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บทคดัย่อ

	 ในการศกึษาน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่ออุปสงคก์ารกลบัมาเทีย่วซ�า้

และอุปสงค์การเลือกที่พกัของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัน่าน	 

เกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	533	ตวัอยา่ง

ทดสอบดว้ยใชแ้บบจ�าลองสองทางเลอืก	(binary	logit)	และแบบจ�าลองหลายทางเลอืก	

(multinomial	 logit)	 ผลการศึกษาพบว่าความประทบัใจในธรรมชาติสิง่แวดล้อม

ของจงัหวดัน่าน	ภมูลิ�าเนาของนกัทอ่งเทีย่ว	และจ�านวนครัง้ทีน่กัทอ่งเทีย่วเคยเดนิทาง

มาทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่าน	มคีวามสมัพนัธก์บัอุปสงคก์ารกลบัมาเทีย่วซ�้าในรอบ	12	เดอืน

ในทศิทางบวก	ในขณะทีอ่ายขุองนกัทอ่งเทีย่วมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มและ

พบว่าบรรยากาศ	สิง่แวดลอ้มและความสวยงามของทีพ่กัมอีทิธพิลต่อการเลอืกทีพ่กั

ทัง้ประเภทอุทยานแห่งชาตแิละรสีอร์ท	 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการเลอืกทีพ่กัประเภท

โรงแรมในทศิทางบวก
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The Demand of Tourists’ Revisiting and Accommodation Selection 

in Nan Province’s Tourism

Surachai Chancharat4, Pongsatorn Chaisawat5

and Anothai Harasarn6

Abstract

	 The	purposes	of	this	research	are	to	study	factors	affecting	the	demand	

of	 revisiting	and	 factors	affecting	 the	demand	of	accommodation	selection	of	

tourists	visiting	Nan	Province.	Data	were	collected	by	questionnaires	distributed	

to	553	tourists.	The	Binary	Logit	Model	and	Multinomial	Logit	Model	were	used	

for	data	analysis.	The	results	revealed	that	the	impressiveness	of	Nan’s	nature,	

tourists’	hometown	and	the	number	of	times	they	visited	Nan	Province	of	travel	

were	positively	correlated	with	the	revisiting	within	12	months,	while	the	age	of	

the	tourists	was	negatively	correlated.	Moreover,	the	surroundings	and	beauty	of	

accommodation	 in	Nan	Province	had	a	positive	 influence	on	 the	selection	of	

accommodation	in	national	parks	and	resorts	when	compared	to	the	selection	of	

accommodation	in	hotels.

Keywords:	1.	Tourism	demand.	2.	Nan	Province.	3.	Logit	model.
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บทน�า

	 การทอ่งเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเป็นอยา่งมากและ

มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	นอกจากน้ีการทอ่งเทีย่วยงัชว่ยลดปญัหา

เรื่องการขาดดุลการช�าระเงนิ	สรา้งงานสรา้งอาชพีใหก้บัประชาชน	ท�าใหม้าตรฐาน

การครองชพีของประชาชนดขีึ้น	และมผีลต่อกจิกรรมการผลติในสาขาอื่นๆ	ที่เป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่ว	ดงันัน้การทอ่งเทีย่วจงึมคีวามส�าคญักบัประเทศเป็นอยา่งยิง่	รฐับาลและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วจงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่งีาม

ใหก้บัการท่องเทีย่วในประเทศไทย	จดักจิกรรมสง่เสรมิการท่องเทีย่วในรปูแบบต่างๆ	

รวมไปถงึการบรหิารจดัการและพฒันาศกัยภาพแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่อียูเ่พือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่ว

ทีจ่ะเพิม่มากขึน้ในอนาคต

	 ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นภมูภิาคหน่ึงทีม่คีวามส�าคญัต่อการทอ่งเทีย่ว

โดยเฉพาะชว่งฤดหูนาวทีม่นีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเป็นจ�านวนมาก	เน่ืองจาก

มทีรพัยากรธรรมชาต	ิลกัษณะภมูปิระเทศและอากาศเหมาะแก่การทอ่งเทีย่วจงึสามารถ

ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่วใหม้าพกัผอ่นและพ�านกัอาศยัทัง้ครัง้คราวและถาวร	ท�าใหธ้รุกจิบรกิาร	

เชน่	ธรุกจิโรงแรม	รสีอรท์	และของทีร่ะลกึ	เป็นสาขาเศรษฐกจิส�าคญัของภาคเหนือตอนบน	

จากขอ้มลูจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วและรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในจงัหวดัภาคเหนือตอนบน

ในปี	2553	พบวา่จงัหวดัทีน่กัทอ่งเทีย่วเดนิทางไปทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุคอืจงัหวดัเชยีงใหม	่

ในขณะทีจ่งัหวดัน่านมนีักท่องเทีย่วเดนิทางไปท่องเทีย่วน้อยทีสุ่ด	 และมรีายไดจ้าก

การท่องเที่ยวอยู่ในล�าดบัที่	 7	 จากทัง้หมด	 9	 จงัหวดัในเขตภาคเหนือตอนบน

(Department	of	tourism,	2010)	แต่กลบัพบวา่การจดัอนัดบัเมอืงน่าอยูจ่ากการจดัอนัดบั

ของสถาบนัชมุชนทอ้งถิน่พฒันา	(สทพ.)	โดยวดัจากความน่าอยูส่�าหรบัประชากรผูอ้ยูอ่าศยั

และผูท้่องเทีย่วทัง้ในมติคิวามปลอดภยั	มติคิวามสะอาด	มติคิวามมคีุณภาพชวีติทีด่	ี 

มติกิารบรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลและมติคิวามเป็นเมอืงทีม่เีอกลกัษณ์

ทางวฒันธรรม	ไดจ้ดัใหเ้มอืงน่านเป็นเมอืงทีน่่าอยูเ่ป็นอนัดบัที	่3	ของประเทศ	(Local	

Development	Institute,	2008)

	 นอกจากน้ีน่านเป็นจงัหวดัที่อยู่ชายแดนทางภาคเหนือมพีรมแดนติดกบั

ประเทศลาว	มธีรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์	และมแีหล่งท่องเทีย่วหลายแบบ	ไมว่า่จะเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ	แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต	ิแหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม	

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตรแ์ละแหลง่ทอ่งเทีย่วทางศลิปะวทิยาการ	(Ministry	of	

Tourism	 and	 Sports,	 2012)ในปีพ.ศ.2553	 จงัหวดัน่านไดท้�าความตกลงร่วมมอื

(memorandum	of	understanding:	MOU)	กบัสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว

ในการร่วมกนัพฒันาภูมภิาคน้ีโดยการพฒันาเสน้ทางเศรษฐกจิ	 พฒันาเมอืง	 และ
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พฒันาการท่องเที่ยวควบคู่ไปพร้อมๆ	กนัและยกให้จงัหวดัน่านและหลวงพระบาง

เป็นเมอืงคูแ่ฝด	อกีทัง้เตรยีมการดา้นต่างๆ	เพือ่เสนอชื่อเขตเมอืงเก่าของน่านใหเ้ป็น

เมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมเชน่เดยีวกนักบัเมอืงหลวงพระบางประกอบกบัในปี	พ.ศ.2558	

จะมกีารเปิดประชาคมอาเซยีนและดา่นชายแดนหว้ยโก๋นของจงัหวดัน่านจะเป็นชายแดนส�าคญั

ทีส่ามารถผา่นไปยงัประเทศลาว	เวยีดนาม	และจนีได	้ซึง่จะท�าใหจ้งัหวดัน่านมนีกัทอ่งเทีย่ว

และการลงทนุทีม่ากขึน้ในอนาคต

	 แต่อยา่งไรกต็ามในขณะทีจ่งัหวดัน่านเป็นจงัหวดัทีม่ศีกัยภาพทางการทอ่งเทีย่วสงู

และถูกประกาศใหเ้ป็นพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื	แต่กลบัพบวา่จ�านวน

นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วจงัหวดัน่านมจี�านวนน้อยทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัจงัหวดัอืน่ๆ

ในเขตภาคเหนือตอนบน(Department	of	tourism,	2010)	ประกอบกบัการคน้หาขอ้มลู

ผลงานการวจิยัผา่นมายงัไมป่รากฏผลงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่ว

ของจงัหวดัน่าน	ดงันัน้การศกึษาอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านจงึเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะ

ท�าใหท้ราบถงึความตอ้งการและความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วโดยผลจากการศกึษา

ทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน�าไปใชเ้ป็นแนวทางก�าหนดกลยทุธ์

เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของจงัหวดัน่านต่อไป

	 ส�าหรบัการศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วและพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว	โดยใช้

แบบจ�าลองโลจทิ(logit	model)	มผีูส้นใจท�าการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศเป็นจ�านวน

มาก	เน่ืองจากการวเิคราะหแ์บบจ�าลองโลจทินัน้มขีอ้ดคีอืพจิารณาสมัประสทิธิท์ีไ่ดจ้าก

