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บทคัดย่อ
ั ยทีม่ ผี ลต่ออุปสงค์การกลับมาเทีย่ วซ�ำ้
ในการศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปจจั
และอุ ป สงค์การเลือกที่พ กั ของนัก ท่องเที่ย วที่เดินทางมาท่องเที่ย วในจัง หวัด น่ า น
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 533 ตัวอย่าง
ทดสอบด้วยใช้แบบจ�ำลองสองทางเลือก (binary logit) และแบบจ�ำลองหลายทางเลือก
(multinomial logit) ผลการศึก ษาพบว่า ความประทับ ใจในธรรมชาติส งิ่ แวดล้อ ม
ของจังหวัดน่าน ภูมลิ ำ� เนาของนักท่องเทีย่ ว และจ�ำนวนครัง้ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วเคยเดินทาง
มาท่องเทีย่ วจังหวัดน่าน มีความสัมพันธ์กบั อุปสงค์การกลับมาเทีย่ วซ�้ำในรอบ 12 เดือน
ในทิศทางบวก ในขณะทีอ่ ายุของนักท่องเทีย่ วมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามและ
พบว่าบรรยากาศ สิง่ แวดล้อมและความสวยงามของทีพ่ กั มีอทิ ธิพลต่อการเลือกทีพ่ กั
ทัง้ ประเภทอุทยานแห่งชาติและรีสอร์ท เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกทีพ่ กั ประเภท
โรงแรมในทิศทางบวก
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The Demand of Tourists’ Revisiting and Accommodation Selection
in Nan Province’s Tourism
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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�ำ

