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บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่กําหนดจํานวนวันพักที่

แตกตางของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวไทย โดย

ประยุกตใชการวิเคราะหความอยูรอด (Survival analysis) วิเคราะห

ขอมูลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวจากประเทศอาเซียน 8 ประเทศ 

ที่มีระยะเวลาพํานักในไทยไมเกิน 30 วัน จํานวน 3,089 ราย ผลลัพธ

ที่ไดเปนขอมูลสําคัญสําหรับนโยบายสงเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนวันพักและรายรับจากกลุม

นักทองเที่ยวอาเซียนที่แตกตางกัน และมีประโยชนตอการวางแผนพัฒนาทองเที่ยวที่ยั่งยืน

ภายในประเทศไทย 

 ผลการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และมีการศึกษาสูงมีจํานวนวัน

พักนานกวากลุมอ่ืน ขณะที่นักทองเที่ยวที่เปนพนักงานเอกชนและแรงงาน/แรงงานเกษตร เดินทาง

คนเดียว และเดินทางบกเปนกลุมที่มีจํานวนวันพักนอยเชนเดียวกับกลุมที่ตั้งใจจะกลับมาเที่ยวไทย

ในอนาคต สําหรับกลุมที่มาเที่ยวไทยคร้ังแรกใชเวลาเที่ยวไทยนานกวากลุมเที่ยวซ้ํา สวน
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นักทองเที่ยวชาวลาวมีจํานวนวันพักต่ํากวาชาติอ่ืนๆ ในอาเซียน ขณะที่คนเวียดนามและมาเลเซีย

มีจํานวนวันพักสูงกวาชาติอ่ืนๆ ในอาเซียน สําหรับนักทองเที่ยวกลุมที่ชื่นชอบความบันเทิงเพียง

อยางเดียวมีจํานวนวันพักนอยกวากลุมอ่ืนๆ การศึกษานี้เสนอวา ควรนําเสนอรูปแบบการ

ทองเที่ยวแบบกรุปทัวรหรือรายการสงเสริมการขายที่ใหขอเสนอพิเศษกับผูเดินทางเปนคูหรือเปน

กลุม เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวอาเซียนตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยนานข้ึน 

คําสําคัญ: จํานวนวนัพัก Survival analysis อาเซียน ไทย 

 

This article aims to determine factors influencing the length 

of stay of ASEAN tourists traveling to Thailand. The survival 

analysis was applied to analyze 3,089 interviewed non-

business tourists from 8 ASEAN countries with duration of 

stay not greater than 30 days. The results of the analysis can provide insights on 

how to increase tourists’ length of stay and receipt from ASEAN tourists which will 

be useful for sustainable tourism development planning in Thailand. 

The study found that the tourists aged 60 years or more, and with high 

educational level stayed longer than others. While the tourists who were private 

employees and laborer/agricultural workers as well as those who traveled alone 

or traveled by ground would stay shorter than others. The tourists who intended 

to come back to Thailand also had fewer nights of stay. Those who came to 

Thailand for the first-time stay longer than repeated tourists. Considering countries 

of origin, Lao’s tourists spent less time than others while tourists from Vietnam and 

Malaysia spent more time than others. In addition, tourists who prefer 

entertainment only, stayed shorter than other tourists. This study suggests that 

should present the group tour or promotion of a special offer to people who travel 

in a couple or groups for encourages ASEAN tourist decided to travel in Thailand longer.  

Keywords: length of stay, survival analysis, ASEAN, Thailand 
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จํานวนวันพักเปนหนึ่งในตัวแปรอุปสงคการทองเที่ยวที่สาํคัญ 

(Santos, Ramos and Rey-Maquieira, 2014) และเปนปจจัย

สําคัญที่ทาํใหนักทองเที่ยวใชจายรวมเพิ่มข้ึนระหวางการทองเทีย่ว 

(Menezes, Moniz and Vieira, 2008) ทําใหแหลงทองเที่ยวมี

รายรับเพิ่มข้ึนจากการขยายวันพักของนักทองเที่ยว (Martínez-

Garcia and Raya, 2008; Barros, Butler and Correia, 2010) ทั้งนี้จาํนวนวันพักที่ยาวข้ึนของ

นักทองเที่ยวยังสะทอนถึงการไดรับประสบการณที่ประทับใจระหวางการทองเที่ยว (Gokovali, 

Bahar and Kozak, 2007) และยังเก่ียวของกับการเพิ่มข้ึนของอัตราการเขาพัก (Occupancy 

rates) และรายรับของผูประกอบการ (Alegre and Pou, 2006) โดยเฉพาะในธุรกิจที่เก่ียวของ

กับการทองเที่ยว เชน สถานทีพ่กัแรม รานอาหาร บริษัททัวร (Tour agency) เปนตน  

การศึกษาเก่ียวกับจํานวนวันพักมีความสําคัญตอแหลงทองเที่ยว ดวยเหตุผลที่วา 1) จํานวน

วันพักเปนเงื่อนไขสําคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการทองเที่ยวที่มีตอภาค

เศรษฐกิจของแหลงทองเที่ยว เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวยอมสงผล

ตอการใชจายรวม (Overall spending) ความรูสึกผูกพัน (Sense of affiliation) และความพึง

พอใจ (Satisfaction) ของนักทองเที่ยว (Davies and Mangan, 1992; Menezes and Moniz, 

2011) และ 2) แบบจําลองจํานวนวันพักมีประโยชนในการพยากรณการใชแหลงทองเที่ยวหรือ

ทรัพยากรการทองเที่ยวรวมกันของนักทองเที่ยว ซึ่งจะนํามาสูการวางแผนและการวิเคราะหกําลัง

รองรับของแหลงทองเที่ยวสําหรับการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน (Saarine, 2006; Menezes, 

Moniz and Vieira, 2008) นอกจากนี้จํานวนวันพักยังเปนตัวแปรสําคัญที่ใชแบงกลุมตลาด

นักทองเที่ยว (Market segmentation) เพื่อศึกษาการใชจายที่แตกตางกันของนักทองเที่ยว (Mok 

and Iverson, 2000)  

จํานวนวันพักเปนองคประกอบสําคัญ (Key element) ในกระบวนการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยว (Eugenio-Martin, 2003; Martínez-Garcia and Raya, 2008) การศึกษาที่ผาน

มาจึงใหความสําคัญกับการคนหาปจจัยที่เปนตัวกําหนดจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว เพื่อให

ไดมาซ่ึงขอมูลสําหรับการวางนโยบายทางการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนวันพัก (Alegre and Pou, 

2006) โดยเฉพาะในกลุมนักทองเที่ยวที่มีจํานวนวันพักนอย การศึกษาที่ผานมาพบวา Socio-

demographic profiles แ ล ะ  Psychographic attributes ข อ ง นั ก ท อ ง เ ที่ ย ว  ร ว ม ทั้ ง

ประสบการณ (Experiences) ที่ไดรับขณะทองเที่ยว เปนปจจัยสําคัญที่เปนตัวกําหนดจํานวนวัน

พักของนักทองเที่ยว (Alegre and Pou, 2006; Gokovali, Bahar and Kozak, 2007; Martínez-
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Garcia and Raya, 2008; Alegre, Mateo and Pou, 2011; Thrane, 2012) และแหลงทองเที่ยว

และ/กลุมนักทองเที่ยวที่แตกตางกันยอมมีปจจัยที่เปนตัวกําหนดจํานวนวันพักที่แตกตางกัน 

นอกจากนี้เปนนาสังเกตวา การศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับกลุมนักทองเที่ยวที่มีจํานวนวัน

พักนอยหรืออยูในภูมิภาคเดียวกัน และนิยมศึกษาในระดับแหลงทองเที่ยวมากกวาการศึกษาใน

ระดับประเทศ ภายใตการใชตัวแปรขอมูลในระดบัจุลภาค (Micro data) และวิธีเศรษฐมิติจุลภาค 

(Micro-econometrics) ที่แตกตางกัน 

สําหรับการศึกษาอุปสงคการทองเที่ยวไทยที่ผานมา สวนใหญศึกษาเก่ียวกับจํานวนและ

การใชจายของนักทองเที่ยว รวมทั้งความถ่ีในการทองเที่ยวมากกวาการศึกษาเก่ียวกับจํานวนวัน

พักและ/ระยะเวลาของการทองเที่ยวในแตละทริป ทั้งนี้จากขอมูลจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว

ตางชาติที่รายงานโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา ในป พ.ศ. 2556 นักทองเที่ยว

ตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยมีจํานวนวันพักเฉลี่ยประมาณ 10 วัน เพิ่มจากป พ.ศ. 2552 

