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บทคดัย่อ

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัท่ีไดส้ร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย 

ซ่ึงมีแนวโนม้เติบโตสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทว่าพบว่าส่ิงท่ีเป็นภยัคุกคามต่อคุณภาพของการเดินทางท่อง

เท่ียวในปัจจุบนัคือ ปัญหาด้านความปลอดภยัทางถนนอนัจาํเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงไดท้าํการคดัเลือกพ้ืนท่ีศึกษาจากจงัหวดัท่ีเป็นจุดดึงดูดการท่องเท่ียว และมีอตัรา

การเกิดอุบัติเหตุสูง โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้วย

แบบสอบถามจาํนวน 800 ชุดผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่อง

เท่ียวชาวต่างชาติลว้นมีอิทธิพลต่อระดบัความเส่ียงดา้นความปลอดภยัทางถนนทั้งส้ินอนัประกอบดว้ย 

การเตรียมตวัวางแผนการท่องเท่ียว การรับทราบขอ้มูลข่าวสารความรู้ดา้นวินยัและกฎจราจร รวมถึงรูป

แบบการเดินทาง ดงันั้นในการส่งเสริมความปลอดภยัทางถนนจึงควรส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวชาวต่าง

ชาติปรับพฤติกรรมและทศันคติในการเดินทางท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ รวมถึงการ

สนบัสนุนนโยบายดา้นการท่องเท่ียวใหส้อดคลอ้งต่อการส่งเสริมความปลอดภยัอนัเป็นมาตรการท่ีสาํคญั

ต่อภาพลกัษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยรวมถึง เพ่ือเป็นการเพ่ิมความมัน่ใจให้กบั

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุทางถนน

คําสําคัญ: การท่องเท่ียวพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ การวิเคราะห์การถดถอย
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Abstract

 Tourism industry is a major source of revenues for Thailand. Although, the foreign tourists 

have been increasing continuously but there is a threat to the quality of journey in Thailand which 

is the high level of risk on road safety. The urgent mitigation approach is needed to solve this high 

problematic. Thus, this study attempted to understand the behavior and satisfaction of foreign tourists which 

are the key information for further recommendation of tourism promoting in the country. This study was 

collected data from 800 of questionnaire to interview foreign tourists during their traveling by 

selecting from the major tourist attractions with high number of foreign tourists and high accident rate. 

The result of study revealed that the travel information, road safety situation in the country, traffic 

regulation and choice of transportations have influence on accidental occurrences.There fore,in order to 

promote road safety in the country, the foreign tourists need to change their attitude and travel behavior in 

complying with road safety policy. Consequently, it will enhance road safety confidence to attract the foreign 

tourists and finally reduce the risk on road accidents.

Keywords : Tourism, Attitude and Behaviour of Foreign Tourists, Logistic Regression Analysis

บทนํา

 การท่องเท่ียวของประเทศไทย นบัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าให้แก่ประเทศ  จาก

การศึกษารายงานของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กรมการท่องเท่ียว (2555) พบวา่ ในปีพ.ศ.2554 มี

จาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวประเทศไทยมีจาํนวนสูงถึง 19,098,323 คนโดย

เพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ.2553 จาํนวน 3,161,923 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.84 และสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ

เป็นจาํนวน 734,591.46 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากปีพ.ศ.2553 จาํนวน 141,797.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 23.92 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นจาํนวนมาก 

ประกอบกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอีกทั้งภาครัฐและเอกชนไดส้นบัสนุนมาตรการต่างๆ ทางดา้นการท่อง

เท่ียวส่งผลใหเ้กิดการกระตุน้และดึงดูดนกัท่องเท่ียว ดงัแสดงในภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 1 จาํนวนและอตัราการเปล่ียนแปลงนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 – 2554
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ภาพท่ี 2 รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติของไทย  ปี พ.ศ.2550 – 2554

 แมว้่าจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจะมีแนวโนม้เพ่ิมสูงอยา่งต่อเน่ือง แต่พบว่าส่ิงหน่ึงท่ีเป็น  

ภยัคุกคามดา้นการท่องเท่ียวในปัจจุบนั คือ ปัญหาดา้นคุณภาพการเดินทางของนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะ

ความปลอดภยัทางถนน ซ่ึงองคก์รทางดา้นความปลอดภยัทางถนน (Make Road Safety ang FIA Foun-

dation, 2010) ไดศึ้กษารายงานเร่ือง “การเดินทางท่ีเลวร้ายในประเทศกาํลงัพฒันา” ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไปยงั

ประเทศต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาความปลอดภยัในการเดินทางทัว่โลก โดยเฉพาะ

ขอ้มูลการเสียชีวิตของนกัท่องเท่ียวจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 2010 พบว่ามีนกัท่องเท่ียวท่ีเสีย

ชีวิตระหว่างการท่องเท่ียวจาํนวน 769 คน ซ่ึงร้อยละ 72.60 เสียชีวิตจากการเกิดอุบติัเหตุจากการเดิน

ทางโดยยานพาหนะ และร้อยละ 12 เสียชีวิตจากการเกิดอุบติัเหตุโดยรถจกัรยานยนต ์ เม่ือศึกษาถึงองค์

ประกอบของสาเหตุอุบติัเหตุพบวา่เกิดจากปัจจยัร่วมสามปัจจยั ไดแ้ก่ คนหรือผูข้บัข่ียานพาหนะ รถหรือ

ยานพาหนะในการขบัข่ีถนนและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงองคป์ระกอบทางถนนและจราจร โดยพิจารณาสาเหตุ

จากผูข้บัข่ียานพาหนะจะเห็นไดว้า่มีสดัส่วนสูงมากท่ีสุดถึงร้อยละ 63 ถนนและส่ิงแวดลอ้มมีสดัส่วนรอง

ลงมาคือร้อยละ 6 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่สาเหตุหลกัจากผูข้บัข่ีนั้นเป็นส่วนท่ียากแก่การควบคุมเน่ืองจากข้ึน

อยูก่บัระดบัความหลากหลายของทั้งปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัเร้าจากภายนอก ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงได้

ทาํการศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ือเขา้ใจบริบทของปัญหาอย่างเป็น

ระบบและสามารถนาํสู่การเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมความปลอดภยัทางถนนของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ และนโยบายต่อภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

 ในการศึกษาพฤติกรรม และทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ือยกระดบัความปลอดภยัทาง

ถนนนั้นจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชร่้วมกนั เพ่ือเป็นการกาํหนดกรอบ

แนวความคิด และขอ้สรุปของการวจิยั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

 1. การท่องเท่ียว

  Kathleen Lingle Pond (1993) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดบริการและการอาํนวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดความสุขสบายใจในการเดินทางและ Robert 



วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่1 (มกราคม – มถุินายน 2558) 

91

Christie Mill (2006) ให้ความหมายการท่องเท่ียวไวว้่า หมายถึง การจดักิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดับริการสร้างความประทบัใจ การบริการ และการสร้างความพึงพอใจให้กบันักท่องเท่ียว

ในส่วนของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท., 2555) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่าเป็น

การเดินทางภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดไวเ้ป็นสากล 3 ประการ คือ (1) เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติ

ไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว (2) เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ (3) เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงค์

ใดๆ กต็าม ท่ีมิใช่เพ่ือประกอบอาชีพ หรือรายไดด้งันั้นการท่องเท่ียวจึงหมายรวมถึง การเดินทางจากท่ีท่ี

เคยอยูอ่าศยัปกติ ไปยงัสถานท่ีอ่ืนในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์น่ึง โดยมีกิจกรรม

เกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสถานท่ีนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึงทาํให้

ทราบถึงรูปแบบของในการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนทั้งน้ีในการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตนั้นอาศยั

องคป์ระกอบจากหลายปัจจยั ซ่ึงหน่ึงในนั้นไดแ้ก่ปัจจยัดา้นความปลอดภยัในการเดินทาง  โดยการสร้าง

ความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวจากธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้มและจากมนุษย ์(Mendiratta, 2010) ซ่ึงในการ

สร้างความปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียวสามารถทาํไดท้ั้งทางนโยบาย และการใหค้วามรู้เป็นการส่งเสริม

ใหเ้กิดการดึงดูดนกัท่องเท่ียว (Smith, 1999)

 2. พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความปลอดภยัทางถนน

  จากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวนั้นมีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อความไม่ปลอดภยั ทั้งลกัษณะ

ทางกายภาพของพ้ืนท่ี  การใช้เวลา  งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวรวมถึงระยะเวลา

ในการเตรียมตวัและความพร้อมของขอ้มูล ซ่ึงเป็นเหมือนขอ้จาํกดัของนกัท่องเท่ียว (Cook and McCleary, 

1983)นอกจากน้ี Kantowitz, et al.(1997) กล่าวว่าประสบการณ์และขอ้มูลมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ

ในการเดินทางซ่ึงช่วยเพ่ิมความปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียวได ้ดงันั้นสาเหตุสาํคญัของการเกิดอุบติัเหตุ

จราจรนั้น ส่วนใหญ่มาจากการท่ีผูข้บัข่ีขาดความตระหนักในเร่ืองของความปลอดภยัในการใช้รถ

ใชถ้นน มีพฤติกรรมการขบัข่ีท่ีไม่ถูกตอ้งรวมถึงความเคารพในกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดไว้

เพ่ือความปลอดภยั (วิจิตร  บุญโหตระ, 2536)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Allen (1996) ท่ีพบว่าความตระหนกั

มีผลต่อพฤติกรรมการขบัข่ีของบุคคลเป็นอย่างมากบุคคลท่ีมีความตระหนกัถึงความปลอดภยัจากการ

ขบัข่ีจะมีความรับผิดชอบและเห็นความสาํคญัของการปฏิบติัตนใหเ้กิดความปลอดภยัจากอุบติัเหตุอยา่ง

สมํ่าเสมอจนกลายเป็นนิสยัติดตวัได ้อีกทั้ง Krysan (1965) ยงัไดก้ล่าวถึงการสร้างความตระหนกัในความ

ปลอดภยัจากอุบติัเหตุจราจรซ่ึงอาจทาํดว้ยการศึกษาอบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองของกฎหมายจราจรระเบียบ

ขอ้บงัคบัต่างๆการบอกเตือนใหเ้กิดการตระหนกัรู้ในการกระทาํโดยส่ิงสาํคญัในการสร้างความตระหนกั

ดา้นความปลอดภยัจากอุบติัเหตุทางถนนให้เกิดข้ึนกบัตวัผูข้บัข่ีไดคื้อการสร้างคุณธรรมรู้จกัเห็นอก

เห็นใจผูอ่ื้นมีความอดทนอดกลั้นมีระเบียบวนิยัในตนเองทางดา้นปลูกฝังความรับผดิชอบอยา่งจริงจงัและ

ต่อเน่ือง

 3.การวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)

  ในการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว การศึกษาน้ีไดน้าํการประยกุตใ์ชก้ารวิเคราะห์

การถดถอยโลจิสติกซ่ึงเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีจุดประสงค์และแนวคิดคลา้ยคลึงกับการ

วเิคราะห์การถดถอยปกติ (Regression analysis) และการวเิคราะห์จาํแนกประเภท (Discriminant analysis) 

ท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (Independent variable) กบัตวัแปรตาม (Dependent variable) 



92

วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่1 (มกราคม – มถุินายน 2558) 

และสร้างสมการการถดถอยให้ประมาณหรือทาํนายค่าตวัแปรตาม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2551)โดยท่ี

ตวัแปรตน้จะเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและตวัแปรตาม

จะเป็นปัจจยัทาํนายดา้นพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัทาง

ถนนในเร่ืองต่างๆเพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการความปลอดภยัทางถนนของนกัท่องเท่ียว

ขอบเขตการศึกษา

 1. ขอบเขตการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี

  ในการคดัเลือกพื้นท่ีศึกษาให้เป็นตวัแทนเชิงพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นพฤติกรรม

และทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจากจงัหวดัต่างๆ ในประเทศไทยเพ่ือส่งเสริมความปลอดภยั

ทางถนนนั้น  การศึกษาน้ีไดท้าํการคดัเลือกจากปัจจยัในเร่ืองของสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากพ้ืนท่ีเกิด

อุบติัเหตุสูงสุด 10 อนัดบัของประเทศไทยและสถิติปริมาณการท่องเท่ียวของจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่อง

เท่ียวในภูมิภาคนั้น  ซ่ึงหลงัจากท่ีไดท้าํการคดักรองขอ้มูลเบ้ืองตน้ มีรายละเอียดพ้ืนท่ีศึกษา6 พ้ืนท่ีดงัน้ี 

จงัหวดักรุงเทพมหานครจงัหวดันครราชสีมาจงัหวดัภูเก็ตจงัหวดัเชียงใหม่จงัหวดัชลบุรีและจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ซ่ึงมีความเหมาะสมในการเป็นตวัแทนการศึกษา (ดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)

ตารางที่ 1 จงัหวดัท่ีมีอตัราผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนสูงสุด 10 จงัหวดัเม่ือเปรียบเทียบกบัจาํนวน