การท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างรายได้ให้กบั ประเทศเป็ นอย่างมากและ
ั
มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนีก้ ารท่องเทีย่ วยังช่วยลดปญหา
เรื่องการขาดดุลการช�ำระเงิน สร้างงานสร้างอาชีพให้กบั ประชาชน ท�ำให้มาตรฐาน
การครองชีพของประชาชนดีข้นึ และมีผลต่อกิจกรรมการผลิตในสาขาอื่นๆ ที่เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ ว ดังนัน้ การท่องเทีย่ วจึงมีความส�ำคัญกับประเทศเป็นอย่างยิง่ รัฐบาลและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องสร้างภาพลักษณ์ทด่ี งี าม
ให้กบั การท่องเทีย่ วในประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วในรูปแบบต่างๆ
รวมไปถึงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ อี ยูเ่ พือ่ รองรับนักท่องเทีย่ ว
ทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นภูมภิ าคหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการท่องเทีย่ ว
โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเดินทางไปท่องเทีย่ วเป็ นจ�ำนวนมาก เนื่องจาก
มีทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมปิ ระเทศและอากาศเหมาะแก่การท่องเทีย่ วจึงสามารถ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาพักผ่อนและพ�ำนักอาศัยทัง้ ครังคราวและถาวร
้
ท�ำให้ธรุ กิจบริการ
เช่น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และของทีร่ ะลึก เป็นสาขาเศรษฐกิจส�ำคัญของภาคเหนือตอนบน
จากข้อมูลจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วและรายได้จากการท่องเทีย่ วในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ในปี 2553 พบว่าจังหวัดทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางไปท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ คือจังหวัดเชียงใหม่
ในขณะทีจ่ งั หวัดน่ านมีนักท่องเทีย่ วเดินทางไปท่องเทีย่ วน้อยทีส่ ุด และมีรายได้จาก
การท่อ งเที่ย วอยู่ใ นล�ำ ดับ ที่ 7 จากทัง้ หมด 9 จัง หวัด ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน
(Department of tourism, 2010) แต่กลับพบว่าการจัดอันดับเมืองน่าอยูจ่ ากการจัดอันดับ
ของสถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (สทพ.) โดยวัดจากความน่าอยูส่ ำ� หรับประชากรผูอ้ ยูอ่ าศัย
และผูท้ ่องเทีย่ วทัง้ ในมิตคิ วามปลอดภัย มิตคิ วามสะอาด มิตคิ วามมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
มิตกิ ารบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาลและมิตคิ วามเป็ นเมืองทีม่ เี อกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม ได้จดั ให้เมืองน่านเป็ นเมืองทีน่ ่าอยูเ่ ป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศ (Local
Development Institute, 2008)
นอกจากนี้ น่านเป็ นจัง หวัดที่อยู่ชายแดนทางภาคเหนื อมีพ รมแดนติดกับ
ประเทศลาว มีธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเทีย่ วหลายแบบ ไม่วา่ จะเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์และแหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปะวิทยาการ (Ministry of
Tourism and Sports, 2012)ในปี พ.ศ.2553 จังหวัดน่ านได้ท�ำความตกลงร่วมมือ
(memorandum of understanding: MOU) กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในการร่วมกันพัฒนาภูมภิ าคนี้โดยการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ พัฒนาเมือง และ
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พัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปพร้อมๆ กันและยกให้จงั หวัดน่ านและหลวงพระบาง
เป็ นเมืองคูแ่ ฝด อีกทัง้ เตรียมการด้านต่างๆ เพือ่ เสนอชื่อเขตเมืองเก่าของน่ านให้เป็ น
เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับเมืองหลวงพระบางประกอบกับในปี พ.ศ.2558
จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนและด่านชายแดนห้วยโก๋นของจังหวัดน่านจะเป็นชายแดนส�ำคัญ
ทีส่ ามารถผ่านไปยังประเทศลาว เวียดนาม และจีนได้ ซึง่ จะท�ำให้จงั หวัดน่านมีนกั ท่องเทีย่ ว
และการลงทุนทีม่ ากขึน้ ในอนาคต
แต่อย่างไรก็ตามในขณะทีจ่ งั หวัดน่านเป็นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพทางการท่องเทีย่ วสูง
และถูกประกาศให้เป็ นพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น แต่กลับพบว่าจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วจังหวัดน่านมีจำ� นวนน้อยทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับจังหวัดอืน่ ๆ
ในเขตภาคเหนือตอนบน(Department of tourism, 2010) ประกอบกับการค้นหาข้อมูล
ผลงานการวิจยั ผ่านมายังไม่ปรากฏผลงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอุปสงค์การท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดน่าน ดังนัน้ การศึกษาอุปสงค์การท่องเทีย่ วจังหวัดน่านจึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะ
ท�ำให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วโดยผลจากการศึกษา
ทีไ่ ด้จะเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางก�ำหนดกลยุทธ์
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของจังหวัดน่านต่อไป
ส�ำหรับการศึกษาอุปสงค์การท่องเทีย่ วและพฤติกรรมการท่องเทีย่ ว โดยใช้
แบบจ�ำลองโลจิท(logit model) มีผสู้ นใจท�ำการศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศเป็ นจ�ำนวน
มาก เนื่องจากการวิเคราะห์แบบจ�ำลองโลจิทนัน้ มีขอ้ ดีคอื พิจารณาสัมประสิทธิที์ ไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทุกตัวแปรพร้อมกันหรือมีการวิเคราะห์ในระยะเวลาเดียวกัน (Tharuaruk,
2005) และเป็ นแบบจ�ำลองทีน่ ิยมใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลประเภทนี้
มักจะเป็ นข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะไม่ต่อเนื่องหรืออยู่ในลักษณะทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
อีกทัง้ ลดข้อบกพร่องจากการทดสอบหากใช้แบบจ�ำลองความน่าจะเป็ นเชิงเส้น (linear
probability model) หรือการประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ ยวิธกี ำ� ลังสองน้อยทีส่ ดุ (ordinary