เพียงรอยละ 2.31 ตอป โดยนักทองเที่ยวจากอาเซียนเปนกลุมที่มีจํานวนวันพักเฉลี่ยนอยที่สุด

ประมาณ 6 วัน 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาขอมูลสถิติการทองเที่ยวของตลาดนักทองเที่ยวอาเซียน พบวา ในป 

พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวอาเซียนมาเยือนเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2552 ประมาณรอยละ 

16.12 ตอป และมีรายรับขยายตัวสูงถึงรอยละ 27.53 ตอป แตมีจํานวนวันพักขยายตัวเพียงรอยละ 

3.02 ตอป เทานั้น ซึ่งต่ํากวาการขยายตัวของคาใชจายเฉลี่ยตอวัน (ขยายตัวรอยละ 6.60 ตอป) 

จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวา การขยายตัวของรายรับจากตลาดอาเซียนของไทยเปนผลมา

จากการขยายตัวของจํานวนและการใชจายของนักทองเที่ยวอาเซียนมากกวาจํานวนวันพัก อาจเปนไป

ไดวา กลุมประเทศอาเซียนซึ่งอยูในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทยมีความสะดวกในการเดินทาง

มาทองเที่ยวไทยมากกวาภูมิภาคอื่นๆ และมีจํานวนวันหยุดที่สั้นกวานักทองเที่ยวที่เดินทางมา

จากภูมิภาคยุโรปและอเมริกา 

อยางไรก็ตาม จากวิกฤตเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาสงผลใหตลาดอเมริกาและยุโรป

ขยายตัวในอัตราลดลง ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียนทําใหประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมี

รายไดเพิ่มข้ึนและมีโอกาสทองเที่ยวตางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะการทองเที่ยวในภูมิภาค

เดียวกัน  นอกจากนี้ภายใตสถานการณปจจุบันและโอกาสจากการเปดเสรีในภูมิภาคอาเซียน 

ตลาดอาเซียนจึงเปนหนึ่งในตลาดทองเที่ยวที่ประเทศไทยไมควรมองขาม จากขอมูลขางตนจะได

เห็นไดวา การเพิ่มจํานวนวันพักในการทองเที่ยวไทยของตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนเปนอีกหนึ่ง

โอกาสและความทาทายเชิงนโยบายที่สําคัญของไทย โดยเฉพาะนโยบายทางการตลาดในการ
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ขยายหรือเพิ่มจํานวนวันพักระหวางที่ทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งจําเปนตองทราบขอมูลที่ไดจาก

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนวันพักเพื่อใชประกอบการวางนโยบายดังกลาว 

ดังนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว บทความนี้จึงประยุกตใชการวิเคราะหความอยูรอด 

(Survival analysis) ในการคนหาปจจัยที่กําหนดจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวอาเซียนที่

เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหเปนขอมูลสําคัญที่นํามาใช

แบงกลุมนักทองเที่ยวเพื่อเพิ่มจํานวนวันพักและรายรับจากนักทองเที่ยวอาเซียน และมีประโยชน

ตอการวางแผนการพัฒนาทองเที่ยวที่ยั่งยืนภายในประเทศไทย 

 

จํ านวนวันพัก  (Length of stay) หมาย ถึง  จํ านวนวันที่

นักทองเที่ยวพํานักอยู ในแหลงทอง เที่ยว (Destination) 

นับตั้งแตวันที่เดินทางเขามาจนถึงวันที่เดินทางออกจากแหลง

ทองเที่ยว ขณะที่ระยะเวลาของการทองเที่ยวในแตละทริป 

(Duration of tourism trip) หมายถึง ระยะเวลาที่นับตั้งแต

วันที่เดินทางออกจากประเทศที่พํานักอาศัยจนถึงวันที่เดินทางกลับเขาประเทศที่พํานักอาศัย จาก

ตารางที่ 1 จะเห็นไดวา การศึกษาที่ผานมาโดยสวนใหญใหความสําคัญกับการศึกษาจํานวนวัน

พัก (Length of stay) และนิยมประยุกตทฤษฏีอุปสงค และทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภคอธิบาย

ปจจัยที่กําหนดจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว (Santos, 2012) โดยใชวิธีเศรษฐมิติและแบบจําลองที่

แตกตางกันในการวิเคราะหขอมูลระดับจุลภาค (Micro data) เพื่อใหไดมาซ่ึงปจจัยที่สามารถ

อธิบายถึงการกําหนดจํานวนวันพักหรือระยะเวลาของการทองเที่ยวที่แตกตางกันของนักทองเที่ยว 

เนื่องจากความเขาใจและการทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดจํานวนวันพักหรือระยะเวลา

ของการทองเที่ยวจะชวยใหแหลงทองเที่ยวสามารถจูงใจใหนักทองเที่ยวใชเวลาในแหลงทองเที่ยว

ใหยาวนานข้ึน ซึ่งนํามาสูการเพิ่มข้ึนของรายรับที่แหลงทองเที่ยวไดจากการทองเที่ยวที่ยาวข้ึน

ของนักทองเที่ยว 

อยางไรก็ตาม การศึกษาเก่ียวกับจํานวนวันพักในระดับจุลภาคมีอยูจํานวนนอย เมื่อ

เทียบกับการศึกษาอุปสงคการทองเที่ยวในประเด็นอ่ืนๆ เชน อุปสงคการทองเที่ยวรวม (Tourism 

aggregate demand) การใชจายของนักทองเที่ยว (Tourists’ expenditure) ความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยว (Tourists’ satisfaction) เปนตน โดยมีทั้งการศึกษาวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive) การวิเคราะหกรณีตัวแปรเดียว (Univariate analysis) และการวิเคราะหกรณี

หลายตัวแปร (Multivariate analysis) เพื่อคนหาปจจัยที่อธิบายหรือกําหนดจํานวนวันพักของ

2 
วิธีการศึกษา 
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นักทองเที่ยว สวนใหญมักจะเก่ียวของกับคุณลักษณะสวนบุคคล (Individuals characteristics) 

ของนักทองเที่ยว คุณลักษณะของการเดินทาง (Travel characteristics) ราคาของการทองเที่ยว 

(Tourism price) และการใชจาย (Expenditure) เพื่อการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว (Santos, 

Ramos and Rey-Maquieira, 2014) 

สําหรับวิธีเศรษฐมิติที่ประยุกตใชศึกษาแบบจําลองจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว 

(Tourists’ length of stay) ถูกจํากัดดวยคุณลักษณะเฉพาะที่สําคัญของตัวแปรจํานวนวันพัก 

(Length of stay) ที่เปนตัวแปรตาม ซึ่งมีคาเปนบวก (Positive variable) และเปนขอมูลไม

ตอเนื่อง (Discrete data) ในลักษณะตางๆ เชน Binary, Ordered, Count, Duration เปนตน ดังนั้น

การประยุกตใชวิธีเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะหแบบจําลองดังกลาวจึงตองใหความสําคัญกับขอสมมติ

และคุณลักษณะขอมูลของตัวแปรตาม เชน หากตัวแปรตามเปนขอมูล Binary ควรใช Binary 

Logit หรือ Probit ในการวิเคราะห (Alegre and Pou, 2006) ถาขอมูลเปนตัวแปรทางเลือกที่

ไมมีการเรียงลําดับหรือมีมาตราวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) ควรใช Multinomial 

logit (Nicolau and Mas, 2009) แตถามีมาตราวัดแบบเรียงลําดับ (Ordinal scale) หรือให

เรียงลําดับควรใช Ordinal logit (Ferrer-Rosell, Martinez-Garcia and Coenders, 2014) แตถา

ขอมูลเปนจํานวนนับควรใช Count data model (Alegre and Pou, 2007) สวนการวิเคราะหใน

กรณีที่ขอมูลเปน Duration ควรใช Survival model หรือ Duration model ในการวิเคราะหจึงจะ

เหมาะสมมากกวาวิธีอ่ืนๆ เชน Regression model, Tobit modelเปนตน(Gokovali, Bahar and 

Kozak, 2007; Santos, Ramos and Rey-Maquieira, 2014) 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา การศึกษาในลักษณะการวิเคราะหกรณีหลายตัวแปร 

(Multivariate analysis) กอนป พ.ศ. 2538 นิยมใชแบบจําลองถดถอย (Regression models) 

และประมาณคาสัมประสิทธิ์ดวยวิธี Multiple Stage Least Squares (MSLS) และ/ Ordinary 

Least Squares (OLS) ภายใตแบบจําลองที่มี รูปแบบฟงกชัน (Function form) แตกตางกัน 

อยางไรก็ตาม ในกรณีของแบบจําลองจํานวนวันพัก ซึ่งตัวแปรตามเปนจํานวนวันพักที่ไมมีคาเปน