การวเิคราะหข์อ้มลูทกุตวัแปรพรอ้มกนัหรอืมกีารวเิคราะหใ์นระยะเวลาเดยีวกนั	(Tharuaruk,	

2005)	และเป็นแบบจ�าลองทีนิ่ยมใชว้เิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพ	ซึ่งขอ้มูลประเภทน้ี

มกัจะเป็นขอ้มูลทีม่ลีกัษณะไม่ต่อเน่ืองหรอือยู่ในลกัษณะทางเลอืกใดทางเลอืกหน่ึง	

อกีทัง้ลดขอ้บกพรอ่งจากการทดสอบหากใชแ้บบจ�าลองความน่าจะเป็นเชงิเสน้	 (linear	

probability	model)	หรอืการประมาณคา่พารามเิตอรด์ว้ยวธิกี�าลงัสองน้อยทีส่ดุ	(ordinary	

least	squared)	ทีม่กัจะเกดิปญัหา	(1)	ตวัคลาดเคลือ่นมกีารกระจายแบบไมป่กต	ิ(non-

normal	distribution)	(2)	ตวัคลาดเคลือ่นมคีวามแปรปรวนไมค่งที	่(heteroskedasticity)	

(3)	คา่พยากรณ์ของ	Y	[Yˆ]	มคีา่ไมอ่ยูใ่นชว่ง	0	กบั	1;	(0≤	E(Y|X)	≤1)	และ	(4)	คา่	R2	

ไมส่ามารถวดัประสทิธภิาพของแบบจ�าลองได	้Unthong	(2007)	ซึง่พบการศกึษาอุปสงค์

การทอ่งเทีย่วโดยใชแ้บบจ�าลองโลจทิในบรบิทของประเทศต่างๆอาท	ิAlegre	and	Pou	

(2006)	ศกึษาระยะเวลาในการพ�านกัของนกัทอ่งเทีย่วในหมูเ่กาะบาเรยีลลคิ	Carolina	

and	Pau	(2010)	ศกึษาการตดัสนิใจลอ่งเรอืกลบัไปเมอืงครรูาเซาและ	Hui	et	al.	(2010)	

ศกึษาพฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตทิีม่โีอกาสกลบัมาเทีย่วซ�้าสงิคโปร	์เป็นตน้	
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	 สว่นการศกึษาภายในประเทศนัน้พบการศกึษาทีใ่ชแ้บบจ�าลองโลจทิเป็นจ�านวนมาก	

อาท	ิSuriya	(2004).		ทีศ่กึษาอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดัล�าปางวเิคราะหก์ารซือ้ของทีร่ะลกึ	

ศกึษาถงึความเป็นไปไดท้ีน่กัทอ่งเทีย่วจะเดนิทางมาเทีย่วแหลง่ทอ่งเทีย่วและงานประเพณี

ทีจ่งัหวดัล�าปางตอ้งการสรา้งใหเ้ป็นจุดขายใหม่ของการท่องเทีย่ว	และการวเิคราะห์

การกลบัมาเทีย่วซ�้าของนกัท่องเทีย่วซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ	Chaturat	

(2009)	ทีศ่กึษาการตดัสนิใจกลบัมาเทีย่วซ�้าสวนสตัวด์ุสติและการศกึษาการตดัสนิใจ

กลบัมาเทีย่วประเทศไทยซ�้าของนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตขิอง	Watthanasirisereekun	

(2011)	Phanyaporn	(2007)	ทีศ่กึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกทีพ่กัของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย

ต่อการเลอืกทีพ่กัประเภทโรงแรม	รสีอรท์และเกสตเ์ฮาสใ์นจงัหวดัเชยีงรายและการศกึษา

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารประเภททีพ่กัเพือ่การทอ่งเทีย่วในจงัหวดัเพชรบรูณ์	

ของ	Netsuwan	et	al.	(2012)เป็นตน้	แต่อยา่งไรกต็ามไมพ่บการศกึษาอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่ว

ของจงัหวดัน่านโดยใชแ้บบจ�าลองโลจทิ	

	 ดงันัน้ในการศกึษาน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พือ่วเิคราะหอุ์ปสงคใ์นการกลบัมาเทีย่วซ�า้

และอุปสงคใ์นการเลอืกทีพ่กัของนกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดัน่านเพือ่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านสามารถน�าผลจากการวจิยัไปวางแผนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของนักท่องเทีย่ว	ซึ่งจะช่วยพฒันาการท่องเทีย่วจงัหวดัน่านใหม้คีุณภาพมาตรฐาน

ในระดบัแนวหน้าของประเทศไดต้่อไปในอนาคต

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาอุปสงคก์ารท่องเทีย่วของจงัหวดัน่านในครัง้น้ีใชส้ถติเิชงิพรรณนา

และสถติเิชงิปรมิาณในการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูโดยการเกบ็แบบสอบถาม	

โดยประชากร	คอืนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วตามสถานทีท่อ่งเทีย่วต่าง	ๆ	

ในจงัหวดัน่าน	กลุม่ตวัอยา่งจะเลอืกจากนกัทอ่งเทีย่วทีพ่บตามสถานทีท่อ่งเทีย่วต่าง	ๆ

ในจงัหวดัน่านโดยการสุ่มแบบบงัเอญิ	จ�านวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะใชใ้นการศกึษาครัง้น้ี	 

ผูท้�าการศกึษาไดก้�าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูร	 Taro	Yamane	 (1967) 

ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ	95	โดยใชจ้�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่าน

จากขอ้มลูกรมการทอ่งเทีย่ว	กระทรวงทอ่งเทีย่วและกฬีาปี	พ.ศ.	2553	พบวา่จงัหวดัน่าน

มนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางมาทอ่งเทีย่วทัง้หมด	275,390	คน		เมือ่น�าตวัเลขดงักลา่วไปแทน

ในสตูร	Taro	Yamane	โดยก�าหนดจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่หรอืเท่ากบั	400	

ตวัอยา่ง	จากนัน้ท�าการรวบรวมขอ้มลูไดข้อ้มลูนกัทอ่งเทีย่วทีท่�าการตอบแบบสอบถาม

อยา่งสมบรูณ์จ�านวน	533ตวัอยา่ง	และท�าการวเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคต่์าง	ๆ

ดงัน้ี
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 1. วิเคราะหอ์ปุสงคก์ารเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ�า้ 

	 วเิคราะหอุ์ปสงคใ์นการกลบัมาทอ่งเทีย่วซ�้าจงัหวดัน่านภายในรอบ	12	เดอืน	

โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหด์ว้ยแบบจ�าลองสองทางเลอืก	(binary	logit	model)	และใช้

วธิ	ีmaximum	likelihood	estimation	ในการประมาณคา่สมัประสทิธิข์องแบบจ�าลองดงักลา่ว	

โดยก�าหนดใหต้วัแปรตามคอื	อุปสงคก์ารกลบัมาเทีย่วซ�้าจงัหวดัน่านในรอบ	12	เดอืน	

ถา้นกัทอ่งเทีย่วตดัสนิใจกลบัมาทอ่งเทีย่วซ�า้ในรอบ	12	เดอืนจะก�าหนดใหม้คีา่เทา่กบั	1	

ถา้นกัทอ่งเทีย่วตดัสนิใจไมก่ลบัมาทอ่งเทีย่วซ�า้ในรอบ	12	เดอืนก�าหนดใหม้คีา่เทา่กบั	0	

ในขณะทีต่วัแปรอสิระก�าหนดใหเ้ป็นขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเทีย่วและความประทบัใจ

ของนกัทอ่งเทีย่ว

	 ส�าหรบัในขัน้ตอนของการศึกษาใช้	 Travel	 Cost	 Method	 (Thailand	

Development	 Research	 Institute,	 2000)	 ไดเ้สนอไวเ้ป็นขัน้ตอน	 คอื	 (1)	 จดัท�า

แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มลูจากผูท้ีม่าเขา้ชมแหล่งท่องเทีย่ว	 โดยแบบสอบถาม

จะประกอบดว้การส�ารวจขอ้มลูหลกัๆ	3	ประเภท	ไดแ้ก่	จ�านวนครัง้ทีม่าสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ในแต่ละปี	ระยะทางการเดนิทางและคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางแต่ละครัง้	และขอ้มลูเกีย่วกบั

ลกัษณะของนกัทอ่งเทีย่ว	ซึง่เรยีกวา่	Individual	Socioeconomic	Characteristic	(SOCi)	

(2)	 ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง	ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีส่�าคญั	คอื	คา่น�้ามนั	 

คา่สกึหรอยานพาหนะ	และคา่เสยีโอกาสของเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทาง	(3)	ขอ้มลูเกีย่วกบั

ลกัษณะของนักท่องเทีย่วแต่ละคน	ประกอบดว้ย	รายได	้อายุ	 ระดบัการศกึษา	 เพศ	 

ขนาดของครวัเรอืน	และอาชพี	เป็นตน้	(4)	น�าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมาประมาณ

คา่สมัประสทิธิใ์น	Trip	Generating	Function	(TGF)	ดงัต่อไปน้ี
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	คอืสถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่กลเ้คยีงกนั	(5)	ค�านวณมลูคา่ของสถานทีท่อ่งเทีย่ว

โดยค�านวณพืน้ทีใ่ตเ้สน้	TGF	ในการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้	ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืทางสถติิ

วเิคราะหข์อ้มูลทีส่�ารวจว่ามคีุณสมบตัอิย่างไร	 เช่น	 อายุเฉลีย่	 รายไดเ้ฉลีย่	 เป็นตน้	 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้น	 ควรมกีารน�าเสนอว่าตวัอย่างที่ได้มาเป็นตวัแทน 

ของประชากรไดเ้หมาะสมเพยีงใด	 และวเิคราะหข์อ้มูลตามแบบจ�าลองทีไ่ดส้รา้งขึน้	 

โดยน�าขอ้มลูทีไ่ดม้าอนุมานหาคา่สมัประสทิธิต์ามแบบจ�าลองทีไ่ดก้�าหนดไวด้ว้ย	โดยใช้

เครือ่งมอืทางสถติทิีเ่หมาะสมในการน�าเสนอการวเิคราะห	์(Nakornthab	and	Chancharat,	

2013)
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 2.วิเคราะหอ์ปุสงคก์ารเลือกสถานท่ีพกัของนักท่องเท่ียว

	 วเิคราะหอุ์ปสงคก์ารเลอืกทีพ่กัของนักท่องเทีย่วจะเป็นการวเิคราะหป์จัจยั

ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กั	โดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะหด์ว้ยแบบจ�าลองหลายทางเลอืก	

(multinomial	logit	model)เป็นแบบจ�าลองทีม่ลีกัษณะเป็นสมการพฤตกิรรม	ซึง่จะแสดง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งความน่าจะเป็นของโอกาสทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกทางเลอืกต่าง	ๆ	กบั

ปจัจยัทีค่าดวา่จะมคีวามสมัพนัธซ์ึง่แบบจ�าลองทีไ่ดจ้ะอาศยัแนวคดิจากทฤษฎผีูบ้รโิภค

ในการพจิารณาเน่ืองจากแบบจ�าลองหลายทางเลอืกถกูพฒันาจากแนวคดิอรรถประโยชน์	

ซึง่คณุสมบตัทิีส่�าคญัของอรรถประโยชน์	คอืเป็นคา่ทีไ่มม่หีน่วยและไมม่คีวามหมายในตวัเอง	

แต่จะมีความหมายเมื่อน�าไปเปรียบเทียบกับค่าอรรถประโยชน์จากทางเลือกอื่น	 

ซึง่หมายความวา่คา่อรรถประโยชน์จะใชใ้นการเปรยีบเทยีบเทา่นัน้	จงึท�าใหแ้บบจ�าลอง

หลายทางเลอืกตอ้งมลีกัษณะในรปูแบบของการเปรยีบเทยีบ	ประกอบกบัการตดัสนิใจ

เลอืกทางเลอืกต่าง	ๆ 	ของบุคคลหรอืความน่าจะเป็นทีจ่ะเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหน่ึง

ขึน้อยูก่บัชดุทางเลอืกทีใ่หเ้ลอืกเทา่นัน้	และเป็นอสิระจากทางเลอืกอืน่	ๆ	ทีม่อียูแ่ละไมม่อียู่

ในชดุทางเลอืกทีใ่หเ้ลอืก	ซึง่เรยีกคณุสมบตัน้ีิวา่	independent	of	irrelevant	alternative	

(Budka,	2007)

	 แบบจ�าลองดงักล่าว	สามารถประยุกตใ์ชก้บัสถานการณ์ทีผู่เ้ลอืกมทีางเลอืก

หลายทาง	โดยแต่ละทางเลอืกไมม่คีวามหมายเชงิล�าดบัก่อนหลงั	 เพือ่ท�าการประมาณ

ค่าสมัประสิทธิข์องสมการปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พกัของนักท่องเที่ยว	 โดย 

ท�าการประมาณคา่สมัประสทิธิโ์ดยใชว้ธิ	ีmaximum	likelihood	estimation	ซึง่ท�าใหอ้ยูใ่นรปู

ความน่าจะเป็นในการเลอืกทีพ่กัในแต่ละปจัจยัทีก่�าหนดโดยก�าหนดใหต้วัแปรตามคอื

สถานทีพ่กัทีน่กัทอ่งเทีย่วเลอืก	ประกอบไปดว้ยทีพ่กัประเภทโรงแรม	ทีพ่กัในอุทยาน

แห่งชาตแิละทีพ่กัประเภทรสีอรท์	 เกสทเ์ฮาสโ์ดยก�าหนดใหท้ีพ่กัประเภทโรงแรมเป็น 

กลุ่มอ้างองิ	 (base	 category)	 ส�าหรบัตวัแปรอสิระประกอบไปดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของ 

 3. การตรวจสอบระดบัความเหมาะสมของแบบจ�าลอง  

	 การวดัความเหมาะสมของแบบจ�าลองทัง้แบบจ�าลองสองทางเลอืก	 (binary	

logit	model)	และแบบจ�าลองหลายทางเลอืก	 (multinomial	 logit	model)	จะพจิารณา

โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกนัโดยจะพจิารณาจาก	(1)	คา่	McFadden	R-Square	ถา้มคีา่เขา้ใกล	้

1	 มากเท่าไหร่	 แสดงว่าแบบจ�าลองที่ได้มคีวามสามารถในการอธบิายพฤติกรรม 

ทีเ่กดิขึน้จรงิไดอ้ย่างถูกต้อง	 หรอืตวัแปรอสิระในแบบจ�าลองสามารถอธบิายตวัแปร 

ไดเ้ป็นอยา่งด	ี ในทางตรงกนัขา้มถา้มคีา่เทา่กบั0	แสดงวา่ปจัจยัทุกปจัจยัทีถ่กูก�าหนด

ในแบบจ�าลองไมส่ามารถอธบิายพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จรงิได	้(2)	คา่	Overall	percentage	

เป็นค่ารอ้ยละความถูกตอ้งในการประมาณค่า	 ในการพจิารณาว่ารอ้ยละความถูกตอ้ง
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เป็นเทา่ใดจงึเหมาะสมนัน้	ไมม่กีารก�าหนดแน่นอนแต่ยิง่คา่รอ้ยละสงูแสดงวา่แบบจ�าลอง

เหมาะสมท�าใหม้ัน่ใจในการน�าไปใช	้ (Vanichbuncha,	2001)	นกัทอ่งเทีย่ว	และปจัจยั 

ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัของนกัทอ่งเทีย่ว

ผลการศึกษา

	 ขอ้มลูของนักท่องเทีย่วไดจ้ากการสอบถามนักท่องเทีย่วดว้ยแบบสอบถาม 

ในเดอืนมถุินายน	สงิหาคม	และตุลาคม	พ.ศ.	2555	ซึง่ถอืเป็นชว่งนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

และขอ้มลูนกัท่องเทีย่วทีไ่ดจ้ากสอบถามดว้ยแบบสอบในเดอืน	ธนัวาคม	พ.ศ.	2555	

และธนัวาคม	2556	ซึง่ถอืเป็นช่วงในฤดูกาลท่องเทีย่ว	ประกอบไปดว้ยขอ้มลูต่าง	ๆ	 

ดงัต่อไปน้ี

ตารางที ่1	ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามเพศ	

	 จากตารางที	่1	นกัทอ่งเทีย่วทีพ่บตามสถานทีท่อ่งเทีย่วต่าง	ๆ 	ในชว่งนอกฤดกูาล

ทอ่งเทีย่วรวมทัง้สิน้จ�านวน	194	คน	แบง่เป็นเพศชายจ�านวน	88	คนซึง่คดิเป็นรอ้ยละ	

45.4	ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดทีพ่บนอกชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว	และเพศหญงิจ�านวน	106	คน

ซึ่งคดิเป็นร้อยละ	 54.6	 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดที่พบนอกช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 

ในขณะทีน่กัทอ่งเทีย่วทีพ่บตามสถานทีท่อ่งเทีย่วต่าง ใๆนชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว	พบกลุม่ตวัอยา่ง

ทีเ่ป็นเพศชายทีพ่บมจี�านวนทัง้สิน้	148	คน	หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	43.7	ของกลุม่ตวัอยา่ง

ทัง้หมดทีพ่บในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว	ซึง่น้อยกวา่นกัทอ่งเทีย่วกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นเพศชาย

ทีพ่บนอกฤดูกาลท่องเทีย่ว	ในขณะทีน่ักท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างทีพ่บทีเ่ป็นเพศหญงิ

มจี�านวน	191	คน	หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	56.3	ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดทีพ่บในชว่งฤดกูาล

ท่องเทีย่ว	ซึ่งเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบักลุ่มตวัอย่างเพศหญงิทีพ่บนอกฤดูกาลท่องเทีย่ว