least squared) ทีม่ กั จะเกิดปญั หา (1) ตัวคลาดเคลือ่ นมีการกระจายแบบไม่ปกติ (nonnormal distribution) (2) ตัวคลาดเคลือ่ นมีความแปรปรวนไม่คงที่ (heteroskedasticity)
(3) ค่าพยากรณ์ของ Y [Yˆ] มีคา่ ไม่อยูใ่ นช่วง 0 กับ 1; (0≤ E(Y|X) ≤1) และ (4) ค่า R2
ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของแบบจ�ำลองได้ Unthong (2007) ซึง่ พบการศึกษาอุปสงค์
การท่องเทีย่ วโดยใช้แบบจ�ำลองโลจิทในบริบทของประเทศต่างๆอาทิ Alegre and Pou
(2006) ศึกษาระยะเวลาในการพ�ำนักของนักท่องเทีย่ วในหมูเ่ กาะบาเรียลลิค Carolina
and Pau (2010) ศึกษาการตัดสินใจล่องเรือกลับไปเมืองครูราเซาและ Hui et al. (2010)
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทม่ี โี อกาสกลับมาเทีย่ วซ�้ำสิงคโปร์ เป็ นต้น
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ส่วนการศึกษาภายในประเทศนัน้ พบการศึกษาทีใ่ ช้แบบจ�ำลองโลจิทเป็นจ�ำนวนมาก
อาทิ Suriya (2004).  ทีศ่ กึ ษาอุปสงค์การท่องเทีย่ วจังหวัดล�ำปางวิเคราะห์การซือ้ ของทีร่ ะลึก
ศึกษาถึงความเป็นไปได้ทน่ี กั ท่องเทีย่ วจะเดินทางมาเทีย่ วแหล่งท่องเทีย่ วและงานประเพณี
ทีจ่ งั หวัดล�ำปางต้องการสร้างให้เป็ นจุดขายใหม่ของการท่องเทีย่ ว และการวิเคราะห์
การกลับมาเทีย่ วซ�้ำของนักท่องเทีย่ วซึง่ มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Chaturat
(2009) ทีศ่ กึ ษาการตัดสินใจกลับมาเทีย่ วซ�้ำสวนสัตว์ดุสติ และการศึกษาการตัดสินใจ
กลับมาเทีย่ วประเทศไทยซ�้ำของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติของ Watthanasirisereekun
ั ยทีม่ ผี ลต่อการเลือกทีพ่ กั ของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
(2011) Phanyaporn (2007) ทีศ่ กึ ษาปจจั
ต่อการเลือกทีพ่ กั ประเภทโรงแรม รีสอร์ทและเกสต์เฮาส์ในจังหวัดเชียงรายและการศึกษา
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกใช้บริการประเภททีพ่ กั เพือ่ การท่องเทีย่ วในจังหวัดเพชรบูรณ์
ของ Netsuwan et al. (2012)เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามไม่พบการศึกษาอุปสงค์การท่องเทีย่ ว
ของจังหวัดน่านโดยใช้แบบจ�ำลองโลจิท
ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์อปุ สงค์ในการกลับมาเทีย่ วซ�ำ้
และอุปสงค์ในการเลือกทีพ่ กั ของนักท่องเทีย่ วในจังหวัดน่านเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท่องเทีย่ วจังหวัดน่านสามารถน�ำผลจากการวิจยั ไปวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักท่องเทีย่ ว ซึ่งจะช่วยพัฒนาการท่องเทีย่ วจังหวัดน่ านให้มคี ุณภาพมาตรฐาน
ในระดับแนวหน้าของประเทศได้ต่อไปในอนาคต
วิ ธีการศึกษา
การศึกษาอุปสงค์การท่องเทีย่ วของจังหวัดน่ านในครัง้ นี้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
และสถิตเิ ชิงปริมาณในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถาม
โดยประชากร คือนักท่องเทีย่ วชาวไทยทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่าง ๆ
ในจังหวัดน่าน กลุม่ ตัวอย่างจะเลือกจากนักท่องเทีย่ วทีพ่ บตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่าง ๆ
ในจังหวัดน่ านโดยการสุ่มแบบบังเอิญ จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะใช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ผูท้ �ำการศึกษาได้ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตู ร Taro Yamane (1967)
ทีร่ ะดับความเชือ่ มันร้
่ อยละ 95 โดยใช้จำ� นวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดน่าน
จากข้อมูลกรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬาปี พ.ศ. 2553 พบว่าจังหวัดน่าน
มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วทัง้ หมด 275,390 คน  เมือ่ น�ำตัวเลขดังกล่าวไปแทน
ในสูตร Taro Yamane โดยก�ำหนดจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมากกว่าหรือเท่ากับ 400
ตัวอย่าง จากนัน้ ท�ำการรวบรวมข้อมูลได้ขอ้ มูลนักท่องเทีย่ วทีท่ ำ� การตอบแบบสอบถาม
อย่างสมบูรณ์จำ� นวน 533ตัวอย่าง และท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
ดังนี้
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1. วิ เคราะห์อปุ สงค์การเดิ นทางกลับมาท่องเที่ยวซ�ำ้
วิเคราะห์อุปสงค์ในการกลับมาท่องเทีย่ วซ�้ำจังหวัดน่านภายในรอบ 12 เดือน
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจ�ำลองสองทางเลือก (binary logit model) และใช้
วิธี maximum likelihood estimation ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ของแบบจ�ำลองดังกล่าว
โดยก�ำหนดให้ตวั แปรตามคือ อุปสงค์การกลับมาเทีย่ วซ�้ำจังหวัดน่านในรอบ 12 เดือน
ถ้านักท่องเทีย่ วตัดสินใจกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ้ ในรอบ 12 เดือนจะก�ำหนดให้มคี า่ เท่ากับ 1
ถ้านักท่องเทีย่ วตัดสินใจไม่กลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ้ ในรอบ 12 เดือนก�ำหนดให้มคี า่ เท่ากับ 0
ในขณะทีต่ วั แปรอิสระก�ำหนดให้เป็ นข้อมูลทัวไปของนั
่
กท่องเทีย่ วและความประทับใจ
ของนักท่องเทีย่ ว
ส�ำ หรับ ในขัน้ ตอนของการศึก ษาใช้ Travel Cost Method (Thailand
Development Research Institute, 2000) ได้เสนอไว้เป็ นขัน้ ตอน คือ (1) จัดท�ำ
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ม่ี าเข้าชมแหล่งท่องเทีย่ ว โดยแบบสอบถาม
จะประกอบด้วการส�ำรวจข้อมูลหลักๆ 3 ประเภท ได้แก่ จ�ำนวนครัง้ ทีม่ าสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ในแต่ละปี ระยะทางการเดินทางและค่าใช้จา่ ยในการเดินทางแต่ละครัง้ และข้อมูลเกีย่ วกับ
ลักษณะของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ เรียกว่า Individual Socioeconomic Characteristic (SOCi)
(2) ในส่วนของค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยทีส่ ำ� คัญ คือ ค่าน�้ำมัน
ค่าสึกหรอยานพาหนะ และค่าเสียโอกาสของเวลาทีใ่ ช้ในการเดินทาง (3) ข้อมูลเกีย่ วกับ
ลักษณะของนักท่องเทีย่ วแต่ละคน ประกอบด้วย รายได้ อายุ ระดับการศึกษา เพศ
ขนาดของครัวเรือน และอาชีพ เป็ นต้น (4) น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามมาประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ ์ใน Trip Generating Function (TGF) ดังต่อไปนี้
Vij

=

f(Pij, SOCi, SUBi)