ลบ (Nonnegative value) การประยุกตใชวิธี MSLS และ OLS ประมาณคาสัมประสิทธิ์ของ

แบบจําลองจํานวนวันพักที่เปนสมการถดถอยเชิงเสน (Linear regression equation) ทําใหคา

สัมประสิทธิ์ที่ไดเกิดความเอนเอียง (Bias) (Greene, 2003) ตอมาจึงมีการประยุกตใชวิธีเศรษฐ

มิติที่หลากหลายศึกษาแบบจําลองดังกลาว เชน Fleischer and Pizam (2002) ประยุกตใช 

Tobit model ศึกษาจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวสูงอายุในประเทศอิสราเอล ขณะที่ Alegre 

and Pou (2007) ประยุกต ใช แบบจํ าลอง Multinomial logit ศึกษาจํ านวนวันพักของ
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นักทองเที่ยวชาวอังกฤษและเยอรมันที่เดินทางทองเที่ยวเกาะ Balearic ประเทศสเปน โดยแบง

ระยะเวลาของการพํานักออกเปน 3 กลุม คือ สั้น (ไมเกิน 1 สัปดาห) ปานกลาง (มากกวา 1 

สัปดาหแตไมเกิน 2 สัปดาห) และยาว (มากกวา 2 สัปดาห) นอกจากนี้ Gokovali, Bahar 

and Kozak (2007) Marinez-Garcia and Raya (2008) และ Menezes and Moniz (2011) 

ประยุกตใช Survival model ศึกษาจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวที่เดินไปทองเที่ยวยังประเทศ

ตุรกี สเปน และโปรตุเกส ตามลําดับ 

ผลการศึกษาที่ผานมา พบวา รายไดของนักทองเที่ยวและความปลอดภัยในแหลง

ทองเที่ยวมีอิทธิพลตอการกําหนดจํานวนวันพักในทิศทางเดียวกัน (ผลทางบวก) ขณะที่นักเรียน

และผูเกษียณอายุจะมีจํานวนวันพักยาวกวากลุมอ่ืนๆ แตการใชบริการบริษัทนําเที่ยวและขนาด

ของกลุมการเดินทางจะทําใหจํานวนวันพักลดลง สําหรับสถานที่พักแรมอาจมีผลตอการกําหนด

จํานวนวันพัก เชน การศึกษาของ Alegre and Pou (2007) พบวา ผูที่เลือกพํานักในอพารตเมนตมี

แนวโนมที่จะมีวันพักมากกวากลุมอ่ืนๆ ขณะที่ Gokovali, Bahar and Kozak (2007) พบวา ผูที่

พักบนเรือยอรช (Yacht) จะมีจํานวนวันพักมากกวากลุมอ่ืนๆ งานวิจัยทั้งสองชิ้นยังพบวา 

นักทองเที่ยวชาวเยอรมันจะมีจํานวนวันพักมากกวาชาวอังกฤษ สําหรับอายุและสถานภาพการ

สมรสของนักทองเที่ยวไมมีผลในการกําหนดจํานวนวันพัก หากผูวิจัยมีการควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ 

เชน อาชีพ หรือรายได เปนตน 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Marinez-Garcia and Raya (2008) ที่ศึกษา

เฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่ใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา พบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวอังกฤษมี

จํานวนวันพักยาวนานกวากลุมอ่ืนๆ ขณะที่อายุของนักทองเที่ยวมีผลตอการกําหนดจํานวนวันพัก 

โดยนักทองเที่ยวที่มีอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป จะมีจํานวนวันพักมากกวากลุมอ่ืนๆ สวนผูที่มีงานทํา

แตมีระดับงานต่ําถึงปานกลาง รวมทั้งผูที่ทํางานอิสระมีแนวโนมจะมีจํานวนวันพักนอยกวากลุมอ่ืนๆ 

สําหรับผูที่มีการศึกษาไมเกินชั้นประถมจะมีจํานวนวันพักมากกวากลุมอ่ืนๆ นอกจากนี้ ความ

แตกตางของแหลงทองเที่ยวก็มีสวนทําใหจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวมีความแตกตางกัน 
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ตาราง 1 ผลงานการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนพักและระยะเวลาของการทองเที่ยวที่

สําคัญ 

ผูแตง ตัวแปรตาม วิธีการ รูปแบบของ

แบบจําลอง 

แหลงทองเที่ยว 

Mak, Moncur, & 

Yonamine (1977) 

length of stay MSLS linear Hawaii, USA 

Mak & Nishimura 

(1979) 

length of stay OLS double log Hawaii, USA 

Walsh & Davitt 

(1983) 

length of stay OLS linear, Quadratic,  

log-linear, double 

log 

Aspen, USA 

Silberman (1985) length of stay MSLS linear, quadratic,  

log-linear, double 

log 

Virginia Beach, 

USA 

Uysal, Mcdonald, & 

O’Leary (1988) 

length of stay OLS, MSLS linear-log USA 

Paul & Rimmawi 

(1992) 

length of stay OLS linear Asir National Park, 

Saudi Arabia 

Blaine, Mohammad, 

& Var (1993) 

length of stay OLS double log Fredericksburg, 

USA 

Fleischer & Pizam 

(2002) 

duration of 

trip 

Probit model, 

Tobit model 

linear Israel 

Alegre & Pou (2006) length of stay Logit model linear Balearic Islands, 

Spain 

Hellström (2006) length of stay Count model bivariate Poisson  

lognormal 

Stockholm, 

Gothenburg and 

Malmö, Sweden 

Gokovali, Bahar,  

& Kozak (2007) 

length of stay Survival model Cox, exponential,  

Weibull, 

Gompertz 

Bodrum, Turkey 

Barros, Correia,  

& Crouch (2008) 

length of stay Survival model Cox, Weibull, 

logistics 

Latin America 

Barros, Butler, & 

Correia (2010) 

length of stay Survival model Cox, Weibull Algarve, Portugal 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ผูแตง ตัวแปรตาม วิธีการ รูปแบบของแบบจําลอง แหลงทองเที่ยว 

Barros & Machado 

(2010) 

length of stay Survival model Weibull Madeira, Portugal 

Alegre, Mateo, & Pou 

(2011) 

length of stay Count model truncated Poisson Balearic Islands, 

Spain 

Thrane (2012) duration of 

trip 

OLS,  

Survival 

model 

log-linear (OLS), 

Weibull, lognormal, 

log-logistic (Sur.) 

Scandinavia 

Ferrer-Rosell, Martinez-

Garcia, & Coenders 

(2014) 

length of stay Ordered 

logit 

linear Spain 

Santos, Ramos,  

& Rey-Maquieira 

(2014) 

length of stay Duration 

model 

lognormal-gamma Brazil 

ท่ีมา: ปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก Santos (2012) 

 

สําหรับในประเทศไทยการศึกษาสวนใหญเปนเพียงการนําเสนอจํานวนวันพักของ

นักทองเที่ยว มีงานศึกษาของอารม นาครทรรพ และสุรชัย จันทรจรัส (2556) ที่ประยุกตใช 

Individual Travel Cost Method (ITCM) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนคืนคางแรมในเชียงคาน 

โดยใชการวิธีถดถอยแบบพัวซอง (Poisson Regression) ประมาณคาสัมประสิทธิ์  พบวา 

คุณลักษณะสวนบุคคลอยางเชน อายุ อาชีพ สถานภาพ เปนตน ระยะทาง จํานวนครั้งในการ

มาเยือน ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่พักแรม การจองที่พัก และการพักคางแรมที่อ่ืนกอนมาเชียงคาน มี

ผลตอจํานวนคืนคางแรมที่เชียงคาน อยางไรก็ตาม ในงานศึกษาดังกลาวมีขอสังเกตที่สําคัญ 2 

ประการ ไดแก  

1) แนวคิด ITCM ที่ประยุกตใชในการศึกษาดังกลาว อยูบนพื้นฐานทฤษฏีอุปสงค ที่เปน

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนคร้ังในการทองเที่ยวกับตนทุนการเดินทาง Freeman, 

2003) โดยบุคคลที่อยูใกลสถานที่ทองเที่ยวมากกวายอมมีตนทุนที่ต่ํากวาและจะเดินทางมา

ทองเที่ยวในจํานวนคร้ังที่มากกวา (นับในรอบป) แตแบบจําลองในการศึกษาดังกลาวเปนการหา

ความสัมพันธระหวางจํานวนคืนที่พํานักกับคาใชจายในการมาทองเที่ยวตอคร้ัง ซึ่งคํานวณจาก 

