ำเภอเชียงคานไว้ ได้แก่ (1) ขาดการบริหารจัดการ
การจัดหาสถานทีเ่ ป็นศูนย์รวมและศูนย์กลางการแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวเชียงคานเพือ่ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามและต้อนรับนักท่องเทีย่ ว
(2) ขาดการจัดการ การพัฒนา การดูแลและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม (3) ขาดการจัดการสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และ (4) ขาดการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่การศึกษาความต้องการเดินทาง
มาท่องเที่ยว ณ อ�ำเภอเชียงคานยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ซึ่งในอนาคต ก็จะมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่อ�ำเภอเชียงคานเพิ่มมากขึ้น
ทัง้ นักท่องเทีย่ วชาวไทย และนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ได้ส�ำรวจข้อมูลนักท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2553 พบว่า มีจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วทัง้ หมดประมาณ 845,707 คน โดยเป็นชาวไทยประมาณ 615,634 คน
และชาวต่างชาติ 230,073 คน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่หันมาท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้น
Seddighi and Shearing (1997) ได้ท�ำการศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ โดยใช้ขอ้ มูลเป็นอนุกรมเวลาตัง้ แต่
ปี 1972-1994 เพื่อศึกษาและพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ในพื้นที่
และเน้นการศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเท่านั้น พบว่า ในระยะสั้น
การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางด้านราคาเปรียบเทียบ
รายได้ทั้งหมดที่แท้จริงหลังจากหักภาษี และ พจน์ความคลาดเคลื่อนที่ถูกต้อง
(Error-Correction Term) ซึ่งสามารถน�ำไปใช้พยากรณ์การผันผวนในระยะสั้น
ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของบริเวณ Northumbria ประเทศอังกฤษได้
ส่วน Lohmann (2004) ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์
การท่องเที่ยวในภูมิภาคยุโรป โดยได้แบ่งเป็นปัจจัยภายนอก ปัจจัยทางด้านการเมือง
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และปัจจัยทางด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งผลการศึกษาได้สรุปไว้ว่า อุปสงค์ทางการท่องเที่ยวที่มีสูง
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ในภูมิภาคยุโรปแสดงถึงศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมีคุณลักษณะ
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ Alegre and Pou (2006) ได้ท�ำการส�ำรวจ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ�ำนวนเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในการท่องเที่ยวและพักผ่อน
ณ สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งๆ โดยมุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะที่เกาะบาเลริค แถบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1993-2003 โดยผลการศึกษาที่ส�ำคัญพบว่า
ราคาการท่องเทีย่ วต่อวันของนักท่องเทีย่ วมีผลท�ำให้การตัดสินใจมาเทีย่ วเป็นระยะ
เวลาที่สั้นลง
ส�ำหรับในประเทศไทย Witchulada (1996) ได้ทำ� การศึกษาเกีย่ วกับปัจจัย
ทีม่ ผี ลกระทบต่ออุปสงค์ การท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วต่างประเทศทีม่ าท่องเทีย่ ว
ในประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ มู ิ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2522-2537 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรายได้ที่ได้รับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศจากประเทศต่างๆ โดยผลการ
ศึกษาพบว่าปัจจัยทางด้านรายได้มีนัยส�ำคัญทางสถิติทุกๆ ประเทศ โดยที่รายได้
เพิม่ ขึน้ ก็จะใช้จา่ ยมากขึน้ ปัจจัยทางด้านดัชนีราคาผูบ้ ริโภค พบว่ามีเพียงออสเตรเลีย
ประเทศเดียวที่มีนัยส�ำคัญ โดยที่ถ้าดัชนีราคาเพิ่มขึ้นก็จะใช้จ่ายน้อยลง ปัจจัยทาง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน พบว่ามีนัยส�ำคัญกับประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถ้าค่าเงินบาทอ่อนตัวลงก็จะท�ำให้มีการใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึน้ ปัจจัยทางด้านค่าโดยสารเครือ่ งบิน พบว่ามีนยั ส�ำคัญกับประเทศญีป่ นุ่ และ
ประเทศอังกฤษ โดยค่าโดยสารเพิ่มขึ้นก็จะท�ำให้การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวลดลง
และปัจจัยทางด้านงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนัยส�ำคัญกับประเทศ
มาเลเซีย ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถ้างบประมาณเพิ่มขึ้น ก็จะท�ำให้
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วน Suriya (2005) ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับ
อุ ป สงค์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ล� ำ ปางโดยใช้ โดยได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ จ าก
นักท่องเทีย่ วในปี พ.ศ. 2546 พบว่าความคาดหวังในเรือ่ งธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวจังหวัดล�ำปางได้มากที่สุด
นักท่องเที่ยวที่ประทับใจมีแนวโน้มที่จะซื้อของที่ระลึกกลับไปและมีแนวโน้มที่จะ
ทดลองไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดขายใหม่ของล�ำปาง นักท่องเที่ยวชาวไทย
มีแนวโน้มที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดล�ำปางมากกว่า 1 ครั้งในรอบปี ซึ่งจ�ำนวนครั้ง
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มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และมีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับรายได้ของนักท่องเที่ยว รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาย
มีแนวโน้มที่จะมาเที่ยวล�ำปางมากครั้งกว่านักท่องเที่ยวหญิง โดยการตัดสินใจ
เที่ยวซ�้ำได้รับอิทธิพลมาจากความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพบว่า ในการศึกษาอุปสงค์
การท่องเที่ยวนั้น ได้มีการแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็นสองวิธีใหญ่ๆ คือ การใช้ข้อมูล
อนุกรมเวลา และวิธกี ารทางอนุกรมเวลา มาศึกษาอุปสงค์ ทัง้ ในรูปแบบของสมการ
เดี่ยว (Witchulada, 1996; Seddighi and Shearing, 1997) เพื่อน�ำมาใช้หาความ
สัมพันธ์ระหว่างความต้องการมาท่องเทีย่ ว และตัวแปรอิสระต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ใช้แบบจ�ำลองอนุกรมเวลาเพือ่ พยากรณ์ความผันผวนในระยะสัน้ ในขณะทีก่ ารศึกษา
อีกวิธีหนึ่ง จะใช้การเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (Lohmann, 2004; Suriya, 2005)
หรือแม้จะใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นอนุกรมเวลา แต่การวิเคราะห์นนั้ ยังคงใช้เทคนิคการวิเคราะห์
แบบข้อมูลภาคตัดขวาง (Alegre and Pou, 2006) โดยจะมีการหาความสัมพันธ์กบั
ตัวแปรทีม่ จี ำ� นวนมากกว่ากรณีการศึกษาทีใ่ ช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา
ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแง่มุมต่างๆ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
เพื่ อ ที่ จ ะน� ำ มาพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในเชี ย งคานเพื่ อ ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยว
โดยใช้ทฤษฎีอุปสงค์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะท�ำให้ทราบได้ว่า
นักท่องเทีย่ วในแต่ละกลุม่ เป้าหมายนัน้ มีความต้องการไปในทิศทางใด และมีความ
ต้องการมากเพียงใด ในการที่จะท�ำให้พวกเขามาเที่ยวเชียงคาน งานวิจัยชิ้นนี้
จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในอ�ำเภอเชียงคาน เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็นระบบระเบียบ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อความต้องการท่องเทีย่ ว
ในอ�ำเภอเชียงคานในแง่มุมต่างๆ รวมไปถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อที่จะ
เลือกเดินทางมาเที่ยวเชียงคานในครั้งต่อๆ ไป
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
อ�ำเภอเชียงคาน และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การตัดสินใจมาเที่ยวซ�้ำ 
และระยะเวลาการท่องเทีย่ วซ�ำ 
้ ซึง่ เป็นการศึกษาข้อมูลแบบภาคตัดขวางตามแนวทาง
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ในการศึกษาและตัวแปรต่างๆ ที่มีอยู่ในงานของ Suriya (2005) และ Alegre and
Pou (2006) การศึกษาจะอยู่ในเฉพาะต�ำบลเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ซึ่งเป็นบริเวณเฉพาะที่จะพบนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยจะเก็บข้อมูลตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ภายในต�ำบลเท่านั้น เช่น ถนนชายโขง แก่งคุดคู้ หรือ ภูทอก
ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะมารวมกันเป็นจ�ำนวนมาก และจะเก็บข้อมูล
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยจะศึกษาเน้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
เพราะช่วงระยะเวลาทีท่ ำ� การเก็บข้อมูล เป็นช่วงทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมจี ำ� นวน
น้อย เมือ่ เทียบกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆ ในประเทศไทย เนือ่ งจากเชียงคานเพิง่ เริม่
เป็นที่รู้จักในนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และในการเก็บข้อมูล ในช่วงระยะเวลา
การเก็บข้อมูลในช่วงสั้นๆ นั้น มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจ�ำนวนน้อย ซึ่ง
ถ้าต้องการจะให้ได้ขอ้ มูลของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติดว้ ยนัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เนื่องจากในการเก็บแบบสอบถาม นักท่องเที่ยว
บางคนมากันเป็นกลุ่มหรือเป็นครอบครัวจะตอบโดยใช้จ�ำนวนเงินที่ตนเองเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของทั้งกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งอาจท�ำให้ตัวเลขสูงกว่าความเป็นจริง