โดยที่ SUBi คือสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีใ่ กล้เคียงกัน (5) ค�ำนวณมูลค่าของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
โดยค�ำนวณพืน้ ทีใ่ ต้เส้น TGF ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น ให้ใช้เครือ่ งมือทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ �ำรวจว่ามีคุณสมบัตอิ ย่างไร เช่น อายุเฉลีย่ รายได้เฉลีย่ เป็ นต้น
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ควรมีการน� ำเสนอว่าตัวอย่างที่ได้มาเป็ นตัวแทน
ของประชากรได้เหมาะสมเพียงใด และวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบจ�ำลองทีไ่ ด้สร้างขึน้
โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ ์ตามแบบจ�ำลองทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ดว้ ย โดยใช้
เครือ่ งมือทางสถิตทิ เ่ี หมาะสมในการน�ำเสนอการวิเคราะห์ (Nakornthab and Chancharat,
2013)
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2.วิ เคราะห์อปุ สงค์การเลือกสถานที่พกั ของนักท่องเที่ยว
วิเคราะห์อุปสงค์การเลือกทีพ่ กั ของนักท่องเทีย่ วจะเป็ นการวิเคราะห์ปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกทีพ่ กั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดว้ ยแบบจ�ำลองหลายทางเลือก
(multinomial logit model)เป็ นแบบจ�ำลองทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสมการพฤติกรรม ซึง่ จะแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็ นของโอกาสทีผ่ บู้ ริโภคจะเลือกทางเลือกต่าง ๆ กับ
ปจั จัยทีค่ าดว่าจะมีความสัมพันธ์ซง่ึ แบบจ�ำลองทีไ่ ด้จะอาศัยแนวคิดจากทฤษฎีผบู้ ริโภค
ในการพิจารณาเนื่องจากแบบจ�ำลองหลายทางเลือกถูกพัฒนาจากแนวคิดอรรถประโยชน์
ซึง่ คุณสมบัตทิ ส่ี ำ� คัญของอรรถประโยชน์ คือเป็นค่าทีไ่ ม่มหี น่วยและไม่มคี วามหมายในตัวเอง
แต่ จ ะมีค วามหมายเมื่อ น� ำ ไปเปรีย บเทีย บกับ ค่า อรรถประโยชน์ จ ากทางเลือ กอื่น
ซึง่ หมายความว่าค่าอรรถประโยชน์จะใช้ในการเปรียบเทียบเท่านัน้ จึงท�ำให้แบบจ�ำลอง
หลายทางเลือกต้องมีลกั ษณะในรูปแบบของการเปรียบเทียบ ประกอบกับการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกต่าง ๆ ของบุคคลหรือความน่าจะเป็นทีจ่ ะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั ชุดทางเลือกทีใ่ ห้เลือกเท่านัน้ และเป็นอิสระจากทางเลือกอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูแ่ ละไม่มอี ยู่
ในชุดทางเลือกทีใ่ ห้เลือก ซึง่ เรียกคุณสมบัตนิ ้วี า่ independent of irrelevant alternative
(Budka, 2007)
แบบจ�ำลองดังกล่าว สามารถประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ทผ่ี เู้ ลือกมีทางเลือก
หลายทาง โดยแต่ละทางเลือกไม่มคี วามหมายเชิงล�ำดับก่อนหลัง เพือ่ ท�ำการประมาณ
ค่ า สัม ประสิท ธิข์ องสมการป จั จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การเลือ กที่พ กั ของนั ก ท่ อ งเที่ย ว โดย
ท�ำการประมาณค่าสัมประสิทธิ ์โดยใช้วธิ ี maximum likelihood estimation ซึง่ ท�ำให้อยูใ่ นรูป
ความน่ าจะเป็ นในการเลือกทีพ่ กั ในแต่ละปจั จัยทีก่ ำ� หนดโดยก�ำหนดให้ตวั แปรตามคือ
สถานทีพ่ กั ทีน่ กั ท่องเทีย่ วเลือก ประกอบไปด้วยทีพ่ กั ประเภทโรงแรม ทีพ่ กั ในอุทยาน
แห่งชาติและทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ท เกสท์เฮาส์โดยก�ำหนดให้ทพ่ี กั ประเภทโรงแรมเป็ น
กลุ่มอ้างอิง (base category) ส�ำหรับตัวแปรอิสระประกอบไปด้วยข้อมูลทัวไปของ
่
3. การตรวจสอบระดับความเหมาะสมของแบบจ�ำลอง		
การวัดความเหมาะสมของแบบจ�ำลองทัง้ แบบจ�ำลองสองทางเลือก (binary
logit model) และแบบจ�ำลองหลายทางเลือก (multinomial logit model) จะพิจารณา
โดยใช้เกณฑ์เดียวกันโดยจะพิจารณาจาก (1) ค่า McFadden R-Square ถ้ามีคา่ เข้าใกล้
1 มากเท่าไหร่ แสดงว่าแบบจ�ำลองที่ได้มคี วามสามารถในการอธิบายพฤติกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ จริงได้อย่างถูกต้อง หรือตัวแปรอิสระในแบบจ�ำลองสามารถอธิบายตัวแปร
ได้เป็ นอย่างดี ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคา่ เท่ากับ0 แสดงว่าปจั จัยทุกปจั จัยทีถ่ กู ก�ำหนด
ในแบบจ�ำลองไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริงได้ (2) ค่า Overall percentage
เป็ นค่าร้อยละความถูกต้องในการประมาณค่า ในการพิจารณาว่าร้อยละความถูกต้อง
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เป็นเท่าใดจึงเหมาะสมนัน้ ไม่มกี ารก�ำหนดแน่นอนแต่ยงิ่ ค่าร้อยละสูงแสดงว่าแบบจ�ำลอง
เหมาะสมท�ำให้มนใจในการน�
ั่
ำไปใช้ (Vanichbuncha, 2001) นักท่องเทีย่ ว และปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกทีพ่ กั ของนักท่องเทีย่ ว
ผลการศึกษา
ข้อมูลของนักท่องเทีย่ วได้จากการสอบถามนักท่องเทีย่ วด้วยแบบสอบถาม
ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึง่ ถือเป็ นช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว
และข้อมูลนักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้จากสอบถามด้วยแบบสอบในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
และธันวาคม 2556 ซึง่ ถือเป็ นช่วงในฤดูกาลท่องเทีย่ ว ประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
ตารางที ่ 1 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามเพศ
เพศ

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว
(คน)

ร้อย
ละ

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ในฤดูกาลท่องเที่ยว
(คน)

ชาย

88

45.4

148

43.7

หญิง

106

54.6

191

56.3

รวมทังหมด
้

194

100

339

100.0

ร้อยละ

จากตารางที่ 1 นักท่องเทีย่ วทีพ่ บตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่าง ๆ ในช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเทีย่ วรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 194 คน แบ่งเป็ นเพศชายจ�ำนวน 88 คนซึง่ คิดเป็ นร้อยละ
45.4 ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมดที
้
พ่ บนอกช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว และเพศหญิงจ�ำนวน 106 คน
ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 54.6 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดที่พบนอกช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
ในขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วทีพ่ บตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว พบกลุม่ ตัวอย่าง
ทีเ่ ป็ นเพศชายทีพ่ บมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 148 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 43.7 ของกลุม่ ตัวอย่าง
ทังหมดที
้
พ่ บในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว ซึง่ น้อยกว่านักท่องเทีย่ วกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นเพศชาย
ทีพ่ บนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว ในขณะทีน่ ักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างทีพ่ บทีเ่ ป็ นเพศหญิง
มีจำ� นวน 191 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 56.3 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดทีพ่ บในช่วงฤดูกาล
ท่องเทีย่ ว ซึ่งเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงทีพ่ บนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว
แต่ทงั ้ สองช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงมีกกว่าผูช้ าย
ทัง้ นี้สว่ นหนึ่งอาจจะมีจากนักท่องเทีย่ วเพศหญิงส่วนใหญ่มกั จะให้ความร่วมมือมากกว่า
นักท่องเทีย่ วเพศชาย
32
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ตารางที ่ 2 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามอายุ (จากการส�ำรวจ)
อายุ