(จํานวนวันที่ทองเที่ยว*คาใชจายตอคนตอวัน) + คา เดินทาง ซึ่ งอาจเผชิญกับปญหา 

Endogeneity นอกจากนี้แบบจําลองที่เสนอในการศึกษาดังกลาวขาดตัวแปรสําคัญที่ควรมีอยูใน
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แบบจําลอง ITCM ทั่วไปอยางเชน คาเสียโอกาสของเวลาที่ใชในการมาทองเที่ยว ตนทุนของ

แหลงทองเที่ยวทดแทน เปนตน สวนผลลัพธจากการวิเคราะหที่พบวา จํานวนคืนที่พํานักกับ

คาใชจายในการมาทองเที่ยวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ไมสอดคลองกับแนวคิดของ ITCM 

ที่วา จํานวนคร้ังในการทองเที่ยวตอปมีสัมพันธในทิศทางตรงขามกับคาใชจายตอคร้ัง ดังนั้น

แบบจําลองที่เสนอในการศึกษาดังกลาวจึงไมใชแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวตามแนวคิด

ทฤษฏีทางดานเศรษฐศาสตรที่เปนพื้นฐานขอบแนวคิด ITCM 

2) การประยุกตใชการวิเคราะหถดถอยแบบพัวซองกับขอมูลที่เก็บ ณ แหลงทองเที่ยว 

ทําใหคาสัมประสิทธิ์ที่ไดมีคาต่ําเกินไป (Haab and McConnell, 2002) หรือแบบจําลองในงาน

ศึกษาดังกลาวเผชิญกับปญหา “Endogenous Stratification” (Martínez-Espiñeira and 

Amoako-Tuffour, 2008; กําธร ธรรมพิทักษ และอัครพงศ อ้ันทอง, 2554) นอกจากนี้งาน

ศึกษาดังกลาวยังไมทดสอบเงื่อนไขสําคัญของวิธีถดถอยแบบพัวซองที่วา คาเฉลี่ยและคาความ

แปรปรวนตองมีคาเทากัน (Greene, 2003) 

 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศ

อาเซียน หมายถึง บุคคลที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในประเทศอาเซียน 

8 ประเทศ ไดแก กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย สหภาพ

เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม (ไมนับรวมบรูไน

เนื่องจากเปนตลาดที่มีขนาดเล็กมาก โดยในป พ.ศ. 2556 ชาวบรูไนเดินทางมาทองเที่ยวไทยประมาณ 

16,000 คน คิดเปนสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 0.06 ของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดของ

ไทย) และเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งตองคางคืนอยางนอย 1 คืน แตไมเกินระยะเวลา 

1 ป โดยเดินทางมาเพื่อพักผอน ทําธุรกิจ และวัตถุประสงคอ่ืนๆ ที่มิใชเพื่อการประกอบอาชีพหา

รายได หรือรับคาตอบแทนใดๆ จากการมาประเทศไทย (ปรับปรุงจากนิยามนักทองเที่ยวของ 

EUROSTAT, OECD, WTO and UN Division, 2001) 

สําหรับสถานที่เก็บรวบรวมขอมูล คือ ดานตรวจคนเขาเมือง 7 แหง โดยใชแบบสอบถาม

สัมภาษณนักทองเที่ยวที่กําลังเดินทางออกจากประเทศไทย (Exit survey) และกําหนดสัดสวน

ของชุดตัวอยางตามขอมูลการตรวจคนเขาเมืองของดานตางๆ ในป พ.ศ. 2556 กรณีที่มีการเดินทาง

ทางบกเปนจํานวนมากจะเก็บขอมูลจากดานตรวจคนเขาเมืองทั้งทางบกและทางอากาศ สวนกรณีที่

3 
ระเบียบวิธีวิจัย 
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นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางทางอากาศจะเก็บขอมูลจากสนามบินเพียงอยางเดียว ภายใตขอมูล

และเงื่อนไขดังกลาว พบวา สปป. ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย 

สวนใหญจะเดินทางเขาออกประเทศไทยทางบก ดังนั้นจึงเก็บรวบรวมขอมูลของทั้ง 3 ประเทศ ณ 

จุดผานแดนทางบก คือ ดานหนองคาย จังหวัดหนองคาย (สําหรับ สปป. ลาว) จุดผานแดนถาวรบาน

คลองลึก (ดานอรัญประเทศ) จังหวัดสระแกว (สําหรับกัมพูชา) และนักทองเที่ยวชาวมาเลเซีย ณ 

ดานนอก (สะเดา) จังหวัดสงขลา อยางไรก็ตาม หากพบนักทองเที่ยวอาเซียนชาติ อ่ืนๆ 

นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาก็จะเก็บตัวอยางเพิ่มเติม สําหรับประเทศอ่ืนๆ ที่เหลือเก็บขอมูล ณ 

สนามบินที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมากที่สุด ไดแก สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง 

สนามบินภูเก็ต และสนามบินเชียงใหม 

ทั้งนี้เพื่อใหไดชุดตัวอยางเพียงพอสําหรับวิเคราะหในระดับรายประเทศอาเซียน จึง

กําหนดขนาดของชุดตัวอยาง 400 ตัวอยางตอประเทศ อยางไรก็ตาม เนื่องจากนักทองเที่ยวจาก 

สปป. ลาว ที่เดินทางมาประเทศไทยทางบก สวนใหญเปนการเดินทางมาเชากลับเย็น หรือเปน

ลักษณะของนักทัศนาจร (ไมมีการพักคางแรมในประเทศไทย) ดังนั้นในการศึกษาจึงปรับลด

สัดสวนของจํานวนนักทองเที่ยวจาก สปป. ลาว โดยสัดสวนของชุดตัวอยางที่ใชศึกษาแสดงในภาพที่ 

1 ซ่ึงมีชุดตัวอยางทั้งหมดจํานวน 3,089 ตัวอยาง กระจายในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ยกเวน 

นักทองเที่ยวจาก สปป. ลาว ที่มีสัดสวนเพียงรอยละ 6 ของจํานวนชุดตัวอยางทั้งหมด 

 

ประเทศ จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 

กัมพูชา 408 13.21 

อินโดนีเซีย 452 14.63 

สปป. ลาว 173 5.60 

สหภาพเมยีนมาร 407 13.18 

มาเลเซีย 408 13.21 

ฟลิปปนส 419 13.56 

สิงคโปร 407 13.18 

เวียดนาม 415 13.43 

รวม 3,089 100.00 

 

ภาพที่ 1 สัดสวนชุดตัวอยางของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศตางๆ ในอาเซียน 

 

3,089 

คน 
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แบบสอบถามที่ใชสัมภาษณถูกแปลออกเปน 7 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาพมา 

ภาษาลาว ภาษามาลายู ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม เนื่องจากการทดสอบ

แบบสอบถามในเบื้องตน พบวา กลุมนักทองเที่ยวบางประเทศไมสะดวกที่จะตอบแบบสอบถาม

เปนภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงจําเปนตองแปลแบบสอบถามเปนภาษาทองถ่ินของประเทศนั้นๆ 

ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกไดวาตองการแบบสอบถามภาษาใด โดยการแปลแบบสอบถาม

ใชวิธีการ Double translation ในการตรวจสอบความถูกตองของการแปล 

 

3.2 การวิเคราะหขอมูล 

จํานวนวันพักของนักทองเที่ยวอาเซียนที่ใชศึกษาคร้ังนี้ พิจารณาจากจํานวนวันทั้งหมด

ที่พํานักในประเทศไทย นับตั้งแตวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย (Tourists’ arrival to Thailand) 

จนถึงวันที่เดินออกจากประเทศไทย (Tourists’ departure from Thailand) สําหรับปจจัยที่

นํามาใชวิเคราะหเพื่ออธิบายความแตกตางของจํานวนวันพัก แบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) ปจจัย

ทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว ไดแก อายุ เพศ รายได สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา กลุมอาชีพ และสัญชาติ และ 2) ปจจัยที่เปนลักษณะการเดินทาง ไดแก วัตถุประสงค

การเดินทาง การเดินทางลําพังหรือการเดินทางเปนกลุม การเดินทางมายังประเทศไทยทางอากาศ

หรือทางบก การใชบริการบริษัทนําเที่ยว การเดินทางมายังประเทศไทยคร้ังแรก และความตั้งใจที่

จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยในอนาคต 

การพัฒนาแบบจําลองจํานวนวันพักประยุกตใชการวิเคราะหความอยูรอด (Survival 

analysis) ที่เปนแบบจําลองเก่ียวกับระยะเวลา (Duration model) แทนการวิเคราะหความ

ถดถอยแบบเชิงเสน (Linear regression) เนื่องจากคุณสมบัติของตัวแปรจํานวนวันพักไมมีคา

เปนลบ (Nonnegative variable) จึงทําใหผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหความถดถอยแบบเชิงเสน 

(Linear regression) อาจเกิดความเอนเอียงได (Greene, 2003) 

การวิเคราะหความอยูรอดถูกประยุกตใชอยางกวางขวางในปจจุบัน เพื่อคนหาปจจัยที่

กําหนดจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้เปนการ

สอบถามนักทองเที่ยวที่กําลังเดินทางกลับ ดังนั้นชุดตัวอยางที่ใชวิเคราะหจึงสิ้นสุดการเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศไทย ทําใหทราบจํานวนวันพกัที่แทจริงของนักทองเที่ยวทุกราย แบบจําลอง

ที่ใชวิเคราะหขอมูลในลักษณะดังกลาว ถูกเรียกอีกอยางวา แบบจําลองชวงเวลา (Duration 

model) ที่สามารถวัดไดจากระยะเวลาที่นักทองเที่ยวพําพักอยูในแหลงทองเที่ยว (วันพัก) หรือความ
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นาจะเปนที่นักทองเที่ยวเดินทางกลับ ภายใตเงื่อนไขวานักทองเที่ยวไดใชเวลาอยูในแหลงทองเที่ยว

ระยะหนึ่งแลว 

แบบจําลองชวงเวลามีลักษณะแตกตางตามฟงกชันความอยูรอด (Survival function) 

และความนาจะเปนที่นักทองเที่ยวจะเดินทางกลับ หลังจากใชเวลาอยูในแหลงทองเที่ยว มีทั้ง

แบบจําลองแบบ Parametric และ Semi-parametric (Cox PH) โดยแบบจําลองแบบ Parametric 

แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ 1) Accelerated Failure-Time (AFT) และ 2) Proportional 

Hazard (PH)  

การเลือกใชแบบจําลองมีความสําคัญในการวิเคราะห เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจาก

แตละแบบจําลองแตกตางกัน การตัดสินใจเลือกแบบจําลองจะพิจารณาจากวิธีสถิติตางๆ โดยเร่ิม

จากการใช Scheoenfeld test ทดสอบสมมติฐานหลักที่วา แบบจําลองแบบ Semi-parametric 

(Cox PH) มีความเหมาะสมกับขอมูลหรือไม หากไมเหมาะสมจะพิจารณาใชแบบจําลอง 

Parametric ตอไป โดยทดสอบคาพารามิเตอรดวย Misspecification test และเลือกการแจก

แจง (Distribution) ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคา Log-likelihood คา Akaike Information 

Criterion (AIC) และคา Bayesian Information Criterion (BIC) 

 

ชุดตัวอยางที่ใชศึกษามีระยะวันพักในประเทศไทยไมเกิน 30 วัน 

เมื่อพิจารณาขอมูลการแจกแจงจํานวนวันพักในประเทศไทยของ

นักทองเที่ยวอาเซียนที่แสดงในตารางที่ 2 พบวา นักทองเที่ยว

อาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวไทย มีจํานวนวันพัก 3 วัน มากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 34.51 ของชุดตัวอยางทั้งหมด รองลงมาคือ 

นักทองเที่ยวที่มีจํานวนวันพัก 4 วัน คิดเปนรอยละ 21.82 ของชุดตัวอยางทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
ผลการศึกษา 

13 

 



Faculty OF ECONOMICS –- CMU   JOURNAL OF ECONOMICS – 20/1 

 

ตาราง 2 การแจกแจงจํานวนวันพักในประเทศไทยของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง 

จํานวนวันพัก (วัน) จํานวน (ราย) สัดสวน (รอยละ) 

1 192 6.22 

2 508 16.45 

3 1,066 34.51 

4 674 21.82 

5 370 11.98 

6 107 3.46 

7 80 2.59 

7 วันขึ้นไป 92 2.95 

รวม 3,089 100.00 

ท่ีมา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนวันพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ 

สังคม และความชอบของนักทองเที่ยว โดยเฉลี่ยแลวนักทองเที่ยวอาเซียนมีจํานวนวันพักเฉลี่ย

ประมาณ 3.66 วัน (หรือประมาณ 4 วัน) ผลการทดสอบดวยคาสถิติ F (F-statistic) พบวา 

ความแตกตางในเร่ืองเพศ สถานภาพสมรส ลักษณะการเดินทาง และการรวมเดินทางกับครอบครัว 

ไมไดทําใหนักทองเที่ยวมีจํานวนวันพักเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณาเฉพาะจํานวนวันพักเฉลี่ยตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว

ที่ แตกต า ง กันอย า งมีนั ยสํ า คัญทางส ถิติ  พบว า  นั กท อง เที่ ย วอา เ ซียนที่ มี อายุ มาก 

มีจํานวนวันพักมากข้ึน เชนเดียวกับกลุมนักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงข้ึนก็จะมีจํานวน 

วันพักสูงเชนเดียวกัน โดยนักทองเที่ยวที่เปนผูเชี่ยวชาญเปนกลุมที่มีวันพักสูงสุดถึง 4.67 วัน 

ขณะที่นักทองเที่ยวที่เดินมาเพื่อทัศนะศึกษาและอบรมใชเวลาพํานักในประเทศไทยนานถึง 6.00 

วัน 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามลักษณะการเดินทาง พบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทาง

อากาศมีจํานวนวันพักมากกวาที่เดินทางมาทางบก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยสายการ

บินตนทุนต่ํา ขณะที่นักทองเที่ยวกลุมเที่ยวซ้ํา (Revisit) มีจํานวนวันพักสูงกวากลุมมาคร้ังแรก 

(First time) และนักทองเที่ยวที่ไมไดวางแผนวาจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในอนาคตจะ

พํานักในประเทศไทยนานเชนเดียวกับกลุมที่จัดการทองเที่ยวดวยตนเอง 

เมื่อพิจารณากลุมนักทอง เที่ยวตามประเทศตนทาง (Country of origin) และ 

ตามความชอบในการทองเที่ยว (Tourism preference) พบวา นักทองเที่ยวชาวฟลิปปนส 

สิงคโปร และเวียดนาม เปนกลุมที่มีจํานวนวันพักมากกวานักทองเที่ยวจากประเทศอ่ืนๆ โดยมีวัน
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พักเฉลี่ย 4 วันข้ึนไป และนักทองเที่ยวกลุมที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและความบันเทิงเปนกลุมที่มีจํานวน

วันพักเฉลี่ยมากที่สุดประมาณ 4 วัน 

ตาราง 3 จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และ

ความชอบของนักทองเที่ยว 
จํานวนวันพักเฉล่ีย = 3.66 วัน (ชุดตัวอยาง 3,089 ตัวอยาง) 

กลุม 
จํานวน

ตัวอยาง 

สัดสวน  

(รอยละ) 

วันพัก

เฉล่ีย 

(วัน) 

F-statistic 

(p-value) 

อายุ - ไมเกิน 25 ป 538 17.67 3.54 

2.58 (0.035) 

(df=4, 3039) 

- 26 ถึง 35 ป 1,423 46.75 3.65 

- 36 ถึง 45 ป 708 23.26 3.68 

- 46 ถึง 60 ป 339 11.14 3.86 

- มากกวา 60 ป 36 1.18 4.67 

เพศ - ชาย 1,445 46.79 3.63 0.55 (0.457) 

(df=1, 3086) - หญิง 1,646 53.21 3.69 

สถานภาพ

สมรส 

- โสด/ หมาย/หยาราง 1,521 49.24 3.65 0.08 (0.772) 

(df=1, 3087) - สมรส 1,568 50.76 3.68 

ระดับ

การศึกษา 

- ตํ่ากวาปริญญาตรี 471 15.35 3.13 
24.90 (0.000) 

(df=2, 3065) 
- ปริญญาตรี 2,019 65.81 3.66 

- สูงกวาปริญญาตรี 578 18.84 4.15 

อาชีพ - ผูเชี่ยวชาญ 655 21.36 4.08 

7.20 (0.000) 

(df=7, 3058) 

- ผูจัดการหรือผูบริหาร 593 19.34 3.77 

- พนักงานบริษัทเอกชน 923 30.10 3.38 

- ผูใชแรงงาน/แรงงานเกษตร 108 3.52 2.90 

- บุคลากรของรัฐและทหาร 197 6.43 3.71 

- แมบาน/พอบาน/ผูเกษียณอายุ/ไมมีงานทํา 205 6.69 3.71 

- นักเรียน นักศึกษา 272 8.87 3.52 

- เจาของกิจการ/ รับจางอิสระ 113 3.69 3.73 

วัตถุประสงค

การเดินทาง 

- พักผอนหยอนใจ 2,493 80.73 3.53 

20.35 (0.000) 

(df=5, 3082) 

