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ปีการศึกษา   2558 

บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อคน้หาการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 2)เพื่อคน้หาปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การ

ท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน ด าเนินการโดยใช้

การเลือกแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติที

มีค่าความเช่ือมั่นรวมของค าถามอยู่ท่ี  0.889 และวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์  

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 19-29 ปี มีระดบั

การศึกษาระดบัปริญญาตรีประกอบอาชีพพนกังานบริษทั มีรายไดต่้อเดือน 50,001-100,000 บาท 

(1,501-3,000 USD) มีสัญชาติยุโรป และมีสถานภาพโสด การรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 1.การรับรู้ความ

เส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะ อยูใ่นระดบัเสียงปานกลาง  2.การรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อ

ชีวิตและทรัพยสิ์น อยู่ในระดบัเส่ียงน้อย      3.การรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บ อยู่ใน

ระดบัเส่ียงปานกลาง      4.การรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในระดบัเส่ียงน้อย

ท่ีสุด ส่วนความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย อยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด และ

ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในประเทศไทย  อยูใ่นระดบัดีมาก จากการศึกษาปัจจยัความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย คือ 1.การรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ มีผล

ต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุด 2.การรับรู้ความเส่ียงด้านอันตรายจาก

ธรรมชาติ มีผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นอนัดบัสอง 3.การรับรู้ความเส่ียงดา้น
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อนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น มีผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นอนัดบัสาม และ

4.การรับรู้ความเส่ียงดา้นโรคภยัไขเ้จบ็ มีผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยนอ้ยท่ีสุด                                                                                                                              
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ABSTRACT 

The objective of this study 1) to find out a risk perception of international 

tourists while travelling in Thailand 2) the factor affecting the image of overall 

Thailand tourism.  The samples for this research were international tourists visiting in 

Thailand. They were chosen by accidentally and analyzed by SPSS.  The tool used in 

this research was questionnaire.   

The results revealed that most samples were females between aged 19 – 29 

years old with bachelor’s degree. Company employees with income of 50,000 – 

100,000 baht per month. They were single and come from Europe.  Risk perception of 

international tourists in Thailand consisted of 4 factors: 1) risk perception of vehicle 

accident (medium risk), 2) risk perception of crime (low risk), 3) risk perception of 

infection (medium risk) and 4) risk perception of natural disaster (low risk).  The 

factor affecting the image of overall Thailand tourism consisted of 2 factors: 1) image 

of overall Thailand tourism (very positive) and image of overall safety in Thailand 

(positive).  Moreover, the result disclosed that the influential factors affecting the 

image of overall Thailand tourism was 1.vehicle accident, 2.crime, 3.natural disaster 

and 4.infection. 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1  ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

เป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้น

ประกอบไปดว้ยธุรกิจหลากหลายประเภทเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มนอกจากน้ี

การท่องเท่ียวยงัมีบทบาทในการช่วยกระตุน้นาํเอาทรัพยากรธรรมชาติต่างๆของประเทศออกมาใช้

ประโยชน์อย่างมากเช่นการนาํส่ิงท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีมาประยุกต์หรือประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบา้น

หรือขายเป็นของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียวอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีความสําคญัแก่ประเทศไทย

เป็นอยา่งมากทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

สถานการณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยมีการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีในช่วง5ปีท่ี

ผา่นมานั้นมีการเติบโตข้ึนอย่างเห็นไดช้ดัว่าการท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นไดรั้บความนิยมเพิ่ม

มากข้ึนสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเท่ียวได้ทาํการสํารวจสถิตินักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่1.1  จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ปี 2553 - 2557 (มกราคม – ธนัวาคม) 

เดือน 

 

2553 

 

2554 2555 2556 

 

2557 

 มกราคม 1,605,505 1,805,947 1,992,158 2,318,447 2,282,568 

กุมภาพนัธ์ 1,614,844 1,802,476 1,853,736 2,367,257 2,075,304 

มีนาคม 1,439,401 1,702,233 1,895,560 2,322,200 2,018,008 

เมษายน 1,108,209 1,552,337 1,686,268 2,057,855 1,934,841 

พฤษภาคม 826,610 1,407,407 1,546,888 1,943,968 1,670,860 

มิถุนายน 964,959 1,484,708 1,644,733 2,061,782 1,491,300 

กรกฏาคม 1,275,766 1,719,538 1,815,714 2,149,173 1,914,582 

สิงหาคม 1,270,883 1,726,559 1,926,929 2,355,660 2,076,444 

กนัยายน 1,214,810 1,486,333 1,611,754 1,995,343 1,855,626 

ตุลาคม 1,316,806 1,422,210 1,801,147 2,054,548 2,180,601 

พฤศจิกายน 1,478,856 1,291,548 2,143,550 2,378,112 2,438,301 

ธนัวาคม 1,819,751 1,829,174 2,435,466 2,542,380 2,841,333 

รวม 15,936,40 19,230,47 22,353,90 26,546,725 24,779,768 

 

หมายเหตุ.ขอ้มูลเดือนกรกฏาคม – ธนัวาคม 2557 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้ง

ผา่นกระบวนการตรวจสอบโดยละเอียดอีกคร้ัง ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงบา้งเล็กนอ้ย 

ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวเป็นอย่างมากจึงทําให้มี

นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเยือนและท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจาํนวนมากกวา่ประเทศเพื่อนบา้น

เพราะวา่ประเทศไทยนั้นมีค่าครองชีพในการท่องเท่ียวท่ีถูกกวา่ประเทศอ่ืนๆและมีสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีสวยงามมากมาย แต่การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยก็ยงัมีความเส่ียงต่อนักท่องเท่ียวใน

หลายๆทางซ่ึงในดา้นท่ีมีข่าวออกมาใหพ้บเห็นมากท่ีสุดคืออุบติัเหตุทางถนนขณะเดินทางท่องเท่ียว

ในประเทศไทยและภาพลกัษณ์ในดา้นลบต่างๆท่ีทาํให้นกัท่องเท่ียวเกิดความลงัเลใจท่ีจะตดัสินใจ

เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยดงัท่ีนกัวิชาการ ผศ.ดร.ทวีศกัด์ิ แตะกระโทกไดก้ล่าวเอาไวใ้น 

tcijthainews 12 พฤษภาคม 2558วา่ “ผศ.ดร.ทวีศกัด์ิ  แตะกระโทกหวัหนา้คณะวิจยัความปลอดภยั
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ในการเดินทางของนักท่องเท่ียวต่างชาติในประเทศไทยเปิดเผยว่าปัญหาความไม่ปลอดภยัของ

นักท่องเท่ียวเป็นปัญหาท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย เน่ืองจากพบวา่ ท่ีผา่นมามีนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองปีละ 7.51 เปอร์เซนต์แต่ปัญหา

อุบัติเหตุทางถนนของไทยยงัคงเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของ

นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด ขณะเดียวกนัการแกปั้ญหาในเร่ืองน้ี ยงัไม่มีรูปธรรมท่ีเด่นชดั หากเทียบกบั

จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย” นอกจากความเส่ียงทางดา้นอุบติัเหตุ

ท่ีนกัท่องเท่ียวอาจจะพบเจอก็ยงัมีความเส่ียงทางดา้นอ่ืน ๆ อีก คือ ดา้นอาชญากรรม ซ่ึงเป็นอีกหน่ึง

ความเส่ียงท่ีนกัท่องเท่ียวมีโอกาสพบเจอสูงมาก อาจจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตและทรัพยสิ์น โดนทาํ

ร้ายร่างกาย หรือโดนฉอ้โกง การหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงเป็นคดีท่ีสถิติสูงสุดเม่ือเทียบกบั

อาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ ยกตวัอย่างเช่นในช่วง ตุลาคม 2556 ถึง สิงหาคม 2557 หนงัสือพิมพ์

ไทยรัฐออนไลน์ (30 กันยายน 2557)ได้กล่าวไวว้่า “มีคดีเก่ียวกับอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เป็นจาํนวน 595 คดี ซ่ึงมีประเทศผูเ้สียหาย 3 อนัดบัแรกดงัต่อไปน้ี 1.

สหรัฐอเมริกา จาํนวน 59 คดี  2.รัฐเซีย จาํนวน 56 คดี  3.องักฤษ จาํนวน 51 คดี ซ่ึงคดีส่วนใหญ่ท่ี

เกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก จะเป็นคดีอาญาท่ีเก่ียวกบัการฉ้อโกง เอารัดเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว ซ่ึงผล

การสํารวจ (นกัท่องเท่ียวชาวองักฤษ) มีการถูกกระทาํความผิดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นเป็นจาํนวน 67%  

ทาํร้ายร่างกาย 25% ข่มขืนและกระทาํอนาจาร 4% และประเภทคดีอ่ืน ๆ 4%” ซ่ึงในช่วงเวลาเพียง 

10 เดือน มีคดีอาชญากรรมเกิดข้ึนกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติถึง 595 คดีด้วยกัน ความเส่ียง

ประเภทต่อไปท่ีนกัท่องเท่ียวอาจจะพบเจอคือ ความเส่ียงดา้นโรคติดต่อ ซ่ึงการติดโรคติดต่อนั้นอา

จะเกิดข้ึนไดห้ลายทางคือ ทางการสูดดม ทางผิวหนงั ทางการบริโภค ทางเพศสัมพนัธ์ ทางรกและ

ช่องคลอด มีนักท่องเท่ียวจาํนวนไม่น้อยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย แล้วเกิดการติด

โรคติดต่อ ยกตวัอย่างเช่น ลดัดา  ลิขิตยิ่งวรา สํานกัระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานกั

ระบาดวทิยาไดใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัโรคติดต่อของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไวว้า่ “ในปี พ.ศ. 2552(ค.ศ. 

2009)  สํานกัระบาดวิทยา ไดรั้บรายงานจาก 73 จงัหวดั รวม 43,517 ราย(มากท่ีสุดตั้งแต่เร่ิมมีการ

เฝ้าระวงัโรค) เสียชีวติ 40 ราย  อตัราป่วยตายร้อยละ 0.09 จาํแนกเป็นแรงงานต่างชาติและครอบครัว 

27,533 ราย(ร้อยละ 63.27) เสียชีวิต 32 ราย  นกัท่องเท่ียวต่างชาติ  3,560 ราย (ร้อยละ 8.18) ไม่มี

ผูเ้สียชีวิต  และชาวต่างชาติท่ีอยู่ในศูนยพ์กัพิงรวมทั้งประชาชนของประเทศเพื่อนบา้นท่ีเขา้มารับ

การรักษาในประเทศไทย  3,256 ราย (ร้อยละ 7.48) เสียชีวิต 6 ราย ไม่ระบุประเภท 9,168 ราย (ร้อย
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ละ 21.07) เสียชีวิต 2 ราย” และโรคท่ีมีการไดรั้บการรายงานมากท่ีสุด 10 โรคคือ “โรคท่ีมีรายงาน

จาํนวนผูป่้วยสูงสุด 10 อนัดบัแรกไดแ้ก่ อุจจาระร่วงเฉียบพลนั(15,806 ราย) มาลาเรีย(7,769 ราย)  

ไขไ้ม่ทราบสาเหตุ(5,432 ราย)  ตาแดง(2,364 ราย) ปอดบวม(1,914 ราย) วณัโรค(1,692 ราย) 

โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์(1,656 ราย) ไขห้วดัใหญ่ (1,206 ราย)ไขเ้ลือดออก(1,031 ราย) และ

อาหารเป็นพิษ(967 ราย) โรคท่ีมีอตัราป่วยตายสูง 10 อนัดบัแรก ได้แก่ พิษสุนัขบา้ กล้ามเน้ือ

อมัพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลนั ไขส้มองอกัเสบ บาดทะยกั เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ เจตนาฆ่าตวั

ตาย สครัปไทฟัส ปอดบวม ไขเ้ลือดออก และวณัโรค” ส่วนอีกหน่ึงความเส่ียงท่ีนักท่องเท่ียว

สามารถพบเจอได้ โดยไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือความเส่ียงด้านภยัพิบติั เพราะสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีสวยงามของประเทศไทยส่วนมากจะอยูใ่นแหล่งธรรมชาติ เช่น ภูเขาหรือทะเลซ่ึงอาจ

เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดไดอ้ยูต่ลอดเวลา เพราะภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนมากมกัจะไม่มีลางบอก

เหตุใดๆก่อนเกิดเหตุ เช่น ดินถล่ม สึนามิ พายุลมโหดกระหนํ่าเป็นตน้ ยกตวัอยา่งท่ีนกัท่องเท่ียวได้

พบเจอภยัธรรมชาติต่างๆเหล่าน้ีเช่น สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่มท่ี30 เร่ืองท่ี8 ไดก้ล่าวถึง

เหตุการณ์ สึนามิ ท่ีเกิดข้ึนวา่ “เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 ไดเ้กิดคล่ืนสึนามิคร้ังท่ีรุนแรงมาก

ท่ีสุดในประวติัศาสตร์ มีผูค้นเสียชีวติถึงประมาณ 220,000คน นบัเป็นภยัทางธรรมชาติท่ีมีผูเ้สียชีวิต

มากเป็นอันดับ 3 ของโลกเท่าท่ีมีการบันทึกไว ้คล่ืนสึนามิดังกล่าวเร่ิมต้นข้ึนท่ีจุดกําเนิดของ

แผน่ดินไหว นอกชายฝ่ังดา้นตะวนัตกของหวัเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย แลว้เคล่ือนตวัแผ่

ขยายไปทัว่ทะเลอนัดามนั จนถึงชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศอินเดียและเกาะศรีลงักา 

บางส่วนของคล่ืนยงัเคล่ือนตวัไปถึงชายฝ่ังตะวนัออกของทวีปแอฟริกาดว้ย รวมประเทศท่ีประสบ

ภยัจากคล่ืนสึนามิ และมีผูเ้สียชีวติในคร้ังนั้น 11 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า อินเดีย 

บงักลาเทศ ศรีลงักา มลัดีฟส์ โซมาเลีย แทนซาเนีย และเคนยา ในกรณีของประเทศไทย พิบติัภยัจาก

คล่ืนสึนามิไดก่้อให้เกิดความต่ืนตระหนก แก่ประชาชนทัว่ทั้งประเทศ เพราะมีการสูญเสียทั้งชีวิต

และทรัพยสิ์นของผูค้นเป็นจาํนวนมากใน 6 จงัหวดัภาคใต ้ท่ีมีพื้นท่ีอยูติ่ดกบัชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 

คือ ภูเก็ต พงังา ระนอง กระบ่ี ตรัง และสตูล โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัพงังา กระบ่ี และภูเก็ต มีการสูญเสีย

มากท่ีสุด เป็นพิบติัภยัทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยไม่มีผูใ้ดคาดคิดมาก่อน 

จึงไม่ไดมี้การระมดัระวงัและป้องกนัไวล่้วงหนา้”  

จากสถิติดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ความเส่ียงเหล่าน้ีนอกจากจะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ

ของนกัท่องเท่ียวแล้วยงัมีผลกบัภาพลกัษณ์ในเชิงการท่องเท่ียวของประเทศไทยโดยตรงอีกดว้ย 

เช่น การท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติถูกชิงทรัพย ์หรือก่ออาชญากรรมเป็นจาํนวนมาก อาจทาํให้ความ
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เป็น “สยามเมืองยิม้” ท่ีเคยอบอุ่นเป็นมิตร กลายเป็นเมืองท่ีมีภาพลกัษณ์แห่งอาญากรรมท่ีอนัตรายก็

เป็นได ้ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยนั้นไดใ้ห้ความสําคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ในการท่องเท่ียว

ของประเทศไทย ในหลายๆภูมิภาคเพื่อดึงนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยให้

มากข้ึน เช่น ในข่าวเดลินิวส์ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 ไดล้งข่าวเก่ียวกบัการสร้างภาพลกัษณ์การ

ท่องเท่ียวในอีสานว่า “นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เปิดเผยว่า 

กระทรวงจะเสนอตวัเป็นเจา้ภาพจดังานวนัท่องเท่ียวโลก หรือ งานเวิร์ลทวัร์ริสซ่ึมเดยใ์นปีหน้า 

เบ้ืองตน้คาดว่า จะใช้จ.ขอนแก่นเป็นสถานท่ีในการจดัการประชุม เน่ืองจากตอ้งการโปรโมทการ

ท่องเท่ียวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีความคึกคกั และมีจาํนวนห้องพกั

เพียงพอรองรับการประชุมระดบัโลก โดยงานน้ีคาดวา่จะช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียว

ของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงท่ีภาคการท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นเสาหลกั ผลกัดนัเศรษฐกิจของ

ประเทศ หลงัจากมติคณะรัฐมนตรี ไดอ้นุมติัให้ไทยเสนอตวัเป็นเจา้ภาพจดังานแลว้ กระทรวงฯจึง

เดินหนา้วางแผนเตรียมนาํเสนอจุดเด่นท่ีไทยมีความพร้อมทนัที โดยจะหารือ ในเร่ืองการนาํเสนอ

ร่วมกบั สํานกังานการจดัประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) อีกคร้ัง ซ่ึงคาดวา่ หากไดเ้ป็นเจา้ภาพจดั

งานน้ีจะทาํให้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยในสายตาต่างชาติ 

รวมถึง ในปีหน้า จะเขา้สู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน (เออีซี) อย่างจริงจงัแลว้” และ 

สํานกัข่าว INN ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 ไดมี้การลงข่าวเก่ียวกบัการประสบความสําเร็จในการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยไว้ว่า “ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยวา่ บริษทั โซเจิล (Sojern) ซ่ึงเป็นบริษทัขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดการท่องเท่ียวทัว่

โลก ได้เผยแพร่รายงาน Sojern Global Travel Insights Report ไตรมาสท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 6 

พฤษภาคม 2558 สรุปผลสํารวจสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีถูกคน้หาและได้รับความนิยมมากท่ีสุดจาก

ผูโ้ดยสาร 800 ลา้นคนทัว่โลกพบวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีติด 10 

อนัดบัแรก หรือ Top 10 ในบรรดาประเทศน่าท่องเท่ียวทัว่โลก และผลสํารวจดงักล่าวยงัระบุดว้ยวา่ 

ช่วงเทศกาลตรุษจีนของไทยในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวทัว่โลกมา

เท่ียวในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกไดเ้ป็นจาํนวนมาก อยา่งไรก็ตาม ผลสํารวจดงักล่าวเป็นการสะทอ้น

ถึงความพยายามของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวของ

ไทย โดยเฉพาะการจดักิจกรรมกระตุ้นการท่องเท่ียว การชูสินค้าด้านการท่องเท่ียวให้โดดเด่น 

ตลอดจนการสร้างความเช่ือมัน่และบรรยากาศท่ีดีของการท่องเท่ียว จนได้รับความนิยมจาก

นกัท่องเท่ียวทัว่โลก” นอกจากจะมีข่าวการสร้างภาพลกัษณ์ในทางท่ีดีมากมาย ในทางกลบักนัก็ยงัมี
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ข่าวในด้านท่ีไม่ดีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของประเทศไทยออกไปในส่ือต่างๆเช่น ASTVผูจ้ดัการ

รายวนั ในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 ไดล้งข่าวถึงเร่ืองผลวจิยัการท่องเท่ียวของประเทศไทยวา่มีความ

ปลอดภยัตํ่าท่ีสุดไวว้า่ " สํารวจเหตุผลท่ีทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่ตดัสินใจ หรือเล่ือนเดินทางมาเท่ียว

ไทย มี 3 ปัจจยัตามลาํดบั คือ ปัจจยัภาพลกัษณ์เชิงลบจากวิกฤตการเมือง ภยัธรรมชาติ การคา้

ประเวณี มีผลต่อการตดัสินใจชะลอหรือแมก้ระทัง่ยกเลิกการเดินทาง  ขอ้น้ีจะตอ้งอาศยัการแกไ้ข

ภาพลกัษณ์ในระดบัประเทศ 

ผลดังกล่าวสอดคล้องกับการวิเคราะห์ภาพความเข้มแข็งของไทย6กลุ่มในสายตา

นกัท่องเท่ียว ท่ีให้คะแนนประเทศไทยเร่ืองความปลอดภยั (Safety and Security) ในเกณฑ์ตํ่าท่ีสุด 

ไม่วา่จะสํารวจจากกลุ่มท่ีมาคร้ังแรก หรือ มาซํ้ า ค่าเฉล่ียก็ใกลเ้คียงกนั  โดยให้เหตุผลวา่  ชีวิตยาม

ราตรีไม่มีความปลอดภยันกั  ให้คะแนนท่ี  2.55 และผลการสํารวจแบบเจาะลึก 14 ประเทศ ท่ียงั

ระบุตรงกนัว่า ความปลอดภยัในไทยน้อยท่ีสุด  นักท่องเท่ียวแสดงความกงัวล เพราะเห็นไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีระบุวา่ ความรู้สึกดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวลดลง เม่ือเทียบกบัความคิดเห็นของผู ้

ท่ีไม่เคยมาเยอืน นาํมาซ่ึงขอ้สรุปวา่ ประสบการณ์ตรงนั้นส่งผลต่อความคิดเห็นดา้นความปลอดภยั

มากกวา่ความเห็นจากส่ือ” 

ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความสําคญัของการรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ทั้งดา้นโรคติดต่อ อุบติัเหตุ อาชญากรรม และภยัธรรมชาติ 

เพื่อท่ีจะนาํอตัราการรับรู้น้ีไปพฒันาและปรับปรุงอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยต่อไป และผลจาก

การทาํวิจยัในคร้ังน้ีสามารถนาํไปแกไ้ขภาพลกัษณ์ในการท่องท่ียวในประเทศไทย ในแง่ลบของ

ชาวต่างชาติไดถู้กจุด เพื่อจะไดส้ร้างภาพลกัษณ์ในการท่องเท่ียวท่ีดี ให้นกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกได้

เห็นและเกิดความสนใจในการท่องเท่ียวประเทศไทย 

1.2  วตัถุประสงค์การวจัิย 

       1.  เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ความเส่ียงของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

       2.  เพื่อคน้หาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการรับรู้ความ 

            เส่ียงขณะท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

       3.  เพื่อคน้หาปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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1.3  ขอบเขตการวจัิย 

       1.  ดา้นเน้ือหา  

ศึกษาการวเิคราะห์ความเส่ียง เพื่อคน้หาความแตกต่างของนกัท่องเท่ียวในการับรู้   

     ความเส่ียง และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย  

       2.  ดา้นกลุ่มเป้าหมาย 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีเดินทางแบบกรุ๊ป 

            ทวัร์และแบบอิสระ โดยทีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป  

       3.  ดา้นพื้นท่ี 

เก็บขอ้มูลในการรับรู้ความเส่ียงในกรุงเทพมหานครบริเวณสนามบินขาออกและ 

บริเวณแหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนมากจะเดินทางจาก

เคร่ืองบินมาลงยงัเมืองหลวง(กรุงเทพมหานคร)เป็นท่ีแรกแลว้ค่อยกระจายการท่องเท่ียวสู่

ภูมิภาคอ่ืนๆทาํให้กรุงเทพมหานครมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยู่เป็นจาํนวนมากจึงทาํให้

สามารถเก็บขอ้มูลได้อย่างเพียงพอสําหรับประเด็นการวิจยัภายในเขตกรุงเทพมหานคร

เพียงแห่งเดียว  

1.4  สมมติฐานการวจัิย 

       1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั 

       2.  การรับรู้ความเส่ียงในแต่ละดา้นจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวในประเทศไทยใน 

       ดา้นลบ 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

งานวจิยัเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ผูว้จิยัไดร้ะบุประโยชน์ของงานวจิยัไวด้งัน้ี 

       1.  สามารถรับรู้ถึงความเส่ียงท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 

       2.  ไดท้ราบถึงความเส่ียงดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยมาก 

       ท่ีสุด 

       3.  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนาํผลงานการวจิยัไปปรับปรุงและพฒันา 

       อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยได ้
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1.6  นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการเห็นโลกรอบตวัของบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีส่ิงเร้า

กระตุน้การรู้สึก และถูกตีความเป็นส่ิงท่ีมีความหมายโดยใชค้วามรู้ ประสบการณ์และความเขา้ใจ

ของบุคคล  

ความเส่ียง หมายถึง โอกาสความน่าจะเป็น และความรุนแรงของผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน

ตามมาของเหตุการณ์ท่ีอนัตรายต่อมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม เช่นการเกิดอุบติัเหตุจากการเดินทาง การ

เจบ็ป่วย โดนปลน้ทรัพย ์หรือประสบภยัธรรมชาติ (พายฝุนฟ้ากระหนํ่า นํ้าท่วม ดินถล่ม เป็นตน้) 

นักท่องเทีย่ว หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติหรือ ผูเ้ดินทางมาเยือนชัว่คราวท่ีใชเ้วลา

ไม่ตํ่ากวา่ 24 ชัว่โมง หรือ บุคลท่ีเดินทางจากทอ้งถ่ินท่ีอยูป่กติของตน ไปยงัทอ้งถ่ินอ่ืนชัว่คราวดว้ย

ความสมคัรใจ และด้วยวตัถุประสงค์ท่ีมิใช่เพื่อการประกอบธุรกิจต่างๆ ประกอบอาชีพ หรือหา

รายได ้

ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ ของคนเรา อาจเป็นภาพท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตหรือไม่

มีก็ได ้เช่น ภาพท่ีมีต่อบุคคล องค์กร ฯลฯ และภาพดงักล่าวน้ี อาจจะเป็นภาพ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง

สร้างใหเ้กิดข้ึนแก่จิตใจเรา หรืออาจเป็นภาพท่ีเรานึกสร้างเองก็ได ้
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้น นับว่าเป็นเร่ืองท่ีสําคญัต่อการ

ท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวเป็นจาํนวนไม่น้อยท่ีตกเป็นเหยื่อ

ของอาชญากรรม หรือการหลอกลวงนกัท่องเท่ียวดว้ยวิธีต่างๆ ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาถึงการรับรู้

ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวว่าตวันกัท่องเท่ียวนั้นสามารถรับรู้ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากส่ิงใด 

จากความรู้สึก จากร่างกาย จิตใจ ประสบการณ์ หรือวุฒิภาวะ และเพื่อทาํให้เกิดความเขา้ใจในการ

ทาํวิจยัได้ง่ายมากข้ึน ในหัวข้อน้ีจะนํางานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้องมาอธิบายพอสังเขปในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดังต่อไปน้ี (1) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ (2) แนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง (3) แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดกบันกัท่องเท่ียว (4) ยานพาหนะ

ในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย (5) อาชญากรรมอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

นกัท่องเท่ียว (6) โรคภยัไขเ้จ็บ (7) อนัตรายจากส่ิงแวดล้อม (8) แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การ

ท่องเท่ียว (9) แนวคิดเก่ียวกบัช่องทางการส่ือสาร (10) เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

       2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 

Bernstein (1999, p. 72) การรับรู้คือ ขบวนการท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีส่ิงเร้ากระตุน้การ

รู้สึก และถูกตีความเป็นส่ิงท่ีมีความหมายโดยใชค้วามรู้ ประสบการณ์และความเขา้ใจของบุคคล 

การรับรู้เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้(perception is learned) ดงันั้นถา้ขาดการเรียนรู้หรือประสบการณ์จะมี

เพียงการรับสัมผสัเท่านั้น เช่น เด็กชายนิดไม่เคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์มา

ก่อน เพื่อนช้ีให้ดู เขาไดแ้ต่สัมผสัทางตาและทางหูเท่านั้น แต่ไม่เกิดการรับรู้วา่ส่ิงท่ีเห็นทางตาและ

ไดย้ินทางหูนั้นคืออะไร พฤติกรรมการรับรู้  เป็นกระบวนการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีต่อเน่ือง

จากการรู้สึกสัมผสัรับรู้  เป็นกระบวนการแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีผ่านเขา้มาในกระบวนการ
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รู้สึก  เม่ือเคร่ืองรับหรืออวยัวะรับสัมผสั  สัมผสัส่ิงเร้า  เราจะเกิดความรู้สึกแลว้ส่งความรู้สึกนั้นไป

ตีความ  หรือแปลความหมายกลายเป็นการรับรู้ 

กล่าวโดยสรุป  การรับรู้จะเกิดข้ึน  ตอ้งประกอบไปดว้ยกระบวนการท่ีสําคญัต่อไปน้ี 

(1) การสัมผสั (2) ชนิดและธรรมชาติของส่ิงเร้า (3) การแปลความหมายจากการสัมผสั (4) การใช้

ความรู้เดิม  หรือประสบการณ์เดิมเพื่อแปลความหมาย 

สมมติว่าท่านกําลังขับรถอยู่  และเม่ือใกล้ถึงส่ีแยกหน่ึง  เห็นสัญญาณไฟจราจร

เปล่ียนเป็นสีแดง  ท่านจึงถอนเท้าจากคันเร่งและเหยียบเบรค  จากเหตุการณ์น้ี  จงบอกว่า  

เหตุการณ์ใดเป็นการแสดงถึงการรู้สึกสัมผสั  และเหตุการณ์ใดแสดงถึงการรับรู้ของตวัท่าน 

นอกจากการรับรู้เป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้แลว้  การรับรู้ยงัเป็นส่ิงเลือกสรร(perception is selective)  เรา

อยู่ท่ามกลางส่ิงเร้ามากมาย  ในขณะใดขณะหน่ึงเราไม่สามารถรับรู้ไปหมดทุกอย่าง  แต่เราเลือก

รับรู้ส่ิงเร้าเป็นบางอย่าง  เช่นขณะท่ีเรากาํลงัฟังคาํบรรยายของอาจารยถ์า้เราสนใจคาํบรรยายนั้น  

เราจะเลือกรับรู้เฉพาะเน้ือหาของคาํบรรยาย  แต่จะไม่รับรู้ส่ิงเร้ารอบตวั เช่น เพื่อนท่ีนั่งอยู่ขา้งๆ 

ประตู หนา้ต่างหรือคนท่ีเดินผา่นไปมา   

ในความหมายทัว่ไป การรับรู้ (perception) หมายถึงกระบวนการเห็นโลกรอบตวัของ

บุคคล (Schiffman และ Kamuk, 1987)  

ในความหมายทางดา้นวชิาการ การรับรู้หมายถึงกระบวนการซ่ึงบุคคลทาํการเลือกสรร 

จดัระบบ และแปลความหมายส่ิงเร้าต่าง ๆ ให้เกิดเป็นภาพซ่ึงมีความหมายและมีเอกภาพเก่ียวกบั

สรรพส่ิงต่าง ๆ ในโลก (Schiffman และ Kamuk, 1987, p. 174)  

Samovar และ Porter (1991) ให้คาํจาํกดัความของการรับรู้วา่หมายถึงกระบวนการซ่ึง

ส่ิงเร้าต่าง ๆ ถูกคดัเลือกจากส่ิงแวดล้อมภายนอก และถูกแปลความหมายให้เป็นประสบการณ์

ภายในซ่ึงมีความหมาย 

Mitchell (1978) กล่าวว่า การรับรู้หมายถึงกระบวนการทาํให้ประสบการณ์ท่ีคนเรา

ไดรั้บมามีลกัษณะเป็นรูปเป็นร่างข้ึน 

Cole และ Scribner (1974) กล่าววา่ การรับรู้ ความทรงจาํ และการคิด มีการพฒันาข้ึน

เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้ระเบียบของสังคม และไม่สามารถแยกออกจากกันกับ

ความสัมพนัธ์ทางสังคม 

การรับรู้ยงัถูกให้คาํจาํกดัความวา่หมายถึง ความประทบัใจท่ีบุคคลมีเก่ียวกบับุคคลอ่ืน 

และการแปลความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (Hargie, 1986) 
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ในดา้นของการรับรู้ท่ีสาํคญัคือ ความประทบัใจคร้ังแรก เพราะความประทบัใจคร้ังแรก

น้ีจะเป็นตวัตดัสินว่าบุคคลจะมีการสร้างสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนหรือไม่ (Huston และ Levinger, 

1978) ตวัอยา่งเช่น ความประทบัใจคร้ังแรกของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อคนขบัรถแท็กซ่ี พนกังานรักษา

ความปลอดภยั (รปภ.) แอร์โฮสเตส หรือต่อพนกังานตอ้นรับ จะเป็นตวัตดัสินว่านกัท่องเท่ียวผูน้ี้

ยนิดีท่ีจะมีปฏิสัมพนัธ์หรือจะมีการสร้างสัมพนัธ์กบัเจา้บา้น (host) หรือไม่ในอนาคต 

       2.1.2  ประเภทของการรับรู้ 

การรับรู้ท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมมีอยู ่3 ประเภท ไดแ้ก่  

1.  การรับรู้ท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน เช่น การรับรู้ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อเจา้บา้น หรือคนใน

ประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวไปเยอืน และการรับรู้ของเจา้บา้นท่ีมีต่อตวันกัท่องเท่ียว 

2.   การรับรู้ท่ี มี ต่อตนเอง เช่น การรับรู้ของนักท่องเท่ียวต่อตนเอง คือ การท่ี

นกัท่องเท่ียวมองวา่ตนเองเป็นคนอยา่งไร หรือเจา้บา้นมองตวัเจา้บา้นเองวา่เป็นคนอยา่งไร 

3.  การรับรู้ท่ีมีต่อการรับรู้ของผูอ่ื้น การรับรู้ประเภทน้ีเรียกว่า metaperception คือ

บุคคลรับรู้ว่าตวัเองถูกมองอย่างไร เช่น นักท่องเท่ียวมีการรับรู้ว่าเจ้าบ้านมองตวันักท่องเท่ียว

อยา่งไร ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวประเภทแบกเป้ (backpacker) รับรู้วา่คนไทยมกัจะมองพวกเขาวา่เป็น

นกัท่องเท่ียวข้ีเหนียว เงินนอ้ย และสกปรก 

ทฤษฎีของ Hargie (1986) เก่ียวกับการรับรู้ท่ีมีต่อการรับรู้ (metaperceptions) มี

สาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี ถา้หากนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในตวัเจา้บา้น นกัท่องเท่ียวจะมีการรับรู้

ไปในทาํนองวา่เจา้บา้นก็มีความชอบนกัท่องเท่ียว และในทาํนองเดียวกนั ถา้หากนกัท่องเท่ียวมีการ

รับรู้เก่ียวกบัเจา้บา้นในเชิงบวก นกัท่องเท่ียวจะรับรู้วา่เจา้บา้นก็มีการรับรู้เก่ียวกบันกัท่องเท่ียวใน

เชิงบวกดว้ย ทฤษฎีน้ีมีความสําคญัในการประเมินการรับรู้ระหว่างนกัท่องเท่ียวและเจา้บา้น การ

รับรู้ท่ีเหมือนกนัระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัเจา้บา้นอาจจะเป็นตวักาํหนดในการยอมรับซ่ึงกนัและกนั

ระหวา่ง เจา้บา้นกบันกัท่องเท่ียว หรืออาจเป็นตวักาํหนดความร่วมมือระหว่างกนั การปฏิบติัดีต่อ

กนั และในท่ีสุดจะนาํมาซ่ึงความพึงพอใจในปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ในบทน้ีจะวิเคราะห์การรับรู้

ประเภทท่ี 3 หรือการรับรู้เก่ียวกบัการรับรู้ของผูอ่ื้น 

       2.1.3  ความสาํคญัของการรับรู้ในเชิงบวก 

การรับรู้อาจจะเป็นไปในดา้นบวกและดา้นลบ และความเขม้ขน้ของการรับรู้ยงัมีความ

แตกต่างกนัหลายระดบั แลว้แต่อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการตดัสิน แต่ส่ิงท่ีควรจะสร้างให้

เกิดข้ึนคือ การสร้างการรับรู้ในดา้นบวกในจิตใจของนกัท่องเท่ียว ตวัอยา่งเช่น การรับรู้ในดา้นบวก
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ของนกัท่องเท่ียวจะเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจ ท่ีจะเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวแห่งนั้น 

(McLelland และ Foushee, 1983) ยิ่งการรับรู้มีความน่าพอใจมากข้ึนเท่าใด ความน่าจะเป็นท่ีจะ

เลือกแหล่งท่องเท่ียว หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักบัการรับรู้นั้นก็จะยิ่งสูงข้ึน (Goodrich, 

1978) และในทาํนองเดียวกนั การรับรู้ท่ีมีต่อเจา้บา้นในดา้นบวก ก็จะเป็นตวักาํหนดการตดัสินใจท่ี

จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้บา้น ยิง่การรับรู้เก่ียวกบัเจา้บา้นเป็นในดา้นบวกมากข้ึนเท่าไหร่ นกัท่องเท่ียว

ก็จะยิง่เลือกเจา้บา้น (ประเทศ) นั้นมากกวา่เจา้บา้นอ่ืน (ท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่) 

       2.1.4  การรับรู้ทางดา้นลบ 

การเกิดการรับรู้ทางด้านลบข้ึนในบุคคลท่ีมาจากต่างวฒันธรรมกันข้ึนอยู่กบัปัจจยั

ต่อไปน้ี 

1. ระดบัของความเหมือนหรือความต่างทางด้านวฒันธรรมของ สัญญาณต่าง ๆ และ

ของความหมายต่าง ๆ  

2. ความรู้ท่ีบุคคลมีเก่ียวกับวฒันธรรมของผู ้อ่ืน และอิทธิพลของความรู้นั้ นต่อ

ความหมายของสัญญาณต่าง ๆ (Robinson และ Nemetz, 1988) 

เม่ือความแตกต่างทางด้านวฒันธรรมมีระดบัมากหรือสูง ในระหว่างผูรั้บรู้ทั้ง 2 ฝ่าย 

(เช่น คนไทยกบันกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนั) โอกาสท่ีจะเกิดการรับรู้ทางดา้นลบระหวา่งกนัก็จะยิ่งสูง 

ความแตกต่างในค่านิยมทาํให้การแปลความหมายต่าง ๆ ไม่ตรงกนั และในท่ีสุดส่งผลให้เกิดความ

เข้าใจผิดข้ามว ัฒนธรรมข้ึน การรับรู้ทางด้านลบมีความคงทนสูงสุด  และเม่ือเกิดข้ึนแล้ว

เปล่ียนแปลงไดย้าก (Robinson และ Netmetz, 1988) 

Kast & Rosenzweig (1985) กล่าววา่ การรับรู้เป็นการแปลความหมายของส่ิงเร้า และ

การตอบสนองของร่างกายของคนต่อส่ิงเร้า จะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์

เดิม และทาํให้บุคคลมีพฤติกรรมแตกต่างกนั แต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะขอ้มูลท่ีตรงกบัความ

ตอ้งการ และความพอใจ อยา่งไรก็ตาม ยงัข้ึนกบัพื้นฐานของกระบวนการของแต่ละบุคคลเก่ียวกบั

ความตอ้งการ ค่านิยม การคาดหวงั และปัจจยัอ่ืน ๆ นอกจากน้ี การรับรู้ยงัสามารถอธิบายไดอ้ยา่ง

ง่าย ๆ คือหมายถึง “กระบวนการตีความผา่นประสาทสัมผสัใด ๆ โดยตรง” ซ่ึงจากความหมายน้ี คาํ

ท่ีจะส่ือความหมายเดียวกบัการรับรู้ การสัมผสัรู้ ท่ีเกิดจากการรับความรู้สึกเขา้มาทางประสาท

สัมผสั เกิดเป็นความเขา้ใจหรือความรู้สึกภายในของบุคคล กล่าวอีกอย่าง คือ การรับรู้ หมายถึง 

“การตีความหมายจิตใจของบุคคลท่ีจะทาํใหเ้กิดการไดรู้้ ไดเ้ขา้ใจ”  
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ดงันั้น การรับรู้ทุกคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งมีบุคคลเขา้มาเก่ียวขอ้งเสมอ เพื่อทาํการตีความ

บางส่ิงบางอยา่ง หรือเหตุการณ์ หรือความสัมพนัธ์ในฐานะเป็นส่ิงท่ีสัมผสัรู้อะไรก็ตามท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยการผา่นประสาทสัมผสั มนุษยทุ์กคนรู้ทุกส่ิงในโลกโดยผา่นเขา้มาทางประสาทสัมผสั 

จากความหมายของการรับรู้ท่ีกล่าวมาแลว้ สรุปไดว้่า การรับรู้ หมายถึงกระบวนการ

ทางความคิด และจิตใจของมนุษยท่ี์แสดงออกถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกนึกคิด ท่ีมีผลมาจาก

กระบวนการรับและตีความส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีมาสัมผสั ดว้ยความแตกต่างกนัทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล

และประสบการณ์ท่ีผ่านมา คนแต่ละคนจึงมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงการรับรู้จะส่งผลต่อ

พฤติกรรมของบุคคล ท่ีแสดงออกต่อการรับรู้ในส่ิงนั้น ๆ  

Schcmenhorn, Hunt and Bsborn (1982, p. 55) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการรับรู้วา่เป็น

กระบวนการทางจิตวิทยาเบ้ืองตน้ในการตีความส่ิงเร้าท่ีสัมผสัต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีมี

ความสําคญัสําหรับผูรู้้ การรับรู้เป็นส่ิงท่ีทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกนั เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้าก็จะ

ประมวลส่ิงรับรู้นั้นเป็นประสบการณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะตนเอง  

สาํหรับกระบวนการรับรู้จะเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนสําคญั ๆ 3 ขั้นตอน คือ (จุฑามาศ สิทธิ

ขวา, 2542) 

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือก (Selection) การเลือกจะเก่ียวขอ้งทั้งการเลือกโดยจงใจและไม่จง

ใจ กล่าวคือ การตดัสินใจบางคร้ังจะกระทาํการเลือกวา่ เราจะรับส่ิงกระตุน้ใดข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย

อยา่ง เช่น ปัจจยัทางดา้นกายภาพ (Characteristic) ปัจจยัทางดา้นท่ีตั้ง (Physical Location) ความ

สนใจ (Interest) ประสบการณ์ท่ีผา่นมา (Past Experience) 

ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวม ในด้านรับรู้ส่ิงต่าง ๆ เรามักมีแนวโน้มท่ีจะรวบรวม

ตวักระตุน้ต่าง ๆ เขา้เป็นรูปแบบต่าง ๆ หลกัในการรวบรวมตวักระตุน้มีหลายประการ เช่น รวบรวม

โดยพิจารณาจากการอยู่ใกล้เคียง (Proximity) รวบรวมโดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงกัน 

(Resemblance) รวบรวมโดยพิจารณาจากการกระทาํไปทางเดียวกนั (Common Fate) รวบรวมโดย

พิจารณาถึงการต่อเติมส่วนท่ีขาดไป 

ขั้นตอนท่ี 3 การตีความ (Interpretation) เป็นการแปลความหมาย ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ี

ได้รับ ในการแปลความหมายน้ีอาจทาํได้หลายลักษณะ เช่น แปลความหมายตามสถานการณ์ 

(Context) แปลความหมายโดยพิจารณาถึงเจตนาของบุคคล (Intent) แปลความหมายโดยยึดเอา

บุคลิกลกัษณะของตนเองเป็นหลกั (Projection)  
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ดงันั้น การรับรู้ของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกนัออกไป และส่ิงน้ีส่งผลต่อประสิทธิผล

ของการส่ือความเขา้ใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ถ้าการรับรู้ของบุคคลสองคนต่อส่ิงเดียวกัน 

ใกลเ้คียงกนั โอกาสท่ีจะเขา้ใจและลงรอยกนัจะเกิดไดม้าก ในขณะเดียวกนั ถา้การรับรู้ของบุคคล

สองคนต่อส่ิงของส่ิงเดียวกนั เป็นไปคนละทิศทางก็อาจก่อให้เกิดปัญหา และก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการทาํงานร่วมกนัไดใ้นท่ีสุด 

       2.1.5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ แบ่งเป็น 2 ประการ คือ (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) 

1. ลกัษณะของส่ิงเร้า โดยส่ิงเร้าเป็นปัจจยัภายนอกท่ีทาํใหเ้กิดความสนใจท่ีจะรับรู้ หรือ

ทาํให้การรับรู้คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง ซ่ึงลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีก่อให้เกิดการรับรู้ไดน้ั้น 