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)

ร้อยละ

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ในฤดูกาลท่องเที่ยว(คน)

ร้อยละ

น้อยกว่า 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

มากกว่า 64 ปี

2

1.0

6

1.8

รวมทัง้ หมด

194

100.0

337

100.0

จากตารางที่ 2 นักท่องเทีย่ วทีพ่ บทังในฤดู
้
กาลท่องเทีย่ วและนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว
มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 25 – 34 ปี ม ากที่สุ ด โดยนอกฤดู ก าลท่ อ งเที่ย วพบนั ก ท่ อ งเที่ย ว
ในช่วงอายุดงั กล่าวคิดเป็ นร้อยละ 33 ของนักท่องเทีย่ วทัง้ หมดทีต่ อบแบบสอบถาม
ช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว ในขณะทีใ่ นฤดูกาลท่องเทีย่ วพบนักท่องเทีย่ วในช่วงอายุดงั กล่าว
คิดเป็นร้อยละ 37.1  ของนักท่องเทีย่ วทังหมดที
้
ต่ อบแบบสอบถามในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว  
รองลงมานอกช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วคือกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีม่ าอายุระหว่าง 15 – 24 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 22.7   ในขณะที่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ม ี
อายุระหว่าง 35 – 44 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.3 สาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเทีย่ วทีผ่ ทู้ �ำการศึกษาเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ซึง่ เป็ นช่วงปิ ดเทอมของ
นักเรียนนักศึกษา จึงอาจจะท�ำให้ตวั เลขของนักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุ 15 –24 ปี นอกฤดูกาล
ท่องเทีย่ วสูงกว่าในฤดูกาลท่องเทีย่ ว
ตารางที ่ 3 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถามจ�ำแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
ร้อยละ
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ในฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)

นักเรียนนักศึกษา

41

21.1

61

18.2

ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ

68

35.1

71

21.1

พนักงานบริษทั เอกชน

45

23.2

113

33.6

ธุรกิจส่วนตัว

33

17.0

54

16.1

แม่บา้ นพ่อบ้าน

1

0.5

9

2.7

33

อุปสงค์การกลับมาเทีย่ วซ�ำ้ และการเลือกทีพ่ กั ของการท่องเทีย่ วจังหวัดน่าน

สุรชัย จันทร์จรัส และคณะ

ตารางที ่ 3 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถามจ�ำแนกตามอาชีพ (ต่อ)
อาชีพ

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
ร้อยละ
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ในฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)

เกษตรกร

2

1.0

4

1.2

เกษียณอายุ

4

2.1

7

2.1

อืน่ ๆ

0

0

17

5.1

รวมทัง้ หมด

194

100.0

336

100.0

จากตารางที่ 3 พบว่านักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นอกฤดูกาล
ท่องเทีย่ วประกอบอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจ�ำนวน 68 คนหรือคิดเป็ น
ร้อยละ 35.1 ของนักท่องเทีย่ วทัง้ หมดทีต่ อบแบบสอบถาม รองลงมาคือพนักงานบริษทั
เอกชนและรับจ้างจ�ำนวน 45 คนหรือคิดเป็ นร้อยละ 23.2 ของนักท่องเที่ยวทัง้ หมด
ทีต่ อบแบบสอบถามในขณะทีใ่ นฤดูกาลท่องเทีย่ วพบว่านักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษทั เอกชนและรับจ้าง โดยพบเป็ นจ�ำนวน 113 คน
หรือคิดเป็ นร้อยละ 33.6 ของนักท่องเที่ยวทัง้ หมดที่ตอบแบบสอบถามรองลงมาคือ
นักท่องเทีย่ วทีป่ ระกอบอาชีพ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทีม่ จี ำ� นวน 71 คนหรือ
คิดเป็ นร้อยละ 21.1 ของนักท่องเทีย่ วทัง้ หมดทีต่ อบแบบสอบถาม ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว กลุม่ นักท่องเทีย่ วข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจพบลดลง
ในขณะทีพ่ บกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีป่ ระกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชนมากขึน้
ตารางที ่ 4 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามรายได้
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ร้อยละ
นอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว (คน)
ในฤดูกาลท่องเทีย่ ว (คน)

ต�่ำกว่า 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

มากกว่า 30,000

52

26.8

128

37.8

ไม่ตอบ

2

1.0

17

5.0

รวมทัง้ หมด

194

100.0

339

100.0
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รายได้ของนักท่องเที่ยวที่มากกว่า 30,000 บาท ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
พบมากทีส่ ดุ โดยพบเป็นจ�ำนวนทังหมด
้
128 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 37.8 ของนักท่องเทีย่ ว
ทัง้ หมดทีต่ อบแบบสอบถาม ซึง่ เมือ่ เทียบกับช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วก็พบว่าสัดส่วน
ของนักท่องเทีย่ วทีม่ รี ายได้มากกว่า 30,000 บาทมากทีส่ ดุ เช่นกันโดยพบเป็ นจ�ำนวน
52 คนหรือคิดเป็ นร้อยละ 26.8
ตารางที ่ 5 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามจ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ดินทางมา
จังหวัดน่าน
จ�ำนวนครัง้ ที่มาจังหวัดน่ าน

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ในฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)

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

มากกว่า 5 ครัง้

15

7.6

20

6.0

นักท่องเทีย่ วชาวน่าน

19

9.9

15

4.5

รวมทัง้ หมด

191

100.0

332

100.0

จากตารางที่ 5จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่พบทัง้ ในฤดูกาลท่องเที่ยวและ
นอกฤดูก าลท่อ งเที่ย วต่ า งเป็ น นัก ท่อ งเที่ย วที่เ ดิน ทางมาจัง หวัด น่ า นเป็ น ครัง้ แรก
โดยนอกช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวพบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นครัง้ แรก
มากถึงร้อยละ 55 จากนักท่องเทีย่ วทังหมดที
้
ต่ อบแบบสอบถาม และในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว
พบนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาจังหวัดน่านเป็ นครัง้ แรกถึงร้อยละ 61.1 ของนักท่องเทีย่ ว
ทีต่ อบแบบสอบถามในช่วงเวลาดังกล่าว ซึง่ ตัวเลขข้างต้นอาจจะกล่าวได้วา่ จังหวัดน่าน
เป็ น แหล่ ง ท่อ งเที่ย วใหม่ท่ีนัก ท่อ งเที่ย วหลายๆคนยัง ไม่เ คยเดิน ทางมาท่อ งเที่ย ว
และในอนาคตน่ า จะมีนัก ท่อ งเที่ย วเดิน ทางมาท่อ งเที่ย วในจัง หวัด น่ า นมากยิ่ง ขึ้น
และส�ำ หรับ นัก ท่อ งเที่ย วที่ไ ม่ใ ช่นัก ท่อ งเที่ย วที่เ ป็ น คนน่ า นประมาณร้อ ยละ 35.0
ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว และประมาณร้อยละ 34.3 ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ ว ทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
เดินทางมาจังหวัดน่านมากกว่า 1 ครัง้ ซึง่ อาจจะท�ำให้มองได้วา่ เมืองน่านเป็นเมืองทีม่ เี สน่ห์
และสามารถดึงดูดให้ผคู้ นเดินทางกลับมาจังหวัดน่านได้
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จากตารางที่ 6 พบว่ า จัง หวัด น่ า นเป็ น จัง หวัด ที่นัก ท่ อ งเที่ย วส่ว นใหญ่
จะเดินทางมาเป็นหมูค่ ณะมากกว่าเดินทางมาคนเดียว โดยสังเกตได้จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ทีม่ จี ำ� นวนผูร้ ว่ มเดินทางตังแต่
้ 2 คนขึน้ ไปนัน้ มีมากกว่าการเดินทางท่องเทีย่ วเพียงคนเดียว
ถึงร้อยละ 92.7  แต่กไ็ ม่สามารถบอกได้วา่ จะมีนกั ท่องเทีย่ วแต่ละกลุม่ ทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว
มีทงั ้ หมดกี่คน และนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ทพ่ี บในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนใหญ่จะมา
ประชุมสัมมนา และทัศนศึกษาจึงท�ำให้ตวั เลขของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว
มากกว่า 5 คน จึงมีมากถึงร้อยละ 45.3
ตารางที ่ 6 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามจ�ำนวนสมาชิกทีร่ ว่ มเดินทาง
จ�ำนวนสมาชิ ก
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
ที่ร่วมเดิ นทาง นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ในฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
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