- ด่ืมน้ําผึ้งพระจันทร 89 2.88 4.26 

- เย่ียมญาติ 253 8.19 3.83 

- ทัศนศึกษา อบรม 60 1.94 6.00 

- สุขภาพ 144 4.66 4.57 

- อ่ืนๆ 49 1.59 3.22 

ลักษณะการ

เดินทาง 

- เดินทางเปนกลุม 2,595 84.01 3.66 0.05 (0.818) 

(df=1, 3087) - เดินทางลําพัง 494 15.99 3.69 

รวมเดินทางกับ

ครอบครัว 

- ไมใช 2,217 71.77 3.62 0.98 (0.322) 

(df=1, 3087) - ใช 872 28.33 3.73 

วิธีการเดินทาง - ทางอากาศ 2,620 84.82 3.90 193.55 (0.000) 

(df=1, 3087) - ทางบก 469 15.18 2.32 
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ตาราง 3 (ตอ) 

กลุม 
จํานวน

ตัวอยาง 

สัดสวน  

(รอยละ) 

วันพัก

เฉล่ีย 

(วัน) 

F-statistic 

(p-value) 

ประเภท 

สายการบิน 

- สายการบินปกติ 2,135 69.12 3.78 51.88 (0.000) 

(df=1, 3087) - สายการบินตนทุนตํ่า 954 30.88 4.11 

ลักษณะ

นักทองเที่ยว 

 

- เดินทางมายังประเทศไทยเปนครั้งแรก 2,437 78.94 3.58 
14.15 (0.000) 

(df=1, 3085) 
- เคยเดินทางมายังประเทศไทย 650 21.06 3.97 

ความต้ังใจจะ

เดินทางกลับ 

- ไมไดวางแผนจะกลับมา 1,082 35.03 3.88 14.58 (0.000) 

(df=1, 3087) - ต้ังใจจะกลับมา 2,007 64.97 3.55 

การจัดการ 

การทองเที่ยว 

- จัดการเอง 2,918 94.46 3.68 4.01 (0.045) 

(df=1, 3087) - ใชบริการบริษัทนําเที่ยว 171 5.54 3.32 

ประเทศที่

พํานัก 

- กัมพูชา 408 13.21 2.76 

21.49 (0.000) 

(df=7, 3081) 

- อินโดนีเซีย 452 14.63 3.84 

- ลาว 173 5.60 2.84 

- พมา 407 13.18 3.71 

- มาเลเซีย 408 13.21 3.30 

- ฟลิปปนส 419 13.56 4.00 

- สิงคโปร 407 13.18 4.24 

- เวียดนาม 415 13.43 4.13 

ความชอบ

นักทองเที่ยว 

- คนรักธรรมชาติ (Nature fans)  231 7.51 3.16 

5.32 (0.000) 

(df=7, 3069) 

- คนชอบของเกา (Golden oldies) 144 4.68 3.49 

- คนรักความสนุกสนาน (Fun lovers) 568 18.46 3.38 

- ผูรักธรรมชาติและบันเทิง (N-tertainers) 778 25.28 3.70 

 - นักวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Greeners) 163 5.30 3.92 

 - นักสันทนาการวัฒนธรรม (Tradition 

entertainers) 

319 10.37 4.03 

 - คนชอบความคุมคา (value lovers) 503 16.35 3.95 

 - คนกลุมอ่ืนๆ (others) 371 12.06 3.61 

ท่ีมา: จากการสํารวจในป พ.ศ. 2557 

 

ตารางที่ 4 แสดงคาสถิติการตัดสินใจที่ใชพิจารณาเลือกแบบจําลองที่สอดคลองกับขอมูล 

เพื่อนํามาใชอธิบายและคนหาปจจัยที่เปนตัวกําหนดจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวอาเซียน 

ภายใตการวิเคราะหดวยแบบจําลอง Survival ที่หลากหลาย ทั้งที่เปน Semi-parametric และ 

Parametric ในรูปแบบการแจกแจงที่แตกตางกัน โดยเร่ิมจากการทดสอบขอสมมติที่สําคัญของ

แบบจําลอง Cox’s semi-parametric ที่ เ ก่ียวกับ Proportional hazard (PH) ที่ กําหนดให 

Baseline hazard คงที่ หรือเปนการทดสอบสมมติฐานของ  Cox’s PH specification วา 

16 

 



Faculty OF ECONOMICS –- CMU   JOURNAL OF ECONOMICS – 20/1 

 

Hazard ratio เปน Proportional over time หรือไม ซึ่ งเปนการตรวจสอบวาแบบจําลอง

สอดคลอง (Fit) กับขอมูลหรือไม โดยทั่วไปพิจารณาจากคา Scaled Schoenfeld residuals 

(Hosmer and Lemeshow, 1999) หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา “Schoenfeld test”  

ผลการทดสอบขอสมมติ Cox’s PH ที่แสดงในแถวนอนที่หนึ่ง พบวา คาสถิติ Chi-square 

(χ2) มีคาสูงกวาคาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p-value < 0.05) แสดงวา มีการ

ละเมิดขอสมมติดังกลาว หรือ Baseline hazard ไมคงที่ หมายความวา แบบจําลอง Cox’s 

semi-parametric ไมสอดคลองกับขอมูลที่ใชศึกษา ดังนั้นแบบจําลอง Parametric จึงมีความ

เหมาะสมมากกวาที่จะนํามาใชประยุกตในการศึกษาคร้ังนี้ 

สําหรับการตรวจสอบเพื่อคนหาแบบจําลอง Parametric survival ที่สอดคลองกับ

ขอมูลที่ดีที่สุด พิจารณาจากคาสถิติ Log-likelihood, Akaike’s Information Criterion (AIC) 

และ Bayesian Information Criterion (BIC) โดยเลือกแบบจําลองที่มีคาสถิติทั้ง 3 ต่ําสุด จาก

การพิจารณาขอมูลในตารางที่ 4 พบวา แบบจําลอง Log-logistic parametric เปนแบบจําลองที่

มีคาสถิติทั้ง 3 ต่ําที่สุด ดังนั้นจึงเลือกแบบจําลองดังกลาวมาใชวิเคราะหและศึกษาเพื่อคนหา

ปจจัยที่เปนตัวกําหนดจํานวนวันพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย 

 

ตาราง 4 คาสถิติเพ่ือการตัดสินใจเลือกแบบจําลอง 

แบบจาํลอง คาสถิติเพ่ือการเพ่ือการตดัสินใจ 

Cox’s semi-parametric method χ2 = 256.18, df = 42, p-value = 0.000 

Exponential parametric method Log-likelihood = -3,275.46, AIC = 6,636.93, BIC = 6,898.03  

Weibull parametric method Log-likelihood = -2,183.80, AIC = 4,455.60, BIC = 4,719.70 

Gompertz parametric method Log-likelihood = -3,034.29, AIC = 6,156.57, BIC = 6,420.67  

Log-normal parametric method Log-likelihood = -1,614.79, AIC = 3,317.59, BIC = 3,581.69  

Log-logistic parametric method Log-likelihood = -1,481.05, AIC = 3,050.09, BIC = 3,314.20  

Gamma parametric method Log-likelihood = -1,549.60, AIC = 3,189.20, BIC = 3,459.31  

หมายเหตุ: AIC = Akaike’s Information Criterion, BIC = Bayesian Information Criterion 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองจํานวนวันพักแบบ Log-logistic 

regression ที่แสดงในตารางที่ 5 พบวา ปจจัยในแบบจําลอง Unrestricted บางตัวไมมีอิทธิใน
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การกําหนดจํานวนวันพักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (พิจารณาจากคา t-statistic) เชน เพศ 

สถานภาพการสมรส กลุมอายุในชวงต่ํากวา 60 ป เปนตน ดังนั้นจึงตัด (Drop) กลุมตัวแปร

ดังกลาวออกจากแบบจําลอง และประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองใหม โดยแสดงผลการ

ประมาณคาสัมประสิทธิ์ใหมในคอลัมน Restricted model  

จากผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ในแบบจําลอง Restricted พบวา ผูที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป 

มีจํานวนวันพักที่ยาวนานกวากลุมอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Marinez-Garcia and 

Raya (2008) ขณะที่นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงมีจํานวนวันพักมากกวานักทองเที่ยวที่มี

ระดับการศึกษาที่ต่ํากวา สวนนักทองเที่ยวที่อยูในกลุมอาชีพพนักงานเอกชนและแรงงาน/

แรงงานเกษตรเปนกลุมที่มีจํานวนวันพักนอยกวากลุมอ่ืนๆ  

เมื่อพิจารณาตัวแปรวัตถุประสงคการทองเที่ยว ซึ่งเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่กําหนด

จํานวนวันพัก เนื่องจากมีความเก่ียวของกับเวลาที่ใชในการทํากิจกรรมการทองเที่ยว พบวา 