แต่ทัง้สองชว่งเวลาดงักลา่วนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถามทีเ่ป็นผูห้ญงิมกีกวา่ผูช้าย

ทัง้น้ีสว่นหน่ึงอาจจะมจีากนกัทอ่งเทีย่วเพศหญงิสว่นใหญ่มกัจะใหค้วามรว่มมอืมากกวา่

นกัทอ่งเทีย่วเพศชาย

เพศ
จ�านวนนักท่องเท่ียว

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว 

(คน)

ร้อย

ละ

จ�านวนนักท่องเท่ียว

ในฤดกูาลท่องเท่ียว 

(คน)

ร้อยละ

ชาย 88 45.4 148 43.7

หญงิ 106 54.6 191 56.3

รวมทัง้หมด 194 100 339 100.0
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ตารางที ่2	ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามอาย	ุ(จากการส�ารวจ)

 จากตารางที	่2	นกัทอ่งเทีย่วทีพ่บทัง้ในฤดกูาลทอ่งเทีย่วและนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

มีอายุระหว่าง	25	–	34	ปีมากที่สุด	โดยนอกฤดูกาลท่องเที่ยวพบนักท่องเที่ยว

ในช่วงอายุดงักล่าวคดิเป็นรอ้ยละ	33	ของนักท่องเทีย่วทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถาม

ชว่งนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว	ในขณะทีใ่นฤดกูาลทอ่งเทีย่วพบนกัทอ่งเทีย่วในชว่งอายดุงักลา่ว

คดิเป็นรอ้ยละ	37.1		ของนกัทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถามในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว		

รองลงมานอกช่วงฤดูกาลท่องเทีย่วคอืกลุ่มนักท่องเทีย่วทีม่าอายุระหว่าง	15	–	24	ปี	

คดิเป็นร้อยละ	 22.7	 	 ในขณะที่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวคอืกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ม ี

อายรุะหวา่ง	35	–	44	ปี	คดิเป็นรอ้ยละ	27.3	สาเหตุหน่ึงอาจจะมาจากชว่งนอกฤดกูาล

ท่องเทีย่วทีผู่ท้�าการศกึษาเกบ็ขอ้มลูอยู่ในช่วงเดอืนตุลาคม	ซึง่เป็นช่วงปิดเทอมของ

นกัเรยีนนกัศกึษา	จงึอาจจะท�าใหต้วัเลขของนกัทอ่งเทีย่วทีม่อีาย	ุ15	–24	ปี	นอกฤดกูาล

ทอ่งเทีย่วสงูกวา่ในฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

ตารางที ่3	ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถามจ�าแนกตามอาชพี

อายุ
จ�านวนนักท่องเท่ียว 

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)
ร้อยละ

จ�านวนนักท่องเท่ียว  

ในฤดกูาลท่องเท่ียว(คน)
ร้อยละ

น้อยกวา่	15	ปี 1 0.5 1 0.3

15	–	24		ปี 44 22.7 57 16.9

25	–	34		ปี 64 33.0 125 37.1

35	–	44	ปี 35 18.0 92 27.3

45	–	54	ปี 33 17.0 46 13.6

55	–	64	ปี 15 7.7 10 3.0

มากกวา่	64	ปี 2 1.0 6 1.8

รวมทัง้หมด 194 100.0 337 100.0

อาชีพ จ�านวนนักท่องเท่ียว  

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)
ร้อยละ

จ�านวนนักท่องเท่ียว  

ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)
ร้อยละ

นกัเรยีนนกัศกึษา 41 21.1 61 18.2

ขา้ราชการรฐัวสิาหกจิ 68 35.1 71 21.1

พนกังานบรษิทัเอกชน 45 23.2 113 33.6

ธรุกจิสว่นตวั 33 17.0 54 16.1

แมบ่า้นพอ่บา้น 1 0.5 9 2.7
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ตารางที ่3	ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถามจ�าแนกตามอาชพี	(ต่อ)

	 จากตารางที	่3	พบวา่นกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่นอกฤดกูาล

ทอ่งเทีย่วประกอบอาชพีขา้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิจ�านวน	68	คนหรอืคดิเป็น

รอ้ยละ	35.1	ของนกัทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถาม	รองลงมาคอืพนกังานบรษิทั

เอกชนและรบัจ้างจ�านวน	45	คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ	23.2	ของนักท่องเที่ยวทัง้หมด

ทีต่อบแบบสอบถามในขณะทีใ่นฤดกูาลทอ่งเทีย่วพบวา่นกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่ประกอบอาชพี	พนกังานบรษิทัเอกชนและรบัจา้ง	โดยพบเป็นจ�านวน	113	คน	

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	33.6	ของนักท่องเที่ยวทัง้หมดที่ตอบแบบสอบถามรองลงมาคอื

นกัทอ่งเทีย่วทีป่ระกอบอาชพี	ขา้ราชการ	พนกังานรฐัวสิาหกจิ	ทีม่จี�านวน	71	คนหรอื

คดิเป็นรอ้ยละ	21.1	ของนักท่องเทีย่วทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถาม	ซึ่งเมื่อเทยีบกบั 

ชว่งนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว	กลุม่นกัทอ่งเทีย่วขา้ราชการและพนกังานรฐัวสิาหกจิพบลดลง	

ในขณะทีพ่บกลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีป่ระกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนมากขึน้

ตารางที ่4 ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามรายได้

อาชีพ
จ�านวนนักท่องเท่ียว  

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)
ร้อยละ

จ�านวนนักท่องเท่ียว  

ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)
ร้อยละ

เกษตรกร 2 1.0 4 1.2

เกษยีณอายุ 4 2.1 7 2.1

อืน่ๆ 0 0 17 5.1

รวมทัง้หมด 194 100.0 336 100.0

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ�านวนนักท่องเท่ียว  

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

รอ้ยละ จ�านวนนักท่องเท่ียว  

ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

รอ้ยละ

ต�่ากวา่	5,000 18 9.3 24 7.1

5,000-10,000 36 18.6 39 11.5

10,001-15,000 30 15.5 39 11.5

15,001-20,000 18 9.3 41 12.1

20,001-25,000 22 11.3 23 6.8

25,000-30,000 16 8.2 28 8.3

มากกวา่	30,000 52 26.8 128 37.8

ไมต่อบ 2 1.0 17 5.0

รวมทัง้หมด 194 100.0 339 100.0
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	 รายได้ของนักท่องเที่ยวที่มากกว่า	30,000	บาท	ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

พบมากทีส่ดุโดยพบเป็นจ�านวนทัง้หมด	128	คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ	37.8	ของนกัทอ่งเทีย่ว

ทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถาม	ซึง่เมือ่เทยีบกบัชว่งนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่วกพ็บวา่สดัสว่น

ของนกัท่องเทีย่วทีม่รีายไดม้ากกวา่	30,000	บาทมากทีส่ดุเชน่กนัโดยพบเป็นจ�านวน	

52	คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ	26.8

ตารางที ่5 ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามจ�านวนครัง้ทีเ่ดนิทางมา 

	 จงัหวดัน่าน

	 จากตารางที่	 5จะเหน็ได้ว่านักท่องเที่ยวที่พบทัง้ในฤดูกาลท่องเที่ยวและ 

นอกฤดูกาลท่องเที่ยวต่างเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจงัหวดัน่านเป็นครัง้แรก	 

โดยนอกช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวพบนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาท่องเที่ยวเป็นครัง้แรก

มากถงึรอ้ยละ	55	จากนกัทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีต่อบแบบสอบถาม	และในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

พบนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาจงัหวดัน่านเป็นครัง้แรกถงึรอ้ยละ	61.1	ของนกัทอ่งเทีย่ว

ทีต่อบแบบสอบถามในชว่งเวลาดงักลา่ว	ซึง่ตวัเลขขา้งตน้อาจจะกลา่วไดว้า่จงัหวดัน่าน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนยงัไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว	

และในอนาคตน่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัน่านมากยิ่งขึ้น	

และส�าหรบันักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนน่านประมาณร้อยละ	 35.0	

ในชว่งนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว	และประมาณรอ้ยละ	34.3	ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว	ทีน่กัทอ่งเทีย่ว

เดนิทางมาจงัหวดัน่านมากกวา่	1	ครัง้	ซึง่อาจจะท�าใหม้องไดว้า่เมอืงน่านเป็นเมอืงทีม่เีสน่ห	์

และสามารถดงึดดูใหผู้ค้นเดนิทางกลบัมาจงัหวดัน่านได้

 

จ�านวนครัง้ท่ีมาจงัหวดัน่าน จ�านวนนักท่องเท่ียว  

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ จ�านวนนักท่องเท่ียว  

ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ

1 105 55.0 203 61.1

2 21 11.0 51 15.4

3 19 9.9 26 7.8

4 7 3.7 8 2.4

5 5 2.6 9 2.7

มากกวา่	5	ครัง้ 15 7.6 20 6.0

นกัทอ่งเทีย่วชาวน่าน 19 9.9 15 4.5

รวมทัง้หมด 191 100.0 332 100.0
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	 จากตารางที่	 6	 พบว่าจงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 