ตอ้งเป็นส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจ มีขนาดใหญ่ มีการเคล่ือนไหว มีการเร้าซํ้ าบ่อย ๆ และส่ิงเร้านั้นมีความ

แตกต่างจากส่ิงเร้าอ่ืน ๆ จะกระตุน้ใหเ้กิดการรับรู้ไดดี้และรวดเร็ว เช่น การประชาสัมพนัธ์โดยผา่น

ส่ือวทิย ุโทรทศัน์ การประชาสัมพนัธ์ใหผู้ใ้ชน้ํ้ าชาํระเงินผา่นส่ือป้ายประกาศ เจา้หนา้ท่ี การประปา

นครหลวง เป็นตน้ 

2. ลกัษณะของผูรั้บรู้ ซ่ึงมีปัจจยัดา้นกายภาพ และปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

     2.1 ดา้นกายภาพ ได้แก่ สมรรถภาพของอวยัวะสัมผสั เช่น หู ตา จมูก ล้ิน ผิวกาย 

ตอ้งสมบูรณ์ หากลกัษณะของผูรั้บรู้ผิดปกติ จะทาํให้การรับรู้ต่อส่ิงเร้าท่ีมาสัมผสัผิดเพี้ยนไปจาก

ความเป็นจริง นอกจากนั้น ก็เป็นเร่ือง เพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา จะมีผลต่อการรับรู้ดว้ย 

     2.2  ด้านจิตวิทยา เป็นส่ิงท่ีผู ้รับ เลือกท่ีจะสัมผ ัสเฉพาะท่ี ต้องการและแปล

ความหมายให้กบัตวัเอง โดยมีอิทธิพลจากความรู้เดิม หรือประสบการณ์ในอดีต ความจาํ ความ

ตอ้งการ อารมณ์ เจตคติ ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี ความตั้งใจ ความคาดหวงั เป็นตน้ 

       2.1.6.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง 

ประเสริฐ อคัรประถมพงศ ์และคณะ (2547, น. 4) กล่าวไวว้า่ ความเส่ียงหมายถึง 

โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์ท่ีจะส่งผลกระทบทาํให้วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายเบ่ียงเบน

ไป  

Whyte and Burton (1979, p. 13) กล่าวไวว้า่ความเส่ียง หมายถึง โอกาสความน่าจะเป็น

และความรุนแรงของผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามมา ของเหตุการณ์ท่ีอนัตรายต่อมนุษยห์รือส่ิงแวดลอ้ม  
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Greenberg and Craner (1991) กล่าวไวว้า่ ความเส่ียงหมายถึง การร่วมกนัของความ

น่าจะเป็นของโอกาส ในการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด และความรุนแรงของผลท่ีเกิดข้ึนตามมา จาก

เหตุการณ์ดงักล่าว โดยท่ี Risk = Probability x Consequences  

Taylor (1993, p. 21) กล่าวไวว้า่ความเส่ียงคือ การวดั 2 พารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ท่ีทาํให้เกิดความสูญเสีย และผลท่ีเกิดข้ึนตามมาของเหตุการณ์ความ

รุนแรง ซ่ึงอาจจะดีหรือไม่ดี 

องค์กรพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าววา่ (2558) ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิด

ความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการ

กระทาํใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบ 

หรือทาํให้การดาํเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององค์กร ทั้งใน

ดา้นยทุธศาสตร์ การปฏิบติังาน การเงินและการบริหาร  

สาํนกับริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั(2558) กล่าววา่ 

ความเส่ียงปัจจยัเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในอนาคต หรือเหตุการณ์ท่ีมีความไม่

แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงลบ ต่อการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของ

องคก์ร 

สํานกังานประกนัคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล(2558) กล่าวว่า 

ความเส่ียง (Risk) คือ การวดัความสามารถ ท่ีจะดาํเนินการให้วตัถุประสงค์ของงานประสบ

ความสําเร็จ ภายใตก้ารตดัสินใจ งบประมาณ กาํหนดเวลา และข้อจาํกัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่

อยา่งเช่น การจดัทาํโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ท่ีจะดาํเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั มาดาํเนินการให้ประสบความสําเร็จ ภายใตก้รอบเวลาอนัจาํกดั ซ่ึงเป็น

กาํหนดการปฏิบติัการในอนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไม่

แน่นอน และความจาํกดัของทรัพยากรโครงการ ผูบ้ริหารโครงการจึงตอ้งจดัการความเส่ียงของ

โครงการ เพื่อใหปั้ญหาของโครงการลดนอ้ยลง และสามารถดาํเนินการให้ประสบความสําเร็จ ตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

สํานักงานวฒันธรรม จงัหวดัระนอง(2558) กล่าวว่า ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิด

ความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ท่ีทาํให้

งานไม่ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกาํหนด หรือ ความเส่ียง คือ ความไม่
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แน่นอนท่ีเกิดข้ึนและมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีตั้งใจไว ้ความเส่ียงน้ีจะถูกวดั

ดว้ยผลกระทบท่ีไดรั้บ และความน่าจะเป็นของ เหตุการณ์ 

Sheldon and Dominic (1992, p. 64-65) ไดอ้ธิบายถึงแนวทางการรับรู้ความเส่ียงของ

บุคคลในทศันะทางจิตวทิยา ซ่ึงมีแนวทางท่ีสาํคญั 3 ประการคือ 

1.  เนน้ความสาํคญัท่ีการยอมรับของบุคคลสําหรับความน่าจะเป็น และความพยายามท่ี

จะอธิบายวา่แต่ละบุคคลมีการประเมินพิจารณาลกัษณะความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งไร 

2.  เน้นศึกษาการรับรู้ของบุคคลท่ีมีโอกาสความน่าจะเป็นในการตดัสินใจบนพื้นฐาน

ของการเลือกรับรู้ข้อมูล จากกระบวนการความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของตนเองภายใต้ภาวะความไม่

แน่นอน 

3.  ความสําคญัของแนวความคิดเก่ียวกบัความคาดการณ์ และประเมินความเส่ียงของ

แต่ละบุคคล  

Held and Hein (1963) กล่าววา่กระบวนการรับรู้และการตีความ เป็นกระบวนการของ

ความรู้สึกและเกิดข้ึนจากส่ิงเร้าต่าง ๆ โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่การยอมรับ

ส่ิงเร้าของแต่ละบุคคลท่ีตอ้งการประเมินค่าความเส่ียง ไดม้าจากประสบการณ์โดยตรงของการเกิด

อุบติัเหตุ รายงานการเกิดอุบติัเหตุจากท่ีต่าง ๆ และส่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุ การรับรู้ความ

เส่ียงในแต่ละบุคคลมีลกัษณะแตกต่างกนั ซ่ึงไม่ควรคาดหวงัวา่บุคคลจะมีการรับรู้ความเส่ียงไปใน

ทิศทางเดียวกนั คือ การท่ีบุคคลถูกกระตุน้จากภยัอนัตรายต่าง ๆ จะมีการตอบสนองต่างกนัในภยั

อนัตรายท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนั บางคนจะยอมรับวา่ภยัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจะมีความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน

จริงต่อพวกเขา และแสดงปฏิกิริยาดว้ยลกัษณะท่ีไม่ชอบ ซ่ึงบางคนอาจจะทราบถึงความเส่ียงท่ีจะ

เกิดข้ึน แต่รับรู้วา่เป็นการเผชิญหนา้ต่อทกัษะของตนเอง  

แบบจาํลองความเช่ือดา้นสุขภาพ วีณา ศิริสุข (2532, น. 4) มีขอ้สมมติฐานเก่ียวกบั

ความเช่ือด้านสุขภาพว่า สุขภาพท่ีดีในความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกนั การรับรู้ของบุคคลและ

ประสบการณ์ทาํใหมี้ผลต่อการยอมรับ และการตดัสินใจท่ีจะกระทาํหรือมีพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายแตกต่างกนั ดงันั้นการท่ีบุคคลจะปฏิบติัหรือกระทาํส่ิงใดจะประเมินถึงอนัตรายท่ีจะ

เกิดข้ึนต่อสุขภาพ หรือความปลอดภยั โอกาสท่ีจะเกิดโรคหรืออนัตราย เช่น ทาํให้บาดเจ็บ พิการ 

เสียชีวติ การรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ เป็นรูปแบบท่ีมีแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรม

การป้องกนัสุขภาพ โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานในการแสดงออกทางสุขภาพของบุคคล คือบุคคล

ตอ้งมีการรับรู้ ไดแ้ก่ การรับรู้โอกาสเส่ียง การรับรู้ความรุนแรงในการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ 
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หรืออุปสรรคในการปฏิบติัเพื่อป้องกนัการติดโรค (Rosenstock, 1974, p. 337-338) จากการ

วิเคราะห์ความเส่ียงโดยวิธีการทางจิตวิทยาไดพ้บว่า ทฤษฎีท่ีมีความสําคญัสามารถจะอธิบายการ

กระทาํ อนัโนม้เอียงไปสู่การกระทาํบางอยา่งท่ีเป็นการรับรู้ความเส่ียง คือ แบบจาํลองความเช่ือดา้น

สุขภาพ (Lupton, 1999, p. 21) แบ่งการรับรู้ความเส่ียงออกเป็น 3 ดา้น  

1.  การรับรู้ถึงโอกาสเส่ียงต่ออุบติัเหตุ (Perceived Susceptibility) นัน่คือบุคคลแต่ละ

คนมีการรับรู้ถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเจ็บป่วย หรือเส่ียงต่อการเจ็บป่วยต่างกนั เช่น บางคนอาจจะ

ปฏิเสธไม่เช่ือ หรือบางคนก็เช่ือว่าเขามีโอกาสจะเจ็บป่วยอย่างแน่นอน หรือมีโอกาสเกิดข้ึน

เหมือนกนัแต่ไม่มากนกั เป็นตน้ เพราะฉะนั้นการท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมป้องกนัการเกิดอนัตราย 

หรืออาการเจ็บป่วยจากการทาํงานในลกัษณะต่าง ๆ จึงข้ึนอยู่กบัระดบัการรับรู้ของบุคคลนั้นต่อ

โอกาส หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุนัน่เอง 

2.  การรับรู้ความรุนแรงของอนัตราย จากการเกิดอุบติัเหตุ (Perceived Severity) คือ 

การท่ีบุคคลแต่ละคนมีการประเมินถึงผลกระทบของอุบติัเหตุจากการทาํงานแตกต่างกัน เช่น 

อุบติัเหตุในการทาํงานท่ีมีกบัร่างกาย ซ่ึงจะทาํให้บาดเจ็บ พิการ ตาย หรือมีผลกระทบต่อหนา้ท่ีการ

งาน ครอบครัว เช่น พิการทางสมอง การสูญเสียอวยัวะ ตอ้งเสียเวลาในการหยดุพกัรักษาตวั เป็นตน้ 

3.  การรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์หรืออุปสรรคของการปฏิบติั เพื่อต่อตา้นหรือหลีกเล่ียง

การเกิดอนัตราย (Perceived Benefits and Barriers) ซ่ึงการรับรู้ในขอ้ 1 และขอ้ 2 เป็นสภาวะของ

จิตใจ และความพร้อมท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อไป แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดวา่

พฤติกรรมท่ีจะกระทาํนั้นเป็นอย่างไร รูปแบบไหน การท่ีบุคคลจะเลือกว่าจะกระทาํอะไรอยา่งไร

นั้น ข้ึนอยูก่บัความพร้อมทางดา้นจิตใจและการรับรู้ถึงผลดีกบัตนเอง และอุปสรรคตลอดจนความ

ไม่สะดวกต่าง ๆ ในการกระทาํนั้น ๆ ดว้ยนัน่คือ บุคคลจะปฏิบติัหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวิธีการนั้น จะตอ้ง

เป็นวธีิท่ีบุคคลเช่ือวา่จะก่อใหเ้กิดผลดีกบัตนมากท่ีสุด และมีอุปสรรค หรือผลเสียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงตอ้ง

สัมพนัธ์กบัการลดโอกาสท่ีจะได้รับอนัตรายจากการเกิดอุบติัเหตุ และความรุนแรงของการเกิด

อุบติัเหตุ 

       2.1.7   แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดกบันกัท่องเท่ียว 

คลินิกนกัท่องเท่ียวโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน(10 ธนัวาคม 2553) ไดแ้บ่งประเภท

อนัตรายจากการท่องเท่ียวไว ้5 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. อุบติัเหตุ แทบจะเรียกไดว้า่เป็นความเส่ียงหรือภยัอนัตรายท่ีสําคญัท่ีสุด และพบได้

บ่อยท่ีสุดในนกัท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นอุบติัเหตุจากการจราจร หรืออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
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ท่องเท่ียว ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัคือ เวลาหน้าเทศกาลแต่ละที จะมีการเดินทางกนัอย่างมาก ซ่ึงตอ้ง

ระวงัอุบติัเหตุกนัดว้ย โดยเฉพาะการเมาเหลา้แลว้ขบัรถ ทาํให้เกิดอุบติัเหตุง่ายมาก และเป็นสาเหตุ

การตายอนัดบัตน้ๆเลยในหน้าเทศกาลต่างๆ นอกจากน้ีเวลาเราไปเท่ียวหรือทาํกิจกรรมอะไร ควร

ระมดัระวงัอุบติัเหตุไวเ้สมอ เช่นการไปปีนเขา ล่องแก่ง เท่ียวทะเล ดาํนํ้ า ฯลฯ ตอ้งปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํอย่างเคร่งครัด และอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองไมต่้างๆตอ้งอยู่ในสภาพดี และไม่ควรทาํ

กิจกรรมท่ีเส่ียงอนัตรายเกินไป ความสนุกสนานเพียงชั่วคราวอาจนาํมาซ่ึงการสูญเสียอย่างใหญ่

หลวง นอกจากน้ีการเดินทางไปในต่างแดน ความไม่คุน้เคยกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนสภาพ

อากาศอาจทาํให้เกิดอุบติัเหตุง่ายข้ึน เช่นเวลาเราไปเท่ียวในประเทศท่ีมีการขบัรถชิดทางขวา เรา

ตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษในการขา้มถนน เพราะความไม่คุน้เคยจะก่อให้เกิดอนัตรายได ้และถา้เรา

เช่ารถขบัควรเพิ่มความระมดัระวงั นอกจากจะตอ้งขบัให้ถูกเลนแลว้ ตอ้งเขา้ใจในสัญญาณจราจร

ต่างๆให้ดี เพราะบางอย่างอาจจะไม่คุน้เคย เช่น ตอ้งหยุดให้คนขา้มถนนก่อนเสมอท่ีทางมา้ลาย 

หรือป้าย Stop เราตอ้งหยดุน่ิงจริงๆไม่ใช่แค่ชะลอ ขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ีเราควรศึกษาก่อนเดินทางให้ดี 

จะช่วยลดอุบติัเหตุได ้

2. อนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ประเด็นน้ีก็เป็นประเด็นสําคญัท่ีอาจไม่ไดพู้ดกนับ่อย

นกั แต่ก็พบไดไ้ม่นอ้ย เพราะพวกเรานกัท่องเท่ียวเป็นคนต่างถ่ิน ยอ่มเป็นเป้าสายตาไดง่้าย และอาจ

มีผูไ้ม่หวงัดีเขา้มาขอ้งแวะได ้เราไม่ควรประมาท ตอ้งระวงัการหลอกลวง การโจรกรรม ตลอดจน

การทาํร้ายร่างกาย ฯลฯ ควรระมดัระวงัไวเ้สมอ แต่ก็ไม่ควรถึงกบัระแวงทุกคนท่ีเขา้มาพูดคุยดว้ย 

อาจจะทาํใหก้ารท่องเท่ียวหมดสนุกไปได ้

3. โรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ก่อนการเดินทางควรตอ้งแน่ใจว่าสุขภาพร่างกายเราพร้อม ผูมี้

โรคประจาํตวัควรปรึกษาแพทยก่์อนเสมอ และนาํยาประจาํตวัติดไปดว้ย และตอ้งคิดแผนฉุกเฉินไว้

เสมอ เพราะบางคร้ังโรคอาจจะกาํเริบระหวา่งการเดินทางได ้เช่น ถา้เป็นโรคหอบหืด ควรเตรียมยา

พ่นขยายหลอดลมไปให้พอ อาจตอ้งมีจดหมายประวติัของโรคโดยให้คุณหมอเขียนให้ และอาจ

จาํเป็นตอ้งดูหรือหาขอ้มูลเร่ืองสถานพยาบาลในท่ีนั้นๆไวก่้อนเผือ่ในเวลาฉุกเฉิน นอกจากน้ีเราตอ้ง

ศึกษาวา่ในประเทศหรือในพื้นท่ีท่ีเราจะไป มีโรคระบาดอะไรอยูบ่า้งหรือไม่ เพราะในบางกรณีอาจ

จาํเป็นตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัโรค หรือเตรียมการป้องกนัอยา่งอ่ืน จะทาํให้เราเท่ียวไดอ้ยา่งสนุกและ

สบายใจข้ึน 

4.  อนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม/สภาพอากาศ/สัตวต่์างๆ เร่ืองน้ีก็เป็นประเด็นสําคญั เช่น

เวลาเราจะไปเท่ียวในประเทศเมืองหนาวหรือเมืองร้อน ตอ้งเตรียมเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม และอุปกรณ์
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ท่ีจาํเป็นใหเ้หมาะสม เช่นถา้จะไปเท่ียวภูเขาหิมะ นอกจากเส้ือผา้จะตอ้งพอแลว้ อยา่ลืมเร่ืองรองเทา้ 

แวน่กนัแดด และครีมกนัแดดดว้ย เพราะอุปกรณ์เหล่าน้ีจะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ตรงกนัขา้มถา้เรา

ไปในเมืองร้อน หรือไปเท่ียวในทะเลทราย ตอ้งด่ืมนํ้าใหพ้อ อยา่ลืมครีมกนัแดด และอยา่ให้ร่างกาย

ถูกแสงแดดมากเกินไป อาจเกิดอนัตราย เช่นลมแดดได ้นอกจากน้ีอนัตรายจากสัตวต์่างๆไม่ว่าจะ

เป็นสัตวมี์พิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง แมงกะพรุน ฯลฯ หรือสัตวไ์ม่มีพิษ เช่น หมี ช้าง สิงโตก็

สําคญั โดยเฉพาะถา้ไปเท่ียวในบางพื้นท่ีหรือบางประเทศ ควรหาขอ้มูลให้ดีก่อนการเดินทาง และ

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ เพื่อลดความเส่ียงต่อการเกิดอนัตราย 

5. ภาวะเครียดและสุขภาพจิตไม่ดี อาจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งการเดินทาง ควรทาํใจให้สบาย 

เปิดใจให้กวา้ง อยา่คาดหวงัอะไรสูงเกินไป และตอ้งเตรียมทาํใจเผื่อไวด้ว้ย เพราะเวลาเราไปเท่ียว

หรือเดินทางในท่ีท่ีไม่คุน้เคย ย่อมเกิดปัญหาอุปสรรคไดเ้สมอ ไม่วา่จะเป็นการพลาดเท่ียวรถ หลง

ทาง หาห้องนํ้ าไม่เจอ ทะเลาะกบัเพื่อนร่วมทาง โรงแรมไม่สะอาด แอร์ไม่เยน็ ถูกหลอกให้ซ้ือของ

แพง ฯลฯ ปัญหาร้อยแปดพนัเกา้น้ี เช่ือว่าหลายๆคนคงมีประสบการณ์ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือควรทาํใจไว้

ล่วงหนา้ เห็นเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้มนัเกิดข้ึนแลว้ เราก็แกไ้ขกนัไป อยา่เก็บมาคิด

จะทาํใหก้ารเดินทางท่องเท่ียวมีแต่ความเครียด และหมดสนุกไป 

Shaw (2010) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการความเส่ียงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

แอฟริกาใต ้โดยมีการพฒันารูปแบบเพื่อจดัการความเส่ียง สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

แอฟริกาใต ้โดยกล่าวถึงความสัมพนัธ์ท่ีสําคญั ระหวา่งองค์ประกอบของความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขั้นตอนการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวเม่ือตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว โดยไดแ้บ่งประเภทของความ

เส่ียงไวด้งัต่อไปน้ี  

1.  ความเส่ียงจากธรรมชาติ  - ภยัธรรมชาติ / สภาพภูมิอากาศ 

2.  อาชญากรรม  - การโกง / การจ้ีเคร่ืองบิน / การก่อการร้าย 

3.  สุขภาพและความปลอดภยั - การก่อการร้าย / การติดโรคติดต่อ 

4.  ปัจจยัทางการเมือง  - สงคราม / ความไม่มั่นคงทางการเมือง / การ

ประทว้ง 

5.  เศรษฐกิจ - เงินทุนบกพร่อง / อตัราการแลกเปล่ียนสกุลเงิน / ราคาแก๊ส

และนํ้ามนัเพิ่มข้ึน / วกิฤตทางการเงิน / การขนส่ง / การพฒันาการขนส่ง 

6.  เทคโนโลย ี - การให้ขอ้มูลท่ีนาํสมยั / มีระบบการจองในรูปแบบต่างๆ/ มี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ  
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7.  สังคมและประชากร - อายุและเพศ / ชีวิตครอบครัว / ตลาดใหม่และเก่า / เส้นทาง

ใหม่ ๆ 

Andrew Lepp, Heather Gibson (2003) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองบทบาทของนกัท่องเท่ียว 

และศึกษาการรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวต่างประเทศ ซ่ึงไดแ้บ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ีคือ 1) 

นกัท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความแปลกใหม่ 2) นกัท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวในแหล่งท่ีคุน้เคย โดยมีการแบ่ง

ประเภทของความเส่ียงออกเป็น 7 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  

1.  สุขภาพ  

2.  ความไม่มัน่คงทางการเมือง 

3.  การก่อการร้าย  

4.  อาหารท่ีไม่คุน้เคย 

5.  การปิดกั้นทางวฒันธรรม  

6.  กฎหมายในประเทศและศาสนา  

7.  อาชญากรรม 

Jeff Wilks, Stewart Moore (2015) องคก์าร การท่องเท่ียวโลกมีมุมมองเก่ียวกบัความ

เส่ียงเพื่อความปลอดภยั และการรักษาความปลอดภยัสําหรับนกัท่องเท่ียว ชุมชนและพนกังานการ

ท่องเท่ียว ท่ีสามารถแบ่งความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1.  มนุษยแ์ละสถาบนัส่ิงแวดลอ้ม    

1.1  การกระทาํผดิท่ีพบบ่อย (ขโมย / ลว้งกระเป๋า / ทาํร้ายร่างกาย / หลอกลวง) 

1.2  การทาํร้ายร่างกาย (การข่มขืนกระทาํชาํเรา) 

1.3  การก่ออาชญากรรม (การคา้มนุษย ์/ การขู่กรรโชก) 

1.4  การก่อการร้าย (การจ้ีเคร่ืองบิน / การประทว้ง / การจบัตวัประกนั) 

1.5  สงคราม ปัญหาทางการเมือง ศาสนา และสังคม 

1.6  ขาดการบริการใหค้วามคุม้ครองประชาชนและสถาบนั 

2.  หน่วยงานการท่องเท่ียวและหน่วยงานการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1  สถานประกอบการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมีความปลอดภยัตํ่า 

2.2  มีการสุขาภิบาลท่ีไม่ดี และไม่มีการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อความย ัง่ยนื 

2.3  ขาดเจา้หน้าท่ีสําหรับการป้องกนัอาชญากรรมท่ีผิดกฎหมาย และการกระทาํผิดท่ี

เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
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2.4  มีการทุจริตในการทาํการคา้ 

2.5  การละเมิดสัญญา 

2.6  พนกังานประทว้ง 

3.  ความเส่ียงในการเดินทางท่องเท่ียวส่วนบุคคล 

3.1  มีการเล่นกีฬาท่ีเส่ียงอนัตราย ขบัรถอนัตราย และการรับประทานอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีไม่ปลอดภยั 

3.2  เดินทางท่องเท่ียวขณะท่ีร่างกายไม่สมบูรณ์ 

3.3  มีปัญหาเก่ียวกบักฎ หรือพฤติกรรมของคนในพื้นท่ี 

3.4  มีการนาํพาส่ิงผดิกฎหมายติดตวั เช่น ยาเสพติด  

3.5 ไปท่องเท่ียวในพื้นท่ีอนัตราย 

3.6 ทาํของสาํคญัส่วนตวัหาย พวกวซ่ีา พาสปอร์ต กระเป๋าสตางค ์เป็นตน้ 

4.  ความเส่ียงดา้นร่างกาย และส่ิงแวดลอ้ม 

4.1  ไม่มีการเตรียมพร้อมทางดา้นยาเพื่อการรักษาเบ้ืองตน้ เช่น ยาแก้ปวดหัว ยาโรค

กระเพาะ ยาแกท้อ้งเสีย เป็นตน้ 

4.2  ไม่รู้ถึงลกัษณะของภูมิอากาศในประเทศท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว 

4.3  ไม่ควรรับประทานอาหาร หรือนํ้าท่ีมีการเตือนเก่ียวกบัสุขภาพ 

4.4  ภยัธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ 

       2.1.8  ยานพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) ได้แบ่งประเภทการเดินทางท่องเ ท่ียว

ภายในประเทศไทยไวห้ลายรูปแบบทั้งทางบก ทางนํ้ าและทางอากาศ และได้แบ่งการเดินทาง

ท่องเท่ียวออกเป็น 14 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

1. สายการบิน การขนส่งทางอากาศของไทยเจริญข้ึนอย่างรวดเร็ว นับตั้ งแต่หลัง

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา ปัจจุบนัมีสายการบินจากทัว่โลกแวะลงท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นจาํนวนมาก ทาํให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง

การบินท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิของ

ประเทศไทยเป็น ท่าอากาศยานท่ีมีหอบงัคบัการบินท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยความสูงถึง 132.2 เมตร มี

ศกัยภาพรองรับผูโ้ดยสารถึง 45 ลา้นคนต่อปี รองรับเท่ียวบินได ้76 เท่ียวบินต่อชัว่โมง และรองรับ

การขนส่งสินคา้ทางอากาศไดถึ้ง 3 ลา้นตนัต่อปี ทดแทนท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองท่ีเปิดใช้
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งานมานานถึง 92 ปี ซ่ึงปัจจุบนัน้ียงัคงเปิดให้บริการสําหรับเท่ียวบินภายในประเทศของบางสาย

การบินเท่านั้น ปัจจุบนัการเดินทางทางอากาศได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน และยงัมีแนวโน้มจะ

เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากมีสายการบินต้นทุนตํ่าเปิดให้บริการเท่ียวบินทั้งภายในประเทศ และ

เท่ียวบินระหว่างประเทศหลายสายการบิน และประเทศไทยมีท่าอากาศยานรองรับเท่ียวบินต่างๆ 

เป็นจาํนวนมากทัว่ประเทศ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย 

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 

และท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี เป็นตน้ 

2.  รถบริการรับส่งสนามบิน แอร์พอร์ตบสัท่ีให้บริการจากท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ ไปยงัจุดต่างๆ ทัว่กรุงเทพฯ มี 4 เส้นทาง คือ 

1.  สาย AE 1 สุวรรณภูมิ-สีลม (ทางด่วน)  

2.  สาย AE 2 สุวรรณภูมิ-บางลาํภู (ทางด่วน) 

3.  สาย AE 3 สุวรรณภูมิ-ถนนวทิย ุและสุวรรณภูมิ-สุขมุวทิ 3 (นานาเหนือ)  

4.  สาย AE 4 สุวรรณภูมิ-หวัลาํโพง(ทางด่วน) ค่าโดยสาร 150 บาท ตลอดสายทุก

เส้นทาง  

สําหรับในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ มีรถเวียน หรือ Shuttle Bus 

ใหบ้ริการระหวา่งศูนยข์นส่งสาธารณะและอาคารผูโ้ดยสาร ฟรีตลอด 24 ชัว่โมง 

3.  รถประจําทาง ปัจจุบันบริการรถสาธารณะของไทยมีมาตรฐาน และมีความ

สะดวกสบายมากข้ึน รถโดยสารประจําทางในประเทศไทยส่วนมากทันสมัยและมีสภาพดี 

โดยเฉพาะรถของบริษทั ขนส่ง จาํกดั (บขส.) ท่ีมีระบบการจดัการและการรักษาความปลอดภยัท่ีได้

มาตรฐาน ทาํให้ผูโ้ดยสารอุ่นใจท่ีจะใชบ้ริการ นอกจากน้ียงัมีบริษทัเอกชนจาํนวนมากท่ีให้บริการ

เดินรถในเส้นทางต่างๆ ทัว่ทุกภูมิภาค การแข่งขนัทางธุรกิจทาํให้บริษทัต่างๆ เหล่าน้ี ตอ้งพฒันา

และรักษาคุณภาพของสินคา้และบริการอยู่ตลอดเวลา ทาํให้ระบบขนส่งผูโ้ดยสารของประเทศมี

คุณภาพมากข้ึน สําหรับการเดินทางไปยงัภูมิภาคต่างๆ มีจุดข้ึนรถโดยสารหลกัอยู่ท่ีกรุงเทพฯ คือ 

สถานีขนส่งผู ้โดยสารกรุงเทพฯ  (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 สําหรับเส้นทางสายเหนือ 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และตะวนัออก สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) หรือสาย

ใต ้สําหรับเส้นทางสายใตแ้ละตะวนัตก และสถานีขนส่งเอกมยั ถนนสุขุมวิท สําหรับเส้นทางสาย

ตะวนัออก นอกจากน้ียงัมีจุดจอดรถของบริษทั ขนส่ง จาํกดั และบริษทัเอกชนอ่ืนๆ อยู่ในเมือง

ต่างๆ ทัว่ทุกภูมิภาค รถโดยสารประจาํทางส่วนมากเป็นรถบสัปรับอากาศขนาดใหญ่ ทั้งชั้นเดียว
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และสองชั้น แต่ในบางเส้นทางท่ีมีระยะทางไม่ไกลนกั เช่น จงัหวดัใกล้ๆ  กรุงเทพฯ จะมีบริการรถตู้

โดยสารของบริษทัเอกชนจอดให้บริการตามจุดต่างๆ ของกรุงเทพฯ ดว้ย และในเขตจงัหวดัต่างๆ 

นอกเขตกรุงเทพฯ ยงัมีบริการรถโดยสารประจาํทางของบริษทัเอกชนต่างๆ ทั้งรถปรับอากาศและ

รถไม่ปรับอากาศ และรถโดยสารชนิดอ่ืนๆ 

4.  รถเช่า ปัจจุบนัมีบริษทัเอกชนเปิดให้บริการรถเช่า เพื่อการท่องเท่ียวอยู่ทัว่ประเทศ

เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะในเขตแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกสําหรับผูเ้ดินทาง

และนกัท่องเท่ียว ใหส้ามารถเดินทางและท่องเท่ียวไดแ้มไ้ม่มีพาหนะส่วนตวัไปเอง เหมาะสําหรับผู ้

ท่ีไม่ตอ้งการขบัรถทางไกล หรือรถของตวัเองไม่อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะเดินทางไกล รถเช่ามีทั้งรถ

บสั รถตู ้(พร้อมคนขบั) รถยนตรุ่์นและยี่ห้อต่างๆ รถจกัรยานยนต ์และรถจกัรยาน โดยมีสัญญาเช่า

ทั้งแบบรายวนั รายสัปดาห์ และรายเดือน มีประกนัภยัรถและผูข้บัข่ีให ้โดยมีราคาค่าเช่าแตกต่างกนั

ไปตามชนิดรถและสภาพของรถ ตามแต่ละบริษทักาํหนด ในปัจจุบนั บริษทัรถเช่าขนาดใหญ่บาง

บริษทัยงัมีบริการให้เช่ารถท่ีผูเ้ช่าสามารถรับและคืนรถไดต่้างสาขา โดยผูเ้ช่าไม่จาํเป็นตอ้งขบัรถ

กลบัไปคืนท่ีสาขาท่ีรับรถมา เพื่ออาํนวยความสะดวกสบายใหน้กัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน 

5.  รถแท็กซ่ี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นรถแท็กซ่ีมิเตอร์ คิดอตัราค่าโดยสาร

ตามเกณฑร์ะยะทางร่วมกบัเกณฑร์ะยะเวลา มีอตัราดงัน้ี 

เกณฑ์ตามระยะทาง 2กิโลเมตรแรก 35 บาท กิโลเมตรท่ี 2-12 กิโลเมตรละ 4.50 บาท 

กิโลเมตรท่ี 12-20 กิโลเมตรละ 5 บาท กิโลเมตรท่ี 20 ข้ึนไป กิโลเมตรละ 5.50 บาท 

เกณฑ์ตามระยะเวลา กรณีรถหยุดวิ่ง หรือเคล่ือนท่ีไดไ้ม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชัว่โมง คิดค่า

โดยสารนาทีละ 1.25 บาท 

นอกจากน้ียงัมีค่าบริการพิเศษเพิ่มเติม ในกรณีเรียกใชบ้ริการผา่นศูนยว์ิทยุส่ือสาร คิด

เพิ่ม 20 บาท/เท่ียว และกรณีเรียกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง ณ จุดท่ีบริษทัท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) กาํหนดไว ้คิดเพิ่ม 50 บาท/เท่ียว และ

ผูโ้ดยสารตอ้งจ่ายค่าทางด่วนเอง 

สําหรับกรณีออกนอกเขตพื้นท่ีกาํหนด จะใชอ้ตัราค่าโดยสารตามท่ีกาํหนด หรือตกลง

ราคากนัเองก็ได ้นอกจากน้ีในเขตจงัหวดัใหญ่ๆ ตามภูมิภาคต่างๆ บางจงัหวดั อาจมีบริการแท็กซ่ี

ทั้งท่ีมีมิเตอร์และไม่มีมิเตอร์ดว้ย เช่น แท็กซ่ีในจงัหวดัเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา พทัยา เป็น

ตน้ 
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6.  รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการคร้ังแรกเม่ือ

วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2542 มี 2 เส้นทาง คือ สายสุขมุวทิ ซ่ึงไดรั้บช่ือพระราชทานวา่ "รถไฟฟ้าเฉลิมพระ

เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สาย 1" และสายสีลม ซ่ึงไดรั้บช่ือพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิม

พระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สาย 2" ระบบรถไฟฟ้า BTS เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูง

แบบมาตรฐานท่ีใชก้นัแพร่หลายในเมืองใหญ่ทัว่ไป ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน วิ่งบนรางคู่

ยกระดบั แยกทิศทางไปและกลบั โดยมีรางป้อนกระแสไฟฟ้าอยู่ด้านขา้ง สามารถให้บริการแก่

ผูโ้ดยสารไดม้ากกวา่ 1,000 คน/ขบวน ในขณะท่ีการเดินทางโดยรถยนต ์ตอ้งใชร้ถยนตจ์าํนวนมาก

ถึง 800 คนั เพื่อขนส่งผูโ้ดยสารในจาํนวนท่ีเท่ากนั 

7.  รถไฟใตดิ้น MRT รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือรถไฟฟ้า MRT ภายใต้

การดูแลของบริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั มีเส้นทางการเดินรถรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็น

โครงการใตดิ้นตลอดสาย มีสถานีทั้งหมด 18 สถานี ระยะห่างระหวา่งสถานีโดยเฉล่ีย 1 กิโลเมตร 

โดยเส้นทางเร่ิมตน้จากบริเวณหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลาํโพง) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัออก

ตามแนวถนนพระราม 4 ผ่านสามยา่น สวนลุมพินี จนกระทัง่ตดักบัถนนรัชดาภิเษก เล้ียวซ้ายไป

ทางทิศเหนือตามแนวถนนรัชดาภิเษก ผ่านหน้าศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ แยกอโศก แยก

พระราม 9 แยกห้วยขวาง แยกรัชดาฯ–ลาดพร้าว เล้ียวซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว จนถึงปากทางห้า

แยกลาดพร้าว เล้ียวซา้ยเขา้ถนนพหลโยธิน ผา่นหนา้สวนจตุจกัร ตรงไปส้ินสุดท่ีบริเวณสถานีรถไฟ

บางซ่ือ 

8.  แอร์พอร์ตเรลลิงก์ โครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ (AIRPORT RAIL LINK)ให้บริการ 

การเดินทางระหวา่งสถานีพญาไท ถึง สถานีสนามบินสุวรรณภูมิ  ตลอดทั้งเส้นทางมี 8 สถานี ดงัน้ี 

สถานีพญาไท  สถานีราชปรารถ สถานีมกักะสัน สถานีรามคาํแหง สถานีหัวหมาก สถานีบา้นทบั

ชา้ง สถานีลาดกระบงั สถานีสนามบินสุวรรณภูมิ  มีบริการแบบเส้นทางด่วน และจอดทุกสถานีให้

เลือกดงัน้ี (1) เส้นทางด่วน สถานีมกักะสัน – สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่แวะจอดสถานีอ่ืนๆระหวา่ง

ทาง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที (2) เส้นทางด่วน สถานีพญาไท – สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่

แวะจอดสถานีอ่ืนๆ ระหวา่งทาง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 20 นาที (3) เส้นทางธรรมดา สถานีพญา

ไท – สนามบินสุวรรณภูมิ จอดทุกสถานี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที เปิดให้บริการทุกวนั 

ระหวา่งเวลา 06.00-24.00 น. 

9.  รถไฟ ปัจจุบนัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดการเดินรถเป็นระยะทางรวม

ทั้งส้ิน 4,346 กิโลเมตร โดยมีศูนยก์ลางอยูท่ี่กรุงเทพฯ แยกเป็นเส้นทางต่างๆ ดงัน้ี 
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     9.1  ทางสายเหนือ ถึงสถานีจงัหวดัเชียงใหม่ ระยะทาง 751 กิโลเมตร 

     9.2  ทางสายใต ้ถึงสถานีสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส ระยะทาง 1,143 กิโลเมตร 

     9.3  สถานีปาดงัเบซาร์ มาเลเซีย ระยะทาง 974 กิโลเมตร 

     9.4  ทางสายตะวนัออก ถึงสถานีอรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ระยะทาง 255 

กิโลเมตร และสถานีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ระยะทาง 200 กิโลเมตร 

     9.5  ทางสายตะวนัออกเฉียงเหนือ ถึงสถานีอุบลราชธานี ระยะทาง 575 กิโลเมตร 

และสถานีท่านาแลง้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทาง 626.5 กิโลเมตร 

     9.6  ทางสายตะวนัตก ถึงสถานีนํ้าตก จงัหวดักาญจนบุรี ระยะทาง 194 กิโลเมตร 

     9.7  ทางสายแม่กลอง ช่วงวงเวียนใหญ่-มหาชยั จงัหวดัสมุทรสาคร ระยะทาง 31 

กิโลเมตร และช่วงบา้นแหลม-แม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม ระยะทาง 34 กิโลเมตร 

10. ตุก๊ตุก๊ หรือรถสามลอ้เคร่ือง ในประเทศไทย เกิดจากการนาํรถสามลอ้เคร่ืองกระบะ

บรรทุกจากญ่ีปุ่นเขา้มาดดัแปลง โดยเอามาต่อหลงัคาเพิ่มสําหรับนัง่โดยสารและขนของได ้จากนั้น

ก็ววิฒันาการและพฒันาเป็นรูปแบบต่างๆ จนปัจจุบนัไดก้ลายเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของประเทศ

ในสายตาคนต่างชาติไปแลว้ ปัจจุบนั นอกจากคนไทยจะประกอบรถตุก๊ตุก๊ใชใ้นประเทศไดเ้องแลว้ 

ยงัมีการผลิตเพื่อส่งออกไปขายในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย ศรีลงักา สิงคโปร์ เป็นตน้ สร้างรายได้

ใหก้บัประเทศปีละหลายร้อยลา้นบาท และกลายเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นท่ีช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว

ของไทยอีกดว้ย สามลอ้ตุก๊ตุ๊กมีบริการทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ เป็นท่ีนิยมทั้งในหมู่

คนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว เพราะมีขนาดเล็ก ขบัข่ีง่าย เคล่ือนตวัสะดวก ประหยดัเช้ือเพลิง และ

บรรทุกของไดม้ากกวา่มอเตอร์ไซค ์ทั้งราคาค่าบริการก็ไม่แพง อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัรถตุ๊กตุ๊กเป็น

รถท่ีถูกจาํกดัจาํนวน โดยเม่ือปี พ.ศ. 2530 ทางราชการออกกฎห้ามจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊กรับจา้งเพิ่ม 

โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และนครราชสีมา แต่อนุโลมให้กบัรถตุ๊กตุ๊กส่วนบุคคลท่ีนาํไป

ประยุกต์ใช้งานเฉพาะอย่างได ้ทาํให้ปัจจุบนัมีรถตุ๊กตุ๊กท่ีวิ่งอยู่บนทอ้งถนนในกรุงเทพฯ รวมกนั

ประมาณ 7,400 คนัเท่านั้น และรวมทัว่ประเทศมีประมาณ 3 หม่ืนกวา่คนั 

11.  เรือโดยสาร การคมนาคมทางนํ้ าเป็นการขนส่งท่ีมีราคาถูกท่ีสุด ส่วนมากใชข้นส่ง

สินคา้ท่ีมีนํ้าหนกัมากและไม่ตอ้งการความรวดเร็วนกั ประเทศไทยมีท่าเรือหลกั คือ ท่าเรือกรุงเทพ 

(คลองเตย) และท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี สําหรับการเดินทางโดยเรือในเขตกรุงเทพฯ มี

บริการเรือด่วนเจา้พระยารับ-ส่งผูโ้ดยสารตลอดเส้นทางการเดินเรือในแม่นํ้ าเจา้พระยา จาํนวน 34 

ท่าเรือ โดยแยกออกเป็น 4 สาย คือ 
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      11.1  เรือด่วนประจาํทาง จอดรับส่งผูโ้ดยสารจาํนวน 34 ท่าเรือ 

      11.2 เรือด่วนพิเศษธงส้ม จอดรับส่งผูโ้ดยสารจาํนวน 19 ท่าเรือ 

      11.3  เรือด่วนพิเศษธงเหลือง จอดรับส่งผูโ้ดยสารจาํนวน 11 ท่าเรือ 

      11.4  เรือด่วนพิเศษธงฟ้า จอดรับส่งผูโ้ดยสารจาํนวน 3 ท่าเรือ 

นอกจากน้ียงัมีบริการเรือโดยสารข้ามฟากบริเวณท่าช้าง ท่าพระจนัทร์ ท่าเตียน ท่า

เทเวศร์ ท่าคลองสาน ท่าส่ีพระยา ฯลฯ และมีบริการเรือหางยาวโดยสารแล่นตลอดลาํคลองแสน

แสบ คลองลาดพร้าว คลองบางกอกนอ้ย และคลองต่างๆ ดว้ย 

12.  มอเตอร์ไซค์ การเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นั้ นเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว

หลายๆ คน เน่ืองจากจะได้ช่ืนชมบรรยากาศระหว่างการเดินทาง ต่ืนเตน้เร้าใจ และยงัประหยดั

นํ้ ามนัอีกดว้ย หากคุณมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แลว้ ก็สามารถเดินทางได้ทนัที ไม่ตอ้งเตรียมตวัอะไร

มากนกั นอกจากการวางแผนเส้นทาง และเติมนํ้ ามนัไวเ้ต็มถงั ส่วนผูท่ี้ไม่มีรถมอเตอร์ไซคเ์ป็นของ

ตนเอง ก็สามารถติดต่อเช่ารถไดจ้ากบริษทัรถเช่าทัว่ไป ราคาแตกต่างกนัไปตามแต่ประเภทของรถ 

และเคร่ืองยนต ์แค่น้ีคุณก็จะสามารถท่องเท่ียวไดอ้ยา่งอิสระตามท่ีคุณตอ้งการ 

13.  จกัรยาน ปัจจุบนัการเดินทางท่องเท่ียวโดยใชจ้กัรยานเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ท่ีเป็น

ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวแบบผจญภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพราะจกัรยาน

เป็นพาหนะท่ีไม่มีควนัพิษและส่ิงตกคา้งอ่ืนๆ จึงไม่สร้างมลภาวะและไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงั

ไม่ส่งเสียงดงั มีระบบกลไกท่ีไม่ซบัซ้อน และเขา้ถึงไดแ้ทบทุกสภาพพื้นท่ีโดยไม่ตอ้งการเช้ือเพลิง 

ผูข่ี้จึงสามารถสัมผสักบัธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ตอ้งเป็นกงัวลเร่ืองความห่างไกลความ

เจริญ เป็นกิจกรรมท่องเท่ียวประเภทอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีดีอีกอย่างหน่ึง ท่ีผูข่ี้ไดป้ระโยชน์ทั้งจาก

การออกกาํลงักายและการท่องเท่ียวไปพร้อมๆ กนั นบัตั้งแต่เกิดภาวะราคานํ้ ามนัสูงและภาวะโลก

ร้อน ทัว่โลกก็กลบัมาใหค้วามสาํคญักบัการใชจ้กัรยานเป็นพาหนะมากข้ึน รวมถึงประเทศไทยดว้ย 

ปัจจุบนัในประเทศไทยมีการสร้างทางสําหรับจกัรยานควบคู่ไปกบัทางสําหรับรถยนตม์ากข้ึน ทั้ง

ในเขตเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ และเมืองท่องเท่ียวต่างๆ ไปจนถึงเมืองขนาดเล็กทัว่ประเทศ มี

การตั้งกลุ่มและชมรมต่างๆ ในหมู่ผูรั้กการข่ีจกัรยานมากข้ึนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งมีการ

จดัข่ีจกัรยานท่องเท่ียวตามเส้นทางต่างๆ ทั้งระยะใกลแ้ละระยะไกลทัว่ประเทศมากข้ึนดว้ย 

14.  รถบา้น สาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวธรรมชาติ หรือผู ้

ท่ีตอ้งเดินทางไกลบ่อยๆ ท่ีไม่อยากเสียค่าท่ีพกัและไม่ตอ้งการความเร่งด่วนมากนกั มอเตอร์โฮม 

หรือท่ีเรียกกนัวา่รถบา้น หรือโฮมคาร์ (Home Car) หรือแคม้ป้ิงคาร์ (Camping Car) ท่ีรวบรวมส่ิง
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อาํนวยความสะดวกต่างๆ จากชีวิตในบา้น ทั้งเตียงนอน ห้องนํ้ า โต๊ะอาหาร เคร่ืองปรับอากาศ เตา

ไมโครเวฟ และตูเ้ยน็ มาไวบ้นรถ เพื่อให้การเดินทางดว้ยรถเป็นเสมือนบา้นเคล่ือนท่ีได ้ก็นบัเป็น

อีกทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ เพราะนอกจากจะใช้เป็นยานพาหนะแลว้ ยงัเป็นท่ีพกัอาศยัหรือเป็น

สถานท่ีทาํงานส่วนตวัเคล่ือนท่ีไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัประเทศไทยมีบริษทัเอกชนท่ีให้บริการเช่าและ

ขายรถมอเตอร์โฮมอยูบ่า้ง ทั้งแบบรถใหญ่ขนาดรถบสั และแบบขนาดเล็กท่ีดดัแปลงจากรถกระบะ 

แต่ยงัมีจุดจอดพกัรถท่ีสามารถต่อนํ้ าประปาและไฟฟ้ามาใชง้านภายในรถไดเ้พียงไม่ก่ีแห่ง เช่น ท่ีรี

สอร์ตของเอกชนใกลเ้ขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ในอนาคตน่าจะมีสถานท่ีแบบน้ีเพิ่มมากข้ึน 

เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชร้ถประเภทน้ี 

การคมนาคมขนส่ง หมายถึง การไปมาติดต่อกนัระหวา่งทอ้งถ่ินต่าง ๆ เร่ิมจากระหวา่ง 

หมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดัและประเทศ 

1.  การคมนาคมทางบก ไดแ้ก่ ทางรถไฟ และทางรถยนต ์

2.  การคมนาคมทางนํ้า ไดแ้ก่ ทางแม่นํ้าลาํคลอง และชายฝ่ังทะเล 

3.  การคมนาคมทางอากาศ ไดแ้ก่ ทางเคร่ืองบินทั้งภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ 

       2.1.9  การคมนาคมทางรถไฟ 

ใชข้นส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ท่ีมีนํ้าหนกัมากและไม่ตอ้งการความรวดเร็ว ประเทศไทย

มีเส้นทางรถไฟสายใหญ่ หรือเรียกวา่ สายประธานอยู ่4 สาย แต่ละสายแยกออกไปอีก รวมกนัแลว้

ยาวประมาณ 3,765 กิโลเมตร 

1.  สายเหนือ เร่ิมจากสถานีหัวลาํโพง กรุงเทพมหานคร ไปส้ินสุดปลายทางท่ีสถานี

เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นระยะทาง 751 กิโลเมตร 

2.  สายตะวนัออกเฉียงเหนือ เร่ิมจากสถานีหัวลาํโพง กรุงเทพมหานคร ไปถึงจงัหวดั

นครราชสีมา แลว้สายหน่ึงไปทางจงัหวดับุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ และส้ินสุดท่ีสถานีวารินชาํราบ 

จงัหวดัอุบลราชธานี คิดเป็นระยะทาง 575 กิโลเมตร อีกสายหน่ึง แยกไปจงัหวดัขอนแก่น อุดรธานี 

และส้ินสุดท่ีสถานีหนองคาย จงัหวดัหนองคาย คือเป็นระยะทาง 624 กิโลเมตร 

3.  สายใต ้เร่ิมจากสถานีหัวลาํโพง กรุงเทพมหานคร ถึงสถานีปาดงัเบซาร์ จงัหวดั

สงขลา และจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ก่อนถึงสถานีปาดงัเบซาร์ มีทางรถไฟต่อไปถึงสถานีสุไหง

โก-ลก จงัหวดันราธิวาส เป็นระยะทาง 1,159 กิโลเมตร 
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4.  สายตะวนัออกหรือสายอรัญประเทศ เร่ิมจากสถานีหวัลาํโพง กรุงเทพมหานคร ผา่น

จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ส้ินสุดท่ีพรมแดนไทย และประเทศสาธารณรัฐกมัพูชาประชาธิปไตย 

ท่ีสถานีอรัญประเทศ อาํเภออรัญประเทศ จงัหวดัปราจีนบุรี คิดเป็นระยะทาง 255 กิโลเมตร 

       2.1.10  การคมนาคมทางรถยนต/์ถนน 

การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์โดยทางถนน หรือทางหลวงในประเทศไทย แบ่ง

ออกเป็น 7 ประเภท 

1.  ทางหลวงแผน่ดิน หมายถึง ถนนท่ีมีความสาํคญัทางดา้นเศรษฐกิจ การปกครองและ

การป้องกนัประเทศ เช่น ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนเพชรเกษม และถนนสุขมุวทิ 

2.  ทางหลวงจงัหวดั ได้แก่ ถนนท่ีเช่ือมระหว่างศาลากลางจังหวดักับอาํเภอหรือ

สถานท่ีสาํคญัของจงัหวดันั้น ๆ  

3.  ทางหลวงชนบท เป็นถนนท่ีใชติ้ดต่อระหวา่งอาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้นของอาํเภอ 

4.  ทางหลวงเทศบาล คือ ถนนท่ีใชเ้ป็นทางคมนาคมติดต่อภายในเขตเทศบาล 

5.  ทางหลวงสุขาภิบาล เป็นทางหลวงท่ีสุขาภิบาลดาํเนินการก่อสร้างและบาํรุงรักษาใช้

ติดต่อระหวา่งอาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้นในเขตสุขาภิบาล 

6.  ทางหลวงสัมปทาน หมายถึง ถนนท่ีเอกชนไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาล ไดส้ร้างข้ึนเพื่อ

การคมนาคม หรือเพื่อการอุตสาหกรรม 

7.  ทางหลวงพิเศษ เป็นทางหลวงท่ีสร้างได้มาตรฐาน เพื่อให้การจราจรผ่านไปได้

ตลอด และรวดเร็วเป็นพิเศษ เช่น สายธนบุรี-ปากท่อ 

       2.1.11  การคมนาคมทางอากาศ 

1.  สายการบินภายในประเทศ ดาํเนินการโดยบริษทัการบินไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นของ

รัฐบาล รับบริการขนส่งผูโ้ดยสาร พสัดุภณัฑ์ ระหวา่งจงัหวดัท่ีสําคญัภายในประเทศและประเทศ

ใกลเ้คียง คือปีนงั และเวียงจนัทน์ สนามบินต่างจงัหวดัท่ีมีพื้นผิวทางวิ่งมาตรฐาน ไดแ้ก่ เชียงใหม่ 

นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี พิษณุโลก ขอนแก่น ลาํปาง เชียงราย แม่สอด ตรัง นครพนม 

แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ปัตตานี ภูเก็ต และหาดใหญ่ 

2.  สายการบินระหวา่งประเทศ ดาํเนินการโดยบริษทัการบินไทย (Thai International) 

ทาํการบินติดต่อระหว่างประเทศไทยกบัประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชีย

ตะวนัออก เอเชียใต ้ยโุรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และกาํลงัขยายต่อไปอีก 
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       2.1.12  การคมนาคมทางนํ้า ทางทะเล และมหาสมุทร 

การขนส่งชายฝ่ังทะเล ได้แก่ การขนส่งสินคา้ และผูโ้ดยสารระหว่างกรุงเทพฯกับ

จงัหวดัท่ีตั้งอยูต่ามชายฝ่ังทะเลทางดา้นตะวนัออกและตะวนัตกของภาคใต ้มีท่าเรือขนาดเล็กตั้งอยู่

ตามชายฝ่ังของจงัหวดัต่าง ๆ เช่น ท่าเรือจงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี สงขลา เป็นตน้ ท่าเรือเหล่าน้ี

ส่วนใหญ่เป็นร่องนํ้า การเดินเรือต้ืนเขิน ตอ้งมีการขดุลอก เช่น ท่าเรือกนัตงั จงัหวดัตรัง 

การขนส่งทางมหาสมุทร หมายถึง การขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ ผา่นมหาสมุทร 

ซ่ึงตอ้งอาศยัเรือขนาดใหญ่มาก การขนส่งทางมหาสมุทรของไทยยงัมีความเจริญนอ้ย สินคา้เขา้และ

สินคา้ออก ส่วนใหญ่ใชข้นส่งโดยเรือสินคา้ของชาวต่างประเทศ และใชท้่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 

เป็นท่ีขนถ่ายสินคา้ บริษทัเดินเรือของไทยทั้งของรัฐ และเอกชน มีบริษทัใหญ่ ๆ อยู่ประมาณ 4 

บริษทั ประกอบดว้ยเรือพาณิชยข์นาดเล็ก และทาํการขนส่งสินคา้ในระยะทางสั้ น ๆ เช่น ระหว่าง

ไทยกบัญ่ีปุ่น ไทยกบัสิงคโปร์ เป็นตน้ 

       2.1.13  อาชญากรรมท่ีอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว  

สํานกักฏหมายสรรพเนติ (ทนายกาญจน์, 1 เมษายน 2556) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ

กฏหมายอาญาไวว้า่มีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. คดีความผดิอาญาต่อแผน่ดิน หมายความวา่ คดีความผดิท่ีกระทบต่อสังคมส่วนรวม 

ถือวา่รัฐเป็นผูเ้สียหาย ดงันั้น ผูท่ี้ไดรั้บผลเสียหายจากความผดิอาญาดงักล่าวไม่อาจท่ีจะ

เขา้ไปดาํเนินคดีเองได ้หรือแมจ้ะไม่ติดใจเอาความ คดีก็ยงัไม่ยติุ ตอ้งดาํเนินคดีฟ้องร้องผูก้ระทาํผิด

จนถึงท่ีสุด ตวัอยา่งเช่น ความผิดฐานทาํร้ายร่างกาย หรือความผิดฐานขบัรถยนตโ์ดยประมาท เป็น

เหตุให้ผูอ่ื้นไดรั้บอนัตรายสาหัสหรือตาย แมภ้ายหลงัเกิดเหตุผูเ้สียหายจะไม่ติดใจดาํเนินคดีกบั

ผูก้ระทาํความผิดต่อไปแลว้ จะเน่ืองดว้ยไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายหรือสงสารก็ตาม คดีความก็ยงั

ไม่ยุติ รัฐยงัตอ้งดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํความผิดต่อไป จนถึงท่ีสุดของกระบวนการตามกฎหมาย 

เพราะว่าคดีดงักล่าวเป็นคดีความผิดอาญาต่อแผ่นดิน ส่วนศาลจะลงโทษมากน้อยเพียงใดนั้น ก็

แลว้แต่พฤติการณ์ของคดีแต่ละคดีๆ ไป ซ่ึงการท่ีผูเ้สียหายไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายและไม่ติดใจ

ดาํเนินคดีต่อไป ศาลก็อาจใชดุ้ลพินิจในการลงโทษสถานเบา หรือรอการลงโทษให้แก่จาํเลย เป็น

ตน้ 

2.  คดีความผดิยอมความได ้หมายความวา่ คดีความผดิท่ีผูเ้สียหายไดรั้บความเดือดร้อน

หรือเสียหายโดยตรง สังคมไม่ได้รับผลกระทบ หรือเดือดร้อนจากการกระทาํผิดนั้นด้วย ดงันั้น 

ผูเ้สียหายจึงมีสิทธ์ิเขา้ดาํเนินคดีไดเ้อง หรือมอบให้รัฐดาํเนินคดีแทนก็ได ้และมีสิทธ์ิยุติคดีเม่ือใดก็
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ได้ ไม่ว่าจะด้วยการถอนคําร้องทุกข์ถอนฟ้อง หรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตาม 

ตวัอยา่งเช่น ความผิดฐานหม่ินประมาท,ความผิดฐานยกัยอก, ความผิดฐานฉ้อโกงหรือโกงเจา้หน้ี 

ผูเ้สียหายมีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องคดีเอง หรือร้องทุกขต์่อเจา้พนกังานตาํรวจให้ดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํผิด

ก็ได ้และไม่ว่าคดีจะดาํเนินไปแลว้เพียงใด หากผูเ้สียหายตอ้งการยุติคดีเน่ืองจากได้รับการชดใช้

ค่าเสียหายหรือสงสาร ก็สามารถทาํไดต้ลอดเวลาจนกวา่คดีจะถึงท่ีสุด เป็นตน้ 

3.  ความผิดอนัยอมความได้ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า คดีความผิดต่อส่วนตวั จะมี

บทบญัญติัของกฎหมายระบุไวช้ดัเจนวา่เป็นความผิดอนัยอมความได ้ดงันั้น หากความผิดฐานใด

ไม่มีบทบญัญติัระบุวา่เป็นความผดิอนัยอมความได ้ก็ตอ้งถือวา่เป็นความผดิอาญาต่อแผน่ดิน 

นอกจากน้ี หากเป็นคดีความผิดอนัยอมความได้ กฎหมายกาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของ

ผูเ้สียหายท่ีจะตอ้งรีบร้องทุกข ์กล่าวโทษภายในกาํหนด ๓ เดือน นบัแต่วนัท่ีรู้เร่ืองความผิดและรู้ตวั

ผูก้ระทาํความผิด มิฉะนั้นถือว่าขาดอายุความ ไม่สามารถดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํผิดได้ (แต่เม่ือ

ผูเ้สียหายร้องทุกขภ์ายในกาํหนด ๓ เดือนแลว้ อายคุวามก็จะนบัตามอายคุวามปกติ) 

4.  คดีความผดิลหุโทษ หมายความวา่ ความผดิท่ีมีโทษเล็กนอ้ย ซ่ึงมีอตัราโทษจาํคุกไม่

เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับเช่นวา่มาน้ีดว้ยกนั และดว้ยเหตุเป็น

ความผดิมีอตัราโทษเล็กนอ้ย จึงมีกระบวนพิจารณาพิเศษ ไดแ้ก่ ความผดิลหุโทษแมก้ระทาํโดยไม่มี

เจตนาก็เป็นความผิด เวน้แต่ตามบทบญัญติัความผิดนั้น จะมีความบญัญติัให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน ส่วน

ผูพ้ยายามกบัผูส้นบัสนุนกระทาํความผิดลหุโทษ แมมี้ความผิดก็ไม่ตอ้งรับโทษ ตวัอย่างเช่น คดี

ความผิดฐานดูหม่ินผูอ่ื้นซ่ึงหนา้ กฎหมายกาํหนดโทษจาํคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึง

พนับาท และความผิดฐานเสพสุราหรือของเมา จนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤติวุน่วายหรือครองสติ

ไม่ได ้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน กฎหมายกาํหนดโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ดงันั้น คดีดงักล่าวจึงเป็นคดีลหุโทษ เป็นตน้ 

ความผดิอนัยอมความไดต้ามประมวลกฎหมายอาญามีดงัน้ี 

ม.๒๗๒   เอาช่ือหรือยีห่อ้ในทางการคา้ของผูอ่ื้นมาใช ้

ม.๒๗๖   วรรคแรก   ข่มขืนกระทาํชาํเราธรรมดา 

ม.๒๗๘   กระทาํอนาจาร(มิไดเ้กิดต่อหนา้ธารกาํนลั, ไม่ไดรั้บอนัตรายสาหสัหรือถึงแก่

ความ ตาย, ไม่เป็นการกระทาํแก่ผูสื้บสันดาน ศิษยซ่ึ์งอยูใ่นความดูแลหรือผูอ้ยูใ่นความปกครอง) 

ม.๒๘๔   พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร 

ม.๒๐๙   วรรคแรก   ทาํใหเ้ส่ือมเสียเสรีภาพ 
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ม.๓๑๐   วรรคแรก   หน่วงเหน่ียวกกัขงัผูอ่ื้น 

ม.๓๑๑    หน่วงเหน่ียวกกัขงัผูอ่ื้นโดยประมาท 

ม.๓๒๒   เปิดเผยความลบัในจดหมาย  โทรเลข 

ม.๓๒๓   เปิดเผยความลบัของผูอ่ื้นท่ีรู้มาโดยหนา้ท่ี 

ม.๓๒๔   เปิดเผยความลบัในทางอุตสาหกรรมหรือวทิยาศาสตร์ 

ม.๓๒๖   หม่ินประมาทคนเป็น 

ม.๓๒๗   หม่ินประมาทคนตาย 

ม.๓๒๘   หม่ินประมาทดว้ยการโฆษณา 

ม.๓๔๑    ฉอ้โกงธรรมดา 

ม.๓๔๒   ฉอ้โกงประกอบดว้ยเหตุพิเศษ 

ม.๓๔๔   หลอกลวงคนใหไ้ปทาํงาน 

ม.๓๔๕   สั่งซ้ืออาหารหรือเขา้อยูใ่นโรงแรมโดยไม่มีเงิน 

ม.๓๔๖   ชกัจูงใหเ้ด็กเบาปัญญาขายของโดยเสียเปรียบ 

ม.๓๔๗   ฉอ้โกงในเร่ืองประกนัวนิาศภยั 

ม.๓๔๙    ฉอ้โกงเจา้หน้ีจาํนาํ 

ม.๓๕๐    ฉอ้โกงเจา้หน้ีธรรมดา 

ม.๓๕๒   ยกัยอกทรัพยธ์รรมดา 

ม.๓๕๓  ยกัยอกทรัพยใ์นฐานะเป็นผูจ้ดัการทรัพยแ์ทนเขา 

ม.๓๕๔   ยกัยอกทรัพยใ์นฐานะเป็นผูจ้ดัการทรัพยต์ามคาํสั่งศาล 

ม.๓๕๕   ยกัยอกทรัพยเ์ก็บตก 

ม.๓๕๘   ทาํใหเ้สียทรัพยต์ามธรรมดา 

ม.๓๕๙   ทาํใหเ้สียทรัพยช์นิดพิเศษ 

ม.๓๖๒   บุกรุกตามธรรมดา 

ม.๓๖๓   บุกรุกโดยยา้ยเคร่ืองหมายอสังหาริมทรัพย ์

ม.๓๖๔   เขา้ไปซ่อนตวัในอาคารคนอ่ืน 

ความผดิอาญาท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาน้ี ท่ีกฎหมายใหเ้ป็นความผิดท่ียอมความกนัได้

เม่ือผูเ้สียหายและผูต้อ้งหาเป็นญาติกนัตาม ม.๗๑ 

ม.๓๓๔   ลกัทรัพยธ์รรมดา 

DPU



32 
 

ม.๓๓๕   ลกัทรัพยป์ระกอบเหตุพิเศษ(เหตุฉกรรจ)์ 

ม.๓๓๖   วรรคแรก   วิง่ราวทรัพยต์ามธรรมดา 

ม.๓๕๗   รับของโจร 

ม.๓๖๐    ทาํใหเ้สียทรัพยท่ี์มีไวเ้พื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย 

สํานักงานการท่องเท่ียว และกีฬาจงัหวดัชลบุรี เขตทอ้งท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ได้มี

การนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ของสํานกัแกไ้ขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีไดก้ล่าวถึง อาชญากรรม ไวใ้น คู่มือการจดัการภยัธรรมชาติและ

อาชญากรรมสาํหรับนกัท่องเท่ียว(2558) วา่  

อาชญากรรม คือการกระทําผิดทางอาญา ซ่ึงเป็นปัญหาของสังคมอย่างหน่ึงท่ีมี

ผลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยการกระทาํผิดทางอาญานั้น ไดก้ระทาํข้ึน

โดย “อาชญากร” เช่น การฆ่าคนตาย การทาํร้ายร่างกาย การข่มขืนกระทาํชาํเรา การลกัทรัพย ์การ

วิง่ราวทรัพย ์และการปลน้ทรัพย ์เป็นตน้ 

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกับนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือ อาชญากรรมท่ี

เก่ียวกับทรัพย์สิน ซ่ึงคดีฉ้อโกงการหลอกลวง และการเอารัดเอาเปรียบ มีสถิติสูงสุด เม่ือ

เปรียบเทียบกับการกระทําผิดต่อทรัพย์ในลักษณะอ่ืนๆ เราสามารถแบ่งปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

นกัท่องเท่ียวไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกัๆคือ 

1.  การกระทาํผดิท่ีเป็นความผดิตามกฏหมายอาญา เช่น การประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย 

และทรัพยสิ์น ของนกัท่องเท่ียวโดยตรง 

2.  การดาํเนินการท่ีไม่เป็นธรรมต่างๆกบันกัท่องเท่ียว เช่น การหลอกลวง การเอารัดเอา

เปรียบ การไม่ใส่ใจกบัมาตรฐานของสินคา้และบริการ ซ่ึงปัญหาประเภทน้ีเป็นปัญหาท่ีทาํให้เกิด

ความเสียหาย ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก 

รูปแบบการหลอกลวงท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียว ในประเทศไทยมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ 

1.   การจาํหน่ายสินคา้หรือคิดค่าบริการในราคาท่ีแพงกวา่คนไทยหรือคนทอ้งถ่ิน เช่น 

ค่าอาหาร, ค่าโดยสาร และค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ เป็นตน้ 

2.  การจาํหน่ายสินคา้หรือคิดค่าบริการในราคาท่ีแพงกวา่ความเป็นจริง ซ่ึงจะจาํหน่าย

หรือใหบ้ริการกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเท่านั้น เช่น ร้านคา้ของท่ีระลึก 

3.  การใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวโดยขาดมาตรฐาน เช่น หอ้งพกั 
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4.  การคิดค่าเสียหายจากนกัท่องเท่ียวเกินความเป็นจริง เช่น การคิดค่าเสียหายจากการ

เช่ายานพาหนะต่างๆ 

5.  การเปล่ียนแปลงรายการนาํเท่ียวใหผ้ดิจากท่ีโฆษณาไว ้

ปัญหาการหลอกลวงท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียว ในประเทศไทยมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ 

1.  ปัญหาการหลอกลวง ให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติซ้ืออญัมณีท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ หรือมี

ราคาแพงเกินจริง 

2.  ปัญหาผูป้ระกอบการเรือเจ็ทสกี เรียกเก็บค่าเสียหายจากนกัท่องเท่ียวในราคาท่ีแพง

เกินจริง หรือข่มขู่เรียกค่าเสียหายจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

3.  ปัญหาผูป้ระกอบการรถรับจา้งสาธารณะ (แท็กซ่ีป้ายดาํ) เรียกเก็บค่าบริการจาก

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในราคาท่ีแพงเกินจริง 

พ.ต.ท.สุพจน์ มจัฉา สวป.สภ.พาน(7 ธนัวาคม 2552) ไดใ้หค้วามหมายของ ”คดีอาญา 5 

กลุ่ม” ไวว้่า "คดีอาญา 5 กลุ่ม" น้ีนาํมาใช้สมยัท่ีสํานกังานตาํรวจแห่งชาติเป็น "กรมตาํรวจ" และ

สังกดัอยูก่บั "กระทรวงมหาดไทย" โดยในคร้ังนั้น (ไม่สามารถคน้หาหลกัฐานท่ีแน่นอนไดว้า่เป็นปี

หรือ พ.ศ.ใด) ไดก้าํหนดใหมี้การแบ่งคดีอาญาท่ีเกิดข้ึน เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปราม

อาชญากรรม รวมไปถึงผลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจออกเป็น 5 กลุ่มดว้ยกนั โดยนาํเฉพาะ

เร่ืองสําคญัๆ ท่ีส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคมและประชาชนเป็นเกณฑ์ สําหรับคดีอาญาท่ี

แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ นั้นมีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 เป็นคดีประเภทอุกฉกรรจแ์ละสะเทือนขวญั ซ่ึงประกอบไปดว้ยความผิดในขอ้

กล่าวหาดงัต่อไปน้ี 

1.  ฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา 

2.  ปลน้ทรัพย ์

3.  ชิงทรัพย ์(ทั้งไดรั้บบาดเจบ็และไม่บาดเจบ็) 

4.  วางเพลิง 

5.  ลกัพาเรียกค่าไถ่ 

กลุ่มท่ี 2 เป็นคดีประเภทท่ีเก่ียวกบัชีวติ ร่างกายและเพศ ซ่ึงประกอบไปดว้ยความผิดใน

ขอ้กล่าวหาดงัต่อไปน้ี 

1.  ฆ่าผูอ่ื้นโดยเจตนา 
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2.  ฆ่าผูอ่ื้นโดยไม่เจตนา 

3.  กระทาํโดยประมาทเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย 

4. พยายามฆ่า 

5.  ทาํร้ายร่างกาย 

6.  ข่มขืนกระทาํชาํเรา 

กลุ่มท่ี 3 เป็นคดีประเภทท่ีเก่ียวกบัทรัพย ์ซ่ึงประกอบไปด้วยความผิดในขอ้กล่าวหา

ดงัต่อไปน้ี 

1.  ลกัทรัพย ์

2.  วิง่ราวทรัพย ์

3.  รีดเอาทรัพย ์

4.  กรรโชกทรัพย ์

5.  ชิงทรัพย ์(ทั้งไดรั้บบาดเจบ็และไม่บาดเจบ็) 

6.  ปลน้ทรัพย ์

7.  รับของโจร 

8.  ทาํใหเ้สียทรัพย ์

กลุ่มท่ี 4 เป็นคดีประเภทคดีท่ีน่าสนใจ ซ่ึงประกอบไปด้วยความผิดในข้อกล่าวหา

ดงัต่อไปน้ี 

1.  โจรกรรมรถจกัรยานยนต ์

2.  โจรกรรมรถยนต ์

3.  โจรกรรมโค-กระบือ 

4.  โจรกรรมเคร่ืองมือการเกษตร 

5.  ปลน้-ชิงทรัพยร์ถยนตโ์ดยสาร 

6.  ปลน้-ชิงทรัพยร์ถแทก็ซ่ี 

7.  ข่มขืนและฆ่า 

8.  ลกัพาเรียกค่าไถ่ 

9.  ฉอ้โกงทรัพย ์

10.  ยกัยอกทรัพย ์ 
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กลุ่มท่ี 5 เป็นคดีประเภทท่ีรัฐเป็นผูเ้สียหาย ซ่ึงประกอบไปดว้ยความผิดในขอ้กล่าวหา

ดงัต่อไปน้ี 

1.  พ.ร.บ.อาวธุปืน แบ่งเป็น - อาวธุปืนธรรมดา - อาวธุปืนสงคราม – วตัถุระเบิด 

2.  พ.ร.บ.การพนนั แบ่งเป็น - การพนนัทัว่ไป – การพนนัสลากกินรวบ 

3.  พ.ร.บ.ยาเสพติด แบ่งเป็น - เฮโรอีน - ฝ่ิน - กญัชา - สารระเหย - ยาบา้ – พืชกระท่อม 

4.  พ.ร.บ.ปรามการคา้ประเวณี 

5.  พ.ร.บ.สถานบริการ 

6.  พ.ร.บ.โรงแรม 

7.  มีหรือเผยแพร่วตัถุลามกอนาจาร  

       2.1.14  โรคภยัไขเ้จบ็ 

มุสลิมไทย โพส (2558) ไดบ้อกความหมายของโรคติดต่อไวว้่า การท่ีชีวิตมนุษยด์าํรง

อยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข แสดงถึงความสมดุลยข์องร่างกายและจิตใจ ท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งและ

เหมาะสม ไดแ้ก่ รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ ไดส้ัดส่วน ในปริมาณท่ีพอเหมาะ ออกกาํลงักาย

ตามสมควร ขบัถ่ายไดเ้ป็นเวลา พกัผอ่นอยา่งเพียงพอ อาศยัอยูใ่นท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ และอุณหภูมิ

ท่ีเหมาะสม ทาํจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ และพฤติกรรมอ่ืน ๆ อีกท่ีมีความพอเหมาะไม่มากหรือ

นอ้ยเกินไป ขณะเดียวกนั หากมนุษยมี์พฤติกรรมใด ๆ ท่ีไม่เหมาะสมจะทาํให้เกิดการเสียสมดุลย ์

ส่งผลกระทบต่ออวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทาํให้เกิดอาการเจ็บป่วยข้ึน รวมทั้งอาจทาํให้ภูมิ

ตา้นทานโรคของร่างกายลดลง จุลินทรียท่ี์มีอยูโ่ดยทัว่ไป จะสามารถเขา้จู่โจม ทาํให้เกิดโรคภยัไข้

เจบ็ข้ึน (ซ่ึงในภาวะท่ีร่างกายแขง็แรง เช้ือโรคเหล่าน้ีไม่สามารถทาํอนัตรายต่อร่างกายได)้ 

โรคติดต่อ คือ โรคท่ีสามารถถ่ายทอด ติดต่อถึงกนัไดร้ะหวา่งบุคคล โดยมีเช้ือจุลินทรีย ์

ต่าง ๆ เป็นสาเหตุของโรค ไดแ้ก่ วณัโรค กามโรค โรคเร้ือน อหิวาตกโรค โรคเอดส์ เป็นตน้ แมว้่า

เช้ือโรคจะเป็นตวัก่อเหตุ แต่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของมนุษยก์็เป็นปัจจยัร่วมท่ีสาํคญั 

ทางติดต่อของเช้ือโรคทางมุสลิมไทย โพส ได้แบ่งออกไวเ้ป็น 5 ประเภทด้วยกัน

ดงัต่อไปน้ี 

1.  ทางการหายใจหรือสูดดม นบัวา่เป็นทางท่ีสาํคญัท่ีสุด ผูป่้วยจะปล่อยเช้ือโรคออกมา

กบันํ้ ามูก นํ้ าลาย เสมหะ โดยการไอหรือจาม เกิดเป็นละอองฝอยกระจายอยูใ่นอากาศ ถ่ายทอดให้

ผูอ่ื้นโดยการสูดดมละอองเช้ือโรคเขา้ไป ทาํให้ติดเช้ือป่วยเป็นโรค ตวัอย่างเช่น วณัโรค ไขห้วดั 

ไขห้วดัใหญ่ ไขค้อตีบ ไอกรน และหดั เป็นตน้ 
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2.  ทางการกิน โดยการกินอาหารหรือนํ้ าด่ืมท่ีมีเช้ือโรคปนเป้ือน เช้ือโรคจะเขา้ไปเพิ่ม

จาํนวนในลาํไส้ ออกมากับอุจจาระแล้วปนเป้ือนกับอาหารหรือเคร่ืองด่ืม ติดต่อสู่ผูอ่ื้นต่อไป 

ตวัอยา่งเช่น อหิวาตกโรค บิด ไขไ้ทฟอยด์หรือไขร้ากสาดน้อย โปลิโอ ตบัอกัเสบ พยาธิใบไมใ้น

ตบั พยาธิตืดหมู พยาธิตืดววั พยาธิใบไมใ้นปอด และพยาธิตวัจ๊ีด เป็นตน้ 

3.  ทางผิวหนงั ทางบาดแผล รอยถลอกหรือฉีดยา โดยทัว่ไปผิวหนงัและเยื่อบุของคน

ปกติจะสามารถป้องกนัการบุกรุกของเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกาย แต่ถา้เกิดบาดแผลหรือรอยถลอก หรือ

แทงเขม็ผา่นไปก็จะทาํใหเ้ช้ือโรคเขา้ไปเพิ่มจาํนวนได ้ตวัอยา่งเช่น โรคพิษสุนขับา้ บาดทะยกั และ

หนองฝี เป็นตน้ 

แมลงหลายชนิดเป็นพาหะนาํโรค เช่น ยุง หมดั เห็บ เหา และไร แมลงจะกดักินเลือด

ผูป่้วยท่ีมีเช้ือโรคเขา้ไป เช้ือโรคไปเพิ่มจาํนวนในตวัแมลงและเม่ือแมลงไปกดักินเลือดผูอ่ื้นก็จะ

ปล่อยเช้ือถ่ายทอดไป ตวัอย่างเช่น มาลาเรีย ไขเ้ลือดออก และไขส้มองอกัเสบ เป็นตน้ แมลงบาง

ชนิดเป็นพาหะนําโรค โดยเป็นส่ือกลางนําเช้ือจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยตรงไม่มีการเพิ่ม

จาํนวนของเช้ือ เช่น โรคไวรัสตบัอกัเสบ บี เป็นตน้ 

4.  ทางเพศสัมพนัธ์ โรคท่ีติดต่อทางเพศ เดิมเคยเรียกวา่ กามโรค ปัจจุบนัเรียกวา่ โรคท่ี

ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงมีมากมายหลายโรค เช่น หนองใน ซิฟิลิส หูดหงอนไก่ เริม และแผลริม

อ่อน 

5.  ทางรกและช่องคลอด ถา้มารดามีการติดเช้ือโรคบางอยา่งขณะตั้งครรภ ์ทาํให้ทารก

ติดเช้ือ เกิดความพิการแต่กาํเนิด แท้ง หรือตายตั้งแต่แรกคลอด เช้ือท่ีสําคญัได้แก่ ซิฟิลิส หัด

เยอรมนั เป็นตน้ 

ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นายแพทย ์พนสั เฉลิมแสนยากร พยาธิแพทยใ์ห้ขอ้มูลไว้

ใน หาหมอดอทคอม(2558) เก่ียวกบัโรคติดต่อไวว้า่ เช้ือไวรัส หรือไวรัส (Virus) คือ ส่ิงมีชีวิตขนาด

เล็กมาก เล็กกวา่แบคทีเรียหลายเท่า ขนาดของไวรัสเท่ากบั 20 ถึง 300 นาโนเมตร (Nanometre) และ

สามารถทาํใหเ้กิดโรค (การติดเช้ือไวรัส หรือ โรคติดเช้ือไวรัส Viral infection) ในคนไดห้ลายโรค 

ไวรัสมีลกัษณะพิเศษกวา่ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

1.  ไวรัส ไม่สามารถอยูเ่ป็นอิสระดว้ยตวัเองได ้จาํเป็นจะตอ้งอาศยัอยูใ่นเซลลข์องสัตว์

อ่ืน ๆเสมอ เช่น ไวรัสตบัอกัเสบ ตอ้งอาศยัอยูภ่ายในเซลลต์บั และแบ่งตวัเพิ่มจาํนวนมากข้ึนภายใน

เซลล ์ถา้ไวรัสออกมาอยูน่อกเซลลจ์ะไม่สามารถมีชีวติและเพิ่มจาํนวนได ้
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2.  เราไม่สามารถมองเห็นเช้ือไวรัสดว้ยตาเปล่าได ้และไม่สามารถมองเห็นดว้ยกลอ้ง

จุลทรรศน์ธรรมดา เคร่ืองมือเพียงอย่างเดียวท่ีทาํให้เรามองเห็นตวัไวรัสไดคื้อ กลอ้งจุลทรรศน์อิ 

เล็กตรอน (Electron microscope) ซ่ึงตอ้งใชก้าํลงัขยายนบัแสนเท่าจึงจะมองเห็นตวัไวรัสได ้

ไวรัสทาํใหเ้กิดโรคกบัร่างกายไดด้ว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.  ไวรัสเกาะติดกบัผนงัเน้ือเยื่อหุ้มรอบเซลล์ (Cell membrane) โดยมากท่ีผนงัเน้ือเยื่อ

หุม้รอบเซลลจ์ะมีตวัรับ (Receptor) ท่ีเหมาะกบัโครงสร้างของไวรัสอยูด่ว้ยจึงทาํให้ไวรัสมาเกาะติด

ไดง่้าย 

2.  ไวรัสรุกรานเขา้ภายในเซลลแ์ละเร่ิมแบ่งตวัเพิ่มปริมาณไวรัส 

3.  ไวรัสสร้างโปรตีนท่ีเหมาะกบัสภาพความเป็นอยูข่องไวรัสภายในเซลล์ ทาํให้ไวรัส

ท่ีเพิ่มข้ึนมานั้นสามารถอยูอ่าศยัภายในเซลลไ์ด ้

4.  ไวรัสจะเขา้ไปท่ีนิวเคลียสของเซลล์มนุษย ์และบงัคบัให้ลดการสร้างโปรตีนปกติ

ของเซลล์นั้นๆ แต่จะสร้างเฉพาะโปรตีนท่ีเป็นประโยชน์กบัไวรัสเท่านั้น ทาํให้การทาํงานของ

เซลล์เพื่อประโยชน์ของร่างกายมนุษยล์ดลง เปรียบเสมือนการยึดครองศูนยก์ลางการทาํงานของ

เซลล ์ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของไวรัสนัน่เอง 

ผลท่ีตามมาคือ ไวรัสจะใชเ้ซลลม์นุษยเ์ป็นโรงงานผลิตไวรัสออกมาจาํนวนมหาศาล ใน

ขณะเดียวกนัเซลล์นั้นก็ไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดต้ามปกติ จึงเกิดอาการของโรคตามมา ต่อมาเม่ือถึง

ระยะหน่ึง เซลล์ท่ีติดเช้ือไวรัสนั้นก็จะตายหรือถูกทาํลายไป ไวรัสท่ีอยูใ่นเซลล์นั้นก็จะเคล่ือนยา้ย 

เขา้ไปยดึครองเซลล์อ่ืนๆท่ีอยูใ่กลเ้คียงต่อไป ถา้เซลล์ของอวยัวะนั้นๆถูกทาํลายไปเป็นจาํนวนมาก 

ก็จะเกิดอาการของโรคข้ึนมาอยา่งชดัเจน เช่น 

1.  ไวรัสตบัอกัเสบ ทาํใหเ้กิดภาวะตบัวาย (Liver failure) 

2.  ไวรัสสมองอกัเสบทาํใหเ้กิดอาการหมดสติ ไม่รู้ตวั ชกั โคม่า (Coma) 

3. ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ทาํลายเซลล์ประสาททาํให้เกิดอาการเกร็งของ

กลา้มเน้ือ หมดสติ และเสียชีวติ 

4.  การติดเช้ือไวรัสหลายชนิดโดยเฉพาะโรคหวดั (Common cold) โรคไขห้วดัใหญ่ 

(Influenza) โรคหัด (Measle) โรคอีสุกอีใส (Chicken pox) ร่างกายจะสร้างภูมิคุม้กนัตา้นทาน 

(Antibody) ต่อเช้ือไวรัสไดท้นัท่วงที โดยมากจะไม่เกิน 2 สัปดาห์หลงัจากไดรั้บเช้ือไวรัสเขา้ไปใน

ร่างกาย ภูมิคุม้กนัตา้นทานน้ีสามารถทาํลายเช้ือไวรัสได ้และทาํให้หายจากโรคไดโ้ดยไม่เกิดความ

เสียหายต่ออวยัวะนั้นๆ 

DPU

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
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ไวรัสสามารถติดต่อเขา้สู่ร่างกายไดต้ามทางต่อไปน้ี 

1.  ทางการหายใจ เช่น ไวรัสโรคหวดัธรรมดา ไวรัสโรคไขห้วดัใหญ่ ไวรัสโรคไขห้วดั

นก ไวรัสท่ีทาํใหเ้กิดปอดอกัเสบ ไวรัสโรคหดั จะติดต่อทางลมหายใจ ไอ จาม รดกนั การจูบกบัคน

ท่ีเป็นโรค โดยไวรัสจะอยูใ่นเซลลท่ี์ปะปนออกมากบันํ้ามูกนํ้าลายท่ีผูป่้วยปล่อยออกมา 

2.  ทางเลือด เช่น โรคเอดส์ โรคไวรัสตบัอกัเสบทุกชนิด เช่น ไดรั้บเลือดท่ีมีเช้ือจาก

การรับเลือด ถูกเขม็ฉีดยาท่ีเป้ือนเลือดผูป่้วยแทงท่ีผวิหนงั เลือดท่ีมีเช้ือไวรัสเขา้ปาก เป็นตน้ 

3.  ทางการมีเพศสัมพนัธ์กบัคนท่ีเป็นโรคหรือเป็นพาหะโรค (Carrier) ของเช้ือไวรัส 

เช่น โรคเอดส์ โรคหูดหงอนไก่ (Condyloma acuminatum) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสเอชพีวี (HPV 

,Human papilloma virus) เช่น การติดเช้ือเอชพีวีอวยัวะเพศหญิง โรคเริมอวยัวะเพศ (Herpes 

progenitalis) ซ่ึงมีสาเหตุจากไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ชนิดท่ี 2 (Herpes simplex virus type 2) 

4.  ทางการตั้งครรภโ์ดยเช้ือไวรัสแพร่จากแม่ไปสู่ลูก เช่น เช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV) เช้ือ

ไวรัสตบัอกัเสบ เช้ือไวรัสซีเอม็ว ี(CMV) โรคหดัเยอรมนั (Rubella) 

5.  ทางการสัมผสัทางผิวหนงัโดยตรง เช่น ไวรัสโรคอีสุกอีใส (Chicken pox) โรคไข้

ทรพิษ (Small pox) 

6.  ทางการถูกสัตว์ท่ีเป็นโรคกัด เช่น ไวรัสโรคกลัวนํ้ า/โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) 

สามารถเขา้สู่ร่างกายทางบาดแผลท่ีถูก สุนขั แมว คา้งคาวกดั เป็นตน้ 

7.  เขา้ทางตา เช่น ไวรัสท่ีทาํใหเ้กิดโรคตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis) 

8.  ทางยุงกดั เช่น ไวรัสสมองอกัเสบ (Japanese B encephalitis virus) ไวรัสโรคไข ้

เลือดออกเด็งก่ี (Dengue hemorrhagic fever) ท่ีพบอยูเ่สมอในประเทศไทย เป็นตน้ 

9.  เขา้ทางปาก เช่น ไวรัสโรตา้/โรคทอ้งร่วงจากไวรัสโรตา (Rota virus) ซ่ึงทาํให้เกิด

โรคทอ้งร่วง/ทอ้งเสีย (Diarrhea) และไวรัสโปลิโอ (Polio virus) ท่ีทาํให้เกิดโรคแขนขาลีบ/โรค

โปลิโอ เป็นตน้ 

แบคทีเรีย: โรคจากแบคทีเรีย (Bacterial infection) แบคทีเรีย (Bacteria) เป็นส่ิงมีชีวิต

ชนิดหน่ึง ซ่ึงมีขนาดเล็กมากจนมองด้วยตา เปล่าไม่ เ ห็น (Microorganism) มีอยู่ทั่วไปใน

ส่ิงแวดลอ้ม แบคทีเรียบางชนิดสามารถทาํใหเ้กิดโรคในมนุษยไ์ด ้ในขณะเดียวกนัก็มีแบคทีเรียบาง

ชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่ง แบคทีเรียส่วนใหญ่สามารถอยู่เป็นอิสระนอก

ร่างกายมนุษย์ได้ มีเพียงบางชนิดเท่านั้ นท่ีจาํเป็นจะต้องอาศัยอยู่ในเซลล์ของมนุษย์เพื่อการ

ดาํรงชีวติ การจะมองเห็นตวัแบคทีเรียนั้นตอ้งใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ท่ีมีกาํลงัขยายสูงอยา่งนอ้ย 400 ถึง 

DPU

http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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1,000 เท่า รูปร่างของแบคทีเรียท่ีมองเห็นไดน้ั้นมีหลายรูปแบบเช่น รูปร่างกลมซ่ึงเรียกวา่ คอคคสั 

(Coccus) และ รูปร่างเป็นแท่งเรียกวา่ บาซิลลสั (Bacillus) มีไดท้ั้งเป็นแท่งสั้นและเป็นแท่งยาว อยู่

รวมเป็นกลุ่ม อยูเ่ด่ียวๆ หรือเรียงตวัต่อกนัเป็นสายคลา้ยสายสร้อย เป็นตน้ ซ่ึงรูปร่างของแบคทีเรีย

เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีใช้บอกชนิดของแบคทีเรียเบ้ืองต้นได้ นอกจากนั้ น การท่ีจะมองเห็นตัวเช้ือ

แบคทีเรียไดย้งัจาํเป็นตอ้งยอ้มสีแบคทีเรียเสียก่อน 

โรคจากแบคทีเรียเป็นโรคติดต่อ ทั้งน้ีเราสามารถติดเช้ือแบคทีเรียไดห้ลายวิธี โดยวิธีท่ี

พบบ่อยไดแ้ก่ 

1.  ทางการหายใจ โดยหายใจเอาเช้ือแบคทีเรียในอากาศเขา้ไปในทางเดินหายใจและ

ปอดของเรา เช่น การติดเช้ือวณัโรค เป็นต้น การอยู่ใกล้ชิดกับคนท่ีมีเช้ือแบคทีเรียในทางเดิน

หายใจ ไอ จาม หรือจูบปากสามารถนาํไปสู่การติดเช้ือได ้

2.  ทางการกินอาหารและด่ืมนํ้ าท่ีมีเช้ือแบคทีเรียปนเป้ือน เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรค

บิด โรคทอ้งร่วง (ทอ้งเสีย)โรคไทฟอยด ์และอหิวาตกโรค เป็นตน้ 

3.  ทางการสัมผสัผวิหนงัของคนท่ีเป็นโรค เช่น โรคเร้ือน 

4  .ทางการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่มีการป้องกนั เช่น โรคหนองในและโรคแผลริมอ่อน 

5.  ทางการเป็นแผลท่ีสัมผสักบัดิน มีดบาดโดยมีดสกปรก แบคทีเรียในส่ิงแวดลอ้มเขา้

ทางบาดแผลท่ีผวิหนงั เกิดการอกัเสบเป็นหนองตามมา 

6.  ทางฟันผ ุฟันท่ีผเุป็นท่ีอยูอ่าศยัของเช้ือแบคทีเรียไดดี้ และอาจเขา้สู่กระแสเลือดทาง

ฟันท่ีผุนั้น จากนั้นแบคทีเรียจะไปเกาะติดท่ีล้ินหัวใจ ทาํให้เกิดการอกัเสบติดเช้ือแบคทีเรียท่ีล้ิน

หวัใจได ้(Infective endocarditis) 

7.  จากการทาํแทง้ท่ีไม่สะอาด การทาํแทง้โดยขดูมดลูกดว้ยเคร่ืองมือท่ีสกปรก มีเช้ือ

แบคทีเรียปะปน สามารถเกิดการติดเช้ือรุนแรงในโพรงมดลูก ได้และมักรุนแรงถึงต้องตัด

มดลูก หรือเป็นอนัตรายถึงชีวติ 

8.  จากการสักผวิหนงั แกะสิว เจาะหู แคะหู ตดัเล็บ ทาํเล็บโดยใชเ้คร่ืองมือไม่สะอาด มี

เช้ือแบคทีเรียปะปน เกิดการอกัเสบเป็นหนองตามตาํแหน่งเหล่านั้นได ้

9.  จากการใชเ้ขม็ฉีดยาสกปรก ฉีดเขา้หลอดเลือด เช่น ฉีดยาเสพติด เช้ือแบคทีเรียท่ีเขา้

หลอดเลือดนั้นสามารถไปเกาะท่ีล้ินหวัใจ ทาํใหเ้กิดโรคล้ินหวัใจอกัเสบจากเช้ือแบคทีเรียได ้

10.  จากเช้ือไชเขา้ทางผิวหนงัโดยตรง เช่น โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis) ซ่ึงมกัอยูต่ามพื้น 

ดินในนาขา้ว สามารถเขา้สู่ร่างกายไดถ้า้เดินในนาโดยไม่สวมใส่รองเทา้ 

DPU

http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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http://haamor.com/th/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B8
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9A
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
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สมหวงั ด่านชยัวจิิตรไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือโรคไวใ้นเฮลไทยแคร์ดอทคอม(2558) วา่ 

เช้ือโรค หมายถึงส่ิงมีชีวติท่ีสามารถก่อโรคในมนุษยไ์ด ้ซ่ึงมีมากมาย ตั้งแต่ขนาดเล็กมากตอ้งดูดว้ย

กลอ้งจุลทรรศน์อีเล็คตรอนจึงจะเห็น เช่น ไวรัส, ริคเคททเ์สีย, แฆลมียเ์ดีย, มยัโคพลาสมา, จนมี

ขนาดโตข้ึนคือ แบคทีเรีย, เช้ือรา, โปรโตซวั และ หนอนพยาธิ จุลชีพมีมากมายในธรรมชาติ ส่วน

ใหญ่ไม่ก่อโรคในมนุษย ์บางชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย ์เช่น แบคทีเรียในลาํไส้ ช่วยในการ

สร้างวิตามินบางชนิด เรียกว่าอยู่ร่วมกนัแบบถ้อยทีถ้อยอาศยักนั (symbiotic) บางชนิดอาศยัใน

ร่างกายมนุษยโ์ดยไม่ทาํอนัตรายแต่ไม่ก่อประโยชน์ (commensal) ได้แก่ แบคทีเรียประจาํถ่ิน 

(bacterial flora) เช่น ท่ีพบในปาก, ในทางเดินอาหาร เป็นตน้ แต่ถา้เช้ือแบคทีเรียเหล่าน้ีอยูผ่ิดท่ี เช่น 

เช้ือในลาํไส้พลดัเขา้ช่องทอ้งในกรณีท่ีลาํไส้ทะลุจะทาํให้เยื่อบุช่องทอ้งอกัเสบ หรือถา้ร่างกายทรุด

โทรมมีภูมิตา้นทานโรคนอ้ยลงเช้ือพวกน้ีอาจทาํให้เกิดโรคได ้บางคร้ังเรียกเช้ือพวกน้ีว่า เช้ือฉวย

โอกาส (opportunistic organisms) ส่วนเช้ือท่ีก่อโรคแท้ๆ  นั้นพบไดน้้อย เช่น เช้ือคอตีบ (Cory- 

nebacterium diphtheriae), และเช้ือบิดอะมีบา (Entamoeba histolytica) 

เช้ือก่อโรคเหล่าน้ีอาศยัอยู่ตามท่ีต่างๆในธรรมชาติ เช่นในดิน ในนํ้ า ฯลฯ หรืออยู่ใน

สัตว ์หรือในร่างกายมนุษยซ่ึ์งป่วยหรือท่ีเป็นพาหะโรค เช้ือโรคเหล่าน้ีจะก่อโรคได้ต่อเม่ือเขา้สู่

ร่างกายมนุษยผ์า่นทางต่อไปน้ี 

1.  ผวิหนงัหรือเยือ่บุ 

2.  ทางเดินอาหาร 

3.  ทางเดินอากาศหายใจ 

4.  อวยัวะสืบพนัธ์ุ 

5.  รก 

เม่ือเช้ือโรคเขา้สู่ร่างกายแลว้ จะแบ่งตวัเพิ่มข้ึนและลุกลามไปยงับริเวณใกลเ้คียงโดยไม่

ถูกทาํลายดว้ยระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย เช่น เมด็เลือดขาว ในกรณีท่ีการติดเช้ือลุกลามไปมาก เช้ือ

จะเขา้สู่หลอดนํ้าเหลืองไปสู่ต่อมนํ้าเหลืองตามลาํดบั และอาจแพร่เขา้สู่กระแสเลือดทาํให้เกิดภาวะ

เลือดติดเช้ือ (septicemia) และเช้ือแพร่ไปทัว่ตวั ผลสุดทา้ยเช้ือโรคเหล่านั้นจะทาํลายเน้ือเยื่อของ

ร่างกาย โดยแย่งอาหาร และออกซิเจน โดยการเปล่ียนแปลงภาวะกรด-ด่าง ฯลฯ เช้ือโรคบางชนิด

ปล่อยสารพิษออกมาขดัขวางการทาํงานของเซลลห์รือทาํลายเน้ือเยื่อ ยงัผลให้กระบวนการครอง

ธาตุของเซลลเ์สียไป จึงเกิดอาการต่างๆ ของโรคติดเช้ือข้ึน เช้ือโรคและมนุษยอ์ยูก่นัอยา่งสมดุล เช้ือ

โรคท่ีทาํให้เกิดโรคท่ีรุนแรง เช่น อหิวาตกโรค ฝีดาษ ฯลฯ ทาํให้เกิดการระบาด ผูค้นลม้ตายเป็น

DPU
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จาํนวน มาก เช้ือโรคก็พลอยตายไปพร้อมมนุษย ์การติดเช้ือจึงเป็นอยูไ่ม่นาน ตรงกนัขา้มโรคติดเช้ือ

ท่ีมีอาการไม่รุนแรง เช่น ไขร้ากสาดน้อย ผูติ้ดเช้ือไม่ค่อยลม้ตายแต่ป่วยนาน จึงมีโอกาสแพร่เช้ือ

ไปสู่ผูอ่ื้นไดม้าก ทาํใหเ้กิดโรคประจาํถ่ิน (เอนดีมิค) มีผูค้นติดเช้ือเป็นจาํนวนมากและเป็นเวลานาน 

บางคร้ังโรคติดเช้ือนั้นอาจจะระบาดไปสู่ถ่ินอ่ืนท่ีอยูห่่างไกลได ้

       2.1.15  อนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม  

สาํนกังานส่งเสริมและปรสานมวลชน ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ณัฎฐา, พฤษภาคม 

2551) ไดแ้บ่งประเภทของภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยไวเ้ป็น 9 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

1.  อุทกภยั (Flood) หรือนํ้ าท่วมท่ีเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ เกิดจากนํ้ าป่าไหลหลากและนํ้ า

ท่วมฉับพลนั ส่วนใหญ่เกิดเพราะฝนตกหนกัต่อเน่ืองหลายชัว่โมง พื้นดินไม่สามารถดูดซับนํ้ าได้

ทัน นอกจากนํ้ าป่าไหลหลากแล้ว นํ้ าท่วมฉับพลันก็เป็นสาเหตุสําคัญท่ีสร้างความเสียหาย 

โดยเฉพาะผูท่ี้อาศยัอยูริ้มแม่นํ้าจะเผชิญปัญหานํ้าท่วมจากแม่นํ้าลาํธารลน้ตล่ิงและไหลท่วมหมู่บา้น

อยา่งรวดเร็ว 

2.  แผ่นดินไหว (Earthquakes) หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดินอนัเกิดข้ึนได้ทั้ง

จากการกระทาํของธรรมชาติและ มนุษย ์ส่วนท่ีเกิดจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเคล่ือนตวัของเปลือก

โลกโดยฉบัพลนั ตามแนวขอบของแผน่เปลือกโลก หรือตามแนวรอยเล่ือน การระเบิดของภูเขาไฟ 

การยุบตวัของโพรงใตดิ้น แผ่นดินถล่ม อุกาบาตขนาดใหญ่ตก เป็นตน้ ส่วนท่ีเกิดจากการกระทาํ

ของมนุษย ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การระเบิดต่างๆ การทาํเหมือง สร้างอ่างเก็บนํ้ าใกลร้อย

เล่ือน การทาํงานของเคร่ืองจกัรกล การจราจร เป็นตน้ 

3.  แผน่ดินถล่ม (Landslides) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหน่ึง ท่ี

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีความลาดชันมาก เน่ืองจากขาด

ความสมดุลในการทรงตวับริเวณดงักล่าว ทาํให้เกิดการปรับตวัของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก

และเกิดการเคล่ือนตวัของ องคป์ระกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากท่ีสูงลงสู่ท่ีตํ่า แผน่ดินถล่มมกัเกิด

ในกรณีท่ีมีฝนตกหนักมากบริเวณภูเขา และภูเขานั้นอุม้นํ้ าไวจ้นเกิดการอ่ิมตวั จนทาํให้เกิดการ

พงัทลาย 

4.  ไฟป่า (Forest Fire) เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ธรรมชาติ กบั ฝีมือมนุษย ์ไฟป่า

ธรรมชาติจะเกิดจากฟ้าฝ่า หรือการเสียดสีกนัของตน้ไมแ้ห้ง ส่วนไฟป่าจากฝีมือมนุษยเ์กิดจากการ

ตดัไมท้าํลายป่า เผากาํจดัวชัพืช เผาไร่ ฯลฯ โดยขอ้มูลการดบัไฟป่าตั้งแต่ปี 2528 - 2545 มีไฟป่า

เกิดข้ึนในประเทศไทยมากถึง 105,169 คร้ัง 
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5.  คล่ืนพายซุดัฝ่ัง (Storm Surges)  เกิดจากความแรงของพายุหมุนเขตร้อน ท่ีเคล่ือนตวั

เขา้หาฝ่ังโดยมีความรุนแรงในรัศมีประมาณ 100 กิโลเมตร เช่นปี 2505 เกิดท่ีชายฝ่ังแหลมตะลุมพุก 

จ.นครศรีธรรมราช ปี 2548 พายุแคทรีนาซดักระหน่าํฝ่ังตะวนัออกของสหรัฐอเมริกาเป็นวงกวา้ง 

2.3 แสนตารางกิโลเมตร (ประเทศไทยมีพื้นท่ี 5.1 แสนตารางกิโลกเมตร) 

6.  วาตภยั (Storms) หมายถึง ภยัท่ีเกิดข้ึนจากพายุลมแรง จนทาํให้เกิดความเสียหายแก่

อาคารบา้นเรือน ตน้ไม ้และส่ิงก่อสร้าง สําหรับในประเทศไทยวาตภยัหรือพายุลมแรง มีสาเหตุมา

จากปรากฎการณ์ทางธรรรมชาติ  

7.  พายฝุนฟ้าคะนอง (Thunder Storm)  เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนประจาํ 

มักเกิดเป็นพายุลมหมุนหรือพายุงวงช้าง ซ่ึงมีลมรุนแรงมากโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม – 

พฤษภาคม ทาํใหเ้กิดนํ้าป่าไหลหลาก น้าํท่วมฉบัพลนั ฯลฯ 

8.  ทุพภิกขภยั(Drought) หรือภยัแล้ง เป็นสภาพท่ีฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล สําหรับ

ประเทศไทยนั้นภยัแลง้ส่วนใหญ่ เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่านน้อยเกินไป หรือลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงใตมี้กาํลงัอ่อน ทาํให้สภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ปัจจุบนัอาจเกิดสภาพท่ีเรียกวา่

ปรากฏการณ์“เอลนีโญ่” (El Nino Phenomena) หรือปรากฏการณ์ท่ีลมสินคา้ตะวนัออกเฉียงใต ้

อ่อนกาํลงัลงไม่สามารถพดัพาความชุ่มช้ืนจากฝ่ังตะวนัออกของมหาสมุทรแปซิฟิก เขา้สู่หมู่เกาะ

ดา้นตะวนัตกของมหาสมุทรแปซิฟิก 

9.  คล่ืนสึนามิ (tsunami) คือนํ้ าท่วมท่ีเกิดจากคล่ืนท่ีซัดเขา้สู่ฝ่ัง มีลกัษณะเป็นคล่ืนใน

ทะเลท่ีมีช่วงคล่ืนยาวประมาณ 80 -200 กิโลเมตร เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วประมาณ 600 – 1,000 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง คล่ืนสึนามิเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจากความสั่นสะเทือนของแผน่ดินไหว แผน่ดินถล่ม 

ภูเขาไฟระเบิดท่ีพื้นทอ้งมหาสมุทร หรืออุกกาบาตพุ่งเขา้ชนโลกก็ได ้ในขณะท่ีคล่ืนสึนามิเคล่ือนท่ี

ขา้มมหาสมุทรจะดูเหมือนคล่ืนปกติ เพราะมีความสูงของคล่ืนประมาณ 30 เซนติเมตร แต่ถา้คล่ืนน้ี

เขา้สู่ชายฝ่ังหรือท่ีต้ืนเม่ือใดจะเพิ่มความสูงข้ึนอย่างรวดเร็วถึงประมาณ 15 เมตร หรือมากกว่าน้ี 

พลงังานอนัมหาศาลของคล่ืนสึนามิ จะทาํให้เกิดอนัตรายแก่ส่ิงมีชีวิต และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ใน

บริเวณชายหาด หรือหมู่เกาะท่ีคล่ืนสึนามิซดัเขา้หา 

สํานักงานการท่องเท่ียว และกีฬาจงัหวดัชลบุรี เขตทอ้งท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ได้มี

การนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ของสาํนกังานแกไ้ขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว 

กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีไดก้ล่าวถึง ประเภทของภยัอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม ไวใ้น คู่มือการ

จดัการภยัธรรมชาติและอาชญากรรมสําหรับนักท่องเท่ียว(2558) ว่า “ภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนใน
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ประเทศไทยมีหลายรูปแบบ โดยภยัธรรมชาติท่ีพบในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 9 ชนิด ดงัน้ี 

1.  อุทกภยั (Floods) คือ ภยัท่ีเกิดจากนํ้า สามารถแบ่งเป็นลกัษณะใหญ่ ๆ ได ้2 ลกัษณะ 

คือ นํ้าท่วมขงัและนํ้าท่วมฉบัพลนัหรือนํ้าป่าไหลหลาก 

ลกัษณะของอุทกภยั 

1.1  นํ้ าท่วมขัง เป็นสภาวะนํ้ าท่วม ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบการระบายนํ้ าไม่มี

ประสิทธิภาพ มกัเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ ๆ มีลกัษณะค่อยเป็น

ค่อยไป ซ่ึงเกิดจากฝนตกหนกั ณ บริเวณนั้น ๆ ติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนั หรือเกิดจากสภาวะนํ้ า

ลน้ตล่ิง นํ้ าท่วมขงัส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณทา้ยนํ้ าและมีลกัษณะแผ่เป็นบริเวณกวา้งเน่ืองจากไม่

สามารถระบายไดท้นั ความเสียหายจะเกิดกบัพืชผลทางการเกษตรและอสังหาริมทรัพยเ์ป็นส่วน

ใหญ่ สาํหรับความเสียหายอ่ืน ๆ มีไม่มากนกัเพราะสามารถเคล่ือนยา้ยไปอยูใ่นท่ีท่ีปลอดภยัไดท้นั 

1.2  นํ้ าท่วมฉับพลนัหรือนํ้ าป่าไหลหลาก เป็นภาวะนํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัใน

พื้นท่ีเน่ืองจากฝนตกหนกัในบริเวณพื้นท่ีซ่ึงมีความชนัมาก และมีคุณสมบติัในการกกัเก็บหรือการ

ตา้นนํ้ าน้อย เช่น บริเวณตน้นํ้ าซ่ึงมีความชันของพื้นท่ีมาก พื้นท่ีป่าถูกทาํลายไปทาํให้การกกัเก็บ

หรือการต้านนํ้ าลดน้อยลง หรือเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ เช่น เข่ือนหรือ่างเก็บนํ้ าพงัทลาย นํ้ าท่วม

ฉับพลันหรือนํ้ าป่าไหลหลากมกัเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง และมกัเกิดข้ึนใน

บริเวณท่ีราบระหวา่งหุบเขา ซ่ึงอาจจะไม่มีฝนตกหนกัในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนกัมาก

บริเวณตน้นํ้ าท่ีอยู่ห่างออกไป เน่ืองจากนํ้ าท่วมฉับพลนัหรือนํ้ าป่าไหลหลากมีความรุนแรงและ

เคล่ือนท่ีดว้ยความรวดเร็วมาก โอกาสท่ีจะป้องกนัและหลบหนีจึงมีนอ้ย ดงันั้นความเสียหายจากนํ้ า

ท่วมฉบัพลนัหรือนํ้าป่าไหลหลากจึงมีมากทั้งแก่ชีวติและทรัพยสิ์น 

2.  วาตภยั (Storm) พายหุมุนเขตร้อน(Tropical Cyclones), พายฤุดูร้อน(Thunderstorms) 

พายหุมุนเขตร้อน คือ พายหุมุนท่ีเกิดข้ึนในเขตร้อนบริเวณเส้นศูนยสู์ตรระหวา่ง 23.5 องศาเหนือ 

และ 23.5 องศาใต ้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 300 – 1,500 กิโลเมตร 

สาเหตุของการเกิดพายหุมุนเขตร้อน 

พายุหมุนเขตร้อนจะเร่ิมตน้ก่อตวัจากหยอ่มความกดอากาศตํ่า ในทะเลหรือมหาสมุทร

ท่ีอุณหภูมิของนํ้ าสูงกวา่ 80 องศาฟาเรนไฮต ์หรือ 26 องศาเซลเซียส เป็นบริเวณท่ีกลุ่มเมฆจาํนวน

มากรวมตวักนัอยู่โดยไม่มีการหมุนเวียนของลมเลย หยอ่มความกดอากาศตํ่ากาํลงัแรงน้ีเม่ืออยู่ใน

สภาวะท่ีเติบโตเต็มท่ี จะปรากฎระบบการหมุนเวียนของลมชัดเจน โดยลมจะพดัเวียนเกือบเป็น
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วงกลมเขา้หาศูนยก์ลาง พายหุมุนเป็นแนวโคง้ทวนเขม็นาฬิกาในซีกโลกเหนือ ส่วนในซีกโลกใตจ้ะ

มีลมพดัเวยีนเขา้หาศูนยก์ลางพายใุนทิศทางตรงกนัขา้ม คือตามเขม็นาฬิกา 

พายหุมุนเขตร้อนเป็นพายท่ีุมีความรุนแรงมากท่ีสุดชนิดหน่ึง ในบรรดาพายุท่ีเกิดข้ึนใน

โลก จะเกิดข้ึนพร้อมกบัลมท่ีพดัรุนแรงมากเขา้หาศูนยก์ลางพายุ ซ่ึงยิ่งใกล้ศูนยก์ลางคือบริเวณ

กาํแพงพายมุากเท่าใด ลมจะหมุนเกือบเป็นวงกลมและมีความเร็วลมสูงสุด บริเวณศูนยก์ลางพายุจะ

มีลกัษณะคลา้ยกบัตา มองเห็นเป็นรูกลวงชดัเจนจากภาพถ่ายดาวเทียม อุตุนิยมวิทยาเรียกว่า “ตา

พายุ” อาจจะมีลักษณะกลมหรือรีก็ได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่าง ๆ กัน ตั้ งแต่ 50 – 200 

กิโลเมตร ภายในตาพายจุะเป็นบริเวณท่ีมีอากาศแจ่มใส มีเมฆเล็กนอ้ย ทอ้งฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝน ลม

พัดอ่อน บางทีถึงสงบ ซ่ึงพายุหมุนในแต่ละช่วงของความรุนแรง จะเปล่ียนแปลงไปตาม

สภาพแวดลอ้มและความแรงของลมสูงสุด ใกลศู้นยก์ลางเป็นสาํคญั 

ชนิดของพายหุมุนเขตร้อน 

1.  พายุดีเปรสชัน่ (Tropical Depression) เป็นการแปรปรวนของลมในเขตร้อน เป็น

พายท่ีุมีความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 61 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เป็นพายุหมุน

ท่ีมีกาํลงัอ่อนท่ีสุด (ขั้นก่อตวั) 

2.  พายุโซนร้อน (Tropical Storm) เป็นพายุท่ีมีกาํลงัเร็วลมปานกลาง มีความเร็วลม

สูงสุดใกลศู้นยก์ลางระหวา่ง 34 – 63 นอต หรือ 62 – 117 กิโบเมตรต่อชัว่โมง 

3.  พายุไตฝุ้่ น หรือเฮอร์ริเคน (Typhoon or Hurricane) เป็นพายุท่ีมีกาํลงัแรงท่ีสุด มี

ความเร็วลมสูงสุดใกลศู้นยก์ลางตั้งแต่ 64 นอต หรือ 118 กิโลเมตรต่อชัว่โมงข้ึนไป 

4.  พายหุมุนเขตร้อนเม่ือมีกาํลงัแรงสูงสุดจะมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนัตามบริเวณท่ีเกิด เช่น 

-เกิดบริเวณตะวนัตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีนใต ้เรียกวา่ “พายุ

ไตฝุ้่ น” (Typhoon) 

ช่วงเวลาท่ีมกัเกิดพายหุมุนเขตร้อนในประเทศไทย ช่วงเดือนพฤษภาคม ก่อนเขา้ฤดูฝน

อาจจะมีพายุไซโคลนจากอ่าวเบงกอล เคล่ือนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวนัตก ทาํให้มี

ผลกระทบต่อตา้นตะวนัตกของประเทศ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายน อาจจะมีพายุไตฝุ้่ นใน

มหาสุทรแปซิฟิก พดัผ่านเขา้มาทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ทาํให้มีผลกระทบต่อภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ช่วงเดือนกนัยายนถึงปลายเดือนตุลาคม อาจจะมีพายุ

หมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต ้พดัผา่นเขา้มาทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทาํให้มีผลกระทบ

ต่อภาคตะวนัออก ภาคกลาง ตอนล่างของภาคเหนือ และตอนล่างของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงตน้ฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือน

มกราคม มกัจะมีความกดอากาศตํ่าในตอนล่างของทะเลจีนใต ้พดัผ่านเขา้มาในอ่าวไทย ทาํให้มี

ผลกระทบต่อภาคใตฝ่ั้งตะวนัออกตั้งแต่จงัหวดัชุมพรลงไป 

3.  คล่ืนพายุซดัฝ่ัง (Storm Surges) คือคล่ืนซดัชายฝ่ังขนาดใหญ่อนัเน่ืองมาจากความ

แรงของลม ท่ีเกิดข้ึนจากพายุหมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนตวัเขา้หาฝ่ัง โดยปกติมีความรุนแรงมากในรัศมี

ประมาณ  100 กิโลเมตร แต่บางคร้ังอาจเกิดได้เม่ือศูนยก์ลางพายุอยู่ห่างมากกว่า 100 กิโลเมตร 

ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของพายแุละสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ตลอดจนบางคร้ังยงัไดรั้บ

อิทธิพลเสริมความรุนแรงจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํใหเ้กิดอนัตรายมากข้ึน 

สาเหตุของการเกิดคล่ืนพายซุดัฝ่ัง 

คล่ืนพายซุดัฝ่ัง ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อนท่ีมีความแรงในระดบัพายุโซน

ร้อนข้ึนไป ทาํให้เกิดคล่ืนขนาดใหญ่ซัดเขา้หาฝ่ัง เช่น พายุโซนร้อน “แฮเรียต” ท่ีเกิดข้ึนในระว่าง

วนัท่ี 25-26 ตุลาคม 2505 ซ่ึงได้ทาํลายบริเวณชายฝ่ังแหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช อย่าง

รุนแรง 

ช่วงเวลาท่ีมกัเกิดคล่ืนพายซุดัฝ่ังในประเทศไทย 

เน่ืองจากคล่ืนพายุซดัฝ่ังเกิดจากพายุหมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนตวัเขา้ใกลช้ายฝ่ังทะเล กรณี

ของประเทศไทยพายุหมุนเขตร้อนอาจก่อตวัในทะเลจีนใตแ้ลว้ เคล่ือนตวัผา่นปลายแหลมญวนเขา้

สู่อ่าวไทย หรือก่อตวัในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างโดยตรง เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน

ธันวาคม โดยพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ังในช่วงเดือนต่าง ๆ มีดงัน้ี เดือนตุลาคม บริเวณ

จงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และ

ตราด  เ ดือนพฤศจิกายน บริเวณจังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช และชายฝ่ังภาคตะวนัออก 

พื้นท่ีในประเทศไทยท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดคล่ืนพายซุดัฝ่ัง 

บริเวณท่ีมีความเส่ียงและมีโอกาสเกิดคล่ืนพายุซัดฝ่ังได้มาก ได้แก่ บริเวณชายฝ่ัง

ภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก ตั้งแต่จงัหวดัเพชรบุรีจนถึงจงัหวดัสงขลา รวมทั้งภาคตะวนัออกตั้งแต่จงัหวดั

ชลบุรีจนถึงจงัหวดัตราด 

4.  แผ่นดินถล่ม/โคลนถล่ม (Landslide/Mudslide) คือปรากฏการณ์ท่ีส่วนของพื้นดิน

ไม่วา่จะเป็นกอ้นหิน ดิน ทราย โคลน หรือเศษดิน เศษตน้ไม ้ไหล เล่ือน เคล่ือน ถล่ม พงัทลาย หรือ

หล่นลงมาตามท่ีลาดเอียงอนัเน่ืองมาจากแรงดึงดูดของโลก ในภาวะท่ีสภาพส่วนประกอบของชั้น
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ดิน ความช้ืน และความชุ่มนํ้าในดินทาํใหเ้กิดการเสียสมดุล มกัพบบ่อย ๆ บริเวณภูเขาท่ีลาดชนั แต่

ความจริงอาจเกิดข้ึนไดใ้นบริเวณฝ่ังแม่นํ้าและชายฝ่ังทะเลหรือมหาสมุทร แมก้ระทัง่ใตม้หาสมุทร 

สาเหตุของการเกิดแผน่ดินถล่ม/โคลนถล่ม 

1.  สาเหตุจากธรรมชาติ 

     1.1  ความแขง็แรงของดิน ข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบของดินวา่เป็นหินหรือดินประเภท

ใด มีโครงสร้างหรือมีตน้ไมป้ระกอบยดึเกาะกนัแขง็แรงแค่ไหน มีชั้นดินดานต้ืนหรือลึกในลกัษณะ

ใด 

      1.2 โครงสร้างของแผน่ดิน ความแตกต่างกนัของชั้นดินท่ีนํ้ าซึมผา่นไดก้บัชั้นดินท่ี

นํ้าซึมผา่นไม่ไดท่ี้จะทาํใหน้ํ้าขงัใตดิ้นมากจนดินเหลวบนท่ีลาดเอียงทาํใหเ้กิดการไหลได ้

      1.3  การสึกกร่อนของชั้นหินใตดิ้น 

      1.4  ท่ีท่ีมีความลาดเอียงมาก 

      1.5  มีฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลานาน หรือมีหิมะตกหนกั 

      1.6  การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล 

      1.7  ตน้ไมถู้กทาํลายโดยไฟป่าหรือภยัแลง้ 

      1.8  การกดัเซาะของฝ่ังแม่นํ้า ฝ่ังทะเล และไหล่ทวปี 

      1.9  การเกิดแผน่ดินไหว 

      1.10  การเกิดคล่ืนสึนามิ 

      1.11  การเกิดภูเขาไฟระเบิด 

2.  สาเหตุจากมนุษย ์

      2.1  การขดุดินบริเวณไหล่เขา ลาดเขา หรือเชิงเขา เพื่อการเกษตร หรือทาํถนน หรือ

ขยายท่ีราบในการพฒันาท่ีดิน หรือการทาํเหมืองไม่วา่บนภูเขาหรือพื้นราบ 

      2.2  การขดุดินลึก ๆ ในการก่อสร้างหอ้งใตดิ้นของอาคาร 

      2.3  การบดอดัท่ีดินเพื่อการก่อสร้าง ทาํใหเ้กิดการเคล่ือนของดินในบริเวณใกลเ้คียง 

      2.4  การถมดิน ก่อสร้าง เพิ่มนํ้าหนกับนภูเขาหรือสันเขา 

       2.5  การดูดทรายจากแม่นํ้าหรือบนแผน่ดิน 

       2.6  การทาํลายป่าเพื่อทาํไร่หรือสวนเกษตรกรรม 

       2.7  การทาํอ่างเก็บนํ้ า นอกจากเป็นการเพิ่มนํ้ าหนกับนภูเขาแลว้ยงัทาํให้นํ้ าซึมลง

ใตดิ้นมากจนเกินสมดุล 
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        2.8  การสูบนํ้ าใตดิ้น นํ้ าบาดาล ท่ีมากเกินไป หรือการอดันํ้ าลงใตดิ้นในพื้นท่ีบาง

แห่ง 

        2.9  การเปล่ียนแปลงทางนํ้าธรรมชาติ ทาํใหร้ะบบนํ้าใตดิ้นเสียสมดุล 

        2.10  นํ้าทิ้งจากอาคาร บา้นเรือน สวนสาธารณะ ถนน บนภูเขา 

        2.11  การกระเทือนต่าง ๆ เช่นการระเบิดหิน 

5.  แผ่นดินไหว (Earthquakes) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของ

แผน่เปลือกโลก ทาํใหเ้กิดการเคล่ือนตวัของชั้นหินขนาดใหญ่ เล่ือน เคล่ือนท่ี หรือแตกหกั และเกิด

การโอนถ่ายพลงังานศกัยผ์่านในชั้นหินท่ีอยู่ติดกนั พลงังานศกัยน้ี์อยู่ในรูปคล่ืนไหวสะเทือน จุด

ศูนยก์ลางการเกิดแผน่ดินไหวมกัเกิดตามรอยเล่ือน 

สาเหตุของการเกิดแผน่ดินไหว 

5.1  แผ่นดินไหวจากธรรมชาติเป็นธรณีพิบติัภยัชนิดหน่ึง ส่วนมากเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อนัเน่ืองมาจากการปลดปล่อยพลงังานเพื่อ

ระบายความเครียด ท่ีสะสมไวภ้ายในโลกออกมาอย่างฉับพลนั เพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้

คงท่ี โดยปกติเกิดจากการเคล่ือนไหวของรอยเล่ือนภายในชั้นเปลือกโลก ท่ีอยู่ด้านนอกสุดของ

โครงสร้างของโลก มีการเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ ๆ อยูเ่สมอ แผน่ดินไหวจะเกิดข้ึนเม่ือ

ความแคน้อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงมีมากเกินไป ภาวะน้ีเกิดข้ึนบ่อยในบริเวณขอบเขตของ

แผน่เปลือกโลก ท่ีแบ่งชั้นเปลือกโลกออกเป็นธรณีภาค 

5.2  แผน่ดินไหวจากการกระทาํของมนุษย ์

       1.  การสร้างเข่ือนและอ่างเก็บนํ้ าขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจพบปัญหาการเกิดแผน่ดินไหว

เน่ืองจากนํ้ าหนกัของนํ้ าในเข่ือนกระตุน้ให้เกิดการปลดปล่อยพลงังาน ทาํให้สภาะวะความเครียด

ของแรงในบริเวณนั้นเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งทาํให้แรงดนัของนํ้ าเพิ่มสูงข้ึน ส่งผลให้เกิดพลงังาน

ต้านทานท่ีสะสมตัวในชั้ นหิน เรียกแผ่นดินลักษณะน้ีว่าแผ่นดินไหวท้องถ่ิน ส่วนมากจะมี

ศูนยก์ลางอยู่ท่ีระดบัความลึก 5-10 กิโลเมตร ขนาดและความถ่ีของการเกิดแผ่นดินไหวจะลดลง

เร่ือย ๆ จนกระทัง่เขา้สู่ภาวะปกติ 

       2.  การทาํเหมืองในระดบัลึก ในการทาํเหมืองจะมีการระเบิดหินซ่ึงอาจทาํให้เกิด

แรงสั่นสะเทือนข้ึนได ้

       3.  การสูบนํ้ าใตดิ้น ซ่ึงการสูบนํ้ าใตดิ้นข้ึนมาใช้มากเกินไป รวมถึงการสูบนํ้ ามนั

และแก๊สธรรมชาติ อาจทาํใหช้ั้นหินท่ีรองรับเกิดการเคล่ือนตวัได ้
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        4.  การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใตดิ้น ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการทดลอง

ระเบิด ซ่ึงมีส่วนทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อชั้นหินท่ีอยูใ่ตเ้ปลือกโลกได ้

ความรุนแรงของแผน่ดินไหว 

ความรุนแรงของแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนในแต่ละคร้ังนั้น ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงท่ีรู้สึกได้

มากน้อยเพียงใด และข้ึนอยู่กับระยะทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว ความเสียหายจะเกิดข้ึนใน

บริเวณใกลเ้คียงกบัศูนยก์ลางแผน่ดินไหวและจะลดหลัน่ลงไปตามระยะทางท่ีห่างออกไป ดงันั้น

การสูญเสียจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัความรุนแรงของแผ่นดินไหวโดยตรง สําหรับการวดัขนาด

ของแผ่นดินไหวมีหลายวิธี แต่หน่วยวดัขนาดของแผ่นดินไหวท่ีนิยมใช้คือ “มาตราริกเตอร์” 

(Richter Magnitude Scale) 

ตารางที ่2.1  ตารางแสดงความรุนแรงของระดบัแผน่ดินไหว 

ริกเตอร์ ความรุนแรง ลกัษณะทีป่รากฎ 

1-2.9 เล็กนอ้ย ผูค้นเร่ิมรู้สึกถึงการมาของคล่ืน มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อยใน

บางคน 

3-3.9 เล็กนอ้ย ผู ้ค น ท่ี อยู่ ใ นอา ค า ร รู้ สึ ก เหมื อนมี อะ ไ ร ม า เข ย่ า อา ค า รใ ห้

สั่นสะเทือน 

4-4.9 ปานกลาง ผู ้ท่ีอาศัยอยู่ทั้ งภายในอาคารและภายนอกอาคารรู้สึกถึงการ

สั่นสะเทือน วตัถุหอ้ยแขวนแกวง่ไกว 

5-5.9 รุนแรง เคร่ืองเรือนและวตัถุมีการเคล่ือนท่ี 

6-6.9 รุนแรงมาก อาคารเร่ิมเสียหาย พงัทลาย 

7.0 ข้ึนไป รุงแรงมาก ๆ เกิดการสั่นสะเทือนอย่างมาก ส่งผลทาํให้อาคารและส่ิงก่อสร้าง

ต่าง ๆ เสียหายอย่างรุนแรง แผ่นดินแยก วตัถุบนพื้นถูกเหวี่ยง

กระเด็น 

 

6.  คล่ืนสึนามิ (Tsunami) คือคล่ืนซ่ึงเคล่ือนตวัในมหาสมุทรดว้ยความเร็วสูงมากและมี

พลงัรุนแรง สามารถเคล่ือนท่ีไปไดเ้ป็นระยะทางไกล ๆ เม่ือเคล่ือนท่ีเขา้สู่บริเวณชายฝ่ังจะทาํให้เกิด

เป็นคล่ืนขนาดใหญ่มากท่ีเรียกกนัว่า “คล่ืนยกัษ์” ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิต

และทรัพยสิ์น ของผูค้นท่ีอาศยัอยูต่ามบริเวณชายฝ่ัง คล่ืนชนิดน้ีจึงแตกต่างจากคล่ืนธรรมดา ท่ีเกิด

จากแรงลมพดัผา่นเหนือพื้นผวินํ้าในทอ้งทะเล 
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 “สึนามิ” เป็นภาษาญ่ีปุ่น แปลวา่ คล่ืนท่า (Harbor Wave) คือ คล่ืนหรือกลุ่มคล่ืนท่ีมีจุด

กาํเนิดอยู่ในเขตทะเลลึก ซ่ึงมกัปรากฏหลงัแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ แผ่นดินไหวใตท้ะเล ภูเขาไฟ

ระเบิด ดินถล่ม แผน่ดินทรุด หรืออุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงในทะเล 

สาเหตุของการเกิดคล่ืนสึนามิ 

คล่ืนสึนามิส่วนใหญ่เกิดจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกใตท้ะเลอยา่งฉบัพลนั อาจจะ

เป็นการเกิดแผ่นดินถล่มยุบตวัลงหรือเปลือกโลกถูกดนัข้ึนหรือยุบตวัลง เม่ือแผ่นดินใตท้ะเลเกิด

การเปล่ียนรูปร่างอยา่งกระทนัหัน จะทาํให้นํ้ าทะเลเกิดเคล่ือนตวัเพื่อปรับระดบัให้เขา้สู่จุดสมดุล

และจะก่อใหเ้กิดคล่ืนสึนามิ การเปล่ียนรูปร่างของพื้นทะเลมกัเกิดข้ึนเม่ือเกิดแผน่ดินไหวเน่ืองจาก

การขยบัตวัของเปลือกโลก ซ่ึงจะเกิดบริเวณท่ีขอบของเปลือกโลกหลายแผ่นเช่ือมต่อกนัท่ีเรียกว่า

รอยเล่ือน เช่น บริเวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิก นอกจากแผ่นดินไหวแลว้ดินถล่มใตน้ํ้ าท่ีมกัเกิด

ร่วมกบัแผน่ดินไหวสามารถทาํให้เกิดคล่ืนสึนามิไดเ้ช่นกนั นอกจากการกระทบกระเทือนท่ีเกิดใต้

นํ้ าแลว้ การท่ีพื้นดินขนาดใหญ่ถล่มลงทะเลหรือการตกกระทบพื้นนํ้ าของเทหวตัถุ (กอ้น หรือช้ิน 

หรือส่วนหน่ึงของสสาร อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สก็ได ้เช่น กอ้นหินจากดวงจนัทร์) ก็

สามารถทาํใหเ้กิดคล่ืนสึนามิได ้ 

7.  ภัยแล้ง (Droughts) คือ ภัยท่ีเกิดจากการขาดแคลนนํ้ าในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงเป็น

เวลานาน จนก่อให้เกิดความแห้งแลง้ และส่งผลกระทบต่อชุมชน สําหรับภยัแลง้ในประเทศไทย

ส่วนใหญ่เกิดจากฝนแลง้และฝนทิ้งช่วง ซ่ึงฝนแลง้เป็นภาวะท่ีปริมาณฝนตกนอ้ยกวา่ปกติหรือฝน

ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่วนฝนทิ้งช่วง หมายถึงระยะเวลาท่ีมีปริมาณฝนตกไม่ถึง 1 มิลลิเมตร 

ติดต่อกนั 15 วนั ในช่วงฤดูฝน 

สาเหตุของการเกิดภยัแลง้ 

7.1 สาเหตุจากธรรมชาติ 

      1.  การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิโลก 

      2.  การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

      3.  การเปล่ียนแปลงของระดบันํ้าทะเล 

      4.  การเกิดภยัธรรมชาติ เช่น วาตภยั แผน่ดินไหว เป็นตน้ 

7.2 สาเหตุจากมนุษย ์

       1.  การทาํลายชั้นโอโซน 

       2.  ผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก 
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         3.  การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม 

         4.  การตดัไมท้าํลายป่า 

ช่วงเวลาท่ีมกัเกิดภยัแลง้ในประเทศไทย 

1.  ช่วงฤดูหนาวต่อเน่ืองถึงฤดูร้อน ซ่ึงเร่ิมจากคร่ึงหลงัของเดือนตุลาคมเป็นตน้ไป 

บริเวณประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออก) จะ

มีปริมาณฝนลดลงเป็นลาํดบัจนกระทัง่เขา้สู่ฤดูฝนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีถดัไป ซ่ึงภยั

แลง้ลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี 

2.  ช่วงกลางฤดูฝน ประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม จะมีฝนทิ้งช่วง

เกิดข้ึน ภยัแลง้ลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนเฉพาะทอ้งถ่ินหรือบางบริเวณ บางคร้ังอาจครอบคลุมพื้นท่ีเป็น