ประชากร 1 แสนคน (ต่อ)

ลาํดบั จงัหวดั อตัราผูเ้สียชีวติต่อประชากร1แสนคน

1 ระยอง 49.75

2 ชลบุรี 46.18

3 จนัทบุรี  44.74

4 ชุมพร  41.62

5 ฉะเชิงเทรา 41.14

6 ประจวบคีรีขนัธ์ 40.49

7 ปราจีนบุรี 37.69

8 ชยันาท 36.64

9 เพชรบูรณ์ 36.17

10 ภเูกต็ 36.14

ท่ีมา : มูลนิธิเมาไม่ขบั, 2557
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ตารางที่  2  จงัหวดัท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวสูงสุดในประเทศไทย 10 อนัดบัปี .ศ.2554 2. กลุ่มตวัอยา่ง

ในการศึกษา

ลาํดบั จงัหวดั จาํนวนนกัท่องเท่ียว (คน)

1 ชลบุรี 10,823,369

2 ภเูกต็ 9,467,248

3 นครราชสีมา 5,771,424

4 กาญจนบุรี 5,748,241

5 เชียงใหม่ 5,661,673

6 เพชรบุรี 4,949,167

7 พระนครศรีอยธุยา 4,890,949

8 ระยอง 4,583,551

9 สงขลา 4,024,499

10 สระบุรี 3,323,861

 ท่ีมา : สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2554

   ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 800 

ชุด  โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ในการเก็บแบบสอบถาม

โดยแบ่งการเก็บรวบรวมทั้ง 6 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ 100 ชุด ภาคกลาง 150 ชุด ภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือ 100 ชุด ภาคใต ้100 ชุด  ภาคตะวนัออก 150 ชุด และกรุงเทพมหานคร  200 ชุด ซ่ึงในแบบสอบถาม

แบ่งชุดขอ้มูลการสมัภาษณ์ออกเป็น 4 ชุดขอ้มูลไดแ้ก่ 

 (1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม : เพศ อาย ุ เช้ือชาติ ภูมิลาํเนา ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้สถานภาพ และขนาดครอบครัว

 (2) ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว : เหตุผลในการเลือกประเทศไทยในการท่องเท่ียว การศึกษา

ขอ้มูลในการท่องเท่ียว  ระยะเวลาในการท่องเท่ียว  และค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว

 (3) พฤติกรรมในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว : ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง  ความพึงพอใจ

ต่อยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง  การทาํประกนัภยัการท่องเท่ียว  การเกิดอุบติัเหตุทางถนน  การรับรู้

กฎหมาย สญัญาณจราจรในการขบัข่ีของประเทศไทย  และความพึงพอใจต่อความปลอดภยัทางถนน

 (4) ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว : ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย  ระดบัความ

ปลอดภยัในการเดินทางเม่ือเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ  และพฤติกรรมการเดินทางของนกัท่องเท่ียว

 โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งท่ีเคยประสบอุบติัเหตุและไม่

เคยประสบอุบติัเหตุเพ่ือให้ครอบคลุมขอ้มูลประสบการณ์ในการท่องเท่ียวและการเดินทางของทุกกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนในการศึกษา
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ผลการวจิยั

 พฤติกรรมและทศันคติต่อความปลอดภยัทางถนนของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
  1. การจดักลุ่มประเทศในระดบัความเส่ียงดา้นความปลอดภยัทางถนน
     การจดัลาํดบัประเทศของนกัท่องเท่ียวท่ีไดท้าํการรวบรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด 800 
ชุด สามารถวิเคราะห์ระดบัความเส่ียงดา้นความปลอดภยัทางถนนจากอตัราการเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุ
ทางถนน โดยทาํการเปรียบเทียบอตัราการเสียชีวิตทางถนนต่อประชากร 100,000 คน จากทั้งหมด 46 
ประเทศ ซ่ึงเป็นขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชเ้กณฑจ์ากจาํนวนคนเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนท่ีไดรั้บ
รายงาน  การประมาณจาํนวนการเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุทางถนนประมาณการอตัราการเสียชีวิตทางถนน
ต่อประชากร 100,000 คน และระดบัความปลอดภยัทางถนน(World Bank, 2003)ซ่ึงสามารถจดักลุ่มเป็น 3 
ระดบัดว้ยกนั (ภาพท่ี 6)  คือ (1) กลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัทางถนนสูงโดยมีอตัราการเสียชีวติ
ทางถนนต่อประชากร 100,000 คนอยูท่ี่ 1-10 คน ซ่ึงมีทั้งส้ิน 13 ประเทศ  (2) กลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความ
ปลอดภยัทางถนนปานกลางโดยมีอตัราการเสียชีวิตทางถนนต่อประชากร 100,000 คนอยูท่ี่ 11-20 คน มี
ทั้งส้ิน 4 ประเทศ  (3) กลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัทางถนนนอ้ย โดยมีอตัราการเสียชีวติทางถนน
ต่อประชากร 100,000 คนอยูท่ี่ 21-30 คน มีทั้งส้ิน 2 ประเทศ