จะเดนิทางมาเป็นหมูค่ณะมากกวา่เดนิทางมาคนเดยีว	โดยสงัเกตไดจ้ากจ�านวนนกัทอ่งเทีย่ว

ทีม่จี�านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่	2	คนขึน้ไปนัน้มมีากกวา่การเดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงคนเดยีว

ถงึรอ้ยละ	92.7		แต่กไ็มส่ามารถบอกไดว้า่จะมนีกัทอ่งเทีย่วแต่ละกลุม่ทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่ว

มทีัง้หมดกี่คน	 และนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีพ่บในช่วงเวลาดงักล่าว	 ส่วนใหญ่จะมา 

ประชุมสมัมนา	 และทศันศกึษาจงึท�าให้ตวัเลขของนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาเที่ยว

มากกวา่	5	คน	จงึมมีากถงึรอ้ยละ	45.3	

ตารางที ่6	ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามจ�านวนสมาชกิทีร่ว่มเดนิทาง

ตารางที ่7 ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามจ�านวนวนัทีใ่ชท้อ่งเทีย่ว 

	 	ในจงัหวดัน่าน

	 จากตารางที่	 7	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่พบในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว 

จะใชเ้วลาเดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัน่านเฉลีย่แลว้ประมาณ	2.66	วนั	ขณะทีใ่นชว่ง

จ�านวนสมาชิก 

ท่ีร่วมเดินทาง

จ�านวนนักท่องเท่ียว  

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ จ�านวนนักท่องเท่ียว  

ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ

1 14 7.3 15 4.5

2 34 17.7 63 18.8

3 11 5.7 60 17.9

4 24 12.5 42 12.5

5 22 11.5 26 7.8

มากกวา่	5	คน 84 45.3 129 38.7

รวมทัง้หมด 192 100 335 100

จ�านวนวนัท่ีใช้เดินทาง

ท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน

จ�านวนนักท่องเท่ียว 

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ จ�านวนนักท่องเท่ียว  

ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

รอ้ยละ

1 17 8.8 29 8.7

2 82 42.5 102 30.4

3 74 38.3 124 37.0

มากกวา่	3	วนั 20 10.4 80 23.9

รวมทัง้หมด 193 100 335 100
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ฤดูกาลท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใชเ้วลาท่องเที่ยวในจงัหวดัน่านเฉลี่ย	 3.14	 

ซึง่มากกวา่ชว่งนอกฤดกูาลท่องเทีย่ว	ทัง้น้ีอาจจะมากจากในชว่งฤดกูาลท่องเทีย่วนัน้

เป็นชว่งเดอืนธนัวาคมและมกราคม	ซึง่ชว่งดงักลา่วเป็นชว่งฤดหูนาวจงึท�าใหบ้รรยากาศ

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆทางธรรมชาตมิคีวามงดงาม	ซึง่อาจจะมผีลท�าใหน้กัท่องเทีย่ว

อยากใชเ้วลาในการทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านนานมากขึน้	

ตารางที ่8 ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามจ�านวนวนัพกัคา้งคนื

	 นักท่องเทีย่วกลุ่มตวัอย่างนอกฤดูกาลท่องเทีย่วพกัคา้งคนืเฉลีย่	 1.80	 คนื 

ในขณะทีใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่วนกัทอ่งเทีย่วพกัคา้งคนืเฉลีย่	2.35	คนื	สอดคลอ้งกบั

ตารางที	่8	ทีน่กัทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่วใชเ้วลาทอ่งเทีย่วในจงัหวดัน่าน

มากขึน้	ดงันัน้นกัทอ่งเทีย่วจงึตอ้งพกัคา้งคนืเป็นเวลามากขึน้เชน่เดยีวกนั

ตารางที ่9 ตารางแสดงจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัของ 

	 		การเดนิทาง	

จ�านวนวนัท่ีพกัค้าง  

คืนในจงัหวดัน่าน

จ�านวนนักท่องเท่ียว 

นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ จ�านวนนักท่องเท่ียว

ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ

1 78 40.4 91 27.2

2 81 42.0 137 41.0

3 13 6.7 49 14.7

มากกวา่	3	คนื 10 10.9 57 17.1

รวมทัง้หมด 181 100 334 100

วตัถปุระสงคห์ลกั 
ของการเดินทาง

จ�านวนนักท่องเท่ียว 
นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ จ�านวนนักท่องเท่ียว  
ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ

ทอ่งเทีย่วพกัผอ่น 136 71.2 274 82.5

ธรุกจิ 5 2.6 3 0.9

ประชมุ/สมัมนา 7 3.7 10 3.0

ทศันศกึษา 11 5.8 13 3.9

เยีย่มญาติ 15 7.9 6 1.8

อืน่ๆ 17 8.9 26 7.8

รวมทัง้หมด 191 100.0 332 100.0
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	 จากตารางที	่9	พบวา่กลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเทีย่วทีพ่บทัง้ในและนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

สว่นใหญ่จะเดนิทางมาทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นมากทีส่ดุ	 โดยในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่วนัน้

มจี�านวนกลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเทีย่วเลอืกเดนิทางมาจงัหวดัน่านเพือ่ทอ่งเทีย่วและพกัผอ่น

มากถงึรอ้ยละ	82.5	ซึง่เพิม่จากชว่งนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่วรอ้ยละ	11.3	สว่นวตัถุประสงคอ์ืน่	ๆ 

ทีพ่บในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่วนัน้ประกอบไปดว้ย	โครงการสรา้งฝายของนกัศกึษา	ศกึษา

ศลิปะชมุชน	เป็นตน้	และวตัถุประสงคอ์ืน่	ๆ 	นอกฤดกูาลทอ่งเทีย่วประกอบไปดว้ย	เชน่	

โครงการปลกูปา่ตน้น�้า	เป็นตน้	

ตารางที ่10	ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามพาหนะทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

	 		มาทอ่งเทีย่วในจงัหวดัน่าน

	 นกัทอ่งเทีย่วกลุม่ตวัอยา่งทีพ่บนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่วและในฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

เดนิทางมาจงัหวดัน่านโดยใชร้ถยนตส์่วนตวัมากทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ	64.9	และ	60.8	 

ตามล�าดบัรองลงมาคอืรถทวัรห์รอืรถประจ�าทาง	 ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ	 25.7	 และ	 19.3	 

สว่นการเดนิทางโดยเครือ่งบนิพบเพยีงรอ้ยละ	2.6	และ	8.6	ตามล�าดบัซึง่สาเหตุทีท่�าให้

นกัทอ่งเทีย่วเดนิทางโดยเครือ่งบนิมายงัจงัหวดัน่านพบเป็นจ�านวนน้อย	อาจจะมาจาก

ราคาตัว๋เครือ่ง	บนิทีม่รีาคาคอ่นขา้งสงูรวมทัง้สายการบนิทีเ่ป็นทางเลอืกใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว

ยงัมน้ีอยอยูจ่งึท�าใหพ้บนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยเครือ่งบนิคอ่นขา้งน้อย	แต่ในชว่งฤดกูาล

ทอ่งเทีย่วนัน้กม็นีกัท่องเทีย่วกลุ่มทีม่รีายไดส้งูเลอืกทีจ่ะเดนิทางโดยเครือ่งบนิมากขึน้

จงึท�าใหต้วัเลขนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางโดยเครือ่งบนิเพิม่ขึน้ในฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

พาหนะท่ีใช้เดินทาง 
มายงัจงัหวดัน่าน

จ�านวนนักท่องเท่ียว 
นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ จ�านวนนักท่องเท่ียว  
ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

รอ้ยละ

รถยนตส์ว่นตวั 126 64.9 205 60.8

มอเตอรไ์ซด์ 3 1.5 7 2.1

รถทวัร/์รถประจ�าทาง 50 25.7 65 19.3

รถตู้ 10 5.2 31 9.2

เครือ่งบนิ 5 2.6 29 8.6

รวมทัง้หมด 194 100.0 337 100.0
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ตารางที ่11 ตารางแสดงจ�านวนนกัทอ่งเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม	จ�าแนกตามลกัษณะการจดัการเดนิทาง 

	 		ทอ่งเทีย่วในจงัหวดัน่าน

	 นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านทีพ่บทัง้นอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

และในฤดกูาลทอ่งเทีย่วจะจดัการเดนิทางทอ่งเทีย่วมาเองมากทีส่ดุ	โดยคดิเป็นรอ้ยละ	

77.9	และ	83.7	ตามล�าดบัรองลงมาคอืทีท่�างานจดัมาเป็นหมูค่ณะคดิเป็นรอ้ยละ	20	และ	

14.5	 ตามล�าดบั	 ส่วนการจดัการเดนิทางโดยบรษิทัทวัร์นัน้พบน้อยที่สุดซึ่งคดิเป็น 

รอ้ยละ	2.1	และ	1.8	ตามล�าดบั	ซึง่จากการสมัภาษณ์นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่ว