บริเวณกวา้งเกือบทัว่ประเทศ 

8.ไฟป่า (Wildfire) คือไฟท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุอนัใดก็ตาม แลว้ลุกลามไปไดโ้ดยอิสระ

ปราศจากการควบคุม ทั้งน้ี ไม่วา่ไฟนั้นจะลุกลามเขา้ป่าธรรมชาติหรือสวนป่า 

สาเหตุของการเกิดไฟป่า 

ไฟป่าจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยั 3 ส่ิง คือ เช้ือเพลิง ออกซิเจน และความร้อน ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบของไฟ โดยปกตินั้นในป่ามีทั้งเช้ือเพลิง เช่น ก่ิงไมใ้บไมแ้ห้งต่าง ๆ และออกซิเจน

หรืออากาศอยู่แลว้ หากมีความร้อนเกิดข้ึนย่อมทาํให้เกิดไฟป่าข้ึนได ้ฉะนั้น “ความร้อน” จึงเป็น

สาเหตุสําคญัท่ีทาํให้เกิดไฟป่า ตน้เหตุท่ีทาํให้เกิดความร้อนข้ึนจนกระทัง่กลายเป็นไฟป่าอาจเกิด

จากธรรมชาติเอง เช่น ตน้ไมเ้สียดสีกนั ฟ้าผา่ เป็นตน้ หรือจากคนท่ีจุดไฟข้ึนดว้ยวตัถุประสงคต่์าง 

ๆ ในประเทศไทยไม่พบไฟป่าท่ีเกิดโดยความร้อนตามธรรมชาติ ลว้นเกิดจากฝีมือของมนุษยท์ั้งส้ิน 

มนุษยจึ์งเป็นตน้เหตุของไฟป่าท่ีสําคญัยิ่ง สาเหตุท่ีทาํให้เกิดไฟป่าโดยฝีมือของมนุษยท์ั้งตั้งใจหรือ

โดยประมาท ในประเทศไทยแบ่งตามลกัษณะของกิจกรรมและวตัถุประสงคท่ี์เกิดข้ึนไดด้งัน้ี 

1.  ล่าสัตว ์จุดไฟเพื่อใหส้ัตวห์นีออกจากท่ีซ่อนเพื่อสะดวกในการล่า 

2.  เผาไร่ เผากาํจดัวชัพืชเพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกโดยปราศจากการควบคุม ทาํให้ไฟ

ลุกลามเขา้ไปในป่า 

3.  หาของป่าตีผึ้ง เก็บไข่มดแดง ผกัหวาน หน่อไม ้เห็ด ใบตองตึง เก็บฟืน 

4.  เล้ียงสัตว ์จุดไฟเพื่อให้หญา้แตกใบอ่อนเป็นอาหารสัตวใ์นบริเวณใกลพ้ื้นท่ีป่าแลว้

เกิดลุกลามเขา้ไปในป่า 
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5.  นกัท่องเท่ียวก่อกองไฟเพื่อหุงตม้อาหาร ให้แสงสว่าง หรือให้ความอบอุ่น แลว้ดบั

ไม่สนิท เกิดเป็นไฟป่าในท่ีสุด 

6.  ความขดัแยง้ ชาวบา้นอาจเกิดความขดัแยง้กบัหน่วยงานราชการในพื้นท่ี แลว้กลัน่

แกลง้โดยการจุดไฟเผาป่า 

7.  ลกัลอบทาํไม ้เผาทางใหโ้ล่งเตียนเพื่อสะดวกในการลากไม ้

9.  หมอกควนั (Smog) คือ ปรากฏการณ์ท่ีฝุ่ น ควนั และอนุภาคแขวนลอยในอากาศ 

รวมตวักนัในสภาวะท่ีอากาศปิด หมอกควนัเกิดข้ึนไดง่้ายในสภาพอากาศแหง้ (แตกต่างจากหมอกท่ี

สภาพอากาศตอ้งมีความช้ืนสูงพอ) ลกัษณะภูมิประเทศท่ีเอ้ือให้เกิดหมอกควนัปกคลุม ไดแ้ก่ พื้นท่ี

แอ่งกระทะ หรือพื้นท่ีปิดระหวา่งหุบเขา ประกอบกบับรรยากาศเหนือภูมิประเทศนั้นมีขั้นอุณหภูมิ

ผกผนัเกิดข้ึน (Temperature inversion) ตามทฤษฎีมวลอากาศเยน็จะอยู่ใกลพ้ื้นดิน เพราะมีความ

หนาแน่นและมีนํ้ าหนักมากกว่ามวลอากาศร้อน ถ้าหากมวลอากาศร้อน (ท่ีไหลอยู่ด้านบนของ

อากาศเยน็) เคล่ือนตวัอยา่งรวดเร็วและรุนแรงเพียงพอแลว้จะ สามารถปิดกั้นการถ่ายเทความร้อน

และอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศดา้นล่างไม่ใหข้ึ้นมาดา้นบนได ้

สาเหตุของการเกิดหมอกควนั 

สาเหตุหลกัเกิดจากไฟป่า ฝุ่ นละออกจากถนน การก่อสร้าง และเขม่าจากนํ้ามนัดีเซล ทาํ

ใหคุ้ณภาพอากาศแยล่ง ประกอบกบัสภาพภูมิประเทศซ่ึงมีภูเขาลอ้มรอบ ทาํให้มลพิษต่าง ๆ ถูกกกั

ไวแ้ละแผป่กคลุมทัว่เมือง พื้นท่ีในประเทศไทยท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเกิดหมอกควนั ภาคเหนือ

ของประเทศไทย ช่วงเวลาท่ีมกัเกิดหมอกควนัในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นปัญหามลพิษท่ี

เกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและมีปริมาณสูงสุดในเดือนมีนาคม 

พู ล ศิ ริ  ชู ชี พ ( 2 5 4 8 )  ส ถ า บั น ค้ น ค ว้ า แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ นิ เ ว ศ เ ก ษ ต ร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงภยัพิบติัทางธรรมชาติในประเทศไทย ไวว้่า ภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติ หมายถึง มหันตภยัท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลนัเป็นการนาํมาซ่ึงการทาํลายล้างทั้งชีวิตและ

ทรัพยสิ์น และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพดั้งเดิม โดยยากท่ีจะคาดการณ์ได ้ภยัพิบติัทาง

ธรรมชาติในประเทศไทยจาํแนกออกเป็น 8 ประเภท ประกอบดว้ย 

1.  วาตภยั จาํแนกได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

      1.1  วาตภยัจากพายุฤดูร้อน เกิดข้ึนในช่วงฤดูร้อน เกิดจากถูกกระแสอากาศกระทาํ

ให้ลอยข้ึนสู่เบ้ืองบนอย่างรวดเร็ว ทาํให้เกิดการกลัน่ตวัของไอนํ้ าเป็นละอองนํ้ าและมีการเสียดสี
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ระหว่างลม นํ้ ากบัอากาศจนเกิดประจุไฟฟ้า จึงทาํให้ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและอาจมีลูกเห็บทาํ

ความเสียหายไดใ้นบริเวณเล็กๆ ช่วงเวลาสั้นๆ ความเร็วลมประมาณ 50 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

      1.2  วาตภยัจากพายุหมุนเขตร้อน จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน เป็นพายุท่ีเกิดข้ึนเหนือ

ทะเลจีนใต ้และมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตร้อน มีศูนยก์ลางประมาณ 200 กิโลเมตร มีลมพดัเวียน

รอบศูนยก์ลางทิศทวนเขม็นาฬิกาในซีกโลกเหนือ ศูนยก์ลางเป็นวงกลมประมาณ 15-60 กิโลเมตร 

2.  อุทกภยั เกิดจากฝนตกหนกัต่อเน่ืองเป็นเวลานาน มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตร้อน 

มรสุมตะวนัตกเฉียงใตก้าํลงัแรง ร่องความกดอากาศตํ่ากาํลงัแรง และแผน่ดินไหวทาํให้เข่ือนแตก 

อุทกภยัแบ่งได ้2 ประเภท 

     2.1 อุทกภยัจากนํ้ าบ่าไหลหลากและนํ้ าท่วมฉับพลนั เกิดจากฝนตกหนกัติดต่อกนั

หลายชัว่โมง ดินซึมซาบนํ้าไม่ทนั นํ้าฝนไหลบ่าเหนือผวิดินลงสู่พื้นราบอยา่งรวดเร็ว ความแรงของ

นํ้าทาํลายตน้ไม ้อาคาร ถนน สะพาน ชีวติ ทรัพยสิ์น  

     2.2 อุทกภยัจากนํ้ าท่วมขงัและนํ้ าเอ่อนอง เกิดจากนํ้ าในแม่นํ้ า ลาํธารล้นตล่ิง มี

ระดับสูงเกินจากสภาวะปกติ ท่วมและแช่ขงั ทาํให้การคมนาคมชะงัก เกิดโรคระบาด ทาํลาย

สาธารณูปโภค และพืชผลการเกษตร 

3.  ทุกขภิกขภยั ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจาก ฝนแลง้ ไม่ตกตามฤดูกาล มีสาเหตุจาก พายุ

หมุนเขตร้อนเคล่ือนผา่นประเทศไทยน้อย ร่องความกดอากาศตํ่ามีกาํลงัอ่อน มรสุมตะวนัตกเฉียง

ใตมี้กาํลงัอ่อน เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน หรือเกิดปรากฏการณ์เอลนิโนรุนแรง ทาํให้ฝน

นอ้ยกวา่ปกติ ทาํใหผ้ลผลิตการเกษตรเสียหาย 

4.  พายฝุนฟ้าคะนอง ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากฝนฟ้าคะนอง และลมแรง อากาศร้อนลอย

สูงข้ึน อากาศขา้งเคียงไหลเขา้มาแทนท่ี ไอนํ้ากลัน่ตวัเป็นเมฆ ทวีความสูงมากข้ึน มองเห็นคลา้ยทัง่

ตีเหล็กสีเทาเขม้ มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางคร้ังมีลูกเห็บ 

หากตกต่อเน่ืองหลายชั่วโมง อาจเกิดนํ้ าป่าไหลหลาก นํ้ าท่วมฉับพลนั อาจ เกิดพายุลมหมุนหรือ 

พายงุวงชา้งมีลมแรงมาก ทาํความเสียหายบริเวณท่ีเคล่ือนผา่น  

5.  แผ่นดินไหว ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการปลดปล่อยพลงังานใตพ้ิภพ จากการเกิด

ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินเล่ือน แผ่นดินถล่ม และเกิดจากมนุษย ์เช่นระเบิดปรมาณู แผ่นดินไหวใน

ประเทศไทยมกัเกิดข้ึนบริเวณภาคเหนือ มกัเกิดแผ่นดินไหวขนาด 3-4 ริกเตอร์ และเคยเกิดขนาด

ใหญ่สุดท่ีบนัทึกได้ 5.6 ริกเตอร์ ท่ี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วนัท่ี 17 ก.พ.2518 แผ่นดินถล่ม การ
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เคล่ือนท่ีของแผ่นดินและกระบวนการซ่ึงเก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของดินและหิน เน่ืองจากแรงดึงดูด

ของโลก ตามความลาดชนัของลาดเขา 

6. ไฟป่า ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจากมนุษยเ์ป็นส่วนมาก ไดแ้ก่การเผาหาของป่า เผาทาํไร่

เล่ือนลอย เผากาํจดัวชัพืช ส่วนน้อยท่ีเกิดจากการเสียดสีของตน้ไมแ้ห้ง ปลายเดือนกุมภาพนัธ์-ตน้

พฤษภาคม ทาํให้เกิดมลพิษในอากาศมากข้ึน ผงฝุ่ น ควนัไฟกระจายในอากาศทัว่ไป ไม่สามารถ

ลอยข้ึนเบ้ืองบนได ้มองเห็นไม่ชดัเจน สุขภาพเส่ือม พืชผลการเกษตรดอ้ยคุณภาพ แหล่งทรัพยากร

ลดลง  

7.  สึนามิ (Tsunami) เป็นคล่ืนขนาดยกัษท่ี์เกิดจากการแทนท่ีนํ้ าอยา่งรุนแรง ทาํให้มวล

ของนํ้ าเกิดการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูง ในลกัษณะเดียวกนักบัการโยนกอ้นหินลงในนํ้ า แลว้เกิด

ระลอกคล่ืนแผ่ออกจากจุดท่ีกอ้นหินตกกระทบ ปรากฏการณ์ธรรมชาติบางอย่าง ไดแ้ก่ ภูเขาไฟ

ระเบิดในทะเล แผน่ดินไหวหรือแผน่ดินถล่มในทะเล และอุกกาบาต หรือดาวหางท่ีตกลงในทะเล 

จะทาํให้เกิดปรากฏการณ์แทนท่ีนํ้ าในลกัษณะดงักล่าวอยา่งรุนแรง ทาํให้มวลของนํ้ าเคล่ือนท่ีดว้ย

ความเร็วสูง เกิดเป็นคล่ืนสึนามิท่ีมีพลงังานมหาศาลและมีความเร็วสูงมาก ในระหว่างท่ีสึนามิ

เคล่ือนท่ีอยู่ในมหาสมุทรจะมีลกัษณะเป็นคล่ืนใตน้ํ้ า ท่ีเห็นเป็นเพียงระลอกสูงราว 30 เซนติเมตร 

ถึง 1 เมตรเท่านั้น แต่เม่ือสึนามิเคล่ือนท่ีเขา้หาฝ่ัง สู่เขตนํ้ าต้ืน ความเร็วจะลดลง ในขณะท่ีความสูง

ของคล่ืนกลบัยิง่ทวข้ึีน 

8.  แผ่นดินไหว เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ เกิดจากการเคล่ือนตวัโดยฉับพลนัของ

เปลือกโลก ส่วนใหญ่แผน่ดินไหวมกัเกิดตรงบริเวณขอบ ของแผน่เปลือกโลกเป็นแนวแผน่ดินไหว

ของโลก การเคล่ือนตวัดงักล่าว เกิดข้ึนเน่ืองจากชั้นหินหลอมละลาย ท่ีอยูภ่ายใตเ้ปลือกโลก ไดรั้บ

พลงังานความร้อนจากแกนโลก และลอยตวัผลกัดนัให้เปลือกโลกตอนบนตลอดเวลา ทาํให้เปลือก

โลกแต่ละช้ินมีการเคล่ือนท่ีในทิศทางต่าง ๆ กนัพร้อมกบัสะสมพลงังานไวภ้ายใน บริเวณขอบของ

ช้ินเปลือกโลกจึงเป็นส่วนท่ีชนกนั เสียดสีกนั หรือแยกจากกนั หากบริเวณขอบของช้ินเปลือกโลก

ใด ๆ ไม่ผ่านหรืออยู่ใกล้กับประเทศใดประเทศนั้น ก็จะมีความเส่ียงต่อภยัแผ่นดินไหวสูง เช่น 

ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย นิวซีแลนด ์เป็นตน้ 

       2.1.16  แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว 

Kotler (2000) ซ่ึงกล่าวถึง “ภาพลกัษณ์” ว่าเป็นองค์รวมของความเช่ือความคิด และ

ความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงทศันคติ และการกระทาํใด ๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้น จะมี

ความเก่ียวพนัอยา่งสูงกบัภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้น ๆ 
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เกรียงศกัด์ิ (2540, น. 83) ไดก้ล่าวถึง ภาพลกัษณ์วา่ กวา่จะเกิดภาพลกัษณ์ข้ึนได ้ตอ้ง

อาศยัเวลาอนัยาวนาน ประกอบกบัความเพียรพยายามสะสมเพิ่มพูนข้ึนทีละนอ้ย จนหยัง่รากฐานท่ี

มัน่คงแน่นหนาอยู่ในจิตใจความรู้สึกนึกคิดและทศันคติของคนทัว่ไป เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากความ

ประทบัใจอย่างแทจ้ริง แต่การมองภาพลกัษณ์ดว้ยความเป็นจริงนั้นเปรียบเสมือนเหรียญซ่ึงมีสอง

ดา้น ถา้จะเปรียบดา้นหน่ึงเป็นบวกอีกดา้นหน่ึงเป็นลบ ซ่ึงภาพลกัษณ์ของบุคคลหรือสถาบนัใดจะ

เป็นเช่นไร สังคมจะเป็นผูต้ดัสินตามหลกัเกณฑ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีไดป้ฏิบติัสืบต่อกนั

มา โดยทัว่ไปแลว้ภาพลกัษณ์ในสายตาของคนส่วนใหญ่คือ ภาพท่ีดีต่อความรู้สึกนึกคิดจะเกิดข้ึน

ได้จากความเช่ือถือ และศรัทธาของประชาชน แต่ภาพลักษณ์ของบุคคลใดจะเป็นเช่นไรนั้ น

ยอ่มข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ขอ้มูล หรือข่าวสารท่ีคนทัว่ไปไดรั้บจะประทบัใจหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บั

พฤติกรรม 

Mackay and Fesenmaier (1997) ท่ีกล่าววา่ “ภาพลกัษณ์” คือ การรวบรวมความเช่ือ

และความประทบัใจ โดยอาศยักระบวนการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของแหล่งท่ีมาประเภทต่าง ๆ อยู่

ตลอดเวลา อนัเป็นผลต่อความนึกคิดยอมรับท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 

พงษเ์ทพ (2537, น. 124-125) ไดจ้าํแนกประเภทของภาพลกัษณ์ไว ้ดงัน้ี 

1.  ภาพลกัษณ์ซอ้น (multiple image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีตั้งมาจากสมมติฐานวา่บุคคลใน

สังคมนั้นมาจาก “ร้อยพอ่ พนัแม่” มาจากแหล่งต่าง ๆ มีความรู้ ความเช่ือ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม

การศึกษาและอ่ืน ๆ ท่ีต่างกนั โดยเฉพาะมีความรู้และประสบการณ์ต่อองคก์รต่างกนั ดงันั้นจะหวงั

ว่าสมาชิกในสังคมจะมีภาพลกัษณ์ขององค์กรหน่ึงเหมือนกนัจึงเป็นไปไม่ได ้ยิ่งไปกว่าน้ีในตวั

บุคคลหน่ึงก็อาจมีทั้งภาพลกัษณ์ในทางบวก (ต่อเร่ืองหน่ึง) และภาพลกัษณ์ในทางลบอีกเร่ืองหน่ึง 

ไดเ้ช่นกนั 

2.  ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั (current image) เป็นภาพลกัษณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบนั ซ่ึง

อาจเป็นภาพลกัษณ์เชิงลบหรือบวกก็ได ้จะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเกิดมาโดยธรรมชาติหรือโดยเจตนาก็

ตาม หน้าท่ีของผู ้บริหารจะต้องหาภาพลักษณ์ปัจจุบันให้ได้ เม่ือพบภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีจะได้

ปรับเปล่ียนให้ดีข้ึน หรือพบภาพลกัษณ์ท่ีผิดเพี้ยนจากส่ิงท่ีตอ้งการก็อาจนาํไปพิจารณา ตดัสินใจ

ต่อไปได ้

3.  ภาพลกัษณ์กระจกเงา (mirror image) ก็เปรียบไดก้บัเวลาท่ีคนเราส่องกระจก เขาก็

จะเห็นภาพของตวัเองในกระจก ในภาพนั้นเขาอาจมองวา่สวย สง่างามดี หรือตรงลกัษณะใดก็ได้

ตามความนึกคิดของเขา ในกรณีน้ีก็เช่นกนั ผูบ้ริหารอาจมองว่าองค์กรไดท้าํโน่น ทาํน่ีดีมากแล้ว 
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ดงันั้นภาพลกัษณ์ขององค์กรจึงน่าจะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงความเป็นจริงจะเป็นเช่นไรก็เป็นอีก

กรณีหน่ึง ทั้งน้ีประชาชนกลุ่มเป้าหมายอาจมองอะไรท่ีแตกต่างจากผูบ้ริหารก็ได ้

4.  ภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนา (wish image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ีผูบ้ริหารและหรือ

พนกังานมีความตอ้งการจะให้องค์กรของตนเป็นเช่นนั้น เช่น เป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม เป็นองคก์รท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นองคก์รท่ีให้คาํตอบแบบท่ียุติธรรมแก่พนกังาน เป็นตน้ 

การกาํหนดความปรารถนาเปรียบเสมือนการทาํตามเป้าประสงค์ของงานท่ีเราจะได้ เพื่อบรรลุ

เป้าประสงคน์ั้น ๆ 

5.  ภาพลกัษณ์สูงสุดท่ีทาํได ้(optimum image) หมายถึง ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ตระหนกัในความจริงและการมีความเขา้ใจ การรับรู้ (perception) ของผูรั้บข่าวสาร อุปสรรคของ

การใช้ส่ือมวลชน และส่ือท่ีเราควบคุมได ้และสภาพแวดลอ้มท่ียากท่ีจะควบคุม และอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีพึงปรารถนาได้ ดงันั้น ภาพลกัษณ์ชนิดน้ีจึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ี

ผูเ้ก่ียวขอ้ง รู้จกัประมาณตนและตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจนไม่ทาํให้การกาํหนดภาพลกัษณ์ท่ีพึง

ปรารถนา มีความสูงมากเกินความเป็นจริง 

6.  ภาพลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง (correct and incorrect image) เป็นภาพลกัษณ์ท่ี

เกิดข้ึนไม่ตรงกบัความเป็นจริง อาจเป็นเพราะเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (ข่าวลือ อุบติัเหตุ

ฯลฯ) และหรือกระบวนการส่ือสาร และหรือการรับรู้ของผูรั้บสาร และเม่ือเกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่

ถูกตอ้งแล้วก็จาํเป็นตอ้งมีการแก้ไขภาพลกัษณ์ให้ถูกตอ้งต่อไป ภาพลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งน้ีคล้ายกบั

ภาพลกัษณ์ปัจจุบนั แต่จะต่างกนัท่ีภาพลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งได้มีการปรับเปล่ียนจากภาพลกัษณ์ท่ีไม่

ถูกตอ้งมาก่อนระยะหน่ึงแลว้ 

7.  ภาพลกัษณ์สินคา้ / บริการ (product / service image) สินคา้หรือบริการก็มี

ภาพลกัษณ์ของตวัเอง เช่นเดียวกบัองค์กร สินคา้หรือบริการบางอย่างอาจมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ค่อยดี 

(เช่น บุหร่ีหรือ สถานอาบอบนวด) แต่สินคา้หรือบริการบางอยา่งกลบัมีภาพลกัษณ์ในทางตรงกนั

ขา้ม (เช่นยาสีฟัน โรงพยาบาล) เม่ือสินคา้/บริการท่ีองค์กรมีไม่ว่าจะมีภาพลกัษณ์เชิงลบหรือเชิง

บวก หรือกลาง ๆ ก็ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรุงแต่งให้มีภาพลกัษณ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นท่ียอมรับ

มากข้ึนจากสังคม นอกจากน้ีภาพลกัษณ์ขององคก์รจะเป็นเช่นไร ภาพลกัษณ์สินคา้ ก็จะเป็นความ

เก่ียวพนัเป็นอยา่งมาก 
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8.  ภาพลักษณ์ตราสินค้า (brand image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายกับ

ภาพลกัษณ์สินคา้เพียงแต่กรณีเป็น “ตราสินคา้” หรือ “Logo” “สัญลกัษณ์” เช่น ตรางู สัญลกัษณ์ 

“ดอกบวั” “DOMON” เป็นตน้ 

9.  ภาพลกัษณ์องคก์ร (corporate image) เป็นภาพลกัษณ์ขององคก์รใดองคก์รหน่ึงโดย

เนน้ภาพรวมทั้งหมดขององคก์ร โดยรวมถึงสินคา้ ยี่ห้อสินคา้ ระบบการบริหารบริษทั ความมัน่คง

การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพความรับผดิชอบต่อสังคม ฯลฯ 

10.  ภาพลกัษณ์สถาบนั (institutional image) ซ่ึงคลา้ยกบัภาพลกัษณ์องคก์ารดงักล่าว

ขา้งตน้ เพียงแต่มุ่งมองเฉพาะตวับริษทั หรือตวัสถาบนั ความรับผิดชอบของสถาบนัท่ีมีต่อสังคม 

ความเป็นสถาบนัท่ีมัน่คงเจริญกา้วหนา้ แต่ทั้งน้ีจะไม่มุ่งมองในเชิงธุรกิจการคา้ หรือการตลาด หรือ

ตราสินคา้อะไรทั้งส้ิน นอกจากบทบาทหรือพฤติกรรมของสถาบนัอยา่งเดียว 

โดยทัว่ไปแล้ว ภาพลกัษณ์เกิดข้ึนหรือประกอบข้ึนจากอิทธิพลของ 2 ปัจจยัหลกัคือ 

ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factors) อนัเป็นลกัษณะเฉพาะ (ทางสังคมและจิตวิทยา) ของแต่ละ

บุคคลและปัจจยักระตุน้ (stimulus factors) ซ่ึงเกิดจากส่ิงเร้าภายนอก และวตัถุทางกายภาพตามแต่

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ดงัภาพซ่ึงแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทัว่ไปของกระบวนการเกิดภาพลกัษณ์ 

(image formation process) ของแหล่งท่องเท่ียว (Baloglu and McCleary, 1999) 

ตารางที ่2.2  แบบจาํลองโครงสร้างทัว่ไปของกระบวนการเกิดภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ปรับปรุงจาก Baloglu and McCleary (1999) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

(Personal Factors) 

• ทางจิตวทิยา (Psychological) 

- ค่านิยม (Values) 

- แรงจูงใจ (Motivations) 

- บุคลิกภาพ (Personality) 

• ทางสงัคม (Social) 

- อาย ุ(Age) 

- การศึกษา (Education) 

- สถานภาพการสมรส 

(Marital Status) 

- อ่ืน ๆ (Others) 

ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทีย่ว 

(Destination Image) 

• ดา้นการเขา้ใจ/รับรู้ 

(Perceptual/Cognitive) 

• ดา้นความรู้สึก 

(Affective) 

• ทั้งการเขา้ใจ/รับรู้ และ 

ความรู้สึก(Global) 

ปัจจยักระตุ้น 
(Stimulus Factors) 

• แหล่งขอ้มูลข่าวสาร 

(Information Sources) 

- ปริมาณ (Amount) 

- ประเภท (Type) 

• การมีประสบการณ์มาก่อน 

(Previous Experience) 

• วธีิการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

(Distribution) 
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เม่ือพิจารณาแบบจาํลองโครงสร้างทั่วไป ของกระบวนการเกิดภาพลักษณ์แหล่ง

ท่องเท่ียวในภาพแลว้ จะพบวา่ ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียว (destination image) มีทั้งองคป์ระกอบท่ี

เก่ียวกบัการรับรู้ หรือความรู้ (perceptual/cognitive) ซ่ึงเป็นความรู้และความเขา้ใจท่ีบุคคลมีต่อบาง

ส่ิงบางอยา่ง และองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัความรู้สึก (affective) ซ่ึงก็คือความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น

รวมทั้งองคป์ระกอบโดยรวมระหวา่งการรับรู้ หรือความรู้ และความรู้สึก (global) ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ประเมินคุณค่าทั้งจากองคป์ระกอบเชิงการรับรู้ และองคป์ระกอบเชิงความรู้สึกนัน่เอง ในดา้นปัจจยั

ต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดเป็นภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวนั้น พบวา่ มีปัจจยัหลกั ๆ อยู ่2 ดา้นดว้ยกนั 

คือ ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factors) ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัทางจิตวิทยา(psychological) ประกอบไป

ดว้ย ค่านิยม (value) แรงจูงใจ (motivations) และบุคลิกภาพ(personality) โดยพบว่าแรงจูงใจมี

ความสัมพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเชิงความรู้สึกมากท่ีสุด (Baloglu and McCleary, 

1999) ส่วนปัจจยัทางสังคม (social) คือ การรวบรวมลกัษณะทางประชากรศาสตร์ในดา้นต่าง ๆ 

อาทิ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส และอ่ืน ๆ เข้าเป็นเง่ือนไขหรือตัวกลั่นกรองขั้นต้นใน

กระบวนการรับรู้ ซ่ึงพบขอ้สังเกตว่าตวัแปรดา้นอายุ (age) และการศึกษา (education) มีแนวโน้ม

เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการกาํหนดภาพลกัษณ์สําหรับปัจจยักระตุน้ (stimulus factors) พิจารณา

ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลข่าวสาร (information sources) ทั้งในแง่ของปริมาณ (amount) และประเภท 

(type) รวมทั้งพิจารณาจากการมีประสบการณ์มาก่อน (previous experience) ของแต่ละบุคคล 

ตลอดจนรูปแบบ หรือวธีิการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร(distribution) ท่ีแต่ละบุคคลไดรั้บ ปัจจยักระตุน้

เหล่าน้ีเป็นส่ิงเร้าท่ีมาจากภายนอก โดยท่ีปริมาณและประเภทของแหล่งขอ้มูลข่าวสารนั้น จะเป็น

ปัจจยัท่ีสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของภาพลกัษณ์เชิงการรับรู้ของบุคคล 

โบลด้ิง (Kenneth E. Boulding, 1975) กล่าวถึงลกัษณะการก่อตวัของภาพลกัษณ์ต่อส่ิง

ใดส่ิงหน่ึงในตวัปัจเจกบุคคล วา่เกิดจากการผสมผสานระหวา่งองค์ประกอบดา้นความรู้ ดา้นการ

รับรู้ ดา้นความรู้สึก และดา้นการกระทาํของบุคคล เกิดเป็นภาพของโลกท่ีบุคคลนั้น ๆ ไดรั้บเป็น

ประสบการณ์เฉพาะตน ส่ิงท่ีปัจเจกบุคคลสังเกตไม่ว่าจะสังเกตโดยตรงหรือโดยออ้ม จะรับรู้ผ่าน

ประสาทสัมผสัทั้งหา้ผา่นส่ือต่าง ๆ ทั้งส่ือบุคคล ส่ือมวลชน และส่ือกิจกรรม กระบวนการรับรู้ของ

แต่ละบุคคลจะตอ้งตีความหรือใหค้วามหมายแก่ส่ิงท่ีตนสังเกตแลว้นาํไปแยกแยะลกัษณะ ประเภท 

ความแตกต่างของส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงการให้ความหมายหรือการตีความของบุคคลจะสัมพนัธ์กบัพื้นฐาน

ประสบการณ์เดิม ทศันคติ ค่านิยม ของแต่ละคน เกิดเป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น ๆ พฒันาข้ึน

เป็นความผกูพนัท่ีจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบส่ิงนั้น ๆ บุคคลอาจไม่แสดงความรู้สึก
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เหล่าน้ีออกมา แต่ก็พร้อมท่ีจะแสดงออกไดเ้สมอ เม่ือแสดงออกจะแสดงเป็นการกระทาํท่ีมีทิศทาง

ดว้ย กล่าวคืออาจเป็นการแสดงออกทางดา้นบวกหรือด้านลบก็ได ้การก่อตวัของภาพลกัษณ์ตาม

แนวคิดของโบลด้ิงดงักล่าวขา้งตน้ ช้ีให้เห็นว่าภาพลกัษณ์มีองค์ประกอบหลกั 4 ส่วนท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งไม่อาจแบ่งแยกได ้คือ 

1. องคป์ระกอบดา้นการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นส่ิงท่ีบุคคลไดจ้ากการสังเกต

โดยตรง แลว้นาํส่ิงนั้นไปสู่การรับรู้เป็นเบ้ืองแรก จะไดภ้าพของส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ของส่ิงท่ีรับรู้ ซ่ึง

อาจจะเป็นบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ ความคิด หรือส่ิงของต่าง ๆ  

2. องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นความรู้เก่ียวกบั

ลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของส่ิงต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการสังเกตและการรับรู้  

3. องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective Component) ไดแ้ก่ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

ต่อส่ิงต่าง ๆ อาจเป็นความรู้สึกผูกพนั ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ ตอ้งการหรือไม่

ตอ้งการ ฯลฯ  

4. องคป์ระกอบดา้นการกระทาํ (Action Component) เป็นความมุ่งหมายหรือเจตนาท่ี

เป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื่อตอบโตส่ิ้งท่ีมากระตุน้หรือส่ิงเร้าให้บุคคลเกิดการรับรู้ นัน่คือ การท่ี

บุคคลตอบสนองเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกอย่างใดอย่างหน่ึงเม่ือได้รับส่ิงกระตุ้น 

องคป์ระกอบประเภทน้ีเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบดา้นความรู้และดา้นความรู้สึก 

ในกระบวนการตัดสินใจเดินทางมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละบุคคลนั้ น มี

ความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบเชิงการตระหนกัรู้ (awareness) ซ่ึงหมายถึง ขอ้มูลข่าวสารท่ีบุคคลมี

ความเช่ือถือเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว องคป์ระกอบเชิงทศันคติ (attitude) หมายถึง ความรู้สึกในเชิง

กา รประ เ มิน ท่ี บุค ค ล มี ต่อแหล่ ง ท่อง เ ท่ี ย วนั้ น  ๆ  แล ะอง ค์ประ กอบ เ ชิง ค วา ม ค าดหวัง 

(expectations)ซ่ึงหมายถึง ประโยชน์ท่ีบุคคลคาดวา่จะไดรั้บจากการไปเยือนยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้น 

ๆ (Moutinho,2000) ลกัษณะความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.3  แบบจาํลองกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ของนกัท่องเท่ียว 

1 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ปรับปรุงจาก Fakeye and Crompton (1991) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ กล่าวไวโ้ดย อมัพร จนัทร์แก้ว (2540) ว่า

ลกัษณะต่าง ๆ ของบุคคลมีมากมาย และสังเกตไดย้าก เราจึงมกัพบเสมอว่าขอ้สรุปท่ีบุคคลกลุ่ม

หน่ึงสรุปได ้แตกต่างจากของอีกกลุ่มหน่ึงอยา่งส้ินเชิง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ทั้ง 2 กลุ่มไดส้ังเกตตวัอยา่ง

นั้น ๆ มามากน้อยแตกต่างกนัเพียงใด การรับรู้ภาพลกัษณ์นั้นเกิดไดท้ั้งจากประสบการณ์ทางตรง 

และทางออ้ม โดยผา่นทางส่ือต่าง ๆ ดงัน้ี  

1.  ส่ือการศึกษา เช่น แบบเรียน รายการวทิย-ุโทรทศัน์ คาํสอน คาํแนะนาํ 

2.  ส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

3.  คาํบอกเล่าท่ีสืบต่อกนัมา เช่น จากบิดามารดา ญาติพี่นอ้ง เพื่อน 

       2.1.17  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียว 

Belch and Belch (2001) กระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication process) หมายถึง

ระบบซ่ึงแหล่งข่าวสาร (ผูส่้งข่าวสาร) ส่งข่าวสารไปยงัผูรั้บ หรือหมายถึงการแสดงวิธีการซ่ึงแหล่ง

ข่าวสารพยายามเขา้ถึงผูรั้บข่าวสาร โดยอาศยัข่าวสาร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแบบจาํลองการส่ือสาร เพื่อให้

เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการส่ือสารในแต่ละขั้นตอนมากยิ่งข้ึน โดยศึกษาจากแบบจาํลอง

พื้นฐานเบ้ืองตน้ท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบของกระบวนการส่ือสารประกอบดว้ย 

ภาพลกัษณ์จากแหล่งขอ้มูล 

ข่าวสารทัว่ไปข่าวสารทัว่ไป 

แรงจูงใจในการเดินทาง 

ภาพลกัษณ์จากการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ 

การสืบคน้ขอ้มูลข่าวสาร การประเมินภาพลกัษณ์ และผลท่ีจะไดรั้บจากแหล่งท่องเท่ียว 

การเลือกแหล่งท่องเท่ียว 

การมาเยอืนแหล่งท่องเท่ียว และพฒันาภาพลกัษณ์ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 
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ข่าวสาร 

ส่ือ 

1.  องค์ประกอบท่ีแสดงผูมี้ส่วนร่วมหลักสําคัญในกระบวนการส่ือสาร คือ ผูส่้ง

ข่าวสาร กบัผูรั้บข่าวสาร 

2.  องคป์ระกอบของเคร่ืองมือส่ือสารสาํคญั คือ ข่าวสาร และช่องทางข่าวสาร 

3.  องค์ประกอบแสดงหน้าท่ีและกระบวนการส่ือสารสําคญั คือ การเข้ารหัส การ

ถอดรหสั การตอบสนอง และขอ้มูลยอ้นกลบั 

4.  องคป์ระกอบสุดทา้ย คือ ส่ิงรบกวน 

ตารางที ่2.4  ตารางแสดงกระบวนการติดต่อส่ือสาร  

 

 

  

 

 

 

 

       

1.  ผูส่้งข่าวสาร (Sender) หมายถึง บุคคลหรือองคก์ร ซ่ึงมีขอ้มูลข่าวสารท่ีจะส่งไปยงั

อีกบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกนั ผูส่้งข่าวสารอาจเป็นบุคคล

คนเดียว เช่น พนกังานขาย บุคคลท่ีจา้งมาเป็นผูแ้ถลงข่าวแทน หรือผูมี้ช่ือเสียง หรืออาจจะไม่ใชต้วั

บุคคล เช่น อาจเป็นบริษทัหรือองคก์ารท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นผูส่้งข่าวสาร เน่ืองจากผูส่้งข่าวสารมีอิทธิพล

เหนือจิตใจต่อผูรั้บข่าวสาร ดงันั้น นกัการตลาดจึงจาํเป็นจะตอ้งพิจารณาเลือกผูส่้งข่าวสารอย่าง

พิถีพิถนั จะตอ้งเป็นคนท่ีผูรั้บข่าวสารมีความเช่ือถือในด้านความรู้ความสามารถ ความไวว้างใจ 

หรือมีความเก่ียวข้องอย่างใดอย่างหน่ึง กระบวนการส่ือสารจะเร่ิมจากผูส่้งข่าวสารเลือกคาํพูด 

สัญลกัษณ์ รูปภาพหรือส่ิงอ่ืน ๆ เพื่อแสดงเป็นข่าวสารส่ือความหมายถ่ายทอดไปยงัผูรั้บ 

2.  การเขา้รหสั (Encoding) หมายถึง การใส่ความคิด ความรู้สึก หรือขอ้มูลข่าวสารใน

รูปของสัญลักษณ์แสดงความหมาย (Symbolic form) โดยถือหลักว่าผูรั้บข่าวสารจะสามารถ

ถอดรหัส หรือเข้าใจความหมายได้ตรงกันอย่างท่ีคิด ดังนั้ น คาํพูดท่ีใช้ สัญญาณต่าง ๆ หรือ

สัญลกัษณ์ท่ีจะนาํมาใช้เพื่อส่ือความหมายถ่ายทอดความคิด จึงควรเป็นส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายคุน้เคย 

และเขา้ใจเป็นอยา่งดี 

ผูส่้งสาร การเขา้รหสั การถอดรหสั ผูส่้งสาร 

ส่ิงรบกวน 

ขอ้มูลป้อนกลบั การตอบสนอง 
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3.  ข่าวสาร (Massage) หมายถึง ขอ้ความหรือสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีจดัทาํข้ึนโดยผ่าน

กระบวนการเขา้รหสั เพื่อท่ีจะส่งไปยงัผูรั้บ ข่าวสารอาจอยูใ่นรูปของคาํพูดหรือไม่ใช่คาํพูด อาจจะ

อยู่ในรูปของขอ้เขียนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรืออยู่ในรูปสัญลกัษณ์หรือสัญญาณต่าง ๆ อย่างใด

อยา่งหน่ึง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัส่ือหรือช่องทางข่าวสารท่ีจะนาํมาใช ้ซ่ึงจะตอ้งจดัทาํให้

สอดคลอ้งกนั 

4.  ช่องทางข่าวสาร/ส่ือ (Channels/Media) หมายถึง ตวักลางหรือส่ือท่ีนาํมาใช้เป็น

ช่องทางเพื่อช่วยส่งข่าวสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

     4.1  ส่ือประเภทท่ีใช้บุคคล (Personal media) ไดแ้ก่ พนกังานขายของบริษทัหรือ

ตวัแทนขาย รวมทั้งผูน้าํทางความคิด (Opinion leader) ส่ือประเภทท่ีใชบุ้คคลเป็นตวักลางในการ

ติดต่อ คือ การใช้บุคคลติดต่อแบบเผชิญหน้ากนั กบับุคคล หรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงานขาย

เสนอการขายแก่ผูซ้ื้อหรือลูกคา้ท่ีมุ่งหวงั ดว้ยการอธิบายหรือช้ีแจงดว้ยวาจา และเชิญชวนให้เกิด

การซ้ือ ส่ือทางดา้นสังคมท่ีถือเป็นช่องทางการถ่ายทอดข่าวสารท่ีสําคญั เช่น เพื่อนฝูง เพื่อนบา้น

ใกลเ้คียง เพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในครอบครัว ส่ือทางสังคมเหล่าน้ีใช้วิธีการถ่ายทอดข่าวสาร

แบบ “พดูปากต่อปาก” ซ่ึงบางคร้ังเป็นแหล่งข่าวท่ีมีอาํนาจและมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคเป็นอยา่งยิง่ 

     4.2  ส่ือประเภทท่ีไม่ใช่บุคคล (Non-personal media) หรือส่ือมวลชน (Mass media) 

ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วทิย ุจดหมายตรง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (Billboards) นิตยสาร หรือ

ป้ายโฆษณาเคล่ือนท่ี โดยส่ือประเภทน้ีจะใชเ้ม่ือตอ้งการส่ือสารกบัคนจาํนวนมาก 

5.การถอดรหัส (Decoding) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแปลข่าวสารท่ีได้รับ

จากผูส่้ง เป็นการรับรู้หรือเป็นความเขา้ใจของผูรั้บข่าวสาร การถอดรหัสเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ

ตรงกนั ข้ึนอยูก่บั กรอบแห่งการอา้งอิง (Field of experience) ซ่ึงหมายถึง ประสบการณ์ท่ีผา่นมา 

การรับรู้ ทศันคติ และคุณค่าต่าง ๆ ท่ีนํามาใช้ในสถานการณ์การส่ือสารนั้น จะตอ้งมีส่วนร่วม

ตรงกนั ยิ่งมีขอบข่ายของประสบการณ์ตรงกนัหรือซ้อนกนัมากเท่าไร ก็ยิ่งจะทาํให้การส่ือสาร

ประสบผลสาํเร็จมีประสิทธิผลมากข้ึน 

6.  ผูรั้บข่าวสาร (Receiver/Audience) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ผูซ่ึ้งผูส่้งข่าวสาร

ตอ้งการส่งข่าวสารไปถึง เพื่อให้เกิดความรับรู้ร่วมกนั โดยทัว่ไปผูรั้บข่าวสารจะเป็นผูบ้ริโภค หรือ

กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็นผูอ่้าน ผูฟั้ง หรือผูเ้ห็นข่าวสารต่าง ๆ ท่ีส่งออกไปผา่นช่องทางต่าง ๆ  

7.  การตอบสนอง (Response) หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีผูรั้บข่าวสารแสดงออกมาภายหลงั

จากการได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง หรือได้อ่านข่าวสารท่ีได้รับ การตอบสนองอาจมีลกัษณะทั้งท่ีเป็น
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พฤติกรรมท่ีเปิดเผยสังเกตเห็นได ้เช่น ตดัสินใจสั่งซ้ือสินคา้ท่ีโฆษณาทางโทรทศัน์ หลงัจากไดฟั้ง

โฆษณาจบลง หรืออาจมีพฤติกรรมท่ีซ่อนเร้น ปิดบงั ไม่สามารถสังเกตเห็นได ้เช่น เก็บขอ้มูลไวใ้น

ความทรงจาํ หรือเกิดความสนใจในผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายมากข้ึน 

8.  ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของผูรั้บข่าวสารท่ีส่งกลบั

คืน มายงัผูส่้งข่าวสาร ซ่ึงมีหลายรูปแบบ เช่น ในกรณีการขายโดยพนกังานขาย ขอ้มูลป้อนกลบัของ

ลูกค้าอาจพิจารณาสังเกตเห็นได้จากอากัปกิริยา สีหน้า และคําพูดต่าง ๆ การตั้ งค ําถาม การ

วิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความขดัแยง้ หรือโตเ้ถียง ขอ้มูลป้อนกลบัเหล่าน้ีจะสามารถรับไดท้นัที 