ภาพท่ี 5   สดัส่วนของนกัท่องเท่ียวแบ่งตามระดบัความปลอดภยัของแต่ละประเทศในอตัราการเสียชีวติ

ทางถนนต่อประชากร 100,000 คน จากการสุ่มแบบสอบถาม 800 ชุด

 
 จากภาพท่ี 5 แสดงสดัส่วนของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัพ้ืนท่ีศึกษาของแต่ละ
กลุ่มประเทศตามระดบัความปลอดภยัทางถนนในแต่ละประเทศ พบว่ากลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความ
ปลอดภยัทางถนนสูง มีสดัส่วนถึงร้อยละ 54 และกลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัทางถนนปานกลาง
มีสดัส่วนถึงร้อยละ 33 รวมถึงกลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัทางถนนนอ้ยมีสดัส่วนร้อยละ 13 ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นว่านกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศท่ีมีระดบั
ความปลอดภยัสูง 
 2. วิเคราะห์ลกัษณะทางสังคมของแต่ละกลุ่มประเทศตามระดบัความปลอดภยัทางถนนของนกั
ท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
 ในการวิเคราะห์ลกัษณะทางสังคมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติประกอบด้วยขอ้มูลด้านอาย ุ 
อาชีพ  และสถานภาพ  เพ่ือใหท้ราบถึงลกัษณะทางสังคมของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มา  โดยจดัแบ่ง

ตามระดบัความปลอดภยัทางถนนของนกัท่องเท่ียวออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ กลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความ

ปลอดภยัทางถนนสูง  กลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัทางถนนปานกลาง  และกลุ่มประเทศท่ีมี
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ระดบัความปลอดภยัทางถนนตํ่า  โดยแสดงดงัตารางท่ี 3

ตารางที ่3 ขอ้มูลลกัษณะทางสงัคมท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ลกัษณะทางสังคม สัดส่วนทีสู่งทีสุ่ดของลกัษณะทางสังคม

กลุ่มประเทศที่

มรีะดบัความ

ปลอดภยัทาง

ถนนสูง

กลุ่มประเทศที่

มรีะดบัความ

ปลอดภยัทางถนน

ปานกลาง

กลุ่มประเทศที่

มรีะดบัความ

ปลอดภยัทาง

ถนนตํา่

ร้อยละ Sig.**

อาย ุ(ปี)