โดยบรษิทัทวัร์นัน้	 ส่วนหน่ึงจะเดนิทางมาเพื่อล่องแก่ง	 และอกีส่วนหน่ึงก็ต้องการ 

ความสะดวกสบายจากการใหบ้รกิารของบรษิทัทวัร	์แต่จากขอ้มลูทีพ่บจากการส�ารวจ

อาจจะสามารถสรุปได้ว่าจงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง

มาทอ่งเทีย่วไดด้ว้ยตนเอง

	 สว่นผลการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการกลบัมาทอ่งเทีย่วซ�า้จงัหวดัน่านภายในรอบ	

12	เดอืนของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่ว	โดยใชโ้ปรแกรม	LIMDEP	Version	8.0	

ประมาณคา่สมัประสทิธิด์ว้ยวธิ	ีmaximum	 log–	 likelihood	สามารถสรปุผลการศกึษา

ไดด้งัน้ี

ลกัษณะการจดัการเดินทางท่องเท่ียว จ�านวนนักท่องเท่ียว 
นอกฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ จ�านวนนักท่องเท่ียว  
ในฤดกูาลท่องเท่ียว (คน)

ร้อยละ

บรษิทัทวัร์ 4 2.1 6 1.8

ทีท่�างานจดัมาเป็นหมูค่ณะ 38 20.0 49 14.5

จดัการเดนิทางมาเอง 148 77.9 283 83.7

รวมทัง้หมด 190 100.0 338 100.0
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ตารางที ่12 คา่สมัประสทิธิจ์ากการประมาณคา่ปจัจยัทีม่ผีลต่อการกลบัมาทอ่งเทีย่วซ�้า

หมายเหตุ:	สญัลกัษณ์	***	คอืมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัรอ้ยละ	1

	 จากตารางที	่ 12พบว่าตวัแปรทีม่รีะดบันัยส�าคญัทางสถติทิีส่ามารถอธบิาย 

การกลบัมาเทีย่วซ�้าของนกัทอ่งเทีย่วไดน้ัน้ประกอบไปดว้ย

	 1.	ตวัแปร	NTH	หมายถงึนกัทอ่งเทีย่วทีม่ภีมูลิ�าเนาในภาคเหนือ	เป็นตวัแปรหุน่	

(dummy)	 มคี่า	 0	 และ	 1	 โดยนักท่องเที่ยวมาจากจงัหวดัในภาคเหนือมคี่าเท่า	 1	 

ถา้นกัทอ่งเทีย่วมาจากจงัหวดัอืน่ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นภาคเหนือมคีา่เทา่กบั	0	การทีต่วัแปรดงักลา่ว

มรีะดบันยัส�าคญัทางสถติแิละมคี่าสมัประสทิธิเ์ป็นบวกหมายความว่าถา้นกัท่องเทีย่ว 

ทีเ่ดนิทางมาจากจงัหวดัทางภาคเหนือมโีอกาสกลบัมาเทีย่วซ�้าในรอบ	12	เดอืนเพิม่ขึน้

และคา่ผลกระทบสว่นเพิม่	(marginal	effect)	ทีเ่ทา่กบั	0.1669	คา่ดงักลา่วหมายความวา่	

ณ	ระดบัค่าเฉลีย่ของตวัแปรอสิระทุกตวั	หากกลุ่มตวัอย่างเป็นนักท่องเทีย่วทีม่าจาก

จงัหวดัทางภาคเหนือ	จะมโีอกาสกลบัมาเทีย่วซ�้าในรอบ	12	เดอืนเพิม่ขึน้รอ้ยละ	16.69	

ทัง้น้ีอาจจะมาจากระยะทางในการเดนิทางมาจงัหวดัน่านนัน้มรีะยะทางทีไ่มไ่กลมากนกั

จงึท�าใหน้กัทอ่งเทีย่วทีม่ภีมูลิ�าเนาในภาคเหนือมโีอกาสเดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่วซ�า้เพิม่

มากขึน้

	 2.	ตวัแปร	BEAUTY	หมายถงึความประทบัใจในธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ

จงัหวดัน่านเป็นตวัแปรไมต่่อเน่ือง	 (discrete)	มคีา่ระหวา่ง	1	ถงึ	4	โดยนกัทอ่งเทีย่ว

ประทบัใจมากจะมคีา่เทา่กบั	4	ถา้ประทบัใจน้อยมากมคีา่เทา่กบั	1	การทีต่วัแปรดงักลา่ว

มรีะดบันยัส�าคญัทางสถติแิละมคี่าสมัประสทิธิเ์ป็นบวกหมายความว่าถา้นกัท่องเทีย่ว

ประทบัใจในธรรมชาตขิองจงัหวดัน่าน	มโีอกาสจะกลบัมาเทีย่วซ�า้ในรอบ	12	เดอืนเพิม่ขึน้

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ Standard Error P – Value ค่าผลกระทบส่วนเพ่ิม

NTH 2.3277*** 0.7389 0.0016 0.1669

BEAUTY 3.2560*** 0.3114 0.0000 0.3670

AGE -0.7922*** 0.4981 0.0018 -0.8931

TIMES 0.4038*** 0.1389 0.0037 0.4453

Number	of	observations																	 533

Log	likelihood	function											 -182.9811

Chi	squared																										 214.6692

Pseudo	R-squared																				 0.3697

Pct.	Correct	Prec.																			 86.1163
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และคา่ผลกระทบสว่นเพิม่	(marginal	effect)	ทีเ่ทา่กบั	0.3670	คา่ดงักลา่วหมายความวา่	

ณ	 ระดบัค่าเฉลีย่ของตวัแปรอสิระทุกตวั	หากนักท่องเทีย่วมคีะแนนความประทบัใจ 

ในธรรมชาตขิองจงัหวดัน่านเพิม่ขึน้	1	ระดบัจะมโีอกาสกลบัมาเทีย่วซ�้าในรอบ	12	เดอืน

เพิม่ขึน้ร้อยละ	 36.70	 นัน่หมายความว่า	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของ 

จงัหวดัน่านนัน้ยงัมคีวามสมบูรณ์อยู่จงึท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจและ 

อยากเดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่วซ�้า	ดงันัน้ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วหากตอ้งการ

เพิม่โอกาสใหน้ักท่องเที่ยวกลบัมาเที่ยวซ�้ากค็วรที่จะรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิง่แวดลอ้มทีย่งัอุดมสมบรูณ์ใหค้งอยู่

	 3.	 ตัวแปร	 AGE	 หมายถึงอายุของนักท่องเที่ยวเป็นตัวแปรต่อเน่ือง		

(continuous)	 การทีต่วัแปรดงักล่าวมนีัยส�าคญัทางสถติแิละมคี่าสมัประสทิธิเ์ป็นลบ

หมายความวา่นกัทอ่งเทีย่วทีม่อีายสุงูขึน้จะมโีอกาสกลบัมาเทีย่วซ�า้ในรอบ	12	เดอืนลดลง	

และคา่ผลกระทบสว่นเพิม่	(marginal	effect)	ทีเ่ทา่กบั	-0.8931	คา่ดงักลา่วหมายความวา่	

ณ	ระดบัคา่เฉลีย่ของตวัแปรอสิระทุกตวั	ถา้นกัทอ่งเทีย่วมอีายสุงูขึน้	1	 ปี	จะมโีอกาส 

จะกลบัมาเทีย่วซ�า้ในรอบ	12	เดอืนลดลงรอ้ยละ	89.31	ทัง้น้ีอาจจะมาจากระยะเวลา	12	เดอืน

อาจจะเรว็เกนิไปทีจ่ะเดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่วซ�้าและนกัทอ่งเทีย่วกลุม่ดงักลา่วอาจจะ

มคีวามตอ้งการเดนิทางไปทอ่งเทีย่วจงัหวดัอืน่ๆ	จงึท�าใหโ้อกาสทีจ่ะกลบัมาทอ่งเทีย่วซ�า้

ในรอบ	12	เดอืนลดลง

	 4.	ตวัแปร	TIMES	หมายถงึจ�านวนครัง้ทีเ่คยเดนิทางมาทอ่งเทีย่วในจงัหวดัน่าน	

เป็นตวัแปรต่อเน่ือง	 (continuous)	 การที่ตวัแปรดงักล่าวมนีัยส�าคญัทางสถิติและ 

มคีา่สมัประสทิธิเ์ป็นบวกหมายความวา่นกัทอ่งเทีย่วทีเ่คยเดนิทางมาทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านแลว้

มโีอกาสจะกลบัมาท่องเทีย่วซ�้าในรอบ	 12	 เดอืนเพิม่ขึน้	 และค่าผลกระทบส่วนเพิม่	

(marginal	effect)	ทีเ่ท่ากบั	0.4453	คา่ดงักล่าวหมายความวา่	ณ	ระดบัคา่เฉลีย่ของ

ตวัแปรอสิระทกุตวั	หากนกัทอ่งเทีย่วทีเ่คยเดนิทางมาทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านแลว้เพิม่ขึน้	