การสอบทวนพื้นที่ เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ ก ารศึ ก ษาเอกสารฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การท่องเทีย่ วเชียงคานทางอินเตอร์เน็ตและตามหน่วยงานต่างๆ และงานวิจยั ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวด้วยแบบสอบถาม โดยที่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ในต�ำบลเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และน�ำข้อมูลต่างๆ มาประมวลผล
ข้อมูลโดยแบบจ�ำลองต่างๆ ทางสถิติ เพื่อหาทิศทางความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวโดยจ�ำนวนตัวอย่างที่ใช้ จะเก็บจาก
นักท่องเที่ยวจ�ำนวน 856 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenient
Sampling) เพื่อที่จะได้ทราบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่เชียงคานนั้นประกอบ
ไปด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติอย่างไร
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
เพื่อส�ำรวจลักษณะของนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน ณ ต�ำบลเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ� ำเป็นส�ำหรับการสร้างวิเคราะห์อุปสงค์
การท่องเที่ยว ส�ำหรับเนื้อหาโดยย่อของแบบสอบถามได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
เชิงประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
อื่นๆ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลา
การตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ�้ำ
การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อจ�ำนวนคืนทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะพักค้างแรม
และการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ�้ำของนักท่องเที่ยว โดยใช้แบบจ�ำลองการวิเคราะห์
ความอยู่รอด (Survival Analysis) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการ Cox Proportional
Hazard หรือ Cox Regression เป็นวิธกี ารทางสถิตเิ พือ่ ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามทีส่ นใจ กับตัวแปรอิสระต่าง ๆ ตัง้ แต่หนึง่ ตัวขึน้ ไป โดยเป็นข้อมูล
ทีม่ ชี ว่ งเวลาเข้ามาเกีย่ วข้องและมีลกั ษณะเป็น Censored Data ซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ มา
โดย Cox (1972) และมีหลักการวิเคราะห์เหมือนกับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
(Multiple Regression) ทั้งนี้ตัวแปรตามในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เป็น
ตัวแปรต่อเนื่อง แต่ใน Cox Proportional Hazard Model ตัวแปรตามเป็นฟังก์ชัน
ความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ณ เวลา t และตัวแปรอิสระสามารถเป็นได้
ทัง้ ตัวแปรเชิงปริมาณ และตัวแปรเชิงกลุม่ ทีไ่ ม่ขนึ้ กับเวลาโดยมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้นคือ
อิทธิพลของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในสมการจะเท่ากันตลอดระยะเวลาของการศึกษา
นั่นคือสัดส่วนของอิทธิพลของตัวแปรอิสระระหว่างกลุ่มหรือทุกหน่วยการศึกษา
จะมีค่าคงที่ และตัวแปรอิสระแต่ละตัวไม่ขึ้นกับเวลา โดยสามารถเขียนตัวแบบได้ ดังนี้
h (t) = h0 (t) exp (b1X1 + L + bkXk)
h (t) คือ อัตราการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ณ เวลา t
h1 (t) เรียกว่า ความเสี่ยงฐาน (Baseline hazard) ซึ่งหมายถึงความเสี่ยง
ของแต่ละบุคคลเมื่อตัวแปรอิสระมีค่าเท่ากับ 0
b1,..., bk คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ
X1,..., Xk คือ ตัวแปรอิสระ
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�ำการส�ำรวจนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ อ�ำเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 856 คน พบว่า จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ที่เป็นชายมีสัดส่วนร้อยละ 62.62 ซึ่งมากกว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เป็นหญิงที่มี
เพียงร้อยละ 37.38 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยงเชียงคานนั้น จะอยู่ใน
ช่วงอายุ 21 ปี ถึง 30 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 45.33) รองลงมา คือเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ใน
ช่วง 31 ปี ถึง 40 ปี (ร้อยละ 23.13) ซึ่งผลการส�ำรวจก็สอดคล้องกับการส�ำรวจ
ณ แหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ๆ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วมักจะเป็นคนหนุม่ สาว มากกว่าเป็นเยาวชน
หรือคนชรา นอกจากนี้ยังพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเชียงคานไม่ได้
เป็นผู้มีรายได้ (ต่อเดือน) มากนัก โดยจะเห็นว่าหนึ่งในสามของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนต�่ำกว่า 10,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากเชียงคานเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยค่อนข้างต�่ำ อาทิ ค่าค้างแรมตามทีพ่ กั แบบต่างๆ ซึง่ ส่วนใหญ่
จะอยู่ที่ประมาณ 300-400 บาทต่อคืน ท�ำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จูงใจให้ผู้ที่มี
รายได้ไม่มากนักมาเที่ยวที่แห่งนี้
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจ�ำนวนมาก มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
66.82 ทั้งนี้ นับรวมนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีด้วย
แสดงว่า เชียงคาน เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด
โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี อ ยู ่ ส ามกลุ ่ ม ด้ ว ยกั น คื อ กลุ ่ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
(ร้อยละ 25.47) กลุ่มข้าราชการ (ร้อยละ 26.40) และกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน
(ร้อยละ 26.99) ซึง่ จะเห็นว่า นอกจากนัน้ จะเป็นผูป้ ระกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 12.85)
และกลุม่ พ่อบ้านแม่บา้ น (ร้อยละ 1.99) ซึง่ ก็มเี พียงจ�ำนวนน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับ
สามกลุ่มที่กล่าวมา นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคานส่วนใหญ่แล้ว เป็นผู้ที่ยังไม่ได้
แต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 71.38 ซึง่ ก็สอดคล้องกับช่วงอายุของนักท่องเทีย่ วทีม่ าเทีย่ ว
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว มาเที่ยวกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ ของตนเอง นอกจากนี้
การที่สังคมไทยสมัยใหม่นิยมอยู่ด้วยกันมากขึ้นโดยไม่แต่งงาน ก็อาจท�ำให้ผลการ
ส�ำรวจมีผู้ที่แสดงสถานภาพว่าโสดมากขึ้น
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ�ำเภอเชียงคานจ�ำแนกตามระยะ
การเดินทาง ในปี พ.ศ. 2554
ระยะทางในการเกินทาง
น้อยกว่า 100 กิโลเมตร
ตั้งแต่ 100 ถึง 199
ตั้งแต่ 200 ถึง 299
ตั้งแต่ 300 ถึง 399
ตั้งแต่ 400 ถึง 499
ตั้งแต่ 500 ถึง 599
ตั้งแต่ 600 กิโลเมตร เป็นต้นไป
ข้อมูลไม่ครบ
รวม
ที่มา: จากการส�ำรวจ
หมายเหตุ: ข้อมูลไม่ครบ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตอบ

จ�ำนวน
90
88
132
55
62
327
96
6
856

ร้อยละ
10.51
10.28
15.42
6.43
7.24
38.20
11.21
0.70
100.00

จากตาราง นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ทเี่ ดินทางไปเทีย่ วเชียงคานนัน้ จะมีระยะ
การเดินทางระหว่าง 500-599 กิโลเมตร (ร้อยละ 38.20) ซึง่ จากการส�ำรวจจะพบว่า
คนกลุ่มนี้คือนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล�ำเนาอาศัยอยู่ในภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนกรุงเทพมหานครชอบไปสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีลักษณะแบบเชียงคานที่ได้หลีกหนีความจ�ำเจของการใช้ชีวิตแบบคนเมือง
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคานนั้น รู้จักเชียงคานจากการบอกต่อของคนรู้จัก
มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 61.80 รองลงมาคือการเข้าไปสืบค้นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต และสิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ ดังนั้นที่เชียงคานเป็นที่รู้จัก
ในหมู่เหล่านักท่องเที่ยวได้ จึงเกิดจากการเล่ากันปากต่อปากและการเล่าผ่าน
ทางเว็บไซต์ต่างๆ นั่นเอง แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดขาย
ผู้คนจะหลั่งไหลมาเองโดยที่อาจไม่ต้องโฆษณาในช่องทางอื่นมากนัก
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ�ำเภอเชียงคานจ�ำแนกตามประเภท
ของสถานที่พัก ในปี พ.ศ. 2554
ที่พักหรือตั้งใจจะพัก
โรงแรม
เกสท์เฮาส์
โฮมเสตย์
รีสอร์ท
บ้านญาติ/เพื่อน
วัด/สถานศึกษา
ไม่พักแวะมาเฉยๆ
กางเต้นนอนนอกสถานที่พัก
อื่นๆ
ข้อมูลไม่ครบ
รวม
ที่มา: จากการส�ำรวจ
หมายเหตุ: ข้อมูลไม่ครบ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตอบ

จ�ำนวน
81
158
327
75
65
3
102
42
1
2
856

ร้อยละ
9.46
18.46
38.20
8.76
7.59
0.35
11.92
4.91
0.12
0.23
100.00

จากตารางนักท่องเที่ยวโดยส่วนมาก จะเลือกพักแบบโฮมสเตย์มากที่สุด
(ร้อยละ 38.20) แต่ทงั้ นี้ ขึน้ กับความเข้าใจของนักท่องเทีย่ วเองด้วยว่าสถานทีท่ ตี่ น
พักนั้น เป็นแบบโฮมสเตย์จริงๆ หรือไม่ เพราะจากการสอบถามนักท่องเที่ยว
บางรายโดยตรงเข้าใจว่าเป็นโฮมสเตย์ แต่เมือ่ สอบถามชือ่ สถานทีพ่ กั แล้ว กลับเป็น
เกสท์เฮาส์ หรือโรงแรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่านักท่องเทีย่ ว
เข้าใจถูกต้องจริงๆ ซึ่งการจะยืนยันได้แน่นอนจะต้องมีการส�ำรวจทางด้านอุปทานว่า
สถานที่ พั ก แรมในเชี ย งคานโดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว เป็ น สถานที่ พั ก แรมประเภทใด
เนื่องจากเชียงคานมีจุดเด่นตรงการได้พักแรมติดแม่น�้ำโขง ในแบบสอบถามจึงได้
ท�ำการส�ำรวจว่าสถานที่พักแรมต่างๆ นั้น ติดฝั่งแม่น�้ำโขงหรือไม่ ซึ่งได้เริ่มถาม
ค�ำถามนี้ในการเก็บแบบสอบถามครั้งที่สอง จึงท�ำให้ข้อมูลไม่ครบ จากตาราง จะพบว่า
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จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่นนั้ เลือกทีจ่ ะพักแรมตามสถานทีพ่ กั ทีต่ ดิ ฝัง่ แม่น�้ำโขง
คิดเป็นร้อยละ 46.96 ซึง่ จากการลงพืน้ ที่ จะเห็นว่าสถานทีพ่ กั แรมทีต่ ดิ ฝัง่ แม่น�้ำโขง
จะเต็มตลอดเวลาในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะวันศุกร์และเสาร์ หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่มีระยะเวลายาว
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ทไี่ ปเทีย่ วเชียงคานนัน้ มักจะเป็นผูท้ ไี่ ปเทีย่ วมาแล้ว
ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวน 1 ถึง 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.18 (1 ถึง 2 ครั้ง
ร้อยละ 24.53 และ 3 ถึง 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.65) ซึ่งก็สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ
ที่ได้ท�ำการส�ำรวจ ซึ่งมักเป็นข้าราชการหรือพนักงานเอกชน ซึ่งมีเวลาได้ไปเที่ยว
เฉพาะช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ยาวๆ ประกอบกับช่วงเวลาที่ไปเก็บแบบสอบถาม
ก็ได้ไปเก็บแบบสอบถาม ณ ช่วงเวลาดังกล่าวด้วย รองลงมาก็จะเป็นผู้ที่ไปเที่ยว
5-6 ครั้ง ส�ำหรับผู้ที่ไปเที่ยวมากกว่า 20 ครั้ง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็น
มักคุเทศน์ หรือไกด์น�ำเที่ยว ซึ่งต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจ�ำอยู่แล้ว
นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเชียงคาน ณ ช่วงเวลาที่ท�ำการส�ำรวจนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว
เป็นผู้ที่เดินทางไปเชียงคานเป็นครั้งแรก (ร้อยละ 69.74) รองลงมาเป็นกลุ่มที่ไป
เที่ยวเชียงคาน 2-10 ครั้ง (ร้อยละ 26.64) และมีน้อยมากที่จะมามากกว่า 20 ครั้ง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีญาติ หรือมีคนรู้จักอยู่ในเชียงคานจึงไปเที่ยว
ได้บ่อย สถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคานต้องการไปเที่ยวมากที่สุด ก็คือ
แก่งคุดคู้ (ร้อยละ 81.43) ซึ่งอยู่ห่างจากตัวต�ำบลเชียงคานไปเพียงประมาณ
5 กิโลเมตร รองลงมาคือ ภูทอก (ร้อยละ 36.45) เพื่อไปดูทะเลหมอกในฤดูหนาว
นอกจากนั้ น ก็ เ ป็ น วั ด วาอารามรอบๆ ต� ำ บล ส� ำ หรั บ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ
ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มไปเที่ ย วชมก็ คื อ ถนนชายโขง หรื อ รู ้ จั ก กั น ในนามของ
ถนนคนเดิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่หลักที่คนมาเชียงคานไปเดินเยี่ยมชมกัน
ในตอนกลางคืน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จ�ำนวนสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของเชียงคานที่มีนักท่องเที่ยว
ในกลุ่มส�ำรวจไปเยี่ยมชม ในปี พ.ศ. 2554
สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะเยี่ยมชม
วัดวาอาราม
แก่งคุดคู้
พระพุทธบาทภูควายเงิน
พระใหญ่ภูกกงิ้ว
ภูทอก
หมูบ้านวัฒนธรรมไทด�ำ
ข้ามฝั่งโขงไปลาว
อื่นๆ
ที่มา: จากการส�ำรวจ