มากกว่า 5 คน

84

45.3

129

38.7

รวมทัง้ หมด

192

100

335

100

ตารางที ่ 7 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามจ�ำนวนวันทีใ่ ช้ทอ่ งเทีย่ ว
ในจังหวัดน่าน
จ�ำนวนวันที่ใช้เดิ นทาง
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ จ�ำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ
ท่องเที่ยวในจังหวัดน่ าน นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ในฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
1

17

8.8

29

8.7

2

82

42.5

102

30.4

3

74

38.3

124

37.0

มากกว่า 3 วัน

20

10.4

80

23.9

รวมทัง้ หมด

193

100

335

100

จากตารางที่ 7 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท่พี บในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
จะใช้เวลาเดินทางท่องเทีย่ วในจังหวัดน่ านเฉลีย่ แล้วประมาณ 2.66 วัน ขณะทีใ่ นช่วง
36
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ฤดูกาลท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาท่องเที่ยวในจังหวัดน่ านเฉลี่ย 3.14
ซึง่ มากกว่าช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้อาจจะมากจากในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วนัน้
เป็นช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม ซึง่ ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูหนาวจึงท�ำให้บรรยากาศ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆทางธรรมชาติมคี วามงดงาม ซึง่ อาจจะมีผลท�ำให้นกั ท่องเทีย่ ว
อยากใช้เวลาในการท่องเทีย่ วจังหวัดน่านนานมากขึน้
ตารางที ่ 8 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามจ�ำนวนวันพักค้างคืน
จ�ำนวนวันที่พกั ค้าง
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
คืนในจังหวัดน่ าน นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ในฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
1

78

40.4

91

27.2

2

81

42.0

137

41.0

3

13

6.7

49

14.7

มากกว่า 3 คืน

10

10.9

57

17.1

รวมทัง้ หมด

181

100

334

100

นักท่องเทีย่ วกลุ่มตัวอย่างนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วพักค้างคืนเฉลีย่ 1.80 คืน
ในขณะทีใ่ นช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วนักท่องเทีย่ วพักค้างคืนเฉลีย่ 2.35 คืน สอดคล้องกับ
ตารางที่ 8 ทีน่ กั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วใช้เวลาท่องเทีย่ วในจังหวัดน่าน
มากขึน้ ดังนัน้ นักท่องเทีย่ วจึงต้องพักค้างคืนเป็ นเวลามากขึน้ เช่นเดียวกัน
ตารางที ่ 9 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามวัตถุประสงค์หลักของ
  การเดินทาง
วัตถุประสงค์หลัก
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
ร้อยละ
ของการเดิ นทาง นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ในฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ท่องเทีย่ วพักผ่อน

136

71.2

274

82.5

ธุรกิจ

5

2.6

3

0.9

ประชุม/สัมมนา

7

3.7

10

3.0

ทัศนศึกษา

11

5.8

13

3.9

เยีย่ มญาติ

15

7.9

6

1.8

อืน่ ๆ

17

8.9

26

7.8

รวมทัง้ หมด

191

100.0

332

100.0
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จากตารางที่ 9 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างนักท่องเทีย่ วทีพ่ บทังในและนอกฤดู
้
กาลท่องเทีย่ ว
ส่วนใหญ่จะเดินทางมาท่องเทีย่ วและพักผ่อนมากทีส่ ดุ โดยในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วนัน้
มีจำ� นวนกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเทีย่ วเลือกเดินทางมาจังหวัดน่านเพือ่ ท่องเทีย่ วและพักผ่อน
มากถึงร้อยละ 82.5 ซึง่ เพิม่ จากช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วร้อยละ 11.3 ส่วนวัตถุประสงค์อน่ื ๆ
ทีพ่ บในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วนัน้ ประกอบไปด้วย โครงการสร้างฝายของนักศึกษา ศึกษา
ศิลปะชุมชน เป็ นต้น และวัตถุประสงค์อน่ื ๆ นอกฤดูกาลท่องเทีย่ วประกอบไปด้วย เช่น
โครงการปลูกปา่ ต้นน�้ำ เป็ นต้น
ตารางที ่ 10 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามพาหนะทีใ่ ช้ในการเดินทาง
  มาท่องเทีย่ วในจังหวัดน่าน
พาหนะที่ใช้เดิ นทาง
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
ร้อยละ
มายังจังหวัดน่ าน นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ในฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
รถยนต์สว่ นตัว

126

64.9

205

60.8

มอเตอร์ไซด์

3

1.5

7

2.1

รถทัวร์/รถประจ�ำทาง

50

25.7

65

19.3

รถตู้

10

5.2

31

9.2

เครือ่ งบิน

5

2.6

29

8.6

รวมทัง้ หมด

194

100.0

337

100.0

นักท่องเทีย่ วกลุม่ ตัวอย่างทีพ่ บนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วและในฤดูกาลท่องเทีย่ ว
เดินทางมาจังหวัดน่ านโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวมากทีส่ ุดคิดเป็ นร้อยละ 64.9 และ 60.8
ตามล�ำดับรองลงมาคือรถทัวร์หรือรถประจ�ำทาง ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 25.7 และ 19.3
ส่วนการเดินทางโดยเครือ่ งบินพบเพียงร้อยละ 2.6 และ 8.6 ตามล�ำดับซึง่ สาเหตุทท่ี ำ� ให้
นักท่องเทีย่ วเดินทางโดยเครือ่ งบินมายังจังหวัดน่านพบเป็ นจ�ำนวนน้อย อาจจะมาจาก
ราคาตั ๋วเครือ่ ง บินทีม่ รี าคาค่อนข้างสูงรวมทังสายการบิ
้
นทีเ่ ป็นทางเลือกให้กบั นักท่องเทีย่ ว
ยังมีนอ้ ยอยูจ่ งึ ท�ำให้พบนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางโดยเครือ่ งบินค่อนข้างน้อย แต่ในช่วงฤดูกาล
ท่องเทีย่ วนัน้ ก็มนี กั ท่องเทีย่ วกลุ่มทีม่ รี ายได้สงู เลือกทีจ่ ะเดินทางโดยเครือ่ งบินมากขึน้
จึงท�ำให้ตวั เลขนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางโดยเครือ่ งบินเพิม่ ขึน้ ในฤดูกาลท่องเทีย่ ว
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ตารางที ่ 11 ตารางแสดงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทีต่ อบแบบสอบถาม จ�ำแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง
  ท่องเทีย่ วในจังหวัดน่าน
ลักษณะการจัดการเดิ นทางท่องเที่ยว

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ร้อยละ
นอกฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)
ในฤดูกาลท่องเที่ยว (คน)