อนัจะเป็นประโยชน์เพื่อจะไดน้าํไปปรับปรุงแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงเน้ือหาข่าวสารให้เหมาะสมใน

โอกาสต่อไป ขอ้มูลยอ้นกลบัจึงเป็นตวัประเมินผลความสาํเร็จของกระบวนการส่ือสาร 

9.  ส่ิงรบกวน (Noise) หมายถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีเข้ามาแทรกแซงในช่วงใดช่วงหน่ึงใน

กระบวนการส่ือสาร อนัเป็นอุปสรรคขดัขวาง สร้างปัญหาทาํให้การถ่ายทอดแลกเปล่ียนข่าวสาร

เกิดการสะดุดชะงกัไม่สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ตวัอย่างส่ิงรบกวนในช่องทางการส่ือสาร 

เช่น คล่ืนรบกวนทางวิทยุ สัญญาณภาพทางโทรทศัน์ขดัข้อง ส่ิงรบกวนทางด้านผูรั้บและผูส่้ง

ข่าวสาร อนัเกิดจากการเข้ารหัสและการถอดรหัสไม่ตรงกัน อนัเป็นผลเกิดจากขอบข่ายของ

ประสบการณ์ไม่มีส่วนท่ีร่วมกัน ทําให้เกิดใช้สัญญาณ สัญลักษณ์ หรือคาํพูดไม่สามารถส่ือ

ความหมายเขา้กนัได ้การส่ือสารท่ีประสบผลสําเร็จ จาํเป็นจะตอ้งขจดัส่ิงรบกวนเหล่าน้ีให้อยู่ใน

ระดบันอ้ยท่ีสุด จึงจะทาํใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ  

Robert T. Reilly (1990) การส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวนั้นประกอบไปดว้ยวตัถุประสงค์

หลายอย่าง อาทิ เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อโนม้น้าวใจ เพื่อเปล่ียนแปลงทศันคติหรือความคิดเห็น 

เพื่อเสริมความเช่ือให้มัน่คงยิ่งข้ึน และท่ีสําคญัท่ีสุดก็คือ เพื่อให้ผูรั้บสารเกิดการเดินทางท่องเท่ียว 

ซ่ึงการจะทาํใหผู้รั้บสารเกิดพฤติกรรมดงักล่าวข้ึนไดน้ั้นผูส่้งสารควรคาํนึงถึงเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  จุดดึงดูดใจในเร่ืองเหตุผลและอารมณ์ (Rational Versus Emotional Appeals) ในการ

เลือกใชจุ้ดดึงดูดใจในเร่ืองเหตุผลและอารมณ์น้ีไม่ไดมี้กฎตายตวัวา่ ผูส่้งสารควรจะใชอ้ยา่งไร ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัผูส่้งสารท่ีจะตอ้งเลือกพิจารณาเอาเองว่าในสารท่ีส่งไปแต่ละคร้ังนั้น ควรจะมีส่วนผสม

ของจุดดึงดูดใจในเร่ืองใดมากนอ้ยเท่าไร เช่น การโฆษณาการเท่ียวเรือสําราญอาจช้ีให้เห็นว่าเป็น

การเดินทางท่ีโรแมนติคและชวนฝัน ในขณะเดียวกันก็อาจช้ีให้เห็นถึงราคาท่ีคุ้มค่าและความ

ปลอดภยัท่ีจะไดรั้บจากการเท่ียวควบคู่กนัไปดว้ย 
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2.  แรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีทาํให้มนุษย์เกิดการกระทาํหรือความ

เช่ือมัน่ นกัสังคมวิทยาไดแ้บ่งแรงจูงใจออกเป็นแรงจูงใจขั้นพื้นฐาน (Primary Motive) ซ่ึงเกิดจาก

ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของคนเรา เช่น ความหิว ความกระหาย ความเจ็บปวด และแรงจูงใจท่ีเกิด

จากการเรียนรู้ (Secondary Motive) ซ่ึงแรงจูงใจประเภทน้ีเป็นส่ิงท่ีนกัส่ือสารเพื่อการท่องเท่ียวควร

ให้ความคาํนึงถึง เพราะคนเราเดินทางท่องเท่ียวก็เพราะความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้และพบเห็นส่ิง

ใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิดความต้องการในเร่ืองของสุขภาพ ความพอใจ และการต้องการความ

สะดวกสบายตามมา 

3.  การรับรู้ (Perception) การรับรู้ คือ การท่ีบุคคลแต่ละคนตีความสารหรือขอ้มูลท่ีถูก

ส่งออกไปตามความรู้สึก ประสบการณ์ และความคิดเห็นส่วนตวั เช่น การลดราคาของโรงแรม

หอ้งพกับางคนอาจรู้สึกดีท่ีจะไดห้อ้งพกัในราคาถูกลง ในขณะท่ีบางคนอาจรู้สึกวา่การลดราคาอาจ

เป็นการลดคุณภาพลงดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองการส่ือสารการท่องเท่ียวให้ความเห็นวา่การส่ือสารท่ีไม่

ประสบความสําเร็จนั้น ส่วนหน่ึงมาจากการตีความท่ีผิดไปของผูรั้บสารซ่ึงไม่ตรงกบัท่ีผูส่้งสาร

ตอ้งการจะส่ือออกไป ดงันั้นผูส่้งสารท่ีดีจึงตอ้งรู้วา่จะตอ้งส่งสารอยา่งไรใหก้บัผูรั้บสารแบบไหน 

4.  การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้คือความสามารถท่ีเราไดรั้บมาจากประสบการณ์ใน

ชีวิต ซ่ึงการเรียนรู้น้ีสามารถทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมบางอยา่งของคนเราได ้เช่น เดิม

เราอาจจะเคยชอบการเท่ียวแบบ Group Tour แต่หลงัจากไดล้องไปเท่ียวแบบขบัรถลุยเอง เราจึง

เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีไดรั้บวา่เราชอบการเท่ียวแบบหลงัมากกวา่แบบแรก 

5.  การโน้มน้าวใจ (Persuasion) ผูส่้งสารจาํเป็นตอ้งใช้การโน้มน้าวใจลูกค้าเกือบ

ตลอดเวลาในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงส่ิงท่ีควรรู้ 2 ส่ิงในการโนม้นา้วใจลูกคา้ก็คือ 

     5.1  พยายามเก็บหรือหาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มตลาดเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด เช่น คาํ

วิจารณ์ของนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเยือน แหล่งท่องเท่ียวของผูส่้งสาร หรือพยายามคน้หาวา่อะไรคือ

แรงจูงใจใหผู้รั้บสารเดินทางมาเท่ียว รวมทั้งพิจารณาถึงการรับรู้ท่ีเขามีต่อแหล่งท่องเท่ียวท่ีโฆษณา 

เพื่อท่ีเราจะได้ออกแบบสารให้ตรงกบัความตอ้งการของเขา ดงันั้นการรับรู้ (Perception) จึงเป็น

เร่ืองสาํคญัในการโนม้นา้วใจใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียว 

     5.2  อย่าส่ือสารโดยใช้ตวัเรา (ผูส่้งสาร) เป็นหลัก การโน้มน้าวใจจะเกิดข้ึนได้ก็

ต่อเม่ือเราออกแบบสารโดยคาํนึงถึงผูรั้บสารเป็นหลกัมากกวา่ เช่น การโฆษณาวา่บริษทัของเราได้

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพิ่ม ซ่ึงจะช่วยให้จองตัว๋การเดินทางไดเ้ร็วและสะดวกข้ึน ผูรั้บสารย่อม

สนใจมากกวา่การบอกใหรู้้วา่เราไดติ้ดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มในบริษทัเพียงอยา่งเดียว 
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6.  ความคิดเห็นของสาธารณชน (Public opinion) ในการส่ือสารเพื่อคนจาํนวนมาก

หรือท่ีเรียกว่าการส่ือสารมวลชนนั้ น ผูส่้งสารจาํเป็นต้องคาํนึงถึงเร่ืองของความคิดเห็นของ

สาธารณชนด้วย ซ่ึงความคิดเห็นของสาธารณชนก็คือ ความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนท่ีมีต่อ

เร่ืองราวประเด็นใดประเด็นหน่ึงในสังคม การส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจจึงเขา้มามีบทบาทในการโนม้

นา้วใจ ความคิดเห็นของสาธารณชนในเร่ืองการท่องเท่ียวไดด้งัน้ี 

     1.  พยายามเปล่ียนแปลงหรือทาํใหค้วามรู้สึกไม่ชอบหมดไป หรือให้กลายเป็นกลาง

มากท่ีสุด 

     2.  สร้างความมัน่ใจใหเ้กิดข้ึนในหมู่ผูท่ี้ยงัไม่ไดต้ดัสินใจ  

     3.  พยายามทาํใหค้นท่ีมีความรู้สึกกบัเรานิยมชมชอบเราใหม้ากยิง่ข้ึน 

       2.1.18  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ความเส่ียง 

พิมพม์าดา วิชาศิลป์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาการรับรู้ด้านความเส่ียงและการ

ป้องกนัความเส่ียง ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวต่างชาติประเภทแบกเป้ 

ท่ีมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกบัความเส่ียงและการป้องกนัความเส่ียงของนกัท่อองเท่ียวประเภทแบกเป้ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ศึกษาระดบัและความสัมพนัธ์ของการรับรู้ดา้นความเส่ียง และการป้องกนั

ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวต่างชาติประเภทแบกเป้ในประเทศไทย และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

รับรู้และการป้องกนัความเส่ียงของนกัท่องเท่ียว  
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยท่ีออกไปทางส่ือ

ออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ท่ี เป็นท่ีนิยมในกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติประเภทแบกเป้ และจาก

มุมมองของนกัท่องเท่ียวต่างชาติประเภทแบกเป้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย สํารวจระดบั

ของการรับรู้ดา้นความเส่ียงและระดบัการป้องกนัความเส่ียง ในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย รวมไปถึงความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 
รับรู้ด้านความเส่ียงและการป้องกนัความเส่ียงของนักท่องเท่ียว และสุดท้ายคือการ

สาํรวจนโยบายภาครัฐและเอกชน ในเร่ืองของการจดัการดา้นการรับรู้ความเส่ียงและป้องกนัความ

เส่ียง ให้แก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติประเภทแบกเป้ งานวิจยัน้ีใชก้ารเก็บขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณโดย

การแจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
ประเภทแบกเป้ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย และเชิงคุณภาพโดยการ

วเิคราะห์จากเวบ็ไซต ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นนโยบาย จากการวิเคราะห์

เวบ็ไซต์ท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติประเภทแบกเป้ พบวา่ประเทศไทยมีภาพลกัษณ์
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ด้านการท่องเท่ียวในเชิงบวก ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการสํารวจจากการแจกแบบสอบถาม ให้แก่

นกัท่องเท่ียวต่างชาติประเภทแบกเป้ท่ียงัเดินทางอยูใ่นประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่นกัท่องเท่ียวมี

ระดบัการรับรู้ความเส่ียงและการป้องกนัความเส่ียง ในการมาท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยรวมอยู่

ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย และเป็นเหตุเป็นผลกนั จากการสํารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัการรับรู้ความ

เส่ียงและการป้องกนัความเส่ียงในการมาท่องเท่ียวในประเทศไทย พบวา่ในภาพรวม ไม่มีปัจจยัใด

ส่งผลต่อระดบัการรับรู้ความเส่ียงและการป้องกนัความเส่ียง สุดทา้ยคือเร่ืองของนโยบายภาครัฐ

และเอกชน ผลการวิจยัพบว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ยืนยนัว่าหน่วยงานของตนได้ให้ข้อมูลท่ี

น่าเช่ือถือแก่นกัท่องเท่ียวในเร่ืองของการเดินทางในประเทศไทยอย่างปลอดภยัในสถานการณ์ท่ี

แตกต่างกนัไป 
ปัณยตา พัฒนพรรณสกุล (2556) ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism 

Industry) เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัและสร้างรายไดเ้ป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ประเทศไทยท่ีมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวจาํนวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี ทาํให้เกิดการลด

ปัญหาการวา่งงานและสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะประสบ

ผลสาํเร็จได ้จะตอ้งมีการจดัการโซ่อุปาทานการท่องเท่ียวท่ีดี โดยตอ้งมีการร่วมมือกนัจดัการกบัทุก

ภาคส่วนเก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เช่น บริการขนส่ง ท่ีพกั แหล่งท่องเท่ียว และอาหาร ซ่ึงใน

งานวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัความเส่ียงท่ีนกัท่องเท่ียวไทยคาํนึงถึง เม่ือเดินทางไปท่องเท่ียวใน

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เน่ืองจากการ

ท่องเท่ียวในแต่ละคร้ัง นกัท่องเท่ียวคาํนึงหรือความคาดหวงัจากปัจจยัใดบา้งในการไปท่องเท่ียว 

นอกจากนั้นยงัมีปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนยงัจุดหมายปลายทางท่ีจะไปท่องเท่ียว ไม่วา่

จะเดินทางไปท่องเท่ียวกบับริษทันาํเท่ียวหรือไปดว้ยตนเอง การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้วิธีการศึกษาเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือสําหรับการเก็บขอ้มูลวิจยัจากกลุ่ม

ตวัอย่างนักท่องเท่ียวไทย จาํนวน 200 คน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมได้วิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา เพื่อใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่ง นอกจากนั้นนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์

โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อระบุปัจจยัดา้นการท่องเท่ียวท่ี

นกัท่องเท่ียวคาํนึงถึง เม่ือเดินทางไปท่องเท่ียวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบน้ีเพื่อการจบักลุ่มหรือรวบรวมกลุ่มของ

ตวัแปรท่ีเหมือนกนัให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนั และนาํผลท่ีไดม้าสร้างแบบจาํลองความเส่ียงด้านการ

จดัการโซ่อุปาทานการท่องเท่ียว จากผลการศึกษาพบวา่แบบจาํลองปัจจยัความเส่ียงดา้นการจดัการ

โซ่อุปาทานการท่องเท่ียว ข้ึนอยูก่บั 7 องคป์ระกอบหลกัโดยเรียงลาํดบัความสําคญัไดแ้ก่ (1) ความ

ปลอดภยั (2) โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีดา้นการท่องเท่ียว (3) คุณภาพการให้บริการ (4) 
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เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (5) อาชญากรรม และภยัทางธรรมชาติ (6) ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

และ (7) การเมือง 

Shaw, G.K. (2010) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการจดัการความเส่ียงในอุตสาหกรรมรม

ท่องเท่ียวในแอฟริกาใต ้จุดประสงค์หลกัในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี คือการพฒันารูปแบบการจดัการ

ความเส่ียงของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในแอฟริกาใต ้ในมุมมองทางธุรกิจ เพื่อท่ีจะประสบ

ความสําเร็จในการทาํวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 1)เพื่อคน้หาความเก่ียวขอ้งของทฤษฎี

ท่ีมีอยูร่ะหวา่งรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียง และระหวา่งการจดัการความเส่ียงในธุรกิจท่องเท่ียว

กบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 2)เพื่อวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียวในประเทศและ

จากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศ 3)เพื่อจดัทาํแบบสอบถามเพื่อหาความ

เส่ียงท่ีมีอิทธิพล ในมุมมองของผูป้ระกอบการท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบ 4)เพื่อเอาผลท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบมาวเิคราะห์ความเส่ียง ในรูปแบบการจดัการความเส่ียง และเพื่อให้คาํแนะนาํวิธีการจดัการ

กบัความเส่ียงท่ีจดัเตรียมโดยผูท่ี้มีบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ความเส่ียงนั้นมีอยูเ่ป็นเร่ือง

ปกติของส่ิงมีชีวติท่ีมีอยูใ่นโลก และไม่วา่ความเส่ียงจะมากนอ้ยเพียงใด ก็จะก่อใหเ้กิดความเสียหาย

หรืออนัตรายไม่ทางใดก็ทางหน่ึง การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อพิจารณาขั้นตอนท่ีจาํเป็นเก่ียวกบัการป้องกนั

หรือจาํกดัความเส่ียง ตั้งแต่มีการเลือกตั้งท่ีเป็นสากลเขา้มาในปี พ.ศ. 2537 แอฟริกาใตก้ลายเป็น

ประเทศท่ีมีความสาํคญัในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มามากข้ึน เม่ือมีนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มา

มากข้ึนก็ยอ่มมีความเส่ียงเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีการทบทวนวรรณกรรมไดช้ี้ให้เห็นว่า

ไม่ไดเ้พิ่มเพียงจาํนวนของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน และยงัไม่มีการทาํรูปแบบการจดัการความเส่ียงใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีไดม้าตรฐาน การทาํวิจยัในคร้ังน้ีไดมี้การตรวจสอบหาความเส่ียงของ

นักท่องเท่ียวภายในประเทศและนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ ท่ีท ําให้เกิดผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมในมุมมองของธุรกิจ รายการของความเส่ียงท่ีนกัท่องเท่ียวจะพบเจอมีดงัต่อไปน้ี 1)

อาชญากรรม 2)สุขภาพและความปลอดภยั 3)ปัจจยัด้านการเมือง 4)ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ 5)

ความเส่ียงด้านเทคโนโลยี 6)ความเส่ียงด้านสังคม จากการเรียนรู้วรรณกรรมต่าง ๆ เพื่อคน้หา

รูปแบบการจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม กบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงทาํให้เห็นวา่ถึงแมจ้ะมี

รูปแบบอยูเ่ป็นจาํนวนมาก แต่ก็ไม่มีรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยตรง โดย

รูปแบบความเส่ียงท่ีมีความสาํคญักบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงมีการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัความ

เส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพื่อสนับสนุนโครงสร้างของรูปแบบการจดัการ

ความเส่ียงอยา่งเหมาะสม มีการนาํรูปแบบการจดัการความเส่ียงของอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ มา

ประกอบรวบรวมและมีการอบรมทดสอบเพื่อให้ไดโ้ครงสร้างท่ีเหมาะสม กบัอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียว ยิ่งไปกวา่นั้นการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแมว้า่จะมีการอา้งอิงถึงนกัเขียนหลายท่าน 
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แต่นกัเขียนเหล่านั้นก็ไม่ไดเ้ขียนเร่ืองของความเส่ียงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยตรง ยงัไม่มี

วรรณกรรมจากแหล่งใดให้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์และมีการพูดถึงเร่ืองความเส่ียงและการจดัการความ

เส่ียงท่ีเจาะจง ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยตรง จึงทาํให้เห็นวา่ไม่มีรูปแบบการจดัการความ

เส่ียงในอุสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยตรง จากการศึกษาวรรณกรรมอย่างลึกซ้ึง ซ่ึงมองถึงความ

เป็นไปได้ ท่ีจะเกิดความเส่ียงกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในมุมมองของกลุ่มนักท่องเท่ียวใน

ประเทศและนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ อา้งอิงจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในแอฟริกาใต ้

ความเส่ียงภายในประเทศนั้นรวมถึงธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ลว้นมีความเส่ียงจากปัจจยัภายในและ

ภายนอกในการดาํเนินงานอุตสาหกรรม โครงสร้างแบบสอบถามไดถู้กส่งไปยงั 800 ผูป้ระกอบการ

และเจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ผูใ้ห้บริการทัวร์ ตัวแทนจาํหน่ายทัวร์ สถาน

ใหบ้ริการอาหารและท่ีพกั บา้นพกัท่ีลงทะเบียนกบัสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว และสมาคมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวและบริการในแอฟริกาใต ้ผลท่ีไดรั้บจาก 212 แบบสอบถามท่ีถูกตอ้ง ถูกนาํมาใช้เป็น

ขอ้มูลในการสร้างรูปแบบการศึกษาท่ีผา่นการวิจยัก็สามารถท่ีจะสร้างปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีไดม้าจากแบบสอบถามไม่ไดใ้ห้หลกัฐานท่ี

แสดงวา่ธุรกิจการท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบอยา่งเท่าเทียมกนัจากหลาย ๆ ปัจจยั อยา่งไรก็ตาม การ

วิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีการตลาดของทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศมีการรับรู้ความเส่ียงท่ีสูงมาก ตามมาดว้ยเร่ืองของความปลอดภยั (ความ

ปลอดภยัทางธุรกิจ) สุดทา้ยก็เป็นความเส่ียงเร่ืองการเงิน การรับรู้ความเส่ียงท่ีตํ่าท่ีสุดอยู่ในพื้นท่ี

ของความเส่ียงขององค์กร ซ่ึงรวมไปถึงความเส่ียงทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ส่วนใหญ่จะ

เส่ียงกบัพนกังานและความสามารถของพนกังานในการจดัการธุรกิจ จากผลการวิเคราะห์แสดงให้

เห็นว่าพนักงานเหล่าน้ีตอ้งการการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเน้นความปลอดภยัจากผูป้ระกอบการการ

ท่องเท่ียว และตวัแทนการท่องเท่ียว เน่ืองจากลกัษณะของธุรกิจทาํให้เห็นถึงความสําคญัของความ

ปลอดภยั ในทางตรงกนัขา้ม เกสเฮา้ส์ สถานประกอบการท่ีพกัและอาหารมีโอกาสนอ้ยท่ีจะดึงดูด

แขกท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบ อยา่งเช่นเร่ืองความ

ปลอดภยัของสายการบิน อตัราการแลกเปล่ียนของสกุลเงินหรือการผนัผวนของสกุลเงิน จาก

การศึกษาไดท้าํให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่บางประเภทของความเส่ียงนั้นมีความหมายต่อภาคธุรกิจ 

แต่ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อภาคอ่ืน ๆ อยา่งไรก็ตาม ผลท่ีไม่ดีน้ีไม่ไดมี้อิทธิพลหรือส่งผลต่อการ

พฒันารูปแบบการจดัการความเส่ียง ในการวจิยัคร้ังน้ีมีการระบุ 2 ขอ้บกพร่องท่ีสาํคญัในแง่ของการ

จดัการความเส่ียงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแอฟริกาใต ้นัน่ก็คือ ไม่มีแหล่งท่ีมาของขอ้มูลหรือ

วรรณกรรมท่ีมีการอภิปรายในเชิงลึก ของความเส่ียงและการบริหารจัดการความเส่ียงใน
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อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และไม่ไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปวา่รูปแบบการจดัการความเส่ียงและ

กระบวนการแบบใด ท่ีสามารถใชไ้ดใ้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่งมีมาตรฐาน งานวิจยัในคร้ัง

น้ีไดท้าํผลรับท่ีมีคุณค่าต่อโครงสร้างและความรู้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

โดยเน้นให้ความสําคัญของการระบุความเส่ียงเช่นเดียวกับการทาํรูปแบบของความเส่ียง ใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้เป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการ การระบุความเส่ียงต่าง ๆ น้ีอาจมี

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แสดงให้เห็นว่าความเส่ียงมีความแตกต่างกนัในแต่ละ

ภาคอุตสาหกรรม การพฒันากระบวนการและการจดัการความเส่ียงซ่ึงยงัไม่มีมาก่อนในวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว จดัทาํเคร่ืองมือท่ีสามารถใชง้านไดง่้ายในการจดัการความเส่ียง สําหรับ

ธุรกิจของผู ้ประกอบการโดยตรง ซ่ึงจะลดผลกระทบเชิงลบจากความเส่ียงของธุรกิจและ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายในประเทศ และยงัสามารถเพิ่มผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสํารวจ

ความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก ความซับซ้อนของการจดัการความเส่ียง จากมุมมองของจุดหมาย

ปลายทาง ในส่วนสุดทา้ยของผลงานน้ีคือ การวิจยัเร่ืองความเส่ียงเป็นคร้ังแรกในแอฟริกาใต ้จาก

การศึกษาขอ้มูลเชิงลึกจากวรรณกรรมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี และขอ้มูลจากวรรณกรรมต่างประเทศ ผลงาน

การจดัทาํการวจิยัคร้ังน้ีไม่ไดมี้คุณค่าเพียงแค่กบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศแอฟริกาใต้

เท่านั้น แต่ยงัมีประโยชน์กบัประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก 
Andrew Lepp, Heather Gibson (2003) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทของนกัท่องเท่ียว และ

ศึกษาการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 ประเภทดงัน้ีคือ 1)นักท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความแปลกใหม่ 2)นกัท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวใน

แหล่งท่ีคุน้เคย การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการตรวจสอบสมมติฐานท่ีวา่นกัท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวในแหล่งท่ี

มีความคุน้เคย มีการรับรู้ความเส่ียงไดม้ากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีแสวงหาความแปลกใหม่ สุ่มตวัอยา่ง

จากวยัรุ่นชาวสหรัฐอเมริกามาตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความเส่ียงทั้ง 7 อยา่งดงัต่อไปน้ี 1)สุขภาพ 

2)ความไม่มัน่คงทางการเมือง 3)การก่อการร้าย 4)อาหารท่ีไม่คุน้เคย 5)การปิดกั้นทางวฒันธรรม 6)

กฎหมายในประเทศและศาสนา 7)อาชญากรรม จากการวิเคราะห์ไดเ้ผยว่าผูห้ญิงมีการรับรู้ความ

เส่ียงเก่ียวกบัอาหารและสุขภาพสูง ยิ่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวมากจะ

ประมาทภยัจากการก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเป็นตวัแปรท่ีสําคญัท่ีสุด 

และนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่ีคุน้เคยนั้นจะสามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงต่าง ๆ ไดดี้กวา่นกัท่องเท่ียวท่ี

แสวงหาความแปลกใหม่ 

Andrew Lepp, Heather Gibson (2008) ไดศึ้กษาเร่ืองการแสวงหาความต่ืนเตน้ในการ

ท่องเท่ียว บทบาทนกัท่องเท่ียว และการรับรู้ความเส่ียงของจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียว การ

แสวงหาความต่ืนเตน้เป็นคุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ การกระตุน้และเก่ียวขอ้ง
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กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว บทบาทของนักท่องเท่ียว การรับรู้ความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง

ท่องเท่ียวไปยงัท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก และประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ ไดถู้กคน้หาใน

ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาความต่ืนเตน้ในการท่องเท่ียวและเพศ ผลการสํารวจถูกเก็บ

รวบรวมจากหนุ่มสาวชาวสหรัฐอเมริกาเป็นจาํนวน 290 คน ถึงแมว้่าเพศชายจะมีคะแนนรวมใน

การแสวงหาความต่ืนเตน้ในการท่องเท่ียวมากกวา่เพศหญิง แต่เพศไม่ไดเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงบทบาทของ

นกัท่องเท่ียว หรือประสบการณ์การท่องเท่ียวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการแสวงหาความต่ืนเตน้

นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบับทบาทของนกัท่องเท่ียว มีการสํารวจและเลือกการแสวงหาความต่ืนเตน้

เพิ่มมากข้ึน การแสวงหาความต่ืนเตน้นั้นไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความเส่ียง ผูท่ี้มีค่าการแสวงหาความ

ต่ืนเตน้ท่ีสูงและตํ่า มีการรับรู้ถึงความเส่ียงในระดบัท่ีเท่า ๆ กนั อย่างไรก็ตามการแสวงหาความ

ต่ืนเตน้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ และการไดเ้ดินทางไปท่องเท่ียว

ยงัประเทศต่าง ๆ ของโลก ท่ีถูกจดัอนัดับอยู่ในความเส่ียง จากผลการวิจยัได้ให้การสนับสนุน

สําหรับขอ้เสนอว่าคุณสมบติัส่วนตวัของแต่ละบุคคล มีผลต่อการเลือกประเภทของการท่องเท่ียว 

และจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว 

Metin Kozak, John C. Crotts, Rob Law (2007) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบจากการรับรู้

ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เป้าหมายหลกัของการทาํวิจยัในคร้ังน้ีมีอยู่ 2 อย่างคือ 1)

เพื่อสาํรวจผลกระทบของการรับรู้ความเส่ียงในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 2)เพื่อคน้หาความ

แตกต่างในการรับรู้ความเส่ียงของสถานท่ีทั้ง 3 กลุ่มท่ีไดท้าํการแบ่งไว ้ประชากรตวัอย่างท่ีใช้ใน

การวิจยัในคร้ังน้ีประกอบไปด้วย นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศฮ่องกง

จาํนวน 1,180 คน ในปี พ.ศ.2546 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเปล่ียนแผน

และจุดหมายในการเดินทางท่องเท่ียว หากพบวา่มีความเส่ียงในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีส่วน

นอ้ยนั้นยงัคงเดินทางไปท่องเท่ียวตามแผนเดิม จากผลการวจิยัจึงบอกไดว้า่การเดินทางท่องเท่ียวใน

ต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวนั้น มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีทาํให้มีความเส่ียงเกิดข้ึน

ในประเทศจุดหมายปลายทาง มีการสังเกตความแตกต่างในการมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความเส่ียงของ

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากทวีปหน่ึงไปอีกทวีปหน่ึง นักท่องเท่ียวท่ีมีเช้ือชาติและวฒันธรรมท่ี

แตกต่างกนั อาจมีค่าการรับรู้ความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ 

Sevil F. Sonmez, Alan R. Graefe (1998)ไดท้าํการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของการก่อการ

ร้าย ท่ีมีความเส่ียงต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน

การเลือกกบักระบวนการตดัสินใจในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเพื่อการพกัผอ่น กรอบ

ทฤษฎีท่ีนาํมาเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์คือ การตดัสินใจไปท่องเท่ียวนั้นมีความเก่ียวขอ้งกับ

ความเส่ียงในการพบเจอกบัความรุนแรง ได้มีการพิจารณาตวัแปรอิสระทั้ง 8 อย่างดงัต่อไปน้ี 1)
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ประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 2)ระดับการรับรู้ความเส่ียง 3)ทศันคติในการ

ท่องเท่ียวต่างประเทศ 4)อาย ุ5)เพศ 6)การศึกษา 7)รายได ้8)สภาพความเป็นอยู ่ตวัแปรหลกัไดแ้บ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 1)กระบวนการตดัสินใจ 2)การตดัสินใจระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศและต่างประเทศ 3)การหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยในการเลือกจุดหมาย

ปลายทาง การทาํแบบสอบถามทางจดหมายของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีการตอบรับถึง 48% 

ส่วนท่ีไม่มีการตอบกลับมีความต้องการท่ีจะให้สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์มากกว่า ข้อมูลท่ีได้ถูก

วเิคราะห์ดว้ยการรีเกรสชัน่ พบวา่ทศันคติในการท่องเท่ียวต่างประเทศระดบัการรับรู้ความเส่ียงและ

รายได ้มีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นในต่างประเทศ 

Yvette Reisinger, Felix Mavondo (2005) ไดศึ้กษาเร่ืองความวิตกกงัวล ความตั้งใจใน

การท่องเท่ียวต่างประเทศ และผลกระทบในการรับรู้ความเส่ียงจากการเดินทาง บทความน้ีสํารวจ

ผลกระทบของปัจจยัทางวฒันธรรมและลกัษณะทางจิตวิทยา ในการรับรู้ความเส่ียงในการเดินทาง 

ความวิตกกังวลและความตั้ งใจในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ การศึกษาและผู ้ท่ีตอบ

แบบสอบถามวิจยัในคร้ังน้ีเป็นชาวออสเตรเลียจาํนวน 246 คน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาก

ประเทศอ่ืนอีก 336 คน ไดท้าํการสาํรวจเก่ียวกบัวฒันธรรม บุคลิกภาพ การดาํเนินชีวิต แรงจูงใจใน

การท่องเท่ียว ความเส่ียงและความปลอดภยั ความวิตกกงัวล และความตั้งใจในการท่องเท่ียว ผล

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเส่ียงในการท่องเท่ียวนั้ น เป็นส่วนหน่ึงของการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมและลกัษณะทางจิตวิทยา  การวิตกกงัวลก็เป็นส่วนหน่ึงของการรับรู้ความ

เส่ียง การก่อการร้ายและความเส่ียงทางวฒันธรรม กลายเป็นเร่ืองท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความวิตกกงัวล

มากท่ีสุด ในการคาดการณ์เพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว ความตั้ งใจท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว

ต่างประเทศ จะมีการพิจารณาจากความวิตกกังวลในการเดินทาง และระดับความปลอดภยัท่ี

นกัท่องเท่ียวสามารถรับรู้ได ้

จากขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดก้ล่าวถึงมานั้นแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยนั้นมี

การทาํวิจยัเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวในหลายๆด้าน เช่นเดียวกบังานวิจยัการรับรู้

ความเส่ียงของต่างประเทศซ่ึงจะมีรายระเอียดกรรับรู้ท่ีแตกต่างกนัเพราะไม่มีแบบแผนท่ีแน่นอน

เก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงในการท่องเท่ียว(ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) ผูว้ิจยัจึงนาํขอ้มูล

เก่ียวกบัความเส่ียงชนิดต่างๆท่ีพบเจอในงานวิจยัขา้งตน้ มาสรุปเป็น 4 หวัขอ้ใหญ่ๆท่ีนกัท่องเท่ียว

สามารถพบเจอขณะท่องเท่ียวในประเทศไทยคือ (1)  อุบติัเหตุ (2)  อนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น

(อาชญากรรม) (3)  การติดโรคภยัไขเ้จ็บ (4)อนัตรายจากธรรมชาติ มาเป็นหัวขอ้เพื่อศึกษาใน

งานวจิยัต่อไป 
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2.2  กรอบแนวคิดการวจัิย 

การวจิยัในคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 

ตารางที ่2.5  ตารางแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตวัแปรตาม     ตวัแปรต้น 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต้่อเดือน 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- ภูมิลาํเนา 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์

การท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย 

การรับรู้ความเส่ียง 

1.อุบติัเหตขุองยานพาหนะขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 

2.อนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น 

3.โรคภยัไขเ้จบ็และโรคติดต่อ 

4.อนัตรายจากสส่ิงแวดลอ้ม 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิจยัเชิงปริมาณ โดยเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ(Survey Research) 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ท่ีจะมุ่งศึกษาเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ผูว้ิจยั

ไดก้าํหนดวธีิการในการดาํเนินงานวจิยัซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1  กลุ่มประชากรตัวอย่าง 

       3.1.1  ประชากร 

                  ประชากรตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมี

อายตุั้งแต่18 ปีข้ึนไป ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2558 

       3.1.2  จาํนวนตวัอยา่ง 

                  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทาํวิจยัในคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินมาท่องเท่ียว

และพกัผ่อนในประเทศไทย ทั้งในวนั จนัทร์ ถึง ศุกร์ และวนัหยุดเสาร์อาทิตย ์ในปี 2558 ซ่ึงจาก

ขอ้มูลทางสถิติจาํนวนการมาเยือนของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทย จากกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬานั้นพบวา่มีจาํนวนทั้งส้ิน 24.7 ลา้นคน จาํนวนประชากรนกัท่องเท่ียวท่ีใชใ้นการ

เก็บขอ้มูลจะใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane) ซ่ึงจะกาํหนดความคลาดเคล่ือนไวท่ี้ 5% (0.05) หรือท่ี

เรียกวา่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่งไวท่ี้จาํนวน 400 คน ซ่ึงป็นค่าท่ีสามารถแล

ดงความมัน่ใจในการสรุปผลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีเก็บขอ้มูลดว้ยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental random sampling)โดย

ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลในช่วงเวลา 18.00 น. – 22.00 น. ในวนัจนัทร์ – ศุกร์ และเวลา10.00 – 

15.00 ในวนัเสาร์ และ อาทิตย ์โดยนักท่องเท่ียวจะตอบแบบสอบถามดว้ยความสมคัรใจ จนได้

จาํนวนแบบสอบถามครบตามท่ีตอ้งการจาํนวน 400 ชุด 

 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ท่ีผูท้าํวจิยัไดเ้ป็นผูส้ร้างข้ึนซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ี 
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ตอนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน สถานภาพ อาชีพ 

ภูมิลาํเนา มีลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ 

      ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกับ การวิเคราะห์การรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย, อนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น, การติดโรคภยัไขเ้จ็บและอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเกณฑ์

การรับรู้ความเส่ียงในดา้นต่าง ๆ เป็น 5 ระดบัดงัต่อไปน้ี 

       ค่าประเมิน   ระดบัการรับรู้ความเส่ียง 

 5 หมายถึง  สูงมาก 

 4 หมายถึง  สูง 

 3 หมายถึง  ปานกลาง 

 2 หมายถึง  ตํ่า 

 1 หมายถึง  ตํ่ามาก 

      ตอนท่ี 3 เป็นคาํถามความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย มีลกัษณะ

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบไปดว้ย การรับรู้ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวใน

ภาพรวมของประเทศไทย และการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในภาพรวมของการท่องเท่ียว

ในประเทศไทย ซ่ึงไดแ้บ่งการรับรู้ไวเ้ป็น 5 ระดบัดงัต่อไปน้ี 

      ค่าประเมิน   ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ 

 5 หมายถึง  สูงมาก 

 4 หมายถึง  สูง 

 3 หมายถึง  ปานกลาง 

 2 หมายถึง  ตํ่า 

 1 หมายถึง  ตํ่ามาก 

      ตอนท่ี 4 เป็นคาํถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 

 

3.3  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบเน้ือหา ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึน ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

เพื่อตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะ

ศึกษา 
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      การตรวจสอบความเช่ือมัน่ ผูว้ิจ ัยได้พิจรณาจากค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็ค อัลฟ่า 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากแบบสอบถามทดสอบ 30 ชุด ซ่ึงมีรายระเอียดดังน้ี 

 ค่าความเช่ือมัน่ในกลุ่มของการรับรู้ความเส่ียงไดแ้บ่งออกเป็น 4 ด้านไดแ้ก่ การรับรู้

ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ค่าอลัฟ่าแสดงความ

เช่ือมัน่ท่ี 0.774 ดา้นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่ท่ี 0.809 ดา้นการติด

โรคภยัไขเ้จบ็ ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่ท่ี 0.886 ดา้นอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม ค่าอลัฟ่าแสดงความ

เช่ือมัน่ท่ี 0.734 อีกส่วนคือการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในภาพรวมของการท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่ท่ี 0.821 ดงัตารางท่ี 3.1 

ตารางที ่3.1  ตารางแสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 30 ชุด 

ส่วนของคําถามการรับรู้ความเส่ียง จํานวนข้อ ค่าอลัฟ่าแสดงความ

เช่ือมั่น (n=30) 

     ดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะ 11 0.774 

     ดา้นอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น 6 0.809 

     ดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็ 4 0.886 

     ดา้นอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม 5 0.734 

ส่วนของคําถามความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การ

ท่องเทีย่วในประเทศไทย 

  

     ดา้นภาพลกัษณ์และความปลอดภยั 2 0.821 

ค่าความเช่ือมั่นรวมของคําถามทั้งหมด 28 0.889 

 

3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมจาก

ฐานขอ้มูล 2 แหล่งคือ ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูมิ 

     ขอ้มูลปฐมภูมิประกอบไปดว้ย 

      1.  ข้อมูลส่วนตัวของตัวนักท่องเท่ียวเก่ียวกับ อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได ้

สถานภาพ อาชีพ ภูมิลาํเนา  

      2.  การวิเคราะห์การรับรู้ความเส่ียงในด้านต่างๆของตวันักท่องเท่ียวท่ี เดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยซ่ึงแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆดงัน้ี อุบติัเหตุ อนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น  

การติดโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ อนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม/สภาพอากาศ  
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      3.  ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ เอกสารงานวิจยัต่างๆ วารสาร บทความทาง

วชิาการ อินเตอร์เน็ทและแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

3.5  การจัดทาํกบัข้อมูล 

       3.5.1  เร่ิมจากการนาํแบบสอบถามไปสอบถามประชากรนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยจาํนวน 30 คน เพื่อนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

       3.5.2  นาํแบบสอบถามไปใช้กบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยจาํนวน 400 คน และนาํผลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 

       3.5.3  บนัทึกขอ้มูลลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อคาํนวณค่าทางสถิติ และ

ทดสอบสมมติฐาน 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูท้าํการวจิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดว้ยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยใชร้ายระเอียดดงัต่อไปน้ี 

       3.6.1  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

   1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวเิคราะห์

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวออกมาเป็นรูปแบบของค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) ซ่ึงเม่ือทราบค่าสถิติแลว้ผูว้จิยัจะนาํไปสรุปผล ในรูปแบบของตารางแสดงขอ้มูล

ประเภทบรรยาย 

   2.  การวเิคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และปัจจยัความ

เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย จะเป็นคาํตอบท่ีไดจ้ากการประเมิน

ค่า (Rating Scale) ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ออกมาเป็นรูปแบบของส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard of Variance) และค่าเฉล่ีย (Mean) นาํไปสรุปผล ในรูปแบบของ

ตารางแสดงขอ้มูลประกอบการบรรยาย 

   3.  ขอ้เสนอแนะเร่ืองความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ท่ีตวันกัท่องเท่ียวสามารถรับรู้ไดจ้าก

ประสบการณ์ส่วนตวัหรือความรู้จากการศึกษาของตวันกัท่องเท่ียวเอง ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาและ

นาํเสนอโดยการบรรยาย 
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การกาํหนดค่านํ้าหนกัของเกณฑก์ารประเมิน เพื่อแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ตารางที ่3.2  การแปลความหมายของขอ้มูลแบบสอบถาม 

ระดับคะแนน หมายถึง 

4.50 - 5.00 เส่ียงมากท่ีสุด  

3.50 - 4.49 เส่ียงมาก  

2.50 - 3.49 เส่ียงปานกลาง  

1.50 - 2.49 เส่ียงนอ้ย 

1.00 - 1.49 เส่ียงนอ้ยท่ีสุด  

 

การกาํหนดค่านํ้าหนกัของเกณฑก์ารประเมิน เพื่อแปลความหมายค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ตารางที ่3.3  การแปลความหมายของขอ้มูลแบบสอบถาม 

ระดับคะแนน หมายถึง 

4.50 - 5.00 ภาพลกัษณ์ดีมากท่ีสุด 

3.50 - 4.49 ภาพลกัษณ์ดีมาก 

2.50 - 3.49 ภาพลกัษณ์ปานกลาง  

1.50 - 2.49 ภาพลกัษณ์ไม่ดี 

1.00 - 1.49 ภาพลกัษณ์ไม่ดีท่ีสุด  

 

3.7  สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

การวจิยัขอ้มูลใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการวเิคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

     2.  การหาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อ

เดือน สถานภาพ อาชีพและ ภูมิลาํเนา โดยกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มจะใชส้ถิติ t-test และกลุ่มเป้าหมาย

มากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป จะใชก้ารทดสอบ F-test โดยการสร้างตาราง ANOVA 

     3.  การหาปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

โดยใชส้ถิติการวเิคราะห์การถดถอย พหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) 
 

DPU



 
 

 

 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย นั้นเป็นการวิจยัเชิงปริมาณดว้ยการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ใน

การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาความ

เช่ือมัน่ (Reliability) แลว้นาํไปเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยเก็บกลุ่มตวัอยา่งเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 400 ชุดผูว้จิยัได้

นาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ตอนท่ี2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขอ้ใหญ่ดงัต่อไปน้ี 

              2.1 ดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะ 

               2.2 ดา้นอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น 

               2.3 ดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็ 

               2.4 ดา้นอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม 

ตอนท่ี3  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ตอนท่ี4  ทดสอบสมมติฐานการวจิยั 

               1.  การหาความแตกต่างในการรับรู้ความเส่ียง จากปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน สถานภาพ อาชีพ และภูมิลาํเนา ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

                2.  การหาปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 

  

 

DPU



78 
 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติที่

เดินทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย  

ขอ้มูลต่อไปน้ีแสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สัญชาติ และสถานภาพ โดยแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ 

ดงัน้ี  

ตารางที ่4.1  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน(คน) ร้อยละ(%) 

หญิง 208 52.00 

ชาย 192 48.00 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี 4.1  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย

ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.00 และ 

48.00 ตามลาํดบั 

ตารางที ่4.2  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน(คน) ร้อยละ(%) 

19-29 193 48.3 

30-39 160 40.0 

40-49 24 6.0 

50-59 23 5.8 

รวม 400 100 

  

จากตาราง 4.2 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น

ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 29-39 ปีคิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาคือช่วงอาย ุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 

40.0 จากนั้นเป็นช่วงอายุระหวา่ง 40-49 ปีคิดเป็นร้อยละ 6.0 และเป็นช่วงอาย ุ 50-59 ปีคิดเป็นร้อย

ละ 5.8 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.3  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ปริญญาตรี 320 80.0 

ปริญญาโท/สูงกวา่ 80 20.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 4.3  พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น

ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 80.0 และการศึกษาระดบัปริญญาโท คิด

เป็นร้อยละ 20.0 0 ตามลาํดบั  

ตารางที ่4.4  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

พนกังานบริษทั 120 30.0 

นกัศึกษา 91 22.8 

รับจา้งอิสระ 72 18.0 

ธุรกิจส่วนตวั 41 10.3 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 38 9.5 

เกษียณ 15 3.8 

นกักีฬา/นกักายภาพ 11 2.8 

แม่บา้น 9 2.3 

อ่ืนๆ 3 0.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 4.4 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น

ส่วนใหญ่มีอาชีพพนกังานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาเป็นอาชีพนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

22.8 อาชีพรับจา้งอิสระ คิดเป็นร้อยละ 18.0 อาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 10.3 อาชีพรับ

ราชการ/รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 9.5 อาชีพเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 3.8 อาชีพนกักีฬา/นกักายภาพ 

คิดเป็นร้อยละ 2.8 อาชีพแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 2.3 และอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.5  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

50,001-100,000 บาท (1,501-3,000 USD) 200 50.0 

100,001-150,000 บาท (3,001-4,500 USD) 110 27.5 

150,001-200,000 บาท (4,501-6,000 USD) 56 14.0 

นอ้ยกวา่ 50,000 บาท (less than 1,500 USD) 21 5.3 

200,001-250,000 บาท (6,001-7,500 USD) 13 3.3 

รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 4.5 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น

ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 50,001-100,000 บาท (1,501-3,000 USD) คิดเป็นร้อยละ 50.0

รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ีย 100,001-150,000 บาท (3,001-4,500 USD) คิดเป็นร้อยละ 27.5 รายได้

เฉล่ีย 150,001-200,000 บาท (4,501-6,000 USD) คิดเป็นร้อยละ 14.0 รายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 50,000 

บาท (less than 1,500 USD) คิดเป็นร้อยละ 5.3 รายไดเ้ฉล่ีย 200,001-250,000 บาท (6,001-7,500 

USD) คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลาํดบั 

ตารางที ่4.6  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสัญชาติ 

สัญชาติ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ยโุรป 131 32.8 

เอเชีย 88 22.0 

อเมริกนั 84 21.0 

ออสเตรเลีย 56 14.0 

ตะวนัออกกลาง 41 10.3 

รวม 400 100 

 

จากตาราง 4.6 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น

ส่วนใหญ่มีสัญชาติยโุรป คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมาคือเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 22.0 อเมริกนั คิด

เป็นร้อยละ 21.0 ออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 14.0 และตะวนัออกกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.3 

ตามลาํดบั 
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 ตารางที ่4.7  แสดงจาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

โสด 286 71.5 

แต่งงาน 114 28.5 

รวม 400 100 

 

จากตาราง 4.7 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 71.5 และแต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 28.5  
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ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการรับรู้ความเส่ียงด้านต่างๆของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติที่

เดินทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย  

ตารางที ่4.8  วเิคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียว

ในประเทศไทย 

 

การรับรู้ความเส่ียงด้านอุบัติเหตุของ

ยานพาหนะ 

n=400  

ระดับการรับรู้ X  
(ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ) 

 

S.D. 