นักทองเที่ยวกลุมที่เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงคที่ไมใชเพื่อการพักผอนหยอนใจมีจํานวนวันพัก

มากกวากลุมอ่ืนๆ ยกเวน กลุมที่มีวัตถุประสงคอ่ืนๆ ซึ่งจะมีจํานวนวันพักนอยที่สุด  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปจจัยดานลักษณะการเดินทาง พบวา นักทองเที่ยวที่เดินทาง

โดยลําพัง และเดินทางมาประเทศไทยทางบก เปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีจํานวนวันพักนอย 

เชนเดียวกับกลุมนักทองเที่ยวที่วางแผนจะกลับมาทองเที่ยวประเทศไทยอีกในอนาคตก็มีจํานวนวัน

พักนอยเชนเดียวกัน เพราะ นักทองเที่ยวกลุมนี้สามารถจัดสรรกิจกรรมการทองเที่ยวไวในการ

เดินทางคร้ังตอไป จึงใชวันพักในการทองเที่ยวคร้ังนี้นอยกวานักทองเที่ยวที่ไมไดวางแผนจะกลับมา

ทองเที่ยวประเทศไทยอีกในอนาคต ซึ่งแตกตางจากกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยคร้ังแรก

จะใชเวลาทองเที่ยวในประเทศไทยยาวนานกวาผูที่เคยเดินทางมาแลว  

สําหรับประเทศที่พํานักของนักทองเที่ยวเปนอีกหนึ่งปจจัยที่กําหนดจํานวนวันพักของ

นักทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา นักทองเที่ยวชาวลาวมีวันพักต่ํากวานักทองเที่ยว

ชาติ อ่ืนๆ ขณะที่นักทองเที่ยวเวียดนาม และมาเลเซียเปนกลุมที่มีจํานวนวันพักสูงกวา

นักทองเที่ยวจากประเทศอ่ืนๆ สําหรับความแตกตางของความชอบของนักทองเที่ยว แมวาจะไมมี

อิทธิพลกับจํานวนวันพักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตกลุมนักทองเที่ยวประเภทรักความสนุกสนาน 

(Fun lovers) ที่ชื่นชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียวเปนกลุมที่มีจํานวนวันพักแตกตางจากกลุมอ่ืนๆ 

โดยมีจํานวนวันพักนอยกวานักทองเที่ยวกลุมอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 5 ผลการประมาณสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองจํานวนวันพักแบบ Log-logistic 

regression 

ตัวแปร 
Unrestricted model Restricted model 

Coefficients p-value Coefficients p-value 

อายุ - ไมเกิน 25 ป (ฐาน)     
- 26 ถึง 35 ป 0.043 0.086 - - 

- 36 ถึง 45 ป 0.047 0.111 - - 

- 46 ถึง 60 ป 0.023 0.506 - - 

- 60 ป 0.276 0.000 0.200 0.005 

เพศหญิง  -0.012 0.413 - - 

สมรส  -0.011 0.555 - - 

ระดับการศึกษา - ตํ่ากวาปริญญาตรี (ฐาน)   - - 

- ปริญญาตรี 0.053 0.036 0.076 0.001 

- สูงกวาปริญญาตร ี 0.072 0.015 0.099 0.000 

อาชีพ - ผูเชี่ยวชาญ (ฐาน)     
- ผูจัดการหรือผูบริหาร -0.017 0.433 - - 

- พนักงานบริษัทเอกชน -0.076 0.000 -0.045 0.004 

- ผูใชแรงงาน/แรงงานเกษตร -0.144 0.002 -0.215 0.000 
-  บุคลากรของรัฐและทหาร -0.016 0.605 - - 

- แมบาน/ พอบาน/ ผูเกษียณอายุ/ ไมมีงานทํา -0.085 0.012 - - 
- นักเรียน นักศึกษา -0.039 0.251 - - 
- เจาของกิจการ/ รับจางอิสระ -0.119 0.003 - - 

วัตถุประสงคการเดินทาง - พักผอนหยอนใจ (ฐาน) 
    

- ด่ืมน้ําผึ้งพระจันทร 0.191 0.000 0.177 0.000 

- เย่ียมญาติ 0.068 0.012 0.050 0.064 

- ทัศนศึกษา อบรม 0.133 0.019 0.103 0.065 

- สุขภาพ 0.202 0.000 0.188 0.000 

- อ่ืนๆ -0.242 0.000 -0.233 0.000 

เดินทางลําพัง -0.166 0.000 -0.179 0.000 

เดินทางกับครอบครัว 0.019 0.266 - - 

เดินทางโดยทางบก -0.509 0.000 -0.476 0.000 

ใชสายการบินตนทุนตํ่า -0.015 0.499 - - 

เดินทางครั้งแรก 0.110 0.000 0.101 0.000 

ต้ังใจจะกลับมา -0.041 0.007 -0.048 0.001 

ใชบริการบริษัทนําเที่ยว 0.032 0.325 - - 

เดินทางมาประเทศไทยเทานั้น -0.002 0.950 - - 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ตัวแปร 
Unrestricted model Restricted model 

Coefficients p-value Coefficients p-value 

ประเทศที่พํานัก - กัมพูชา (ฐาน)     
- อินโดนีเซีย 0.048 0.155 - - 

- ลาว -0.206 0.000 -0.232 0.000 

- พมา 0.067 0.025 0.050 0.036 

- มาเลเซีย 0.118 0.000 0.100 0.000 

- ฟลิปปนส 0.091 0.002 0.078 0.001 

- สิงคโปร 0.106 0.001 0.081 0.001 

- เวียดนาม 0.129 0.000 0.108 0.000 

ความชอบ

นักทองเที่ยว 

- คนรักธรรมชาติ (Nature fans) (ฐาน)     
- คนชอบของเกา (Golden oldies) -0.025 0.573 - - 

- คนรักความสนุกสนาน (Fun lovers) -0.073 0.018 -0.076 0.000 

- ผูรักธรรมชาติและบันเทิง (N-tertainers) 0.008 0.789 - - 

- นักวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Greeners) 0.027 0.504 - - 

- นักสันทนาการวัฒนธรรม (Tradition entertainers) 0.002 0.961 - - 

- คนชอบความคุมคา (Value lovers) -0.019 0.566 - - 

- คนกลุมอ่ืนๆ (Others) -0.002 0.944 - - 

คาคงที่  1.170 0.000 1.175 0.000 

/ln_gamma  -1.516 0.000 -1.505 0.000 

Gamma  0.220 - 0.222 - 

Log likelihood   -1,481.046 -1,553.598 

LR-test 

 

χ2 = 1,031.37 

df = 42, P-value = 0.000 

χ2 = 978.88 

df = 21, P-value = 0.000 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

เมื่อนําแบบจําลอง Restricted แบบ Log-logistic regression ซึ่งมีคา Gamma (γ) < 

1 (0.222) มาใชพยากรณจํานวนวันพักและ Hazard rate พบวา คา Hazard rate จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

จนถึงประมาณ 4 วัน แลวจึงจะปรับตัวลดลง หมายความวา ความนาจะเปนที่นักทองเที่ยวจะ

ตัดสินใจเดินทางกลับในแตละวันระหวางที่ทองเที่ยวในประเทศไทยจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนถึงวันที่ 4 

หลังจากนั้นความนาจะเปนดังกลาวจะลดลง ซึ่งตรงกันขามกับ Survival ที่แสดงถึงคาความนาจะ

เปนที่นักทองเที่ยวยังคงอยูทองเที่ยวตอในแตละวันระหวางที่ทองเที่ยวในประเทศ โดยคาดังกลาว

จะลดลงเร่ือยๆ จนถึงวันที่ 4 ซึ่งคาความนาจะเปนดังกลาวก็จะเร่ิมคงที่ (ดูรายละเอียดในภาพที่ 

2) 
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                             ข. Hazard function 

ภาพที่ 2 Survival and Hazard function 

จากแบบจําลองดังกลาวสามารถนํามาพยากรณคาเฉลี่ยจํานวนวันพัก และ Hazard rate 

ที่แสดงถึงความนาจะเปนที ่นักทองเที ่ยวจะเดินทางกลับในแตละวันระหวางที่ทองเที่ยวใน

ประเทศไทยภายใตคุณลักษณะหรือปจจัยที่กําหนดจํานวนวันพักที่แตกตางกัน ดังแสดงใน

ตารางที่ 6 เพื่อความเขาใจตารางดังกลาว จึงขอยกตัวอยางกรณีของนักทองเที่ยวกลุมที่มีอายุ 60 

ปข้ึนไป ซึ่งแบบจําลองพยากรณวา จะมีจํานวนวันพักเฉลี่ย 4.25 วัน โดยในแตละวันที่ทองเที่ยว