1	ครัง้จะมโีอกาสกลบัมาทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านซ�้าในรอบ	12	เดอืนเพิม่ขึน้รอ้ยละ	44.53	

การทีต่วัแปร	TIMES	มรีะดบันัยส�าคญัทางสถตินิัน้อาจจะกล่าวไดว้่าจงัหวดัน่านนัน้ 

มสีถานที่ท่องเที่ยวทัง้ทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมที่สวยงามเป็นจ�านวนมาก	

ประกอบกบัในแต่ละชว่งฤดกูาลความสวยงามทางธรรมชาตแิละประเพณทีอ้งถิน่ต่าง	ๆ

มคีวามแตกต่างกนั	จงึท�าใหน้ักท่องเทีย่วทีเ่คยเดนิทางมาท่องเทีย่วจงัหวดัน่านแลว้

อยากเดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่วซ�้า

	 จากขอ้มลูทีส่�ารวจนกัทอ่งเทีย่วมคีวามประสงคจ์ะกลบัมาทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านอกี

ภายในรอบ	12	เดอืนนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่วมมีากถงึรอ้ยละ	80.4	แต่ในชว่งนอกฤดกูาลทอ่งเทีย่ว

กลบัมนีักท่องเทีย่วตอ้งการกลบัมาเทีย่วซ�้าในรอบ	12	 เดอืนลดลงเหลอืรอ้ยละ	74.3	 
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สว่นนกัท่องเทีย่วทีไ่ม่กลบัมาเทีย่วซ�้านอกฤดกูาลท่องเทีย่วคดิเป็นรอ้ยละ	19.6	และ 

ในฤดกูาลทอ่งเทีย่วมนีกัทอ่งเทีย่วทีต่ดัสนิใจไมก่ลบัมาเทีย่วซ�้าในรอบ	12	คดิเป็นรอ้ยละ	

25.7	 สาเหตุที่นักท่องเที่ยวที่ตดัสนิใจไม่กลบัมาเที่ยวซ�้าอีกในรอบ	 12	 เดือนน้ี	 

จากการสมัภาษณ์พบวา่สว่นใหญ่มภีมูลิ�าเนาอยูไ่กล	ซึง่การเดนิทางมาถงึจงัหวดัน่าน

คอ่นขา้งล�าบาก	อกีทัง้อยากไปสถานทีท่อ่งเทีย่วในจงัหวดัอืน่ทีต่นยงัไมเ่คยเดนิทางไป	

จงึยงัไมอ่ยากเดนิทางกลบัมาทอ่งเทีย่ว

	 ส�าหรบัผลการศกึษาจากตารางที	่12	พบวา่คา่	McFadden	R-Square	ซึง่ใชว้ดั

ความเหมาะสมของแบบจ�าลองมคี่าเท่ากบั	 0.3697	 จากการทบทวนวรรณกรรม 

ทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ถา้คา่	McFadden	R-square	มคีา่เขา้ใกล	้1	แสดงวา่แบบจ�าลองสามารถ

อธบิายตวัแปรตามไดด้	ีซึง่คา่ดงักลา่วจากการค�านวณถอืวา่คอ่นขา้งน้อยแต่เมือ่เทยีบกบั

งานวจิยัที่ผ่านมาพบว่าค่า	 McFadden	 R-Square	 ของการศึกษาในครัง้น้ีไม่ได ้

มคีวามแตกต่างมากนักและผลการพยากรณ์แบบจ�าลองทัง้หมดพบว่ามคีวามถูกตอ้ง

รอ้ยละ	86.1163	ซึง่คา่เปอรเ์ซน็ตค์วามถกูตอ้งของการพยากรณ์ทีเ่หมาะสมควรเป็นเทา่ไหรน่ัน้

ขึน้อยูก่บัเรือ่งทีจ่ะน�าไปใช	้ไมไ่ดก้�าหนดแน่นอน	ยิง่เปอรเ์ซน็ตถ์กูตอ้งมคีา่สงู	ยิง่แสดงวา่

แบบจ�าลองมคีวามเหมาะสม	

	 ในการวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทาง

มาทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่าน	โดยการใชแ้บบจ�าลองหลายทางเลอืก	(multinomial	logit	model)	

เพือ่ท�าการประมาณคา่สมัประสทิธิข์องปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกทีพ่กั	ดว้ยวธิ	ีmaximum	

likelihood	estimation	จะท�าใหท้ราบวา่ปจัจยัใดทีม่ผีลต่อการเลอืกทีพ่กั	และคา่ความเป็นได้

ของการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัประเภทต่างๆ	โดยไดผ้ลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี
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ตารางที ่13 คา่สมัประสทิธิจ์ากการประมาณคา่ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกพกัในอุทยานแหง่ชาต ิ

	 		และรสีอรท์

หมายเหตุ:	1)	สญัลกัษณ์	***	คอื	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัรอ้ยละ	1

	 	2)	ก�าหนดใหท้ีพ่กัประเภทโรงแรมเป็นกลุม่อา้งองิ	(base	category)

	 จากตารางที่13พบว่าตวัแปรที่มรีะดบันัยส�าคญัทางสถติทิี่สามารถอธบิาย 

การเลอืกทีพ่กัของนกัทอ่งเทีย่วไดน้ัน้ประกอบไปดว้ย

	 1.	 ตวัแปร	D3	หมายถงึนักท่องเทีย่วทีเ่ลอืกทีบ่รรยากาศ	สิง่แวดลอ้มและ 

ความสวยงามของทีพ่กัเป็นอนัดบัหน่ึง	ก�าหนดใหเ้ป็นตวัแปรหุน่	(dummy)	ซึง่มสีองคา่

คอื	0	และ	1	โดยนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ลอืกบรรยากาศทีพ่กั	สิง่แวดลอ้มและความสวยงามของทีพ่กั

เป็นอนัดบัหน่ึงมคีา่เทา่กบั	1	ถา้เลอืกอื่นๆ	เทา่กบั	0	การทีต่วัแปรน้ีมรีะดบันยัส�าคญั

ทางสถติแิละมคีา่สมัประสทิธิเ์ป็นบวกหมายถงึนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ลอืกทีพ่กัจากการพจิารณาถงึ

บรรยากาศและสถานทีต่ ัง้เป็นอนัดบัหน่ึงมโีอกาสเลอืกทีพ่กัในอุทยานแหง่ชาตเิพิม่ขึน้

เมื่อเทยีบกบัทีพ่กัประเภทโรงแรม	 เช่นเดยีวกบักรณีการเลอืกทีพ่กัประเภทรสีอร์ท	 

ทีต่วัแปร	D3	มรีะดบันยัส�าคญัทางสถติแิละมคีา่สมัประสทิธิเ์ป็นบวก	ทัง้น้ีนกัทอ่งเทีย่ว

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ Standard Error P - Value

อทุยานแห่งชาติ

D3 1.1178*** 0.4228 0.0070

TYPE1 -2.5104*** 0.5629 0.0000

TYPE2 2.5092*** 0.5811 0.0098

รีสอรท์

D3 0.6249*** 0.2305 0.0067

D5 -0.7242*** 0.3417 0.0076

DAYS 0.3643*** 0.1170 0.0018

TYPE1 -1.8668*** 0.5459 0.0006

Number	of	observations																							 436

Log	likelihood	function																 -	379.3165

Chi	squared																															 193.5547

McFadden	R-squared																						 0.2032

Pct.	Correct	Prec.																																														 57.5688		
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อาจจะตอ้งการบรรยากาศซึง่จงัหวดัน่านมอุีทยานแหง่ชาตซิึง่มสีถานทีก่างเตน็ทบ์า้นพกั

อุทยาน	รวมทัง้รสีอรท์ทีส่วยงามเป็นจ�านวนมาก	ดงันัน้ถา้นกัทอ่งเทีย่วตอ้งการบรรยากาศ

กจ็ะเลอืกพกัในอุทยานแหง่ชาตหิรอืรสีอรท์มากกวา่เลอืกพกัโรงแรม

	 2.	ตวัแปร	D5	หมายถงึนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ลอืกสถานทีต่ ัง้ของทีพ่กัเป็นอนัดบัหน่ึง	

ก�าหนดใหเ้ป็นตวัแปรหุน่	(dummy)	ซึง่มสีองคา่คอื	0	และ	1	โดยนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ลอืก

สถานทีต่ ัง้ของทีพ่กัเป็นอนัดบัหน่ึงมคีา่เทา่กบั	1	ถา้เลอืกอืน่ๆเทา่กบั	0	การทีต่วัแปรน้ี

มรีะดบันยัส�าคญัทางสถติแิละมคีา่สมัประสทิธิเ์ป็นลบหมายถงึนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ลอืกทีพ่กั