จ�ำนวน
273
697
83
60
312
62
90
262

ร้อยละ
31.89
81.43
9.70
7.01
36.45
7.24
10.51
30.61

ตารางที่ 4 แสดงค่าใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วแยกตามประเภทค่าใช้จา่ ย (แสดงเป็น
จ�ำนวนคน) ในปี พ.ศ. 2554
ระดับค่าใช้จ่าย
น้อยกว่า 501 บาท
501 บาท ถึง 1000 บาท
1001 บาท ถึง 2000 บาท
2001 บาท ถึง 3000 บาท
3001 บาท ถึง 4000 บาท
4001 บาทขึ้นไป
ข้อมูลไม่ครบ
รวม

ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ของฝาก บริจาค
67
76
180
200
103
229
1
856

336
235
171
66
21
25
2
856

597
145
86
18
4
3
3
856

543
197
85
19
6
5
1
856

570
192
73
13
2
5
1
856

828
15
4
5
2
1
1
856

ค่าชมแหล่ง
ท่องเที่ยว
852
3
0
1
0
0
0
856

ที่มา: จากการส�ำรวจ

จากตารางพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
เทีย่ วเชียงคานนัน้ มีคา่ ใช้จา่ ยโดยรวมตกอยูท่ ปี่ ระมาณ 4,000 บาทขึน้ ไป รองลงมา
คือมีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 2,001-3,000 บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่มี
ค่อนข้างมาก เนื่องจากในการเก็บแบบสอบถาม นักท่องเที่ยวบางคนมากันเป็น
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กลุม่ หรือเป็นครอบครัวจะตอบโดยใช้จ�ำนวนเงินทีต่ นเองเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ของทัง้ กลุม่ เป็นต้น เมือ่ แยกประเภทค่าใช้จา่ ยต่างๆ ออกมาแล้ว ก็จะพบว่าค่าใช้จา่ ย
ในประเภทต่างๆ เช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าของฝาก ค่าบริจาค
เพื่อการกุศล และค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้น จะอยู่ที่ต�่ำกว่า 500 บาท
ตารางที่ 5 แสดงจุดเด่นของเชียงคานที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทย
มาเที่ยวเชียงคาน ในปี พ.ศ. 2554 (แสดงเป็นจ�ำนวนคน)
ระดับ
สภาพ
ร้าน การเดิน บริการ
แรงจูงใจ แวดล้อม อาหาร ทาง น�ำเที่ยว
ไม่เลือก
37
552 542 810
อันดับ 1
637
14
23
1
อันดับ 2
96
41
91
4
อันดับ 3
49
80
52
9
อันดับ 4
14
90
57
12
อันดับ 5
19
77
87
17
ข้อมูล
4
2
4
3
ไม่ครบ
รวม
856
856 856 856

สภาพ จ�ำนวน
ที่พัก ทีพ่ ัก
441 707
19
6
137 24
112 40
82
40
61
34
4
5
856

856

ของ บริการ ความ อัธยาศัย การ ความ ราคา
ฝาก ข้อมูล ปลอดภัย
โฆษณา สะอาด สินค้า
421 714
586
213 570 656 618
18
6
7
67
31
4
6
113 20
40
192
62
11 15
109 34
73
138
66
37 45
107 38
84
140
58
51 75
84
40
63
103
66
94 92
4
4
3
3
3
3
5
856

856

856

856

856

856

856

ที่มา: จากการส�ำรวจ

จากตาราง พบว่า จุดเด่นทีด่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วชาวไทยมาเทีย่ วเชียงคาน
มากที่ สุ ด คื อ สภาพแวดล้ อ มของเชี ย งคาน เป็ น สาเหตุ อั น ดั บ แรกๆ ที่ ท� ำ ให้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เชียงคาน ซึ่งมีผู้เลือกเป็นอันดับหนึ่งถึง ร้อยละ 74.42 และ
สาเหตุรองลงมา ก็คอื การได้พบปะพูดคุยสัมผัสอัธยาศัยของผูค้ นท้องถิน่ ซึง่ มีผเู้ ลือก
เป็นอันดับที่สองถึงร้อยละ 22.43 สาเหตุรองลงมาก็เป็นสภาพของสถานที่พัก ซึ่งมี
ผูเ้ ลือกเป็นอันดับทีส่ ามถึง ร้อยละ 13.08 รองลงมาก็จะเป็นการมาเพือ่ ซือ้ ของทีร่ ะลึก
ซึ่งมีผู้เลือกเป็นอันดับที่สี่ร้อยละ 12.5
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ตารางที่ 6* แสดงความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วในแง่มมุ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเชียงคาน
ในปี พ.ศ. 2554 (แสดงเป็นจ�ำนวนคน)
ประเด็นพิจารณา

มาก
ที่สุด
ความหลากหลายและคุณภาพของที่พัก
88
  ความเหมาะสมของราคาที่พัก
82
ความเพียงพอของสถานที่พัก
78
  วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิม
222
  แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม
180
  อัธยาศัยไมตรีของคนในท้องถิ่น
283
ความสวยงามและความหลากหลายของของทีร่ ะลึก 110
  ความเหมาะสมของราคาของที่ระลึก
0
รสชาติและคุณภาพของอาหารพื้นเมือง
98
  ความเหมาะสมของราคาอาหาร
0
ราคาค่าบริการต่าง ๆ
55
  ความคุ้มค่าของค่าใช่จ่าย
123
  ความสะดวกในการเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยว
110

มาก
360
322
335
396
382
428
359
293
299
362
343
429
394

ระดับความพึงพอใจ
ค่อนข้าง
ค่อนข้างมาก
น้อย
244
51
272
61
215
91
173
43
223
59
127
11
270
98
373
111
56
9
319
69
328
67
267
32
261
62