หรือพํานักอยูในประเทศไทย นักทองเที่ยวกลุมนี้จะมีความนาจะเปนที่จะเดินทางกลับประมาณ 
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 แบบจําลองดังกลาวสามารถนํามาคนหากลุมนักทองเที่ยวที่มีจํานวนวันพักนาน  

โดยการผสม (Combine) คุณลักษณะที่แตกตางกันของนักทองเที่ยว เชน จากแบบจําลอง

ดังกลาว พบวา กลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุมากกวา 60 ป และมีวัตถุประสงคของการเดินทางมา

ประเทศไทยเพื่อตรวจสุขภาพจะมีวันพักเฉลี่ย 5.59 วัน โดยมีความนาจะเปนที่นักทองเที่ยวกลุม

นี้จะเดินทางกลับประเทศในแตละวันระหวางที่ทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 0.15 ขณะที่

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากเวียดนามเพื่อมาดื่มน้ําผึ้งพระจันทรจะมีจํานวนวันพักเฉลี่ยประมาณ 

4.78 และมีความนาจะเปนที่นักทองเที่ยวกลุมนี้จะเดินทางกลับประเทศในแตละวันระหวางที่

ทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 0.49 เปนตน 

 

ตาราง 6 คาพยากรณจํานวนวันพักของนักทองเท่ียวและคา Hazard rate 

ตัวแปร 

คาพยากรณวนัพัก 

(วัน) 
คา Hazard rate 

อายุ - ไมเกิน 60 ป 3.28 0.61 

- 60 ปขึ้น 4.25 0.45 

ระดับการศึกษา - ต่ํากวาปรญิญาตร ี 2.55 0.76 

- ปริญญาตร ี 3.36 0.60 

- สูงกวาปรญิญาตร ี 3.65 0.53 

อาชีพ - พนักงานบริษัทเอกชน 3.08 0.65 

- แรงงาน/ แรงงานเกษตร 1.99 0.95 

- อาชีพอืน่ๆ 3.43 0.58 

วัตถุประสงคการเดนิทาง - พักผอนหยอนใจ (ฐาน) 3.24 0.62 

- ดื่มน้ําผ้ึงพระจนัทร 4.17 0.50 

- เย่ียมญาต ิ 3.24 0.59 

- ทัศนศึกษา อบรม 3.68 0.46 

- สุขภาพ 3.94 0.45 

- อื่นๆ 2.22 0.83 
ลักษณะการเดินทาง - เดินทางเปนกลุม 3.38 0.60 

- เดินทางลําพัง 2.85 0.66 

วิธีการเดนิทาง - ทางอากาศ 3.52 0.56 

- ทางบก 1.99 0.90 

ลักษณะนักทองเที่ยว - เดินทางมายังประเทศไทยเปนครั้งแรก 3.20    0.63 

- เคยเดินทางมายังประเทศไทย 3.64 0.55 

ความตั้งใจจะเดนิทางกลับ - ไมไดวางแผนจะกลับมา 3.57 0.57 

- ตั้งใจจะกลับมา 3.14 0.63 

 

22 

 



Faculty OF ECONOMICS –- CMU   JOURNAL OF ECONOMICS – 20/1 

 

ตาราง 6 (ตอ) 

ตัวแปร 

คาพยากรณวนัพัก 

(วัน) 
คา Hazard rate 

ประเทศที่พํานัก - กัมพูชา 2.56 0.78 

- อินโดนีเซีย 3.47 0.58 

- ลาว 2.12 0.81 

- พมา 3.50 0.57 
 

- มาเลเซีย 3.00 0.67 

- ฟลิปปนส 3.59 0.55 

- สิงคโปร 3.67 0.53 

- เวียดนาม 3.72 0.52 

ความชอบนักทองเที่ยว - คนรกัความสนุกสนาน (Fun 

lovers) 
3.09 0.65 

- กลุมอื่นๆ 3.34 0.60 

รวม 3.29 0.61 

หมายเหต:ุ พยากรณจากแบบจําลองจํานวนวันพักแบบ Log-logistic regression ท่ีเปน แบบจําลอง 

Restricted 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยที่กําหนดจํานวนวันพัก

ของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย โดย

ประยุกต ใชการวิ เคราะหความอยู รอด (Survival analysis) 

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวทั่วไป (ไมนับ

รวมนักทองเที่ยวกลุมธุรกิจ) ที่เดินทางมาจากกลุมประเทศอาเซยีน 

8 ประเทศ และมีระยะเวลาพํานักในประเทศไทยไมเกิน 30 วัน 

จํานวน 3,089 ราย ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการนํามาใช

แบงกลุมนักทองเที่ยวเพื่อเพิ่มจํานวนวันพักและรายรับจากนักทองเที่ยวอาเซียน และมีประโยชน

ตอการวางแผนการพัฒนาทองเที่ยวที่ยั่งยืนภายในประเทศไทย 

จํานวนวันพักของนักทองเที่ยวซึ่งเปนตัวแปรตามพิจารณาจากจํานวนวันทั้งหมดที่

นักทองเที่ยวพํานักในประเทศไทย สวนปจจัยที่กําหนดจํานวนวันพัก แบงออกเปน 2 กลุมสําคัญ คือ 

1) ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว ไดแก อายุ เพศ รายได สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา กลุมอาชีพ และสัญชาติ และ 2) ปจจัยดานลักษณะการเดินทาง ไดแก วัตถุประสงค

การเดินทาง รูปแบบการเดินทาง (เดินทางคนเดียว หรือเดินทางเปนกลุม) ประเภทของการ

5 
สรุปและ

ขอเสนอแนะ 
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เดินทาง (เดินทางมาประเทศไทยทางอากาศหรือทางบก) การใชบริการบริษัทนําเที่ยว การ

เดินทางมายังประเทศไทยคร้ังแรก/ซ้ํา และความตั้งใจที่จะกลับมาประเทศไทยในอนาคต 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวที่มีผลตอจํานวน 

วันพักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ไดแก อายุ การศึกษา และอาชีพของนักทองเที่ยว  

โดยนักทองเที่ยวที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป และมีการศึกษาสูงมีจํานวนวันพักนานกวานักทองเที่ยวกลุม

อ่ืนๆ ขณะที่นักทองเที่ยวที่มีอาชีพพนักงานเอกชนและแรงงาน/แรงงานเกษตรมีจํานวนวันพัก

นอยกวากลุมอ่ืนๆ สําหรับปจจัยดานลักษณะการเดินทางที่มีผลตอจํานวนวันพักอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ไดแก วัตถุประสงคการเดินทาง รูปแบบการเดินทาง ประเภทของการเดินทาง การมา

ทองเที่ยวคร้ังแรก/ซ้ํา และความตั้งใจที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยซ้ําในอนาคต โดยการเดินทาง

คนเดียวและการเดินทางบกเปนสองปจจัยที่ทําใหจํานวนวันพักนอยกวารูปแบบและประเภทการ

เดินทางอ่ืนๆ ขณะที่นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยคร้ังแรกใชเวลาในประเทศ

ไทยนานกวาผูที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยแลว และนักทองเที่ยวที่วางแผนหรือมี

ความตั้งใจที่จะกลับมาทองเที่ยวประเทศไทยในอนาคตจะมีจํานวนวันพักนอย 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประเทศที่มาของนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวชาวลาวมี

จํานวนวันพักต่ํากวานักทองเที่ยวจากชาติอ่ืนๆ ในอาเซียน ขณะที่นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจาก

เวียดนามและมาเลเซียมีจํานวนวันพักสูงกวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศอ่ืนๆ ใน

อาเซียน นอกจากนี้นักทองเที่ยวกลุมที่ชื่นชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียวมีจํานวนวันพักนอย

กวานักทองเที่ยวกลุมอ่ืนๆ เชนเดียวกัน 

จากผลการศึกษาขางตนจะเห็นไดวา หนึ่งในปจจัยสําคัญที่กําหนดจํานวนวันพักของ

นักทองเที่ยว คือ ลักษณะการเดินทาง ซึ่งผูที่เดินทางมาเปนกลุม (Group tour) มีจํานวนวันพัก

นานกวาผูที่เดินทางคนเดียว ดังนั้นการสงเสริมการทองเที่ยวควรนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยว

แบบกรุปทัวร หรือรายการสงเสริมการขายที่ใหราคาพิเศษหรือเพิ่มกิจกรรมการทองเที่ยวใหกับผู

ที่เดินทางมาทองเที่ยวเปนคู หรือเปนกลุม เพื่อกระตุนใหนักทองเที่ยวอาเซียนตัดสินใจเดินทาง

ทองเที่ยวในประเทศไทยนานข้ึน 
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