จากการพจิารณาถงึบรรยากาศและสถานทีต่ ัง้เป็นอนัดบัหน่ึงมโีอกาสเลอืกทีพ่กัประเภท

รสีอรท์ลดลงเมือ่เทยีบกบัทีพ่กัประเภทโรงแรม

	 3.	ตวัแปร	TYPE1	หมายถงึนักท่องเทีย่วเลอืกท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและ 

เชงิอนุรกัษ	์ก�าหนดใหเ้ป็นตวัแปรหุน่	(dummy)	โดยนกัทอ่งเทีย่วเลอืกทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม

และเชงิอนุรกัษ์มคี่าตวัแปรเท่ากบั	 1	 ถ้านักท่องเทีย่วเลอืกประเภทท่องเทีย่วอื่น	 ๆ	

เทา่กบั	0	การทีต่วัแปรน้ีมรีะดบันยัส�าคญัทางสถติแิละมคีา่สมัประสทิธิเ์ป็นลบหมายถงึ

โอกาสทีน่กัท่องเทีย่วทีเ่ลอืกท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	จะเลอืกทีพ่กัในอุทยานแหง่ชาติ

ลดลงเมือ่เทยีบกบัโรงแรม	เชน่เดยีวกบัการเลอืกทีพ่กัประเภทรสีอรท์ทีต่วัแปร	TYPE1	

มรีะดบันยัส�าคญัทางสถติแิละมคีา่สมัประสทิธิเ์ป็นลบ

	 4.	ตวัแปร	TYPE2	หมายถงึนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ลอืกทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาต	ิก�าหนดใหเ้ป็น

ตวัแปรหุน่	(dummy)	โดยนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ลอืกทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาตมิคีา่ตวัแปรเทา่กบั	1	

ถา้นกัทอ่งเทีย่วเลอืกประเภททอ่งเทีย่วอื่นๆเทา่กบั	0	การทีต่วัแปรน้ีมรีะดบันยัส�าคญั

ทางสถติแิละมคีา่สมัประสทิธิเ์ป็นบวกหมายถงึนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ลอืกทอ่งเทีย่วประเภทภเูขา	

เดนิป่า	ชมนก	มโีอกาสจะเลอืกทีพ่กัในอุทยานแห่งชาตเิพิม่สงูขึน้เมื่อเทยีบกบัทีพ่กั

ประเภทโรงแรม

	 5.	ตวัแปร	DAYSหมายถงึจ�านวนวนัทีน่กัทอ่งเทีย่วใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วภายใน

จงัหวดัน่าน	ก�าหนดใหเ้ป็นตวัแปรเชงิปรมิาณ	การทีต่วัแปรน้ีมรีะดบันยัส�าคญัทางสถติิ

และมคี่าสมัประสทิธิเ์ป็นบวกหมายถงึนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วในจงัหวดัน่าน

จ�านวนหลายวนัจะมโีอกาสเลอืกทีพ่กัประเภทรสีอรท์เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัทีพ่กัประเภท

โรงแรมทัง้น้ีอาจจะมาจากชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่วเป็นชว่งทีน่กัทอ่งเทีย่วเดนิทางไปยงัสถานที่

ทอ่งเทีย่วต่างๆทีอ่ยูน่อกตวัเมอืง	ซึง่ทีพ่กัสว่นใหญ่จะเป็นทีพ่กัประเภทรสีอรท์	ดงันัน้

จงึท�าใหโ้อกาสทีน่ักท่องเทีย่วจะเลอืกทีพ่กัประเภทรสีอรท์เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัทีพ่กั

ประเภทโรงแรม
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	 จากการศกึษาอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านในครัง้น้ีพบวา่ปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่ออุปสงคก์ารตดัสนิใจกลบัมาเทีย่วซ�้าของนกัทอ่งเทีย่วในรอบ	12	 เดอืนมากทีส่ดุคอื

ความประทบัใจในความสวยงามของแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต	ิซึง่คงสอดคลอ้งกบั

การศกึษาของ	Suriya	(2004)	ทีค่วามประทบัใจในแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตมิรีะดบันยัส�าคญั

ทางสถติทิีส่ามารถอธบิายการกลบัมาเทีย่วซ�้าจงัหวดัล�าปาง	รองลงมาคอืระยะทางจาก

ภูมลิ�าเนาของนักท่องเทีย่วกบัจงัหวดัน่านซึ่งนักท่องเทีย่วทีอ่ยู่ในภาคเหนือมโีอกาส 

กลบัมาเทีย่วจงัหวดัน่านซ�้าในรอบ	12	เดอืนมากกวา่นกัทอ่งเทีย่วภาคอืน่ๆ	สอดคลอ้งกบั

งานศกึษาของ	Chaturat	 (2009)	ทีต่วัแปรเขตทีพ่กัอาศยัมรีะดบันัยส�าคญัทางสถติ ิ

ทีส่ามารถอธบิายแนวโน้มการกลบัมาเทีย่วซ�้าสวนสตัวด์สุติ	

	 ส�าหรบัการศกึษาปจัจยัที่มผีลต่ออุปสงค์การการเลอืกประเภทที่พกัพบว่า 

นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่พกัจากบรรยากาศ	 สิง่แวดล้อมและความสวยงามของ

ทีพ่กั,สถานทีท่ีต่ ัง้ของทีพ่กั,	ลกัษณะการทอ่งเทีย่ว	และจ�านวนวนัทีใ่ชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว

ภายในจงัหวดัน่าน	เป็นตวัแปรทีส่ามารถอธบิายการเลอืกทีพ่กัในอุทยานแหง่ชาตแิละ

ทีพ่กัประเภทรสีอรท์เมือ่เทยีบกบัการเลอืกทีพ่กัประเภทโรงแรมไดอ้ยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ

โดยการเลือกสถานที่พกัจากบรรยากาศ	 สิง่แวดล้อมและความสวยงามของที่พกั	 

เป็นปจัจยัทีเ่พิม่โอกาสใหน้กัท่องเทีย่วเลอืกพกัในอุทยานแห่งชาตแิละรสีอรท์เพิม่ขึน้	

ในขณะทีก่ารท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและเชงิอนุรกัษ์เป็นปจัจยัทีท่�าใหใ้หน้กัท่องเทีย่ว 

มโีอกาสเลอืกพกัในอุทยานแห่งชาตแิละรสีอรท์ลดลง	ซึง่แตกต่างจากการศกึษาของ	

Phanyaporn	(2007)	และ	Netsuwan	et	al.	(2012)	ทีอ่ธบิายวา่ปจัจยัทางดา้นสถานภาพ	

คา่ใชจ้า่ยส�าหรบัทีพ่กั	และปจัจยัดา้นรายได	้เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่ออุปสงคก์ารเลอืกทีพ่กั

	 จากการศกึษาอุปสงค์การท่องเที่ยวจงัหวดัน่านในครัง้น้ีพบว่าภาครฐัและ 

ภาคเอกชนของจงัหวดัน่านควรจะด�าเนินการแกไ้ขปรบัปรงุและพฒันาการทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่าน

ใหพ้รอ้มต่อการรองรบันกัทอ่งเทีย่วทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต	โดยควรดแูลรกัษาความสวยงาม

ของสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตใิหอุ้ดมสมบรูณ์อยา่งยัง่ยนื	เพราะความสวยงามและ

ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตจิะเป็นสิง่ดงึดดูท�าใหน้กัท่องเทีย่วเดนิทางมากลบัมา

ท่องเทีย่วซ�้าจงัหวดัน่านเพิม่ขึน้และมผีลต่อการเลอืกทีพ่กัของนักท่องเทีย่ว	 รวมทัง้ 

ยงัดงึดดูใหน้กัทอ่งเทีย่วทีย่งัไมเ่คยเดนิทางมาทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านตอ้งการเดนิทางมาเทีย่ว

จงัหวดัน่านเพิม่ขึน้ดว้ย

	 นอกจากน้ีพบวา่การศกึษาอุปสงคก์ารเลอืกประเภทของทีพ่กันัน้นกัทอ่งเทีย่ว

บางรายพกัคา้งแรมในจงัหวดัน่านเป็นเวลาหลายคนืโดยทีแ่ต่ละคนืเลอืกประเภททีพ่กั

ทีแ่ตกต่างกนั	ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรสรา้งแบบสอบถามเพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่ว
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กลุม่ดงักลา่วดว้ย	และควรเพิม่กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตเิพือ่ทราบถงึ

ปจัจยัทีม่ผีลต่ออุปสงค์การท่องเทีย่วหรอืทศันคตต่ิางๆของนักท่องเทีย่วต่างชาตวิ่า 

มคีวามแตกต่างจากนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยอยา่งไรเพือ่น�าไปสูก่ารวางแผนทางการตลาด

และพฒันาการทอ่งเทีย่วจงัหวดัน่านในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

	 ขอขอบพระคุณบณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัขอนแก่นที่มอบทุนอุดหนุน 

การคน้ควา้และวจิยัในครัง้น้ีขอขอบคุณส�าหรบัขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒ	ิ2	ท่าน 

ทีเ่ป็นประโยชน์ในการปรบัปรงุบทความวจิยัน้ี	
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