บริษทั ทัวร์

4

2.1

6

1.8

ทีท่ ำ� งานจัดมาเป็ นหมูค่ ณะ

38

20.0

49

14.5

จัดการเดินทางมาเอง

148

77.9

283

83.7

รวมทัง้ หมด

190

100.0

338

100.0

นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดน่านทีพ่ บทัง้ นอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว
และในฤดูกาลท่องเทีย่ วจะจัดการเดินทางท่องเทีย่ วมาเองมากทีส่ ดุ โดยคิดเป็ นร้อยละ
77.9 และ 83.7 ตามล�ำดับรองลงมาคือทีท่ ำ� งานจัดมาเป็นหมูค่ ณะคิดเป็นร้อยละ 20 และ
14.5 ตามล�ำดับ ส่วนการจัดการเดินทางโดยบริษทั ทัวร์นัน้ พบน้ อยที่สุดซึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 2.1 และ 1.8 ตามล�ำดับ ซึง่ จากการสัมภาษณ์นกั ท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว
โดยบริษทั ทัวร์นัน้ ส่วนหนึ่งจะเดินทางมาเพื่อล่องแก่ง และอีกส่วนหนึ่งก็ต้องการ
ความสะดวกสบายจากการให้บริการของบริษทั ทัวร์ แต่จากข้อมูลทีพ่ บจากการส�ำรวจ
อาจจะสามารถสรุ ป ได้ว่ า จัง หวัด น่ า นเป็ น จัง หวัด ที่นัก ท่ อ งเที่ย วสามารถเดิน ทาง
มาท่องเทีย่ วได้ดว้ ยตนเอง
ั ยทีม่ ผี ลต่อการกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ้ จังหวัดน่านภายในรอบ
ส่วนผลการศึกษาปจจั
12 เดือนของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ ว โดยใช้โปรแกรม LIMDEP Version 8.0
ประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ด้วยวิธี maximum log– likelihood สามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ดงั นี้
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ตารางที ่ 12 ค่าสัมประสิทธิ ์จากการประมาณค่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการกลับมาท่องเทีย่ วซ�้ำ
ตัวแปร

ค่าสัมประสิ ทธิ์ Standard Error P – Value

ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ ม

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
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ *** คือมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับร้อยละ 1

จากตารางที่ 12พบว่าตัวแปรทีม่ รี ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ส่ี ามารถอธิบาย
การกลับมาเทีย่ วซ�้ำของนักท่องเทีย่ วได้นนั ้ ประกอบไปด้วย
1. ตัวแปร NTH หมายถึงนักท่องเทีย่ วทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในภาคเหนือ เป็นตัวแปรหุน่
(dummy) มีค่า 0 และ 1 โดยนักท่องเที่ยวมาจากจังหวัดในภาคเหนือมีค่าเท่า 1
ถ้านักท่องเทีย่ วมาจากจังหวัดอืน่ ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นภาคเหนือมีคา่ เท่ากับ 0 การทีต่ วั แปรดังกล่าว
มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิตแิ ละมีค่าสัมประสิทธิเป็
์ นบวกหมายความว่าถ้านักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ดินทางมาจากจังหวัดทางภาคเหนือมีโอกาสกลับมาเทีย่ วซ�้ำในรอบ 12 เดือนเพิม่ ขึน้
และค่าผลกระทบส่วนเพิม่ (marginal effect) ทีเ่ ท่ากับ 0.1669 ค่าดังกล่าวหมายความว่า
ณ ระดับค่าเฉลีย่ ของตัวแปรอิสระทุกตัว หากกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเทีย่ วทีม่ าจาก
จังหวัดทางภาคเหนือ จะมีโอกาสกลับมาเทีย่ วซ�้ำในรอบ 12 เดือนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.69
ทัง้ นี้อาจจะมาจากระยะทางในการเดินทางมาจังหวัดน่านนัน้ มีระยะทางทีไ่ ม่ไกลมากนัก
จึงท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาในภาคเหนือมีโอกาสเดินทางกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ้ เพิม่
มากขึน้
2. ตัวแปร BEAUTY หมายถึงความประทับใจในธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
จังหวัดน่านเป็ นตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (discrete) มีคา่ ระหว่าง 1 ถึง 4 โดยนักท่องเทีย่ ว
ประทับใจมากจะมีคา่ เท่ากับ 4 ถ้าประทับใจน้อยมากมีคา่ เท่ากับ 1 การทีต่ วั แปรดังกล่าว
มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิตแิ ละมีค่าสัมประสิทธิเป็
์ นบวกหมายความว่าถ้านักท่องเทีย่ ว
ประทับใจในธรรมชาติของจังหวัดน่าน มีโอกาสจะกลับมาเทีย่ วซ�ำ้ ในรอบ 12 เดือนเพิม่ ขึน้
40
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และค่าผลกระทบส่วนเพิม่ (marginal effect) ทีเ่ ท่ากับ 0.3670 ค่าดังกล่าวหมายความว่า
ณ ระดับค่าเฉลีย่ ของตัวแปรอิสระทุกตัว หากนักท่องเทีย่ วมีคะแนนความประทับใจ
ในธรรมชาติของจังหวัดน่านเพิม่ ขึน้ 1 ระดับจะมีโอกาสกลับมาเทีย่ วซ�้ำในรอบ 12 เดือน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 36.70 นัน่ หมายความว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
จังหวัดน่ านนัน้ ยังมีความสมบูรณ์ อยู่จงึ ท�ำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและ
อยากเดินทางกลับมาท่องเทีย่ วซ�้ำ ดังนัน้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วหากต้องการ
เพิม่ โอกาสให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ�้ำก็ควรที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทีย่ งั อุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่
3. ตัว แปร AGE หมายถึง อายุ ข องนั ก ท่ อ งเที่ย วเป็ น ตัว แปรต่ อ เนื่ อ ง  
(continuous) การทีต่ วั แปรดังกล่าวมีนัยส�ำคัญทางสถิตแิ ละมีค่าสัมประสิทธิ ์เป็ นลบ
หมายความว่านักท่องเทีย่ วทีม่ อี ายุสงู ขึน้ จะมีโอกาสกลับมาเทีย่ วซ�ำ้ ในรอบ 12 เดือนลดลง
และค่าผลกระทบส่วนเพิม่ (marginal effect) ทีเ่ ท่ากับ -0.8931 ค่าดังกล่าวหมายความว่า
ณ ระดับค่าเฉลีย่ ของตัวแปรอิสระทุกตัว ถ้านักท่องเทีย่ วมีอายุสงู ขึน้ 1 ปี จะมีโอกาส
จะกลับมาเทีย่ วซ�ำ้ ในรอบ 12 เดือนลดลงร้อยละ 89.31 ทังนี
้ อ้ าจจะมาจากระยะเวลา 12 เดือน
อาจจะเร็วเกินไปทีจ่ ะเดินทางกลับมาท่องเทีย่ วซ�้ำและนักท่องเทีย่ วกลุม่ ดังกล่าวอาจจะ
มีความต้องการเดินทางไปท่องเทีย่ วจังหวัดอืน่ ๆ จึงท�ำให้โอกาสทีจ่ ะกลับมาท่องเทีย่ วซ�ำ้
ในรอบ 12 เดือนลดลง
4. ตัวแปร TIMES หมายถึงจ�ำนวนครังที
้ เ่ คยเดินทางมาท่องเทีย่ วในจังหวัดน่าน
เป็ นตัวแปรต่อเนื่อง (continuous) การที่ตวั แปรดังกล่าวมีนัยส�ำคัญทางสถิติและ
มีคา่ สัมประสิทธิเป็์ นบวกหมายความว่านักท่องเทีย่ วทีเ่ คยเดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดน่านแล้ว
มีโอกาสจะกลับมาท่องเทีย่ วซ�้ำในรอบ 12 เดือนเพิม่ ขึน้ และค่าผลกระทบส่วนเพิม่
(marginal effect) ทีเ่ ท่ากับ 0.4453 ค่าดังกล่าวหมายความว่า ณ ระดับค่าเฉลีย่ ของ
ตัวแปรอิสระทุกตัว หากนักท่องเทีย่ วทีเ่ คยเดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดน่านแล้วเพิม่ ขึน้
1 ครัง้ จะมีโอกาสกลับมาท่องเทีย่ วจังหวัดน่านซ�้ำในรอบ 12 เดือนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.53
การทีต่ วั แปร TIMES มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิตนิ ัน้ อาจจะกล่าวได้ว่าจังหวัดน่ านนัน้
มีสถานที่ท่องเที่ยวทัง้ ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สวยงามเป็ นจ�ำนวนมาก
ประกอบกับในแต่ละช่วงฤดูกาลความสวยงามทางธรรมชาติและประเพณีทอ้ งถิน่ ต่าง ๆ
มีความแตกต่างกัน จึงท�ำให้นักท่องเทีย่ วทีเ่ คยเดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดน่ านแล้ว
อยากเดินทางกลับมาท่องเทีย่ วซ�้ำ
จากข้อมูลทีส่ ำ� รวจนักท่องเทีย่ วมีความประสงค์จะกลับมาท่องเทีย่ วจังหวัดน่านอีก
ภายในรอบ 12 เดือนนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วมีมากถึงร้อยละ 80.4 แต่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว
กลับมีนักท่องเทีย่ วต้องการกลับมาเทีย่ วซ�้ำในรอบ 12 เดือนลดลงเหลือร้อยละ 74.3
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ส่วนนักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่กลับมาเทีย่ วซ�้ำนอกฤดูกาลท่องเทีย่ วคิดเป็ นร้อยละ 19.6 และ
ในฤดูกาลท่องเทีย่ วมีนกั ท่องเทีย่ วทีต่ ดั สินใจไม่กลับมาเทีย่ วซ�้ำในรอบ 12 คิดเป็นร้อยละ
25.7 สาเหตุ ท่ีนัก ท่อ งเที่ย วที่ต ดั สิน ใจไม่ก ลับ มาเที่ย วซ�้ ำ อีก ในรอบ 12 เดือ นนี้
จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่มภี มู ลิ ำ� เนาอยูไ่ กล ซึง่ การเดินทางมาถึงจังหวัดน่ าน
ค่อนข้างล�ำบาก อีกทัง้ อยากไปสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในจังหวัดอืน่ ทีต่ นยังไม่เคยเดินทางไป
จึงยังไม่อยากเดินทางกลับมาท่องเทีย่ ว
ส�ำหรับผลการศึกษาจากตารางที่ 12 พบว่าค่า McFadden R-Square ซึง่ ใช้วดั
ความเหมาะสมของแบบจ�ำลองมีค่าเท่ากับ 0.3697 จากการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าถ้าค่า McFadden R-square มีคา่ เข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบจ�ำลองสามารถ
อธิบายตัวแปรตามได้ดี ซึง่ ค่าดังกล่าวจากการค�ำนวณถือว่าค่อนข้างน้อยแต่เมือ่ เทียบกับ
งานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าค่า McFadden R-Square ของการศึกษาในครัง้ นี้ไม่ได้
มีความแตกต่างมากนักและผลการพยากรณ์แบบจ�ำลองทัง้ หมดพบว่ามีความถูกต้อง
ร้อยละ 86.1163 ซึง่ ค่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของการพยากรณ์ทเ่ี หมาะสมควรเป็นเท่าไหร่นนั ้
ขึน้ อยูก่ บั เรือ่ งทีจ่ ะน�ำไปใช้ ไม่ได้กำ� หนดแน่นอน ยิง่ เปอร์เซ็นต์ถกู ต้องมีคา่ สูง ยิง่ แสดงว่า
แบบจ�ำลองมีความเหมาะสม
ั ยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกทีพ่ กั ของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
ในการวิเคราะห์ปจจั
มาท่องเทีย่ วจังหวัดน่าน โดยการใช้แบบจ�ำลองหลายทางเลือก (multinomial logit model)
เพือ่ ท�ำการประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเลือกทีพ่ กั ด้วยวิธี maximum
ั ยใดทีม่ ผี ลต่อการเลือกทีพ่ กั และค่าความเป็นได้
likelihood estimation จะท�ำให้ทราบว่าปจจั
ของการตัดสินใจเลือกทีพ่ กั ประเภทต่างๆ โดยได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
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ั ยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกพักในอุทยานแห่งชาติ
ตารางที ่ 13 ค่าสัมประสิทธิ ์จากการประมาณค่าปจจั
  และรีสอร์ท
ตัวแปร