น้อย
6
11
21
13
8
4
15
20
3
24
15
4
22

ปรับปรุง
ด่วน
2
2
4
2
2
0
1
7
8
5
3
2
6

ที่มา: จากการส�ำรวจ

จากตารางจะพบว่า เมื่อนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของ
เชี ย งคานแล้ ว สิ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วประทั บ ใจมากที่ สุ ด ก็ คื อ วิ ถี ชี วิ ต แบบดั้ ง เดิ ม
แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม และความเป็นมิตรไมตรีของคนในพื้นที่ ในขณะที่
สิ่งที่ควรเร่งแก้ไขปรับปรุงมากที่สุดคือในเรื่องของความเหมาะสมของราคาสิ่งของ
ที่ระลึก ที่ดูแล้วมีลักษณะแพงเกินต้นทุนความเป็นจริง และในเรื่องของความ
เพียงพอของสถานที่พัก แต่จากการลงส�ำรวจพื้นที่พบว่า สถานที่พักในเชียงคานนั้น
มีความเพียงพออยู่แล้ว หากนักท่องเทีย่ วไม่เลือกทีจ่ ะพักติดฝัง่ แม่น�้ำโขง เนื่องจาก
ครัวเรือนส่วนใหญ่ในต�ำบลเชียงคานนั้น เปิดบ้านให้พักแบบโฮมสเตย์เป็นจ�ำนวนมาก
* ตารางที่ 6 ไม่ได้แสดงเป็นร้อยละ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนไม่ครบเพราะนักท่องเที่ยวที่ท�ำการตอบ
แบบสอบถามบางรายไม่สามารถประเมินความพึงพอใจในแง่มุมบางส่วนที่ตนเองไม่แน่ใจ หรือบางครั้ง
การสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ไปพบนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึง
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ตารางที่ 7 จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีไ่ ปเทีย่ วเชียงคาน จ�ำแนกตามการตัดสิน
ใจกลับมาเที่ยวซ�้ำ ในปี พ.ศ. 2554
การตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ�้ำ
ไม่มา
มา
ข้อมูลไม่ครบ
รวม
ที่มา: จากการส�ำรวจ
หมายเหตุ: ข้อมูลไม่ครบ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตอบ

จ�ำนวน
58
794
4
856

ร้อยละ
6.78
92.76
0.47
100.00

จากตาราง จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 92.76 คิดว่าเมื่อ
มีโอกาส ก็จะกลับมาเทีย่ วเชียงคานซ�ำ้ อีก ซึง่ ข้อมูลจากตารางนี้ จะได้นำ� ไปวิเคราะห์
ในส่วนของแบบจ� ำลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อศึกษาหาปัจจัยที่น่าจะมีผลกระทบต่อ
การกลับมาเยี่ยมชมเชียงคานอีกครั้ง
ตารางที่ 8 จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีไ่ ปเทีย่ วเชียงคาน จ�ำแนกตามระยะเวลา
ที่ตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ�้ำ ในปี พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่คาดหวังว่าจะกลับมาเที่ยวซ�้ำ
น้อยกว่า 6 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
10 ปี
ข้อมูลไม่ครบ
รวม
ที่มา: จากการส�ำรวจ
หมายเหตุ: ข้อมูลไม่ครบ คือ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตอบ

จ�ำนวน
208
392
117
44
19
6
1
7
794

ร้อยละ
26.20
49.37
14.74
5.54
2.39
0.76
0.13
0.88
100.00
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จากตารางจะพบว่า นักท่องเทีย่ วทีท่ ไี่ ปเทีย่ วเชียงคาน ส่วนใหญ่แล้วตัง้ ใจ
ว่าจะกลับไปเที่ยวอีกสักครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี โดยมีส่วนน้อย
ที่ตั้งใจจะกลับมาเที่ยวหลังจากนั้นนานกว่า 1 ปี ข้อมูลจากตารางนี้ จะน�ำไปใช้
วิเคราะห์ในส่วนของการวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อระยะเวลาการตัดสินใจเดินทางกลับ
มาเที่ยวเชียงคานซ�้ำ

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวซ�้ำ
ในส่วนนี้เป็นการแสดงผลการศึกษาโดยใช้วิธีเชิงปริมาณในการหาปัจจัย
ที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงคาน โดยใช้แบบจ�ำลองการวิเคราะห์
ความอยู่รอด (Survival Analysis) เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่นักท่องเที่ยว
จะมาเที่ยวซ�้ำ  อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์จะตัดค่าตัวอย่างที่ข้อมูลไม่ครบ
ออกไปแล้ว เหลือทั้งสิ้นจ�ำนวนทั้งหมด 636 ตัวอย่าง ผลการศึกษาระยะเวลา
ที่นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าจะกลับมาเยือนเชียงคานในอนาคตด้วยแบบจ�ำลอง
การวิเคราะห์ความอยู่รอด โดยใช้ Cox Proportional Hazard Model โดยปัจจัย
ที่น�ำมาวิเคราะห์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส
และระยะทาง ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 9

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการกลับมาเที่ยวซ�้ำเชียงคานของนักท่องเที่ยว

ตารางที่ 9 แสดงผลการประมาณค่าของปัจจัยทีค่ าดว่าจะมีผลกระทบต่อระยะเวลา
การตัดสินใจกลับมาเที่ยวเชียงคานซ�้ำ โดยวิธีการวิเคราะห์ความอยู่รอด
ปัจจัยต่างๆ