รถสามลอ้เคร่ือง (รถตุก๊ๆ) 3.61 0.73 ความเส่ียงสูง 

รถมอเตอร์ไซคเ์ช่า 3.37 0.98 ความเส่ียงปาน

กลาง 

รถจกัรยานเช่า 3.36 0.89 ความเส่ียงปาน

กลาง 

รถแทก็ซ่ีมิเตอร์ 3.16 0.66 ความเส่ียงปาน

กลาง 

รถทวัร์ 3.03 0.62 ความเส่ียงปาน

กลาง 

รถยนตเ์ช่า 2.89 0.68 ความเส่ียงปาน

กลาง 

รถโดยสารประจาํทาง 2.50 0.60 ความเส่ียงปาน

กลาง 

รถไฟ 2.02 0.61 ความเส่ียงนอ้ย 

เคร่ืองบิน 1.91 0.50 ความเส่ียงนอ้ย 

รถไฟใตดิ้น (MRT) 1.63 0.57 ความเส่ียงนอ้ย 

รถไฟลอยฟ้า (BTS) 1.63 0.56 ความเส่ียงนอ้ย 

รวม 2.65 0.67 ความเส่ียงปาน

กลาง 

 

จากตาราง 4.8 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น

มีการรับรู้ความเส่ียงจากการเดินทางดว้ยยานพาหนะรถสามลอ้เคร่ือง (รถตุก๊ๆ) อยูใ่นระดบัสูง ( X
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= 3.61) รองลงมาคือรถมอเตอร์ไซคเ์ช่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.37) และจกัรยานเช่า อยูใ่น

ระดบัปานกลาง ( X = 3.36) ตามดว้ยเคร่ืองบิน ( X = 1.91) รถไฟลอยฟ้า (BTS) ( X =1.63) และ

รถไฟฟ้าใตดิ้น(MRT) ( X =1.63) ทั้งหมดอยูใ่นระดบันอ้ย 

ตารางที ่4.9  วเิคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์นขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

การรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายต่อชีวติและ

ทรัพย์สิน 

n=400  

ระดับการรับรู้ X  
(ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ) 

 

S.D. 

การหลอกลวง/ฉ้อโกง 3.07 0.86 ความเส่ียงปานกลาง 

การลกัขโมย 2.32 0.84 ความเส่ียงนอ้ย 

ความรุนแรง 1.92 0.69 ความเส่ียงนอ้ย 

การข่มขืนกระทาํชาํเรา 1.66 0.79 ความเส่ียงนอ้ย 

การฆาตกรรม 1.15 0.37 ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

การลกัพาตวั 1.12 0.36 ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

รวม 1.87 0.65 ความเส่ียงนอ้ย 

 

จากตาราง 4.9 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น

มีการรับรู้ความเส่ียงดา้นการหลอกลวงฉอ้โกง ( X =3.07) อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือลกั

ขโมย ( X =2.32) อยูใ่นระดบันอ้ย ตามดว้ยข่มขืนกระทาํชาํเรา ( X =1.66) อยูใ่นระดบันอ้ย จากนั้น

ความรุนแรง ( X =1.92) อยูใ่นระดบันอ้ย ตามดว้ยฆาตกรรม( X =1.15) และลกัพาตวั( X =1.12) อยู่

ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.10  วเิคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็ขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 

 

การรับรู้ความเส่ียงด้านการติดโรคภัยไข้

เจ็บ 

n=400  

ระดับการรับรู้ X  
(ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ) 

 

S.D. 

ทางการกิน 2.92 0.71 ความเส่ียงปาน

กลาง 

ทางการหายใจ 2.58 0.68 ความเส่ียงปาน

กลาง 

ทางเพศสัมพนัธ์ 2.38 1.26 ความเส่ียงนอ้ย 

ทางการสัมผสั 2.26 0.63 ความเส่ียงนอ้ย 

รวม 2.53 0.82 ความเส่ียงปาน

กลาง 

 

จากตาราง 4.10 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย

นั้นมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็จากช่องทางการกิน ( X =2.92) อยูใ่นระดบัปาน

กลาง รองลงมาคือการติดโรคจากการหายใจ ( X =2.58) อยูใ่นระดบัปานกลาง ตามดว้ยการติดโรค

ทางเพศสัมพนัธ์ ( X =2.38) และทางการสัมผสั ( X =2.26) ทั้งคู่อยูใ่นระดบันอ้ย 
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ตารางที ่4.11  วเิคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้มขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

การรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจาก

ส่ิงแวดล้อม 

n=400  

ระดับการรับรู้ X  
(ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ) 

 

S.D. 

พาย ุ 1.55 0.84 ความเส่ียงนอ้ย 

นํ้าท่วม 1.54 0.75 ความเส่ียงนอ้ย 

ดินถล่ม 1.18 0.39 ความเส่ียงนอ้ย

ท่ีสุด 

แผน่ดินไหว 1.15 0.38 ความเส่ียงนอ้ย

ท่ีสุด 

สึนามิ (คล่ืนยกัษ)์ 1.14 0.39 ความเส่ียงนอ้ย

ท่ีสุด 

รวม 1.31 0.55 ความเส่ียงนอ้ย

ท่ีสุด 

 

จากตาราง 4.11 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย

นั้นมีการรับรู้ความเส่ียงจากส่ิงแวดลอ้ม ดา้นพาย ุ ( X =1.55) อยูใ่นระดบันอ้ย รองลงมาคือดา้นนํ้า

ท่วม ( X =1.54) อยูใ่นระดบันอ้ย ตามดว้ยดินถล่ม ( X =1.18) แผน่ดินไหว ( X =1.15) และสึนามิ 

(คล่ืนยกัษ)์ ( X =1.14) ทั้งหมดอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ภาพรวมจากความเส่ียงทั้ ง 4 ด้านท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบเจอขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทยพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเส่ียงด้านอุบติัเหตุจาก

ยานพาหนะขณะเดินทางทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุด ( X =2.65) รองลงมาคือการรับรู้

ความเส่ียงด้านการติดโรคภยัไขเ้จ็บ ( X =2.53) ลาํดบัท่ีสามอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ( X =

1.87) และอนัดบัสุดทา้ยคือการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม ( X = 1.31) 
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วในประเทศไทย 

ตารางที ่4.12  วเิคราะห์ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย 

n=400  

ระดับการรับรู้ X  
(ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ) 

 

S.D. 

ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย 

4.58 0.56 ภาพลกัษณ์ดีมาก

ท่ีสุด 

ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในประเทศ

ไทย 

4.04 0.73 ภาพลกัษณ์ดีมาก 

รวม 4.31 0.57 ภาพลกัษณ์ดีมาก 

 

จากตาราง 4.12 พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความเห็นต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยนั้น ( X = 4.58) อยูใ่นระดบัภาพลกัษณ์ดีมากท่ีสุด และภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัใน

ประเทศไทย ( X = 4.04) อยูใ่นระดบัภาพลกัษณ์ดีมาก ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก 

ตอนที ่4  การทดสอบสมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานท่ี 1 การหาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงขณะการ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยในดา้นต่างๆ ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชส้ถิติ Independent Samples 

t-test และสถิติของการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA) ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95 % โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แทน คือ 

H0: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ความเส่ียง

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ความเส่ียง

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนั 

 

 

 

 

DPU



87 
 

ตารางที่ 4.13  แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงด้านอุบติัเหตุของ

ยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย  

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

(ข้อมูลส่วนบุคคล) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านอุบัติเหตุ 

X  
(ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ) 

S.D. t Sig. ผลทดสอบ

สมมติฐาน 

เพศ ชาย 2.69 0.42 1.968 0.043* ปฏิเสธ 

หญิง 2.60 0.49 

ระดับ

การศึกษา 

ปริญญาตรี 2.70 0.46 4.960 0.988 ยอมรับ 

ปริญญาโท/สูงกวา่ 2.42 0.40 

สถานภาพ โสด 2.66 0.46 0.794 0.270 ยอมรับ 

แต่งงาน 2.62 0.48 

 ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

 

อายุ 

19-29 2.65 0.48  

0.038 

 

0.990 

 

ยอมรับ 30-39 2.64 0.46 

40-49 2.63 0.40 

50-59 2.66 0.43 

 

รายได้

เฉลีย่ต่อ

เดือน 

นอ้ยกวา่ 50,000 

บาท 

2.79 0.41  

 

2.685 

 

 

0.031* 

 

 

ปฏิเสธ 50,001-100,000 

บาท 

2.61 0.52 

100,001-150,000 

บาท 

2.73 0.43 

150,001-200,000 

บาท 

2.53 0.28 

200,001-250,000 

บาท 

2.60 0.22 
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ตารางที่ 4.13  แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงด้านอุบติัเหตุของ

ยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

สัญชาติ 

อเมริกนั 2.72 0.38  

 

10.620 

 

 

0.000* 

 

 

ปฏิเสธ 

ตะวนัออกกลาง 2.58 0.37 

ยโุรป 2.46 0.54 

เอเชีย 2.80 0.41 

ออสเตรเลีย 2.77 0.38 

 

หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่า

นอ้ยกวา่ 0.05  

จากตารางท่ี 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ T - test  และ F - test (ANOVA) ของความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในการรับรู้ความ

เส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า 

คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา สถานภาพ และอายุ มีค่า Sig เท่ากบั 0.988, 

0.270, 0.990 ซ่ึงมีค่ามากกว่านัยสําคัญทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน (H0) กล่าวคือ 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี ระดบัการศึกษา สถานภาพ แลอายุ แตกต่างกนั มีการรับรู้ความเส่ียง

ดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั  ในขณะท่ี

คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.043, 0.031, 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัสําคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) กล่าวคือ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี เพศ รายได้ และภูมิลําเนา แตกต่างกันมีการรับรู้ความเส่ียงด้าน

อุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 ผลการวเิคราะห์เพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนัโดยมีค่า Sig อยูท่ี่ 0.043 ค่าเฉล่ียในการรับรู้ความ

เส่ียงของเพศชาย ( X = 2.69) สูงกวา่เพศหญิง ( X = 2.60) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.14  ผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของ

ยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 

รายได้ Mean น้อยกว่า 

50,000 บาท 

50,001-

100,000 บาท 

100,001-

150,000 บาท 

150,001-

200,000 บาท 

200,001-

250,000 บาท 

น้อยกว่า 50,000 

บาท 

2.79 - 0.17812 0.05750 0.25974* 0.19081 

50,001-100,000 

บาท 

2.61 - - 0.12062* 0.08162 0.01269 

100,001-150,000 

บาท 

2.73 - - - 0.20224* 0.13331 

150,001-200,000 

บาท 

2.53 - - - - 0.06893 

200,001-250,000 

บาท 

2.60 - - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.14 ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนภายหลงั 

พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี การรับรู้ความเส่ียงด้านอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตกต่าง

กนั นอ้ยกวา่ 50,000 บาทกบั150,001-200,00 บาท, 50,001-100,000 บาทกบั 100,001-150,000 และ 

100,001-150,000 บาทกบั 150,001-200,000 บาท โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 50,000 บาท (

X = 2.79) มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยมากกว่าผูท่ี้มีรายได ้150,001-200,000 บาท ( X = 2.53), นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 

100,001-150,000 บาท ( X = 2.73) มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกว่าผูท่ี้มีรายได ้50,001-100,000 บาท ( X = 2.61) และ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 100,001-150,000 บาท ( X = 2.73) มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ความเส่ียง

ดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกว่าผูท่ี้มีรายได ้150,001-

200,000 บาท ( X = 2.53) 
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ตารางที ่4.15 ผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของ

ยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งสัญชาติ 

สัญชาติ Mean อเมริกนั ตะวนัออกกลาง ยโุรป เอเชีย ออสเตรเลีย 

อเมริกนั 2.72 - 0.13887 0.25666* 0.08835 0.05898 

ตะวนัออกกลาง 2.58 - - 0.11779 0.22722* 0.19785* 

ยโุรป 2.46 - - - 0.34501* 0.31564* 

เอเชีย 2.80 - - - - 0.02937 

ออสเตรเลีย 2.77 - - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.15 ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างสัญชาติภายหลังพบว่า 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี การรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียว

ในประเทศไทย ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงพบ 5 คู่ท่ีแตกต่างกัน 

อเมริกนักบัยุโรป, ตะวนัออกกลางกบัเอเชีย, ตะวนัออกกลางกบัออสเตรเลีย, ยุโรปกบัเอเชีย และ

ยุโรปกับออสเตรเลีย โดยนักท่องเท่ียวชาวอเมริกัน ( X = 2.72) มีการรับรู้ความเส่ียงมากกว่า

นกัท่องเท่ียวชาวยโุรป ( X = 2.46), นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย ( X = 2.80) มีการรับรู้ความเส่ียงมากกวา่

นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง ( X = 2.58), นกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ( X = 2.77) มีการรับรู้

ความเส่ียงมากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง( X = 2.58), นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย ( X = 2.80) 

มีการับรู้ความเส่ียงมากกว่านกัท่องเท่ียวชาวยุโรป ( X = 2.46) และนกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย (

X = 2.77) มีการรับรู้ความเส่ียงมากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวยโุรป ( X = 2.46) 
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ตารางที่ 4.16  แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย  

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

(ข้อมูลส่วนบุคคล) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายต่อชีวติและทรัพย์สิน 

X  
(ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ) 

S.D. t Sig. ผลทดสอบ

สมมติฐาน 

เพศ ชาย 1.82 0.45 -2.167 0.062 ยอมรับ 

หญิง 1.92 0.49 

ระดับ

การศึกษา 

ปริญญาตรี 1.90 0.47 2.772 0.476 ยอมรับ 

ปริญญาโท/สูงกวา่ 1.74 0.45 

สถานภาพ โสด 1.88 0.46 0.516 0.301 ยอมรับ 

แต่งงาน 1.85 0.50 

 ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

 

อายุ 

19-29 1.87 0.45  

1.625 

 

0.183 

 

ยอมรับ 30-39 1.91 0.47 

40-49 1.72 0.57 

50-59 1.76 0.58 

 

รายได้

เฉลีย่ต่อ

เดือน 

นอ้ยกวา่ 50,000 

บาท 

2.19 0.56  

 

11.561 

 

 

0.000* 

 

 

ปฏิเสธ 50,001-100,000 

บาท 

1.94 0.44 

100,001-150,000 

บาท 

1.88 0.47 

150,001-200,000 

บาท 

1.57 0.42 

200,001-250,000 

บาท 

1.55 0.20 
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ตารางที่ 4.16  แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

สัญชาติ 

อเมริกนั 1.89 0.40  

 

3.211 

 

 

0.013* 

 

 

ปฏิเสธ 

ตะวนัออกกลาง 1.66 0.44 

ยโุรป 1.88 0.51 

เอเชีย 1.97 0.47 

ออสเตรเลีย 1.83 0.47 

 

หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่า

นอ้ยกวา่ 0.05  

จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ T - test  และ F - test (ANOVA) ของความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในการรับรู้ความ

เส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์

พบวา่ คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.062, 0.476, 0.301 และ0.183 ซ่ึงมีค่ามากกวา่นยัสําคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน (H0) 

กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุ แตกต่างกนัมีการรับรู้

ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

ในขณะท่ีคุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติ มีค่า Sig เท่ากบั 

0.000 และ0.013 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยสําคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) กล่าวคือ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ความเส่ียง

ด้านอนัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.17  ผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวติและ

ทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้ Mean น้อยกว่า 

50,000 บาท 

50,001-

100,000 บาท 

100,001-

150,000 บาท 

150,001-

200,000 บาท 

200,001-

250,000 บาท 

น้อยกว่า 50,000 

บาท 

2.19 - 0.25048* 0.31472* 0.61607* 0.63919* 

50,001-100,000 

บาท 

1.94 - - 0.06424 0.36560* 0.38872* 

100,001-150,000 

บาท 

1.88 - - - 0.30135* 0.32448* 

150,001-200,000 

บาท 

1.57 - - - - 0.02312 

200,001-250,000 

บาท 

1.55 - - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.17 ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างรายได้เฉล่ียต่อเดือนภายหลงั 

พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี การรับรู้ความเส่ียงด้านอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 8 คู่ท่ี

แตกต่างกนั รายไดน้อ้ยกวา่ 50,000 บาทแตกต่างกบั 50,001-100,000 บาท, 100,001-150,000 บาท, 

150,001-200,000 บาท และ 200,001-250,000 บาท รายไดเ้ฉล่ีย 50,001-100,000 บาท แตกต่างกบั 

150,001-200,000 บาทและ 200,001-250,000 บาท รายไดเ้ฉล่ีย 100-001-150,000 บาทแตกต่างกบั 

150,001-200,000 บาทและ 200,001-250,000 บาท โดยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ย

กวา่ 50,000 บาท ( X = 2.19) มีการรับรู้ความเส่ียงมากกวา่รายไดเ้ฉล่ีย 50,001-100,000 บาท ( X = 

1.94), รายไดเ้ฉล่ีย 100,001-150,000 บาท ( X = 1.88), รายไดเ้ฉล่ีย 150,001-200,000 บาท ( X = 

1.57) และรายไดเ้ฉล่ีย 200,001-250,000 บาท ( X = 1.55)  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 50,001-

100,000 บาท ( X = 1.94) มีการรับรู้ความเส่ียงมากกว่า รายไดเ้ฉล่ีย 150,001-200,000 บาท( X = 

1.57) และรายไดเ้ฉล่ีย 200,001-250,000 บาท ( X = 1.55) นักท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 100,001-

150,000 บาท ( X = 1.88) มีการรับรู้ความเส่ียงมากกว่า รายไดเ้ฉล่ีย 150,001-200,000 บาท ( X = 

1.57) และรายไดเ้ฉล่ีย 200,001-250,000 บาท ( X = 1.55) 
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ตารางที ่4.18  ผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งสัญชาติ 

สัญชาติ Mean อเมริกนั ตะวนัออกกลาง ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลยี 

อเมริกนั 1.89 - 0.22629* 0.01103 0.08270 0.06151 

ตะวนัออกกลาง 1.66 - - 0.21526* 0.30899* 0.16478 

ยุโรป 1.88 - - - 0.09373 0.05048 

เอเชีย 1.97 - - - - 0.14421 

ออสเตรเลยี 1.83 - - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.18  ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างสัญชาติภายหลังพบว่า 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี การรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 3 คู่ท่ีแตกต่าง

กนั ตะวนัออกลางกบัอเมริกนั, ยุโรป และเอเชีย โดยนักท่องเท่ียวชาวอเมริกนั  ( X = 1.89) ,

นกัท่องเท่ียวชาวยุโรป ( X = 1.88) และนกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย ( X = 1.97) มีการรับรู้ความเส่ียง

มากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง ( X = 1.66) 
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ตารางที ่4.19  แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไข้

เจบ็ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย  

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

(ข้อมูลส่วนบุคคล) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านโรคภัยไข้เจ็บ 

X  
(ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ) 

S.D. t Sig. ผลทดสอบ

สมมติฐาน 

เพศ ชาย 2.55 0.58 0.491 0.062 ยอมรับ 

หญิง 2.52 0.49 

ระดับ

การศึกษา 

ปริญญาตรี 2.59 0.51 4.676 0.787 ยอมรับ 

ปริญญาโท/สูงกวา่ 2.29 0.58 

สถานภาพ โสด 2.53 0.52 0.182 0.425 ยอมรับ 

แต่งงาน 2.52 0.57 

 ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

 

อายุ 

19-29 2.54 0.52  

0.227 

 

 

0.878 

 

ยอมรับ 30-39 2.54 0.53 

40-49 2.49 0.54 

50-59 2.46 0.74 

 

รายได้

เฉลีย่ต่อ

เดือน 

นอ้ยกวา่ 50,000 

บาท 

2.83 0.51  

 

5.492 

 

 

0.000* 

 

 

ปฏิเสธ 50,001-100,000 

บาท 

2.48 0.56 

100,001-150,000 

บาท 

2.67 0.55 

150,001-200,000 

บาท 

2.41 0.34 

200,001-250,000 

บาท 

2.31 0.29 
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ตารางที ่4.19  แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไข้

เจบ็ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

สัญชาติ 

อเมริกนั 2.54 0.43  

 

7.253 

 

 

0.000* 

 

 

ปฏิเสธ 

ตะวนัออกกลาง 2.38 0.46 

ยโุรป 2.41 0.61 

เอเชีย 2.77 0.49 

ออสเตรเลีย 2.53 0.52 

 

หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่า

นอ้ยกวา่ 0.05  

จากตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ T - test  และ F - test (ANOVA) ของความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในการรับรู้ความ

เส่ียงด้านการติดโรคภยัไข้เจ็บขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า 

คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาย ุมีค่า Sig เท่ากบั 0.062, 

0.787, 0.425 และ0.878 ซ่ึงมีค่ามากกว่านัยสําคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน (H0) 

กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุ แตกต่างกนัมีการรับรู้

ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี

คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000 

และ 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยสําคัญทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) กล่าวคือ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ความเส่ียง

ดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.20  ผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

รายได้ Mean น้อยกว่า 

50,000 บาท 

50,001-

100,000 บาท 

100,001-

150,000 บาท 

150,001-

200,000 บาท 

200,001-

250,000 บาท 

น้อยกว่า 50,000 

บาท 

2.83 - 0.35708* 0.16742 0.42708* 0.52564* 

50,001-100,000 

บาท 

2.48 - - 0.18966* 0.07000 0.16856 

100,001-150,000 

บาท 

2.67 - - - 0.25966* 0.35822* 

150,001-200,000 

บาท 

2.41 - - - - 0.09856 

200,001-250,000 

บาท 

2.31 - - - - - 

 

จากตาราง 4.20 ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนภายหลงั พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี การรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 6 คู่ท่ีแตกต่างกนั รายได้

น้อยกว่า 50,000 บาทแตกต่างกบั 50,001-100,000 บาท, 150,001-200,000 บาท และ 200,001-

250,000 บาท รายไดเ้ฉล่ีย 50,001-100,000 บาทแตกต่างกบั 100,001-150,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ีย 

100,001-150,000 แตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ีย 150,001-200,000 บาทและ 200,000-250,000 บาท  โดยท่ี

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 50,000 บาท ( X = 2.83) มีการรับรู้ความเส่ียง

มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้เฉล่ีย 50,001-100,000 บาท ( X = 2.48), รายได้เฉล่ีย150,001-

200,000 บาท ( X = 2.41) และรายได้เฉล่ีย 200,001-250,000 บาท ( X = 2.31) นักท่องเท่ียวท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ีย 100,001-150,000 บาท ( X = 2.67) มีการรับรู้ความเส่ียงมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้

เฉล่ีย 50,001-100,000 บาท ( X = 2.48) และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 100,001-150,000 บาท ( X

= 2.67) มีการรับรู้ความเส่ียงมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 150,001-200,000 บาท ( X = 2.41) 

และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 200,001-250,000 บาท ( X = 2.31) 
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ตารางที ่4.21  ผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งสัญชาติ 

สัญชาติ Mean อเมริกนั ตะวนัออกกลาง ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลยี 

อเมริกนั 2.54 - 0.16659 0.13243 0.22524* 0.01339 

ตะวนัออกกลาง 2.38 - - 0.03416 0.39184* 0.15320 

ยุโรป 2.41 - - - 0.35767* 0.11904 

เอเชีย 2.77 - - - - 0.23864* 

ออสเตรเลยี 2.53 - - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.20  ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างสัญชาติภายหลังพบว่า 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี การรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 4 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ เอเชีย

กบั อเมริกนั, ตะวนัออกกลาง,ยุโรป และออสเตรเลีย โดยนกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย ( X = 2.77) มีการ

รับรู้ความเส่ียงมากกว่านกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนั ( X = 2.54), นกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ( X = 

2.53), นกัท่องเท่ียวชาวยโุรป ( X = 2.41) และนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง ( X = 2.38) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจาก

ธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย  

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

(ข้อมูลส่วนบุคคล) 

การรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจากธรรมชาติ 

X  
(ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ) 

S.D. t Sig. ผลทดสอบ

สมมติฐาน 

เพศ ชาย 1.25 0.37 -2.534 0.000* ปฏิเสธ 

หญิง 1.36 0.50 

ระดับ

การศึกษา 

ปริญญาตรี 1.33 0.46 1.671 0.013* ปฏิเสธ 

ปริญญาโท/สูงกวา่ 1.24 0.41 

สถานภาพ โสด 1.32 0.46 0.678 0.187 ยอมรับ 

แต่งงาน 1.29 0.42 

 ค่าเฉลีย่ระดับ

ความสําคัญ 

S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

 

อายุ 

19-29 1.34 0.46  

2.466 

 

0.062 

 

ยอมรับ 30-39 1.32 0.44 

40-49 1.10 0.27 

50-59 1.21 0.42 

 

รายได้

เฉลีย่ต่อ

เดือน 

นอ้ยกวา่ 50,000 

บาท 

1.58 0.63  

 

14.723 

 

 

0.000* 

 

 

ปฏิเสธ 50,001-100,000 

บาท 

1.42 0.48 

100,001-150,000 

บาท 

1.23 0.38 

150,001-200,000 

บาท 

1.03 0.08 

200,001-250,000 

บาท 

1.02 0.06 
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ตารางที่ 4.22 แสดงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจาก

ธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย (ต่อ) 

 

 

สัญชาติ 

อเมริกนั 1.29 0.45  

 

12.267 

 

 

0.000* 

 

 

ปฏิเสธ 

ตะวนัออกกลาง 1.03 0.10 

ยโุรป 1.48 0.54 

เอเชีย 1.32 0.39 

ออสเตรเลีย 1.13 0.21 

 

หมายเหตุ:  * ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่า

นอ้ยกวา่ 0.05  

จากตารางท่ี 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ T - test  และ F - test (ANOVA) ของความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในการรับรู้ความ

เส่ียงด้านอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์พบว่า 

คุณลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ สถานภาพ และอายุ มีค่า Sig เท่ากบั 0.187 และ 0.678 ซ่ึงมี

ค่ามากกวา่นยัสาํคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี

มี สถานภาพ อายุ แตกต่างกนัมีการรับรู้ความเส่ียงด้านการอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีคุณลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติ มีค่า Sig เท่ากบั 0.000, 0.013, 0.000 และ 0.000 

ซ่ึงมีค่าน้อยกว่านัยสําคัญทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐาน (H0) กล่าวคือนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ความ

เส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิเคราะห์จากเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ความเส่ียงอนัตรายจากธรรมชาติ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนัโดยมีค่า Sig อยูท่ี่ 0.000 ค่าเฉล่ียในการรับรู้ความ

เส่ียงของเพศหญิง( X = 1.36) สูงกวา่เพศชาย ( X = 1.25)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ผลการวิเคราะห์จากระดบัการศึกษามีการรับรู้ความเส่ียงอนัตรายจากธรรมชาติขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนัโดยมีค่า Sig อยูท่ี่ 0.013 ค่าเฉล่ียในการรับรู้ความเส่ียง
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ของการศึกษาระดบัปริญญาตรี ( X = 1.33) สูงกวา่การศึกษาระดบัปริญญาโท ( X = 1.24)  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ตารางที่4.23  ผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความเส่ียงด้านอันตรายจาก

ธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

  

รายได้ Mean น้อยกว่า 

50,000 บาท 

50,001-

100,000 บาท 

100,001-

150,000 บาท 

150,001-

200,000 บาท 

200,001-

250,000 บาท 

น้อยกว่า 50,000 

บาท 

1.58 - 0.15895 0.34641* 0.55595* 0.56557* 

50,001-100,000 

บาท 

1.42 - - 0.18745* 0.39700* 0.40662* 

100,001-150,000 

บาท 

1.23 - - - 0.20955* 0.21916 

150,001-200,000 

บาท 

1.03 - - - - 0.00962 

200,001-250,000 

บาท 

1.02 - - - - - 

 

จากตาราง 4.23 ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนภายหลงั พบวา่ 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี การรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 7 คู่ท่ีแตกต่างกนั รายได้

นอ้ยกวา่ 50,000 บาทแตกต่างกบั 100,001-150,000 บาท, 150,001-200,000 บาท และ 200,001-

250,000 บาท รายไดเ้ฉล่ีย 50,001-100,000 บาทแตกต่างกบั  100,001-150,000 บาท, 150,001-

200,000 บาท และ 200,001-250,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ีย 100,001-150,000 บาทแตกต่างกบั 

150,001-200,000 บาท โดยท่ีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 50,000 บาท ( X = 1.58) รับรู้ความเส่ียงได้

มากกวา่รายไดเ้ฉล่ีย 100,001-150,000 บาท ( X = 1.23), 150,001-200,000 บาท ( X = 1.03) และ

รายไดเ้ฉล่ีย 200,001-250,000 บาท( X = 1.02) รายไดเ้ฉล่ีย 50,001-100,000 บาท ( X = 1.42) มีการ

รับรู้ความเส่ียงมากกวา่รายไดเ้ฉล่ีย 100ล001-150,000 บาท ( X = 1.23), รายไดเ้ฉล่ีย 150,001-
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200,000 บาท ( X = 1.03) และรายไดเ้ฉล่ีย 200,001-250,000 บาท ( X = 1.02) รายไดเ้ฉล่ีย 100,001-

150,000 บาท ( X = 1.23) มีการับรู้ความเส่ียงไดม้ากกวา่รายไดเ้ฉล่ีย 150,001-200,000 บาท ( X = 

1.03)        

ตารางที่ 4.24  ผลการการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความเส่ียงด้านอันตรายจาก

ธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยการเทียบเป็นรายคู่ระหวา่งสัญชาติ 

สัญชาติ Mean อเมริกนั ตะวนัออกกลาง ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลยี 

อเมริกนั 1.29 - 0.25871* 0.18806* 0.02305 0.16429* 

ตะวนัออกกลาง 1.03 - - 0.44677* 0.28176* 0.09443 

ยุโรป 1.48 - - - 0.16501* 0.35234* 

เอเชีย 1.32 - - - - 0.18734* 

ออสเตรเลยี 1.13 - - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.24  ผลจากการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างสัญชาติภายหลังพบว่า 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมี การรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบ 8 คู่ท่ีแตกต่างกนั คือ นกั

ท่งเท่ียวชาวอเมริกนัแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลางและออสเตรเลีย นกัท่องเท่ียวชาว

ยุโรปแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนั, ตะวนัออกกลาง, เอเชีย และออสเตรเลีย นกัท่องเท่ียว

ชาวเอเชียแตกต่างกบันักท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลางและออสเตรเลีย โดยท่ีนักท่องเท่ียวชาว

อเมริกนั ( X = 1.29) รับรู้ความเส่ียงไดม้ากกว่านกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง ( X = 1.03) และ

นักท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ( X = 1.13) นักท่องเท่ียวชาวยุโรป ( X = 1.48) รับรู้ความเส่ียงได้

มากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวอเมริกนั ( X = 1.29), นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย ( X = 1.32), นกัท่องเท่ียวชาว

ออสเตรเลีย ( X = 1.13) และนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง ( X = 1.03) นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย (

X = 1.32) รับรู้ความเส่ียงไดม้ากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ( X = 1.13) และนกัท่องเท่ียวชาว

ตะวนัออกกลาง ( X = 1.03) 

  สมมติฐานท่ี 2 การหาปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย โดยใช้วิธี การถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) โดยพิจารณา
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ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดา้นภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย และภาพลกัษณ์ด้าน

ความปลอดภยัในประเทศไทย โดยใชปั้จจยัการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ การรับรู้ความเส่ียงดา้น

อนัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การรับรู้ความเส่ียงด้านโรคภัยไข้เจ็บ การรับรู้ความเส่ียงด้าน

อนัตรายจากธรรมชาติ โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัสําคญัทางสถิติมีค่านอ้ย

กวา่ 0.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แทน คือ 

H0: การรับรู้ความเส่ียงไม่มีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

H1: การรับรู้ความเส่ียงมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การ

ท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 

Beta 

 

t 

 

Sig 

B Std. Error 

ค่าคงท่ี (constant) 6.378 141  45.378 0.000 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ(X1) -0.178 0.057 -0.145 -3.115 0.002 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อ

ชีวติและทรัพยสิ์น(X2) 
-0.419 0.060 -0.349 -6.996 0.000 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นโรคภยัไขเ้จบ็

(X3) 
-0.133 0.049 -0.126 -2.732 0.007 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจาก

ธรรมชาติ(X4) 
-0.364 0.054 -0.287 -6.764 0.000 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbing-

Watson 

1 0.671(a) 0.450 0.445 0.42292 1.763 

 

แหล่งความแปรปรวน SS DF Mean Square F Sig. 

Regression 57.911 4 14.478 80.944 0.000 

Residual 70.649 395 0.179   

Total 128.560 399    
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(มีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01) 

จากตารงท่ี 2.25 พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยมี

การรับรู้ความเส่ียงด้านอุบติัเหตุ(X1) การรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น(X2) 

การรับรู้ความเส่ียงดา้นโรคภยัไขเ้จ็บ(X3) และการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติ(X4) 

มาสามรถอธิบายการรับรู้ท่ีมีผลต่อปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย(Y) (F = 80.944 , Sig. = 0.000) ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted R Square) 

เท่ากบั 0.445 และค่าการคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) เท่ากบั 0.42292 สามารถอธิบายได้

ว่า ตวัแปรตน้ในท่ีน้ีคือการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ(X1) การรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายต่อ

ชีวิตและทรัพยสิ์น(X2) การรับรู้ความเส่ียงด้านโรคภยัไขเ้จ็บ(X3) และการรับรู้ความเส่ียงด้าน

อนัตรายจากธรรมชาติ(X4) ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรตามคือ ปัจจยัความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย(Y) ซ่ึงในภาพรวมได้ร้อยละ 44.5 โดย

สามารถเขียนในรูปสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 

Y = 6.378 – 0.178X1 – 0.419X2 – 0.133X3 – 0.364X4 

(45.378)*          (-3.115)*           (-6.996)*        (-2.723)*            (-6.764) 

หมายเหตุ : ตวัเลขในวงเล็บคือค่า t  statistic 

*มีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.01 

จากสมการพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิของการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ(X1) มีค่าเท่ากบั -

0.178 ค่าสัมประสิทธ์ิของการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น(X2) มีค่าเท่ากบั -

0.419 ค่าสัมประสิทธ์ิของการรับรู้ความเส่ียงโรคภยัไขเ้จ็บ(X3) มีค่าเท่ากบั -0.133 ค่าสัมประสิทธ์ิ

ของการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติ(X4) มีค่าเท่ากบั -0.364 อธิบายไดว้่า หากการ

รับรู้ความเส่ียงทั้ง 4 ดา้น(X1,X2,X3 และ X4)เพิ่มข้ึนจะมีผลให้ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย(Y)ลดลง  

สรุปผลของการหาผลกระทบระหวา่งการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ อนัตรายต่อชีวิต

และทรัพยสิ์น โรคภยัไขเ้จ็บ และอนัตรายจากธรรมชาติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยกับปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวใน
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ประเทศไทย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์นั้นทาํให้เห็นไดว้า่ความเส่ียงทั้ง 4 ดา้น(X1,X2,X3 และ 

X4) นั้นมีผลกระทบกบัปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

DPU



 
 

   

 

บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 

ในส่วนน้ีผูศึ้กษาไดน้าํผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาสรุปผลการศึกษา

อภิปรายและใหข้อ้เสนอแนะในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

5.1  วตัถุประสงค์การศึกษาวจัิย 

1.  เพื่อวเิคราะห์การรับรู้ความเส่ียงของชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย 

2.  เพื่อหาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ในการรับรู้

ความเส่ียงขณะท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

3.  เพื่อคน้หาปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษางานวจิยัในคร้ังน้ี  คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวในประเทศไทย จาํนวน 400 คนใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมัน่ในระดบั 0.889  และวเิคราะห์สถิติดว้ยโปรแกรม

ทางคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

5.2  สรุปผลการวจัิย 

        ผลการวจิยัพบวา่   

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น

นกัท่องเท่ียวเพศหญิง ซ่ึงมีช่วงอายุระหว่าง 19-29 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 50,000-100,000 บาท 

(1,500-3,000 USD)  และเป็นชาวยโุรป ซ่ึงในแบบสอบถามในคร้ังน้ียงัมีขอ้จาํกดัคือ พฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียว เช่น จาํนวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียว (กลุ่มหรืออิสระ) 

และผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว(ลาํพงั, เพื่อน, แฟน, ครอบครัว) 
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ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  การรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย ยานพาหนะรถสามลอ้เคร่ือง (รถตุก๊ๆ) อยูใ่นระดบัการรับรู้ความเส่ียงสูง ( X = 3.61) รองลงมา

คือรถมอเตอร์ไซค์เช่า อยู่ในระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง ( X = 3.37) จกัรยานเช่า อยู่ใน

ระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง ( X = 3.36)  รถแท็กซ่ีมิตเตอร์ ( X = 3.16) รถทวัร์ ( X = 3.03) 

รถยนตเ์ช่า ( X = 2.89) รถโดยสารประจาํทาง ( X = 2.50) ทั้งหมดอยูใ่นระดบัการรับรู้ความเส่ียง

ปานกลาง และรถไฟ ( X = 2.02) เคร่ืองบิน ( X = 1.91) รถไฟลอยฟ้า (BTS) ( X = 1.63) รถไฟฟ้า

ใตดิ้น(MRT) ( X = 1.63) ทั้งหมดอยูใ่นระดบัการรับรู้ความเส่ียงนอ้ย 

2.  การรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น การหลอกลวงฉ้อโกง ( X = 

3.07) อยู่ในระดบัการรับรู้ความเส่ียงปานกลาง รองลงมาคือลกัขโมย ( X = 2.32) อยูใ่นระดบัการ

รับรู้ความเส่ียงน้อย ข่มขืนกระทาํชาํเรา ( X = 1.66) อยู่ในระดบัการรับรู้ความเส่ียงน้อย ความ

รุนแรง ( X = 1.92) อยูใ่นระดบัการรับรู้ความเส่ียงน้อย ฆาตกรรม( X = 1.15) และลกัพาตวั( X = 

1.12) อยูใ่นระดบัการรับรู้ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

3.  การรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็ ช่องทางการกิน ( X = 2.92) อยูใ่นระดบั

การรับรู้ความเส่ียงปานกลาง รองลงมาการติดโรคจากการหายใจ ( X = 2.58) อยูใ่นระดบัการรับรู้

ความเส่ียงปานกลาง การติดโรคทางเพศสัมพนัธ์ ( X = 2.38) และทางการสัมผสั ( X = 2.26) ทั้งคู่

อยูใ่นระดบัการรับรู้ความเส่ียงนอ้ย 

4.  การรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม ความเส่ียงจากส่ิงแวดลอ้ม ดา้นพาย ุ

( X = 1.55) อยูใ่นระดบัการรับรู้ความเส่ียงนอ้ย รองลงมาคือดา้นนํ้ าท่วม ( X = 1.54) อยูใ่นระดบั

การรับรู้ความเส่ียงน้อย ดินถล่ม ( X = 1.18) แผ่นดินไหว ( X = 1.15) สึนามิ (คล่ืนยกัษ์) ( X = 

1.14) ทั้งหมดอยูใ่นระดบัการรับรู้ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุดตามลาํดบั 

ภาพรวมจากความเส่ียงทั้ ง 4 ด้านท่ีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบเจอขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทยพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีการรับรู้ความเส่ียงด้านอุบติัเหตุจาก

ยานพาหนะขณะเดินทางทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุด ( X = 2.65) รองลงมาคือการรับรู้
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ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บ ( X = 2.53) ลาํดบัท่ีสามอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ( X = 

1.87) และอนัดบัสุดทา้ยคือการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม ( X = 1.31) 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น ( X = 4.58) อยูใ่นระดบั ภาพลกัษณ์ดีมากท่ีสุด และ

ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในประเทศไทย ( X = 4.04) อยูใ่นระดบัภาพลกัษณ์ดีมาก 

ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัต่อไปน้ี      

การทดสอบสมมติฐานท่ี  1 การหาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความ

เส่ียงขณะการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยในดา้นต่างๆ 

1.  ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงด้านอุบัติเหตุของ

ยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยัโดย

จาํแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดว้ยค่าสถิติ T-test  และ F-test (ANOVA) พบวา่ เพศชาย 

และเพศหญิงมีการรับรู้ความเส่ียงแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญั เพศชาย ( X = 2.69) สูง

กวา่เพศหญิง ( X = 2.60) แสดงใหเ้ห็นวา่เพศชายมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกว่าเพศหญิง ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า

นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้น้อยกว่า 50,000 บาท ( X = 2.79) มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ความเส่ียงด้าน

อุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้50,001-100,000 

บาท ( X = 2.61) 100,001-150,000 บาท ( X = 2.73) 150,001-200,000 บาท ( X = 2.53) 200,001-

250,000 บาท ( X = 2.60) แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยท่ีมีรายไดน้้อยกว่า 50,000 บาท มีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติเหตุขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยไดม้ากกวา่ผูท่ี้มีรายไดร้ะดบัอ่ืนๆ และดา้นสัญชาติพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย ( X = 

2.80) มีค่าเฉล่ียการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยมากกว่า นักท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ( X = 2.77) นักท่องเท่ียวชาวอเมริกัน ( X = 2.72) 

นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง ( X = 2.58) นกัท่องเท่ียวชาวยุโรป ( X = 2.46) แสดงให้เห็นว่า

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีเป็นสัญชาติเอเชีย มีการรับรู้ความ

เส่ียงดา้นอุบติเหตุขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไดม้ากกวา่นกัท่องเท่ียวสัญชาติอ่ืนๆ 
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โดยทดสอบดว้ยการหาค่า Sig. จึงพบความแตกต่างขอ้มูลส่วนบุคคล 3 ดา้น คือ ดา้น

เพศ (ค่า Sig. = 0.043) ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ค่า Sig. = 0.031) และดา้นสัญชาติ (ค่า Sig. = 

0.000) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมี

การรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่าน้อย

กวา่ และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แทน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั0.05 

2.  ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยัโดยจาํแนก

ตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) พบวา่ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้้อยกวา่ 50,000 บาท ( X = 2.19) มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ความ

เส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย มากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้

50,001-100,000 บาท ( X = 1.94) 100,001-150,000 บาท ( X = 1.88) 150,001-200,000 บาท ( X = 

1.57) 200,001-250,000 บาท ( X = 1.55) แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 50,000 บาท มีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไดม้ากกว่าผูท่ี้มีรายไดร้ะดบัอ่ืนๆ และดา้น

สัญชาติ พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย ( X = 1.97) มีค่าเฉล่ียการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกว่า นกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ( X = 

1.83) นักท่องเท่ียวชาวอเมริกัน ( X = 1.89) นักท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง ( X = 1.66) 

นกัท่องเท่ียวชาวยุโรป ( X = 1.88) แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ในประเทศไทยท่ีเป็นสัญชาติเอเชีย มีการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไดม้ากกวา่นกัท่องเท่ียวสัญชาติอ่ืนๆ 

โดยทดสอบดว้ยการหาค่า Sig. จึงพบความแตกต่างขอ้มูลส่วนบุคคล 2 ดา้น คือ ดา้น

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ค่า Sig. = 0.000) และดา้นสัญชาติ (ค่า Sig. = 0.013) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) แทน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั0.05 
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3.  ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ไทย ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยัโดยจาํแนกตาม

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) พบวา่ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้้อยกวา่ 50,000 บาท ( X = 2.83) มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ความ

เส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย มากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้50,001-

100,000 บาท ( X = 2.48) 100,001-150,000 บาท ( X = 2.67) 150,001-200,000 บาท ( X = 2.41) 

200,001-250,000 บาท ( X = 2.31) แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ในประเทศไทยท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 50,000 บาท มีการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยได้มากกว่าผูท่ี้มีรายได้ระดบัอ่ืนๆ และด้านสัญชาติ พบว่า 

นักท่องเท่ียวชาวเอเชีย ( X = 2.77) มีค่าเฉล่ียการรับรู้ความเส่ียงด้านการติดโรคภยัไข้เจ็บขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกว่า นกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ( X = 2.53) นกัท่องเท่ียว

ชาวอเมริกนั ( X = 2.54) นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง ( X = 2.38) นกัท่องเท่ียวชาวยุโรป ( X = 

2.41) แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีเป็นสัญชาติ

เอเชีย มีการรับรู้ความเส่ียงด้านการติดโรคภยัไข้เจ็บขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยได้

มากกวา่นกัท่องเท่ียวสัญชาติอ่ืนๆ 

โดยทดสอบดว้ยการหาค่า Sig. จึงพบความแตกต่างขอ้มูลส่วนบุคคล 2 ดา้น คือ ดา้น

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ค่า Sig. = 0.000) และดา้นสัญชาติ (ค่า Sig. = 0.000) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) แทน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั0.05 

4.  ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจยัโดยจาํแนกตามปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ ดว้ยค่าสถิติ T-test และ F-test (ANOVA) พบวา่ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พบวา่ พบวา่ เพศชาย และเพศหญิงมีการรับรู้ความเส่ียงแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ียระดบัความสําคญั 

เพศหญิง ( X = 1.36) สูงกวา่เพศชาย ( X = 1.25) แสดงให้เห็นวา่เพศหญิงมีการรับรู้ความเส่ียงดา้น

อนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกว่าเพศชาย ดา้นระดบัการศึกษา 
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ระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า มีการรับรู้ความเส่ียงแตกต่างกนั โดยค่าเฉล่ีย

ระดบัความสําคญั ระดบัปริญญาตรี ( X = 1.33) สูงกว่าระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า ( X = 1.24) 

แสดงให้เห็นว่าการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจากธรรมชาติขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกวา่การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดน้้อยกวา่ 50,000 บาท ( X = 1.58) มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ความ

เส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย มากกวา่ผูท่ี้มีรายได ้50,001-

100,000 บาท ( X = 1.42) 100,001-150,000 บาท ( X = 1.23) 150,001-200,000 บาท ( X = 1.03) 

200,001-250,000 บาท ( X = 1.02) แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ในประเทศไทยท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ 50,000 บาท มีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยได้มากกว่าผูท่ี้มีรายได้ระดับอ่ืนๆ และด้านสัญชาติ พบว่า 

นกัท่องเท่ียวชาวยุโรป ( X = 1.48) มีค่าเฉล่ียการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจากธรรมชาติขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกว่า นักท่องเท่ียวชาวเอเชีย ( X = 1.32)  นักท่องเท่ียวชาว

อเมริกนั ( X = 1.29 นกัท่องเท่ียวชาวออสเตรเลีย ( X = 1.13)) นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลาง ( X

= 1.03) แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีเป็นสัญชาติ

เอเชีย มีการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยได้

มากกวา่นกัท่องเท่ียวสัญชาติอ่ืนๆ  

โดยทดสอบดว้ยการหาค่า Sig. จึงพบความแตกต่างขอ้มูลส่วนบุคคล 4 ดา้น คือ เพศ 

(ค่า Sig. = 0.000) ระดบัการศึกษา (ค่า Sig. = 0.013) ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ค่า Sig. = 0.000) 

และดา้นสัญชาติ (ค่า Sig. = 0.000) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีขอ้มูล

ส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย

ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แทน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบั0.05 

การทดสอบสมมติฐานท่ี  2 ปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว

ในประเทศไทย 

จากการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่การรับรู้ความเส่ียงทั้ง  4 ดา้น 1.ดา้นอุบติัเหตุ 

2.ดา้นอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น 3. ดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็ 4.ดา้นอนัตรายจากธรรมชาติ ตาม
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นยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.01 สามารถตอบตามจุดประสงคก์ารวจิยั คือ เพื่อคน้หาปัจจยัความเส่ียงท่ี

มีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงทั้ง 4 ดา้นนั้นมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์

การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

5.3  อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาเร่ือง การรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัไดด้งัน้ี 

ตอนท่ี1 สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  สรุปผลการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 

จากการสํารวจการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียว

ในประเทศไทยนั้นพบวา่ ในภาพรวมนั้นมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นจะพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้นมีการรับรู้ความเส่ียงจาก รถสามลอ้เคร่ือง(รถตุ๊กๆ) มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ รถโดยสารประจาํทาง รถทวัร์ รถยนตเ์ช่า รถมอเตอร์ไซคเ์ช่า รถแท็กซ่ีมิเตอร์ มี

การรับรู้ความเส่ียงอยู่ในระดบั ความเส่ียงระดบัปานกลาง และเคร่ืองบิน รถไฟ รถลอยฟ้า (BTS) 

และรถไฟใต้ดิน (MRT) มีการรับรู้ความเส่ียงอยู่ในระดับ ความเส่ียงน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ วรรณธิภา จนัทร์กลม (2558) เร่ืองการศึกษาเพื่อการบริหารจดัการด้านความ

ปลอดภยัในการท่องเท่ียว เกาะช้าง จงัหวดัตราด ได้กล่าวไวว้่า การเกิดเหตุท่ีเป็นอนัตราย ให้

นกัท่องเท่ียวไดรั้บบาดเจบ็ตลอดจนเสียชีวิตในเกาะชา้ง เกิดจาก 6 สาเหตุ คือ 1) อุบติัเหตุรถลม้-รถ

ชน 2) อุบติัเหตุจมนํ้ า า 3) ถูกฆาตกรรม-ท าร้ายร่างกาย 4) การ เจ็บป่วย-โรคประจาํตวั 5) ถูกสัตว์

ป่า-สัตวมี์พิษทาํร้าย และ 6) ภยัธรรมชาติต่าง ๆ โดยนกัท่องเท่ียวไดรั้บ อนัตรายจากอุบติัเหตุรถลม้-

รถชนมากท่ีสุดร้อยละ 74 ซ่ึงมากท่ีสุดจากทั้ง 6 สาเหตุ และยงัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 

อธิราช มณีภาค (2558) เ ร่ือง ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนใน

กรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวไวว้า่ สาเหตุท่ีทาํให้เกิดอุบติัเหตุทางถนนมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคคล 

ไดแ้ก่ คน ขบัรถ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุจากการประมาท ไม่ปฏิบติัตามกฎ

หรือสัญญาณ จราจร ความผิดปกติของสภาพร่างกายและ รองลงมาคือ ปัจจยัด้านพาหนะ 
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ยานพาหนะท่ีมีสภาพชํารุด ขาดการตรวจสอบและ บาํรุงรักษาท่ีดีก่อนออกมาใช้งาน และ

ยานพาหนะท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน นบัเป็นสาเหตุสําคญัของการเกิดอุบติัเหตุทางถนนได ้และ

ปัจจยัดา้นทางหรือถนน โครงสร้างถนนท่ีมีทางโคง้มาก หรือโคง้หกัศอก พื้นผิวถนนท่ีลาดดว้ยยาง

แอสฟัสทจ์ะมีความล่ืนมากกวา่ถนนท่ีทาํดว้ยคอนกรีต ถนน ท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ไหล่ทางท่ีเป็นทาง

โคง้ ช่องเดินรถท่ีไม่เพียงพอ มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย และ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มเป็น

ส่วนประกอบท่ีทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนนได ้เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทาง ธรรมชาติไม่ดี อุปกรณ์

ความปลอดภยัไม่สมบูรณ์ เป็นตน้ 

2.  สรุปผลการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียว

ในประเทศไทย 

จากการสาํรวจการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติดา้นอนัตรายต่อชีวิตและ

ทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นพบว่า ในภาพรวมนั้นมีความเส่ียงอยูใ่นระดบั 

ความเส่ียงน้อย  แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้นมีการรับรู้ความ

เส่ียงจาก การหลอกลวง/ฉ้อโกง อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ความรุนแรง ข่มขืนกระทาํ

ชาํเรา ลกัขโมย มีการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบั ความเส่ียงนอ้ย สุดทา้ย ฆาตกรรมและ การลกัพา

ตวั มีการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบั ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศุภวร

รณ เจริญชยัสมบติั (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มและวิธีชุมชนจากกา

ร่องเท่ียว กรณีศึกษา เกราะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี วา่ ปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเกราะเกร็ดมีนอ้ย

มีความรุนแรงค่อนขา้งตํ่าสุด เน่ืองจากเกิดข้ึนไม่บ่อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสังคมท่ีอยูบ่นเกราะเกร็ด 

เป็นสังคมท่ีเป็นคนอาศยัอยู่ ต่างรู้จกักนัมีความเป็นมิตรกนัและจากการสอบถาม พบว่า ปัญหา

อาชญากรรมท่ีเคยเกิดข้ึนจะเกิดจากคนต่างถ่ินมากกวา่คนในทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของ นงลกัษณ์ ผดุงทศ (2558) เร่ือง การศึกษาวิเคราะห์พื้นท่ีการก่ออาชญากรรมต่อ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในประเทศไทย: ศึกษากรณีจงัหวดัท่องเท่ียวของไทย กล่าวไวว้า่ พื้นท่ีซ่ึงมี

การเกิดคดีกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งสามพื้นท่ี ส่วนใหญ่เป็นบริเวณท่ีมีสถานบริการเช่น ผบั 

บาร์ บริเวณเกสเฮาส์และสถานบนัเทิง โดยคดีท่ีเกิดมกัคลา้ยคลึงกนัคือ เป็นคดีประทุษร้านต่อทรัพย ์

เช่น วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และคดีลักขโมยมอเตอร์ไซค์ การทะเลาะวิวาทของนักท่องเท่ียว 
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เน่ืองจากเม่ือมีการประกอบอาชญากรรมแล้ว สามารถหลบหนีได้สะดวกและเป็นบริเวณท่ี

นกัท่องเท่ียวมกัขาดความระมดัระวงั  

3.  สรุปผลการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 

จากการสํารวจการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้านการติดโรคภยัไข้

เจ็บขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นพบวา่ ในภาพรวมนั้นมีความเส่ียงอยู่ในระดบั ความ

เส่ียงปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้นมีการรับรู้ความ

เส่ียงจาก การหายใจ และการกิน มีการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบั ความเส่ียงปานกลาง รองลงมาคือ 

ทางการสัมพสัและ ทางเพศสัมพนัธ์  มีการรับรู้ความเส่ียงอยูใ่นระดบั ความเส่ียงนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลการศึกษาของ  วรรณธิภา จนัทร์กลม (2558) เร่ืองการศึกษาเพื่อการบริหารจดัการดา้นความ

ปลอดภยัในการท่องเท่ียว เกาะชา้ง จงัหวดัตราด ไดก้ล่าวไวว้า่ การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดเหตุ

ท่ีเป็นอนัตรายแก่นกัท่องเท่ียวในเกาะช้าง จากสถิติการเสียชีวิตมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ 1) การ

เสียชีวติของนกัท่องเท่ียวจากอุบติัเหตุจมนํ้ า 2) การเสียชีวิตของนกัท่องเท่ียวจากอุบติัเหตุรถลม้-รถ 

และ 3) การเสียชีวิตของนกัท่องเท่ียวจากการเจ็บป่วยและโรคประจาํตวั เกิดจากนกัท่องเท่ียวขาด

ความใส่ใจต่อสุขภาพของตัวเอง และขาดการส่งมอบข้อมูลหรือการตรวจสอบประวติัของ

นกัท่องเท่ียวก่อนเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ี นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วุฒิพนัธ์

สันติมิตร (2557) เร่ืองการจดัการความเส่ียงดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกาะชา้ง จงัหวดัตราดไดก้ล่าว

ไวว้า่ ภาพรวมการจดัการความเส่ียงดา้นการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเกาะชา้ง จงัหวดัตราด พบวา่ มี การ

จดัการความเส่ียงดา้นการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดีและมีการให้ความสําคญัเร่ืองการ จดัการ

ความเส่ียงจากส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบั 1และการจดัการความเส่ียงจากโรคภยัไขเ้จ็บมีการ จดัการ

ความเส่ียงอยูใ่นระดบัปานกลางมีการใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัสุดทา้ย 

4.  สรุปผลการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย 

จากการสํารวจการรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้านอันตรายจาก

ธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นพบว่า ในภาพรวมนั้นมีความเส่ียงอยูใ่นระดบั 

ความเส่ียงน้อยท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นจะพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้นมีการรับรู้

DPU



115 
 

ความเส่ียงจาก นํ้ าท่วมและ พายุ มีการรับรู้ความเส่ียงอยู่ในระดบั ความเส่ียงน้อย รองลงมาคือ 

แผ่นดินไหว ดินถล่มและ สึนามิ(คล่ืนยกัษ)์ มีการรับรู้ความเส่ียงอยู่ในระดบั ความเส่ียงน้อยท่ีสุด 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จกัรพนัธ์ รัตนกูล (2555) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวไทย ซ่ึงมีผลการลาํดบัความสําคญัออกมา

สอดคล้องกัน นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิภาวรรณ ดาราฉาย (2556) เร่ือง

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวในอาํเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเท่ียวชาวไทยกบันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  จากการศึกษา

พบว่า ปัจจยัภายนอกด้านภยัธรรมชาติ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคญักับ

ปัจจยัภายนอกดา้นภยัธรรมชาติโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ตอนท่ี 2 สรุปผลการหาความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย 

จากการสํารวจปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทย ของ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้ นพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้ นอยู่ในระดับ 

ภาพลกัษณ์ดีมากท่ีสุด และรองลงมาคือ ภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัในประเทศไทยนั้นอยู่ใน

ระดบั ภาพลกัษณ์ดีมาก ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ อารยา วรรณประเสริฐ (2542) เร่ือง

ภาพลกัษณ์ประเทศไทยในสายตานกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ไดก้ล่าวไวว้า่ ภาพลกัษณ์ประเทศ

ไทยในสายตานกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จดัเป็นภาพลกัษณ์เชิงบวกและมีความแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติในสายตานกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุและทวปีท่ีเป็นถ่ินอยูอ่าศยัต่างกนั โดยประชาชน

เป็นมิตรและมีนํ้ าใจไมตรีดีมาก เป็นภาพลกัษณ์ทางบวกในระดบัสูงท่ีสุด และประเทศไทยเต็มไป

ด้วยมลพิษ เป็นภาพลักษณ์ท่ีเป็นกลางค่อนไปทางลบมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ศรัณพร ชวนเกริกกุล (2558) เร่ืองการส่ือสารและภาพลักษณ์การท่องเท่ียว

กรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวไวว้่า การศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร

พบวา่ดา้นผลิตภณัฑเ์พื่อการท่องเท่ียว ดา้นการบริการเพื่อการท่องเท่ียว ดา้นราคาเพื่อการท่องเท่ียว 

ดา้นช่องทางเพื่อการท่องเท่ียว และดา้นการส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเท่ียว มีภาพลกัษณ์อยูใ่น

ระดบัดีมาก 
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ตอนท่ี 3  สรุปผลการหาความแตกต่างของประชากรศาสตร์ในการรับรู้ความเส่ียงขณะ

การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  สรุปผลความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของ

ยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 

จากการสํารวจการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียว

ในประเทศไทย พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีคุณลักษณะด้านประชากรแตกต่างกัน ได้แก่  ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อายุ จะมีการรับรู้ความเส่ียงด้านอุบัติเหตุของยานพาหนะขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณลักษณะด้านประชากร

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติ จะมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุของ

ยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย แตกต่างกนั โดยสามารถอธิบายความแตกต่างได้

ดงัน้ี 

ด้านเพศ พบว่า นักท่องเท่ียวเพศชายนั้ นมีการรับรู้ความเส่ียงด้านอุบัติเหตุของ

ยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกบัเพศหญิง 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีความแตกต่างอยู ่3 คู่ คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 

50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 150,001-200,000 บาท ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 50,001-100,000บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 150,001-

200,000 บาท ซ่ึงจะเห็นไดว้่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียวนั้นมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียง

ดา้นอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนั 

ด้านสัญชาติ พบว่า มีความแตกต่างกนั 5 คู่ คือ สัญชาติ อเมริกนัมีความแตกต่างกับ

ยุโรป ตะวนัออกกลางมีความแตกต่างกับเอเชีย ตะวนัออกกลางมีความแตกต่างกบัออสเตรเลีย 

ยโุรปมีความแตกต่างกบัเอเชีย ยโุรปมีความแตกต่างกบัออสเตรเลีย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวจาก

แต่ละสัญชาติจะมีมีการรับรู้ความเส่ียงด้านอุบติัเหตุของยานพาหนะขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยแตกต่างกนั 

2. สรุปผลความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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จากการสํารวจการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทย พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะดา้นประชากรแตกต่างกนั ไดแ้ก่  เพศ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุ มีการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณลักษณะด้าน

ประชากรแตกต่างกัน ได้แก่ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติ จะมีการรับรับรู้ความเส่ียงด้าน

อนัตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกัน โดยสามารถ

อธิบายความแตกต่างไดด้งัน้ี 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยู ่8 คู่คือ รายเฉล่ียต่อเดือนไดน้อ้ย

กวา่ 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

นอ้ยกวา่ 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนน้อยกวา่ 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 150,001-200,000 บาท รายได้

เฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 200,001-250,000 บาท 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท มีความแตกต่างกับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 150,001-

200,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

200,001-250,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 150,001-200,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท มีความแตกต่างกบั

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 200,001-250,000 บาท ซ่ึงจะเห็นไดว้า่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียว

นั้นมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยแตกต่างกนั 

ดา้นสัญชาติ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยู ่ 3 คู่คือสัญชาติ อเมริกนัมีความแตกต่างกบั

ตะวนัออกกลาง ตะวนัออกกลางมีความแตกต่างกบัยโุรป และตะวนัออกกลางมีความแตกต่างกบั

เอเชีย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวจากแต่ละสัญชาติจะมีมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนั 

3.  สรุปผลความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยั

ไขเ้จบ็ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 
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จากการสาํรวจการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็ขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะดา้นประชากรแตกต่างกนั ไดแ้ก่  เพศ ระดบั

การศึกษา สถานภาพ อาย ุ มีการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็ขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะดา้นประชากรแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติ จะมีการรับรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จ็บขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนั โดยสามารถอธิบายความแตกต่างไดด้งัน้ี 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยู ่6 คู่คือ รายเฉล่ียต่อเดือนไดน้อ้ย

กวา่ 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

นอ้ยกวา่ 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 150,001-200,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนน้อยกวา่ 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 200,001-250,000 บาท รายได้

เฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 150,001-

200,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 200,001-250,000 บาท ซ่ึงจะเห็นไดว้่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียวนั้นมีผลต่อการ

รับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนั 

ดา้นสัญชาติ พบวา่ มีความแตกต่างอยู ่4 คู่คือสัญชาติ อเมริกนัมีความแตกต่างกบัเอเชีย 

ตะวนัออกกลางมีความแตกต่างกบัเอเชีย ยุโรปมีความแตกต่างกบัเอเชีย และออสเตรเลียมีความ

แตกต่างกบัเอเชีย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวจากเอเชียมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยัไข้

เจบ็ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกบันกัท่องเท่ียวสัญชาติอ่ืนๆ 

4. สรุปผลความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจาก

ธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย 

จากการสํารวจการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะดา้นประชากรแตกต่างกนั ไดแ้ก่ สถานภาพและอาย ุ

มีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่แตกต่าง

กนั ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะด้านประชากรแตกต่างกนั ได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษา 
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสัญชาติ จะมีการรับรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกนั โดยสามารถอธิบายความแตกต่างไดด้งัน้ี 

ดา้นเพศ พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศชายนั้นมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติ

ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกบัเพศหญิง 

ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีการรับรู้ความ

เส่ียงดา้นอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย แตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยู ่7 คู่คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย

กว่า 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนน้อยกวา่ 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 150,001-200,000 บาท รายได้

เฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 50,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 200,001-250,000 บาท 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท มีความแตกต่างกับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 100,001-

150,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

150,001-200,000 บาท รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 50,001-100,000 บาท มีความแตกต่างกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 200,001-250,000 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100,001-150,000 บาท มีความแตกต่างกบั

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 150,001-200,000 บาท ซ่ึงจะเห็นไดว้่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียว

นั้นมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจากธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย

แตกต่างกนั 

ด้านสัญชาติ พบว่ามีความแตกต่างกันอยู่ 8 คู่ด้วยกันคือ สัญชาติ อเมริกันมีความ

แตกต่างกับตะวนัออกกลาง อเมริกันมีความแตกต่างกับยุโรป อเมริกันมีความแตกต่างกับ

ออสเตรเลีย ตะวนัออกลางมีความแตกต่างกบัยุโรป ตะวนัออกกลางมีความแตกต่างกบัเอเชีย ยุโรป

มีความแตกต่างกับเอเชีย ยุโรปมีความแตกต่างกับออสเตรเลีย และเอเชียมีความแตกต่างกับ

ออสเตรเลีย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวจากแต่ละสัญชาติจะมีมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายจาก

ธรรมชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย แตกต่างกนั 

ตอนท่ี 5 สรุปผลปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย 
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จากการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่การรับรู้ความเส่ียงทั้ง  4 ดา้น 1.ดา้นอุบติัเหตุ 

2.ดา้นอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น 3. ดา้นการติดโรคภยัไขเ้จบ็ 4.ดา้นอนัตรายจากธรรมชาติ 

สามารถตอบตามจุดประสงคก์ารวจิยั คือ เพื่อคน้หาปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์

การท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงทั้ง 4 ดา้นนั้นมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศ

ไทย หากการรับรู้ความเส่ียงในแต่ละดา้นของนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนก็จะส่งผลเชิงลบใหค้่าของ

ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นลดลง 

5.4   ข้อเสนอแนะ 

       5.4.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 

การศึกษาเร่ืองการับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติขณะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย ทําให้ทราบถึงการรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียวในแต่ละด้านจากการตอบ

แบบสอบถาม ดงัท่ีไดมี้การนาํเสนอและอภิปรายผลจึงไดมี้ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

และองคก์รการท่องเท่ียวต่างๆดงัต่อไปน้ี   

1.  จากการศึกษาผลการวิจยัทาํให้ทราบว่า ในการรับรู้ความเส่ียงด้านอุบติัเหตุขณะ

เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นนกัท่องเท่ียวมีการรับรู้ความเส่ียงจากการเดินทางท่องเท่ียวดว้ย

รถสามลอ้เคร่ือง(รถตุ๊กๆ)สูงท่ีสุด เน่ืองรถสามลอ้เคร่ืองนั้นมีการใชก้นัมายาวนานแต่โบราณจึงมี

สภาพท่ีเก่าแมบ้างคนัจะเป็นรถใหม่แต่ยงัมีส่วนมากท่ียงัคงใช้รถเก่า จึงทาํให้มีสภาพการใชง้านท่ี

ค่อนขา้งแย่ดว้ยระบบ เคร่ือง เบรกท่ีเป็นระบบเก่า และการขบัข่ีท่ีอนัตราย ทาํให้นกัท่องเท่ียวมี

ความวิตกกงัวลถึงอนัตรายขณะเดินทางด้วยสามล้อเคร่ือง แต่เน่ืองจากรถสามลอ้เคร่ืองนั้นเป็น

เหมือนสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของการท่องเท่ียวในประเทศไทยนกัท่องเท่ียวจึงมีความรู้สึกท่ีอยากลอง

นัง่ท่องเท่ียวดูสักคร้ัง เราจะพบเห็นไดบ้่อยๆวา่นกัท่องเท่ียวนั้นจะชอบนัง่รถสามลอ้เคร่ืองกนัเป็น

จาํนวนมาก ทางกรมการขนส่งทางบกในแต่ละจงัหวดัจึงควรมีการแก้ไขปรับปรุงในด้านของ

ระเบียบวินัยหรือขอ้กาํหนดในการตรวจเช็ค ปรับปรุง การดูแลส่ิงสึกหรอต่างๆของรถสามล้อ

เคร่ืองตามกาํหนดระยะเวลาเพื่อใหร้ถอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยา่งปลอดภยัตลอดเวลา และอีกทั้ง

ยงัควรมีการบงัคบัอบรมแก่ผูข้บัข่ีรถสามลอ้เคร่ืองเน่ืองจากเราจะเห็นได้บ่อยคร้ังท่ีการขบัข่ีของ

สามลอ้เคร่ืองนั้นมีความหวาดเสียวและอนัตรายเน่ืองจากรถสามลอ้เคร่ืองมีขนาดเล็กกวา่รถทัว่ไป 

ขณะขบัข่ีบนทอ้งถนนผูข้บัข่ีส่วนมากขอบแทรกซา้ยขวา หรือมีการแซงข้ึนหนา้โดยการออกไปขบั
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ข่ีบนถนนฝ่ังตรงขา้มซ่ึงอนัตรายมากและพบเห็นไดบ้่อยคร้ัง ทางกรมตาํรวจ ฝ่ายงานจราจรจึงควรมี

การกวดขนัให้มีการรักษากฎกติกามารยาทในการขบัข่ีอยา่งกวดขนั เช่นการตั้งค่าปรับแก่ผูท่ี้ฝ่าฝืน

กฎในระดบัสูง ทั้งดา้นการขบัข่ีและการตรวจเช็คสภาพรถ 

2.  จากการศึกษาผลการวิจยัทาํให้ทราบว่า ในการรับรู้คามเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นพบว่านักท่องเท่ียวมีการรับรู้ความเส่ียง

เก่ียวกบัการหลอกลวงและฉอ้โกงมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงซ่ึง ปัญหาการหลอกลวงนกัท่องเท่ียวนั้น

มีมานานและยงัไม่หมดไป ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากท่ีถูกหลอกเร่ืองค่าโดยสาร ถูกโกงค่าเช่ารถ

หรือหลอกลวงให้ซ้ือของในราคาท่ีแพงกวา่มาตรฐาน และยงัมีการหลอกลวงอ่ืนๆอีกมากมายเช่น 

การหลอกให้ซ้ือแพคเกจทวัร์ในราคาแพงโดยท่ีมีการจดัทวัร์เกิดข้ึน หรือการจองห้องพกัผ่าน

ตวัแทนจาํหน่ายปลอม น่ีจึงเป็นปัญหาสําคญัท่ีเกิดข้ึนกบัการท่องเท่ียวในประเทศไทย นอกจากจะ

ทาํใหน้กัท่องเท่ียวหมดความไวว้างใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยและยงัส่งผลไปถึง

ภาพลกัษณ์ในด้านลบของการท่องเท่ียวในประเทศไทย กองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียวจึงควรมี

มาตรการจดัการผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวหรือพ่อคา้แม่คา้ และผูใ้ห้บริการดา้นการคมนาคม

ชนิดต่างๆ ในระดบัท่ีสูงสุดหากจบัไดว้า่มีการหลอกลวงนกัท่องเท่ียว เช่นการปรับเป็นจาํนวนมาก 

จาํคุก หรือทั้งจาํทั้งปรับและปิดสถานประกอบการดา้นธุรกิจนั้นๆไป เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ีโทษ

ของการหลอกลวงนกัท่องเท่ียวนั้นไม่ไดส้ร้างความตระหนกั เพราะในปัจจุบนัเพียงแค่จ่ายค่าปรับ

เร่ืองก็จบ จากนั้ นก็มีการกระทําผิดซํ้ าๆ และควรมีการสร้างหน่วยงานข้ึนมาให้ความรู้แก่

นกัท่องเท่ียวในด้านต่างๆเช่น การจองห้องพกัหรือโรงแรมผ่านตวัแทนท่ีปลอดภยัอย่างไร การ

เดินทางท่องเท่ียวอย่างไรไม่ให้โดนหลอก โดยการให้ข้อมูลต่างๆเหล่าน้ีแก่นักท่องเท่ียวนั้ น

สามารถทาํไดห้ลากหลายช่องทางเช่น การทาํเป็นหนงัสือไกด์บุ๊ค แผน่ผบั โบวช์วั ผ่านส่ือออนไล

ต่างๆ และโดยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และผูป้ระกอบการในจงัหวดัท่องเท่ียว

ใหญ่ๆ ให้ช่วยกันรณรงค์เก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างปลอดภยั โดยมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเช่น การวางแผน่ผบัหรือโบวช์วั ในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆหรือ

ตามท่ีพกั ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถหาขอ้มูลไดโ้ดยง่าย 

3.  จากการศึกษาผลการวิจยัทาํให้เราทราบวา่ ในการรับรู้ความเส่ียงดา้นการติดโรคภยั

ไขเ้จบ็ขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นการกิน
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มากท่ีสุด เน่ืองจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้นอาจไม่มีความคุน้เคยกับอาหารในประเทศไทย

เน่ืองจากมีรสท่ีจดัจา้นและยงัมีส่วนผสมจากเคร่ืองเทศหรือสมุนไพรชนิดต่างๆอีกมากมาย อีกทั้ง

อาหารจากภูมิภาคต่างๆยงัมีความแตกต่างกนัเร่ืองส่วนผสมและความสุกของอาหารท่ีแตกต่างกนั

เพราะในบางพื้นท่ีอาหารบางประเภทจะรับประทานแบบดิบๆ จึงเป็นสาเหตุให้พบเจอนกัท่องเท่ียว

เกิดการติดโรคจากการกินได้ง่ายเน่ืองจากอาจจะยงัปรับตวัให้เขา้กบัอาหารไม่ทนัและสาเหตุท่ี

สําคญัท่ีสุดคือความสะอาดของอาหารหรือวตัถุดิบท่ีนาํมาทาํอาหารนั้นอาจจะสกปรกไม่สะอาด 

ไม่ได้มาตรฐาน จึงแนะนาํว่าให้กระทรวงสาธารณสุข มีการตรวจตามร้านอาหารต่างๆในแหล่ง

ท่องเท่ียวเพื่อตรวจเช็คมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยอีกทั้ งยงัควรมีการจัดทาํป้ายสําหรับ

ร้านอาหารท่ีผา่นการตรวจมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขมาติดให้ร้านท่ีผา่นมาตรฐานเพื่อง่าย

แก่การตดัสินใจแก่นกัท่องเท่ียวในการเลือกร้านอาหารในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆและเพื่อเพิ่มความ

เช่ือมัน่ในการรับประทานอาหารของนกัท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถตรวจเช็คเร่ืองราคา

อาหารท่ีพบเจอไดบ้่อยว่ามีการคิดเกินราคาสําหรับนกัท่องเท่ียว และควรมีการให้ความรู้เก่ียวกบั

อาหารไทยแก่นกัท่องเท่ียวเพื่อง่ายแก่การตดัสินใจ 

4.  จากการศึกษาผลการวจิยัทาํใหเ้ราทราบวา่ ในการรับรู้ความเส่ียงดา้นภยัอนัตรายจาก

ธรรมชาตินั้นพบวา่นกัท่องเท่ียวมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นพายุมากท่ีสุด เน่ืองจากประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีตั้งอยูใ่นเขตร้อนช้ืนจึงทาํใหมี้พายฝุนเกิดข้ึนอยูบ่่อยคร้ังและบางคร้ังก็เกิดข้ึนหนกัจนเกิด

การนํ้ าท่วมในพื้นท่ีต่างๆท่ีระบายนํ้ าไม่ทนั ดงันั้นในแหล่งท่องเท่ียวท่ีต่างๆท่ีมีความเส่ียงท่ีจะพบ

เจอพายุฝนท่ีรุนแรงบ่อยๆนั้นควรมีการจดัทาํท่ีพกัหรือหลบภยัขณะเกิดฝนพายุ โดยการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยควรมีการให้ความร่วมมือ เช่นบริเวณทะเล หรือตามเกาะต่างๆ ท่ีจะสามารถพบ

เจอลมพายุไดบ้่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากกว่า แหล่งท่องเท่ียวในเมืองต่างๆ และควรมีการให้

ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัขอ้ควรปฏิบติัขณะพบเจอพายแุละการป้องกนัควรทาํอยา่งไร 

5.  จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยทาํ

ใหเ้ราทราบวา่ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการภาพลกัษณ์การท่องเทียวในประเทศไทยมากท่ีสุดนั้นคือการ

รับรู้ความเส่ียงดา้นอนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ผูว้ิจยัเห็นว่ากองบงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียวนั้น

ควรมีมาตรการท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย เช่นมีการเพิ่มความเขม้งวดในการตรวจตราตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ
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เส่ียงในการเกิดอนัตราย หรือมีการทาํส่ือโฆษณาให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความ

ปลอดภยัในการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ความเส่ียงท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์เป็นอนัดบั

สองคือ การรับรู้ความเส่ียงด้านอนัตรายจากธรรมชาติ ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าทางการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทยนั้นควรมีการให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนของประเทศไทย

และวิธีการรับมือกบัเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติเช่น ลมพายุ นํ้ าท่วม ออกมาในรูปแบบ

ส่ือส่ิงพิมพห์รือในรูปแบบส่ือใหน้กัท่องเท่ียวสามารถรับรู้ไดง่้าย ความเส่ียงอนัดบัท่ีสามท่ีส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ในประเทศไทยคือ การรับรู้ความเส่ียงดา้นอุบติัเหตุ ซ่ึงกองบงัคบัการตาํรวจจราจรนั้น

ควรร่วมมือกบักรมการขนส่ง เพิ่มมาตรการให้เขม้งวดในการใช้เส้นทางในการเดินทางท่องเท่ียว

โดยกรมขนส่งควรมีการบงัคบัตรวจรถขนส่งสําหรับเดินทางท่องเท่ียวอย่างเข้างวดเพื่อความ

ปลอดภยัและทางกองบงัคบัการตาํรวจจราจรตอ้งมีบทลงโทษในการฝ่าฝืนกฎจราจรให้หนักข้ึน

เพื่อให้ผูข้บัข่ีนั้นขบัรถอย่างมีวินยัเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ ความเส่ียงดา้นสุดทา้ยท่ี

ส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวในประเทศไทยคือ การรับรู้ความเส่ียงดา้นโรคภยัไขเ้จ็บ ผูว้ิจยั

เห็นว่าทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยนั้นควรมีการร่วมมือกนักบักระทรวงสาธารณสุข เพื่อมี

การให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัโรคภยัไขเ้จ็บท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้นสามารถพบเจอไดบ้่อยใน

ประเทศไทย พร้อมทั้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมตวัและการป้องกนัการติดโรคแก่นกัท่องเท่ียว 

เพื่อให้นกัท่องเท่ียวนั้นสามารถเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยไดอ้ยา่งไม่วิตกกงัวลเร่ืองการติด

โรคและยงัเป็นการส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศไทยให้เห็นถึงความเอาใจใส่แก่

นกัท่องเท่ียว 

       5.4.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1.  ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการต่อยอดงานวิจยัเร่ืองการรับรู้ความเส่ียงของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยในอีกหลายๆมุมมองเช่น อาจจะมีความเส่ียงดา้น

การเมือง การก่อความไม่สงบในประเทศ หรือด้านเศรษฐกิจ ท่ีอาจส่งผลให้มีการรับรู้ความเส่ียง

มากข้ึนและทาํใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศลดนอ้ยลง   

2.  ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัในการเดินทางมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย เช่นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความเส่ียงต่อการโดนหลอกลวง หรือ ตามสถานท่ีท่ีมีประวติั

การทาํร้ายร่างกายนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากผูว้ิจยัไดค้น้หาขอ้มูลแลว้ยงัไม่พบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัใน
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การทาํวิจยัเร่ืองน้ีในประเทศไทย ส่วนมากจะเป็นงานวิจยัจากต่างประเทศ ซ่ึงควรทาํวิจยัในเร่ือง

ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย เพราะจะสามารถ

นาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาพฒันา และปรับปรุงการท่องเท่ียวของประเทศไทยใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.  ผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองขยะ ความสะอาด หรือการรักษาความ

สะอาดในแหล่งท่องเท่ียวเพราะในปัจจุบันน้ีมีปัญหาเร่ืองการทิ้งขยะในแหล่งท่องเท่ียวจาก

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆเช่น อุทยาน และเกาะ ต่างๆท่ีกาํลงัเป็นปัญหามี

ขยะกองใหญ่ในอุทยาน หรือมีแพขยะลอยอยูท่่ามกลางทะเล บริเวณเกาะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว จึง

ควรมีการศึกษาเพื่อจดัการความเรียบร้อยในส่วนน้ีเพื่อ ปรับปรุง สร้างความประทบัใจและดึงดูด

นกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมาเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน 
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Risk Perception of International Tourists in Thailand 

Survey Objective: The purpose of this thesis questionnaire aims to study risk perception of 

international tourists in Thailand. Please accept our sincere thanks for 

taking the time to provide us such valued information.  

 Varanai Yuvanatemiya 

  Tourism Management 

    Dhurakij Pundit University                                                                        

Part 1: General information 

Instruction: Please check ( ) in the box that most reflects you or fill in the blank provide about 

yourself. 

1. Gender   

(      ) Male  (      ) Female 

2. Age   

(      )  ≤ 18 years (      ) 19 – 29  (      ) 30 – 39 

(      ) 40 – 49  (      ) 50 – 59   (      ) 60 ≥ 

3. Education background  

(      ) Lower than a bachelor’s degree 

(      ) The bachelor’s degree 

(      ) Master degree or higher 
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4. Occupation 

(      ) Student/ college student  (      ) Government employee 

(      ) Company employee  (      ) Business owner 

(      ) Freelance     (      ) Sport man 

(      ) Retiree    (      ) Housewife 

(      ) Other………………… 

5. Monthly income 

(      ) Less than 1,500 USD  (      ) 1,501 – 3,000 USD 

(      ) 3,001 – 4,500 USD   (      ) 4,501 – 6,000 USD 

(      ) 6,001 – 7,500 USD   (      ) Over than 7,501 USD 

6. Nationality 

(      ) American    (      ) Middle East 

(      ) Europe    (      ) Asian 

(      ) Australia    (      ) Other……………… 

7. Status 

(      ) Single    (      ) Married 

(      ) Separated    (      ) Widow 

(      ) Divorce    (      ) Other……………… 
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Part 2: Risk Perception Analysis 

Instruction: Please check ( ) in the columns that represent the fact. 

1. How much do you perceive the risk of 

following vehicle while you are 

travelling in Thailand?  

Level of risk perception 

Highest 

5 

High 

4 

Medium 

3 

Low 

2 

Lowest 

1 

1.1 Air Plane      

1.2 Public Bus      

1.3 Tour Bus      

1.4 Rental Car      

1.5 Rental Motorcycle      

1.6 Rental Bicycle      

1.7 Taxi Meter       

1.8 Auto Rickshaw ( Tuk Tuk )      

1.9 Train      

1.10 BTS Sky train      

1.11 MRT Underground train      

2. How much do you perceive the 

following risk of crime while you are 

travelling in Thailand? 

Level of risk perception 

Highest 

5 

High 

4 

Medium 

3 

Low 

2 

Lowest 

1 

2.1 Violence (Behavior using physical force to 

hurt or damage someone) 

     

2.2 Murder (Unlawful killing of one person 

being by another) 

     

2.3 Rape (Unlawful forcing another person to 

have sex) 

     

2.4 Kidnap (Take someone away by force)      

2.5 Cheat/ defraud (Not honest)      

2.6 Steal       
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3. How much do you perceive the 

following risk of infection from many 

channels while you are travelling in 

Thailand? 

Level of risk perception 

Highest 

5 

High 

4 

Medium 

3 

Low 

2 

Lowest 

1 

3.1 By breathing      

3.2 By Eating      

3.3 By Touching      

3.4 By Sex      

4. How much do you perceive the 

following risk of natural disasters 

while you are travelling in Thailand? 

Level of risk perception 

Highest 

5 

High 

4 

Medium 

3 

Low 

2 

Lowest 

1 

4.1 Flood      

4.2 Earth quake      

4.3 Landslide      

4.4 Storm      

4.5 Tsunami (Big sea wave)      

 

Part 3: Factors affecting the image of Thailand travelling. 

Instruction: Please check ( ) in the columns that represent the fact. 

How much do you perceive the image of 

Thailand travelling? 

Level of Image perception 

Very Positive 

5 

Positive 

4 

Moderate 

3 

Negative 

2 

Very 

Negative 

1 

1 Image of overall Thailand tourism      

2 Image of overall safety in Thailand      
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Part 4: Other suggestions about other risks you face when traveling in Thailand. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… DPU
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ประวตัิผู้เขียน 
ช่ือ-นามสกุล    นายวารานยั ยวุนะเตมีย ์

ประวติัการศึกษา    พ.ศ.2548 ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาองักฤษ)                      

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีประสานงานการตลาด  

บริษทั ดี.บี.คอนเซา้ติ้ง กรุ๊ป จาํกดั 
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