ค่าสัมประสิ ทธิ์

Standard Error

P - Value

อุทยานแห่งชาติ
D3

1.1178***

0.4228

0.0070

TYPE1

-2.5104***

0.5629

0.0000

TYPE2

2.5092***

0.5811

0.0098

รีสอร์ท
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  

หมายเหตุ: 1) สัญลักษณ์ *** คือ มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับร้อยละ 1
2) ก�ำหนดให้ทพ่ี กั ประเภทโรงแรมเป็ นกลุม่ อ้างอิง (base category)

จากตารางที่13พบว่าตัวแปรที่มรี ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่สี ามารถอธิบาย
การเลือกทีพ่ กั ของนักท่องเทีย่ วได้นนั ้ ประกอบไปด้วย
1. ตัวแปร D3 หมายถึงนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกทีบ่ รรยากาศ สิง่ แวดล้อมและ
ความสวยงามของทีพ่ กั เป็ นอันดับหนึ่ง ก�ำหนดให้เป็ นตัวแปรหุน่ (dummy) ซึง่ มีสองค่า
คือ 0 และ 1 โดยนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกบรรยากาศทีพ่ กั สิง่ แวดล้อมและความสวยงามของทีพ่ กั
เป็ นอันดับหนึ่งมีคา่ เท่ากับ 1 ถ้าเลือกอื่นๆ เท่ากับ 0 การทีต่ วั แปรนี้มรี ะดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิตแิ ละมีคา่ สัมประสิทธิเป็์ นบวกหมายถึงนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกทีพ่ กั จากการพิจารณาถึง
บรรยากาศและสถานทีต่ งั ้ เป็ นอันดับหนึ่งมีโอกาสเลือกทีพ่ กั ในอุทยานแห่งชาติเพิม่ ขึน้
เมื่อเทียบกับทีพ่ กั ประเภทโรงแรม เช่นเดียวกับกรณีการเลือกทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ท
ทีต่ วั แปร D3 มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิตแิ ละมีคา่ สัมประสิทธิ ์เป็ นบวก ทัง้ นี้นกั ท่องเทีย่ ว
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อาจจะต้องการบรรยากาศซึง่ จังหวัดน่านมีอทุ ยานแห่งชาติซง่ึ มีสถานทีก่ างเต็นท์บา้ นพัก
อุทยาน รวมทังรี
้ สอร์ททีส่ วยงามเป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ ถ้านักท่องเทีย่ วต้องการบรรยากาศ
ก็จะเลือกพักในอุทยานแห่งชาติหรือรีสอร์ทมากกว่าเลือกพักโรงแรม
2. ตัวแปร D5 หมายถึงนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกสถานทีต่ งั ้ ของทีพ่ กั เป็นอันดับหนึ่ง
ก�ำหนดให้เป็ นตัวแปรหุน่ (dummy) ซึง่ มีสองค่าคือ 0 และ 1 โดยนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือก
สถานทีต่ งั ้ ของทีพ่ กั เป็ นอันดับหนึ่งมีคา่ เท่ากับ 1 ถ้าเลือกอืน่ ๆเท่ากับ 0 การทีต่ วั แปรนี้
มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิตแิ ละมีคา่ สัมประสิทธิ ์เป็ นลบหมายถึงนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกทีพ่ กั
จากการพิจารณาถึงบรรยากาศและสถานทีต่ งั ้ เป็นอันดับหนึ่งมีโอกาสเลือกทีพ่ กั ประเภท
รีสอร์ทลดลงเมือ่ เทียบกับทีพ่ กั ประเภทโรงแรม
3. ตัวแปร TYPE1 หมายถึงนักท่องเทีย่ วเลือกท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและ
เชิงอนุรกั ษ์ ก�ำหนดให้เป็นตัวแปรหุน่ (dummy) โดยนักท่องเทีย่ วเลือกท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
และเชิงอนุ รกั ษ์มคี ่าตัวแปรเท่ากับ 1 ถ้านักท่องเทีย่ วเลือกประเภทท่องเทีย่ วอื่น ๆ
เท่ากับ 0 การทีต่ วั แปรนี้มรี ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตแิ ละมีคา่ สัมประสิทธิเป็
์ นลบหมายถึง
โอกาสทีน่ กั ท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จะเลือกทีพ่ กั ในอุทยานแห่งชาติ
ลดลงเมือ่ เทียบกับโรงแรม เช่นเดียวกับการเลือกทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ททีต่ วั แปร TYPE1
มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิตแิ ละมีคา่ สัมประสิทธิเป็
์ นลบ
4. ตัวแปร TYPE2 หมายถึงนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ ก�ำหนดให้เป็น
ตัวแปรหุน่ (dummy) โดยนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติมคี า่ ตัวแปรเท่ากับ 1
ถ้านักท่องเทีย่ วเลือกประเภทท่องเทีย่ วอื่นๆเท่ากับ 0 การทีต่ วั แปรนี้มรี ะดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิตแิ ละมีคา่ สัมประสิทธิ ์เป็นบวกหมายถึงนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกท่องเทีย่ วประเภทภูเขา
เดินป่า ชมนก มีโอกาสจะเลือกทีพ่ กั ในอุทยานแห่งชาติเพิม่ สูงขึน้ เมื่อเทียบกับทีพ่ กั
ประเภทโรงแรม
5. ตัวแปร DAYSหมายถึงจ�ำนวนวันทีน่ กั ท่องเทีย่ วใช้เดินทางท่องเทีย่ วภายใน
จังหวัดน่าน ก�ำหนดให้เป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ การทีต่ วั แปรนี้มรี ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
และมีค่าสัมประสิทธิ ์เป็ นบวกหมายถึงนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วในจังหวัดน่ าน
จ�ำนวนหลายวันจะมีโอกาสเลือกทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ทเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับทีพ่ กั ประเภท
โรงแรมทังนี
้ อ้ าจจะมาจากช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วเป็นช่วงทีน่ กั ท่องเทีย่ วเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆทีอ่ ยูน่ อกตัวเมือง ซึง่ ทีพ่ กั ส่วนใหญ่จะเป็ นทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ท ดังนัน้
จึงท�ำให้โอกาสทีน่ ักท่องเทีย่ วจะเลือกทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ทเพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับทีพ่ กั
ประเภทโรงแรม
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สรุปผลการศึกษา
ั ยทีม่ อี ทิ ธิพล
จากการศึกษาอุปสงค์การท่องเทีย่ วจังหวัดน่านในครัง้ นี้พบว่าปจจั
ต่ออุปสงค์การตัดสินใจกลับมาเทีย่ วซ�้ำของนักท่องเทีย่ วในรอบ 12 เดือนมากทีส่ ดุ คือ
ความประทับใจในความสวยงามของแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ซึง่ คงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Suriya (2004) ทีค่ วามประทับใจในแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติมรี ะดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ ส่ี ามารถอธิบายการกลับมาเทีย่ วซ�้ำจังหวัดล�ำปาง รองลงมาคือระยะทางจาก
ภูมลิ �ำเนาของนักท่องเทีย่ วกับจังหวัดน่ านซึ่งนักท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่ในภาคเหนือมีโอกาส
กลับมาเทีย่ วจังหวัดน่านซ�้ำในรอบ 12 เดือนมากกว่านักท่องเทีย่ วภาคอืน่ ๆ สอดคล้องกับ
งานศึกษาของ Chaturat (2009) ทีต่ วั แปรเขตทีพ่ กั อาศัยมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทีส่ ามารถอธิบายแนวโน้มการกลับมาเทีย่ วซ�้ำสวนสัตว์ดสุ ติ
ส�ำหรับการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่ออุปสงค์การการเลือกประเภทที่พกั พบว่า
นัก ท่อ งเที่ย วเลือกสถานที่พ กั จากบรรยากาศ สิง่ แวดล้อมและความสวยงามของ
ทีพ่ กั ,สถานทีท่ ต่ี งั ้ ของทีพ่ กั , ลักษณะการท่องเทีย่ ว และจ�ำนวนวันทีใ่ ช้เดินทางท่องเทีย่ ว
ภายในจังหวัดน่าน เป็ นตัวแปรทีส่ ามารถอธิบายการเลือกทีพ่ กั ในอุทยานแห่งชาติและ
ทีพ่ กั ประเภทรีสอร์ทเมือ่ เทียบกับการเลือกทีพ่ กั ประเภทโรงแรมได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
โดยการเลือกสถานที่พกั จากบรรยากาศ สิง่ แวดล้อมและความสวยงามของที่พกั
เป็ นปจั จัยทีเ่ พิม่ โอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วเลือกพักในอุทยานแห่งชาติและรีสอร์ทเพิม่ ขึน้
ในขณะทีก่ ารท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุ รกั ษ์เป็ นปจั จัยทีท่ ำ� ให้ให้นกั ท่องเทีย่ ว
มีโอกาสเลือกพักในอุทยานแห่งชาติและรีสอร์ทลดลง ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของ
Phanyaporn (2007) และ Netsuwan et al. (2012) ทีอ่ ธิบายว่าปจั จัยทางด้านสถานภาพ
ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับทีพ่ กั และปจั จัยด้านรายได้ เป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่ออุปสงค์การเลือกทีพ่ กั
จากการศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวจังหวัดน่ านในครัง้ นี้พบว่าภาครัฐและ
ภาคเอกชนของจังหวัดน่านควรจะด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการท่องเทีย่ วจังหวัดน่าน
ให้พร้อมต่อการรองรับนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต โดยควรดูแลรักษาความสวยงาม
ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติให้อดุ มสมบูรณ์อย่างยังยื
่ น เพราะความสวยงามและ
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจะเป็ นสิง่ ดึงดูดท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางมากลับมา
ท่องเทีย่ วซ�้ำจังหวัดน่ านเพิม่ ขึน้ และมีผลต่อการเลือกทีพ่ กั ของนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้
ยังดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่เคยเดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดน่านต้องการเดินทางมาเทีย่ ว
จังหวัดน่านเพิม่ ขึน้ ด้วย
นอกจากนี้พบว่าการศึกษาอุปสงค์การเลือกประเภทของทีพ่ กั นัน้ นักท่องเทีย่ ว
บางรายพักค้างแรมในจังหวัดน่านเป็ นเวลาหลายคืนโดยทีแ่ ต่ละคืนเลือกประเภททีพ่ กั
ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ในการศึกษาครังต่
้ อไปควรสร้างแบบสอบถามเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ ว
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กลุม่ ดังกล่าวด้วย และควรเพิม่ กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเพือ่ ทราบถึง
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่ออุปสงค์การท่องเทีย่ วหรือทัศนคติต่างๆของนักท่องเทีย่ วต่างชาติว่า
มีความแตกต่างจากนักท่องเทีย่ วชาวไทยอย่างไรเพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางแผนทางการตลาด
และพัฒนาการท่องเทีย่ วจังหวัดน่านในอนาคต
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มอบทุนอุดหนุ น
การค้นคว้าและวิจยั ในครัง้ นี้ขอขอบคุณส�ำหรับข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ 2 ท่าน
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงบทความวิจยั นี้
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