ค่า
ส่วนเบี่ยงเบน
สัมประสิทธิ์
มาตรฐาน
เพศชาย
0.11425
0.0877
อายุ
-0.00352
0.0062
รายได้
0.0000005
0.000001
ระดับการศึกษา
-0.0053
0.01771
นักเรียน นักศึกษา
-0.00351
0.1434
ข้าราชการ
-0.0656
0.1340
พนักงานเอกชน
0.1295
0.1652
ธุรกิจส่วนตัว
0.11834
0.36107
แม่บ้าน พ่อบ้าน
0.0175
0.2012
โสด
-0.0833
0.12949
สมรส
-0.0196
0.32753
หย่าร้าง
0.00192
0.01037
ระยะทาง
-0.000470**
0.0002318
(**) มีนัยส�ำคัญที่ระดับ 5% จ�ำนวนค่าตัวอย่าง = 636
ที่มา: จากการค�ำนวณด้วยโปรแกรม SAS

ค่า
Hazard Ratio
p-value
0.1928
1.121
0.5697
0.99
0.6978
1.000
0.7642
0.995
0.9805
0.996
0.6245
0.937
0.4330
1.138
0.7431
1.126
0.9305
1.018
0.5199
0.920
0.9522
0.981
0.8532
1.002
0.0424
1.000

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยแบบจ�ำลองการวิเคราะห์ความ
อยู่รอด โดยใช้ Cox Proportional Hazard Model พบว่า ระยะเวลาที่นักท่องเที่ยว
จะมาเที่ยวเชียงคานอีกครั้งคือ 0.5-5 ปี และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ พบว่า
มีเพียงปัจจัยระยะทางปัจจัยเดียวทีม่ อี ทิ ธิพลการตัดสินใจกลับมาเทีย่ วเชียงคานซ�ำ้
ของนักท่องเที่ยวที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ หมายความว่า
ถ้าให้ปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว นักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากเชียงคานมากขึ้น
จะมีแนวโน้มไปเที่ยวเชียงคานอีกครั้งช้าลงหรือนานขึ้น

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

161

162 Journal of Mekong Societies

สรุปและอภิปรายผล
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวเชียงคานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว โดยจะอยู่ในช่วง 21-30 ปีมากที่สุด
โดยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยเหล่านี้ จะมีรายได้ต่อเดือนตกอยู่ที่ไม่เกิน
10,000 บาท จึงถือได้ว่าเชียงคานเหมาะสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส�ำหรับผู้ที่มี
รายได้ไม่สูงมากนัก ผู้ที่มาเที่ยว โดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ระดับปริญญาตรี หรือ
ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยสาขาอาชีพที่พบมากที่สุดได้แก่ข้าราชการ
และพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนมากมักมีสถานภาพโสดและมาจากกรุงเทพเป็น
สัดส่วนที่มากที่สุด
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักเชียงคานผ่านทางการบอกเล่าต่อของ
คนรูจ้ กั และการรูจ้ กั ผ่านสือ่ อินเตอร์เน็ต และสือ่ โฆษณาอืน่ ๆ โดยส่วนมาก มักเลือก
สถานที่พักแบบโฮมสเตย์ เนื่องจากมีราคาถูกกว่าสถานที่พักแบบอื่นๆ จากการ
ส�ำรวจพบว่า ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเทีย่ วเลือกทีจ่ ะพักทีพ่ กั ทีต่ ดิ ฝัง่ แม่น�้ำโขงมากกว่า
ทีพ่ กั โดยรอบ และมีการได้จองสถานทีพ่ กั ไว้ลว่ งหน้า ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่
ที่ไปเชียงคาน ก็มักเป็นผู้ที่ได้ท�ำการท่องเที่ยวเป็นประจ�ำอยู่แล้วในรอบปีที่ผ่านมา
โดยมักไปเที่ยวกันตั้งแต่ 1-4 ครั้ง ก่อนมาเที่ยวเชียงคาน ส�ำหรับนักท่องเที่ยว
ที่ท�ำการส�ำรวจนั้น โดยส่วนใหญ่พบนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงคานเป็นครั้งแรก
เป็นจ�ำนวนมากที่สุด ส�ำหรับระยะเวลาคืนค้างแรมนั้น ก็พบว่าโดยส่วนใหญ่จะพัก
อยู่ที่ 0-2 คืนเท่านั้น
ส�ำหรับการเดินทาง นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว
ซึ่งค่อนข้างเหมาะสมแล้วเพราะสถานที่ท่องเที่ยวในต�ำบลเชียงคานอยู่ห่างกันพอ
สมควร นักท่องเทีย่ วโดยส่วนใหญ่ทมี่ าเทีย่ วเชียงคานนัน้ จะตรงมายังจุดหมายเลย
โดยไม่พกั ทีอ่ นื่ ๆ ก่อน โดยส่วนมากแล้วก็จะจัดการเดินทางมาเอง และมักมากันเป็น
หมู่คณะประมาณ 3-5 คน วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมายังเชียงคานก็คือ
เพือ่ ท�ำการท่องเทีย่ วพักผ่อน ส�ำหรับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วชาวไทยนิยม
ไปเที่ ย วมากที่ สุ ด เมื่ อ มาถึ ง ต� ำ บลเชี ย งคานแล้ ว ก็ คื อ แก่ ง คุ ด คู ้ ภู ท อก และ
วัดวาอารามต่างๆ
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ในด้านค่าใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ ว ส่วนใหญ่แล้วจะตกอยูท่ ปี่ ระมาณ 4,000
บาทขึ้นไปต่อคน ซึ่ง ณ จุดนี้ อาจรวมถึงบางคนที่ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับกลุ่ม
ของตน เช่น หัวหน้าครอบครัว เป็นต้น ส�ำหรับจุดเด่นที่สุดของเชียงคานที่เป็น
แรงดึงดูดใจให้คนมาเที่ยวเชียงคานก็คือ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
เชียงคาน รวมไปถึงการได้พบปะพูดคุยกับผู้คนในลักษณะสบายๆ โดยส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงคาน ก็มีความคาดหวังว่า จะได้กลับมาเที่ยวเชียงคาน
อีกในอนาคต โดยส่วนมากก็คิดว่าจะกลับมาเที่ยวอีกในปีถัดไป ซึ่งตรงกับช่วง
ฤดูหนาวที่เป็นช่วงดึงดูดนักท่องเที่ยวของเชียงคาน ส�ำหรับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว พบว่าวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม และ
ความเป็นมิตรไมตรีของคนในพื้นที่ เป็นสิ่งที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวพอใจที่สุด ในขณะที่
สิ่งที่ควรเร่งแก้ไขปรับปรุงมากที่สุดคือในเรื่องของความเหมาะสมของราคาสิ่งของ
ที่ระลึก
นัก ท่อ งเที่ ยวที่มี อายุ มากขึ้น จะมีแนวโน้มที่ จะพั กแรมนานขึ้น และ
มีแนวโน้มทีจ่ ะกลับมาเทีย่ วเชียงคานซ�้ำด้วย นักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นข้าราชการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว หรือแม่บ้านพ่อบ้าน จะมีแนวโน้มที่จะค้างแรมสั้นกว่านักท่องเที่ยว
ที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวที่แต่งงานแล้ว มักจะมีระยะเวลาการค้างแรม
สัน้ กว่านักท่องเทีย่ วทีย่ งั เป็นโสด หรือหย่าร้างแล้ว ยิง่ นักท่องเทีย่ วมีภมู ลิ ำ� เนาทีอ่ ยู่
ห่างจากเชียงคาน ก็มีแนวโน้มที่จะค้างแรมนานขึ้น แต่ก็มีแนวโน้มที่จะท�ำให้เขา
ตัดสินใจมาเทีย่ วเชียงคานน้อยลงถ้าระยะทางเพิม่ ขึน้ นักท่องเทีย่ วนิยมทีจ่ ะพักนานขึน้
หากเขาได้จองที่พักไว้ก่อน หรือว่าที่พักของเขาติดฝั่งแม่น�้ำโขง นักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวเชียงคานบ่อยๆ จะมีแนวโน้มที่จะพักนานกว่านักท่องเที่ยวที่มาน้อยครั้งกว่า
และมีแนวโน้มที่จะกลับมาเที่ยวอีกครั้งมากกว่านักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาด้วย แต่ถ้า
นักท่องเทีย่ วได้แวะพักตามจังหวัดอืน่ ๆ มาก่อน โอกาสทีเ่ ขาจะค้างแรมทีเ่ ชียงคาน
ก็จะน้อยลง ส�ำหรับค่าใช้จ่ายรวมต่อหัว ก็จะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยว
ที่มีค่าใช้จ่ายรวมในการมาเที่ยวเชียงคานสูง ก็จะอยากค้างแรมต่อนานขึ้น ส�ำหรับ
ระดับความประทับใจในตัวเชียงคานนั้น เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
ตั้งใจจะกลับมาเที่ยวเชียงคานอีกในอนาคต
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ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ�ำลองการวิเคราะห์ความอยู่รอด
โดยใช้ Cox Proportional Hazard Model พบว่า ระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวจะมา
เที่ยวเชียงคานอีกครั้งคือ 0.5-5 ปี และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ พบว่ามีเพียง
ปัจจัยระยะทางปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลการตัดสินใจกลับมาเที่ยวเชียงคานซ�้ำของ
นักท่องเที่ยวที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ หมายความว่า ถ้าให้
ปัจจัยอื่นๆ คงที่แล้ว นักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากเชียงคานมากขึ้น จะมี
แนวโน้มไปเที่ยวเชียงคานอีกครั้งช้าลง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เนื่องจากสิ่งดึงดูดและความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
เชี ย งคานมากที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งของสภาพแวดล้ อ ม วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยควรมีมาตรการทีจ่ ะรักษาจุดเด่นของเชียงคานตรงนี้
ไว้ให้ได้มากที่สุด จากการส�ำรวจพื้นที่ นักท่องเที่ยวบางส่วนกล่าวว่าสิ่งที่สัมผัสอยู่นี้
ก�ำลังค่อยๆ เลือนหายไปตามความนิยมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเชียงคาน
หากสิ่ ง เหล่ า นี้ ห ายไปแล้ ว จะท� ำ ให้ ค วามยั่ ง ยื น ในการเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมของเชียงคานสูญหายไปในอนาคต ส่วนมากค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ ว
ทีค่ อ่ นข้างต�่ำเมือ่ เทียบกับสถานท่องเทีย่ วแหล่งอืน่ ๆ ท�ำให้กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเทีย่ วทีย่ งั เป็นหนุม่ สาวคนเริม่ ท�ำงานทีย่ งั มีรายได้ตอ่ เดือนไม่สงู มากนัก
การวางกลยุทธ์การท่องเที่ยวควรค�ำนึงถึงความต้องการของคนกลุ่มนี้เป็นส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ต้องวางกลยุทธ์ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งจุดเด่นในด้านวัฒนธรรมและ
ความดั้งเดิมของเชียงคานด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไปควรมี ก ารพั ฒ นาเรื่ อ งการใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย
(Factor Analysis) เข้ามาใช้เพื่อแยกแยะผลกระทบของตัวแปรต่างๆ ก่อนที่จะน�ำ
มาใช้กบั การวิเคราะห์สมการถดถอย และควรมีการวิเคราะห์ หรือจ�ำลองสถานการณ์
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ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการกลับมาเที่ยวซ�้ำเชียงคานของนักท่องเที่ยว

ของการประมาณแบบจ�ำลองด้วยวิธีการแบบ Monte Carlo Simulation ส่วนการ
เก็บข้อมูลควรมีการเก็บข้อมูลของนักท่องเทีย่ วในเชียงคานด้วยหน่วยงานในต�ำบล
เชียงคานมากขึ้น เพื่อการวิเคราะห์จะสามารถท�ำได้หลากหลายแนวทางมากกว่านี้
เช่น การใช้อนุกรมเวลา
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