1-20 32 2 1 0.04 0.00**

21-30 159 103 31 0.37

31-40 117 47 15 0.22

41-50 85 21 1 0.13

51-60 66 16 2 0.11

61-70 59 8 0 0.08

71-80 11 3 1 0.02

80 ข้ึนไป 2 0 0 0.00

อาชีพ

วา่งงาน 20 7 1 0.04 0.014**

รับราชการ 40 18 7 0.08

ธุรกิจส่วนตวั 64 31 5 0.13

นกัศึกษา 80 42 7 0.16

พนกังานบริษทั 159 56 23 0.30

แม่บา้น 8 10 0 0.02

เกษียณ 70 12 3 0.11

อ่ืนๆ 90 24 5 0.15

โสด 240 95 27 0.45 0.349

แต่งงานแลว้ 236 95 24 0.44

หยา่ร้าง 35 6 0 0.05

อ่ืนๆ 20 4 0 0.03

รวม 531 200 51

**หมายเหตุ: ค่าความสมัพนัธ์ของปัจจยัมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
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จากตารางท่ี 3 พบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัสูงมีอายุอยู่ใน
ช่วง 21-30ปี (ร้อยละ0.37) ซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุนอ้ยกวา่กลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัทางถนน    ปาน
กลางและตํ่า  นอกจากน้ีพบว่ามีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี(ร้อยละ 0.16) และประกอบอาชีพ
เป็นพนกังานบริษทั (ร้อยละ 0.30)  โดยสถานภาพของกลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัสูงส่วนใหญ่
แต่งงานแลว้ซ่ึงจะถกูนาํมาวเิคราะห์ในส่วนถดัไป
 3. วิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงจากพฤติกรรมและทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติแบ่งตามระดบั   
ความเส่ียงของแต่ละกลุ่มประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
  3.1 การเตรียมความพร้อมในดา้นขอ้มูลการเดินทางมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
 ในการเตรียมความพร้อมของนักท่องเท่ียวเพ่ือเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น การรับ
ทราบถึงสถานการณ์และขอ้มูลดา้นต่างๆของประเทศไทยเช่น ขอ้มูลการทาํประกนัภยัท่องเท่ียว การรับ
ทราบสถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน รวมถึงกฎหมายและบทลงโทษจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั

ตาม กฎจราจรมีรายละเอียดดงัแสดงในภาพท่ี 6

 จากภาพท่ี 6 พบว่าการทาํประกันภยัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศท่ีมีระดับ
ความปลอดภัยทางถนนสูงส่วนใหญ่มีการทาํประกันภัยมาก่อนเดินทางมาเท่ียว (ร้อยละ 87.50) 
ซ่ึงแตกต่างกบักลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัทางถนนระดบัปานกลาง (ร้อยละ 39.00) และระดบั
ตํ่า (ร้อยละ 25.00) ท่ีส่วนใหญ่ไม่มีการทาํประกนัภยัท่องเท่ียว ในส่วนของการไดรั้บขอ้มูลสถานการณ์
ดา้นความปลอดภยัของประเทศไทย  ซ่ึงพบวา่ทั้งสามกลุ่มประเทศส่วนใหญ่ (ร้อยละ 41.00 ร้อยละ 61.00 
และร้อยละ 62.50 ตามลาํดบั) ไม่ทราบถึงขอ้มูลสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัของประเทศไทย รวมถึง
เม่ือพิจารณาการรับทราบกฎจราจรของประเทศไทยพบว่านกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งสามกลุ่มประเทศ
ตามระดบัความปลอดภยัทางถนนส่วนใหญ่ไม่ทราบขอ้มูลกฎจราจรของประเทศไทย (ร้อยละ 62.00 
ร้อยละ 53.00 และร้อยละ 62.50 ตามลาํดบั) และการรับทราบถึงบทลงโทษในการกระทาํผิดกฎจราจร
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งสามกลุ่มประเทศตามระดบัความปลอดภยัทางถนนส่วนใหญ่มีอตัราส่วน
ท่ีไม่ทราบถึงบทลงโทษหากกระทาํผิดกฎจราจรในประเทศไทยร้อยละ 71.30 ร้อยละ 76.90 และร้อยละ 
87.50 ตามลาํดบั รวมถึงการทราบหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉินเม่ือเกิดอุบติัเหตุในประเทศไทยซ่ึงพบว่า
นักท่องเท่ียวทั้ งสามกลุ่มประเทศตามระดบัความปลอดภยัทางถนนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงหมายเลข
โทรศพัทฉุ์กเฉินหากเกิดอุบติัเหตุในประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 76.90 ร้อยละ 61.50 และร้อยละ 75.00 ตาม

ลาํดบั
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 3.2 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัทางถนน
การศึกษาน้ีไดท้าํการวิเคราะห์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัทางถนน
ไดแ้ก่รูปแบบของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและการเลือกรูปแบบการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาว
ต่างชาติในการเดินทางภายในจงัหวดัท่องเท่ียว
   3.2.1 รูปแบบของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
    เม่ือพิจารณากลุ่มของนักท่องเท่ียวจากระดบัความปลอดภยัทางถนนสูง กลางและตํ่า 
ตามความแตกต่างของรูปแบบของนกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มพบวา่มีการเตรียมความพร้อมท่ีแตกต่างกนั อีก
ทั้งในกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีสามารถเปิดรับวฒันธรรมใหม่ท่ีแตกต่างกบัประเทศของตวัเองลว้นมีผลกระทบ
ต่อความปลอดภยัทางถนนของนกัท่องเท่ียว  โดยตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลของกลุ่มของนกัท่องเท่ียวชาวต่าง
ชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีลกัษณะของการมาท่องเท่ียวแบบวางแผนก่อนเดินทางอยา่งละเอียด    
(ร้อยละ 47.9) กลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัทางถนนปานกลางตอ้งการประสบการณ์จากการท่อง
เท่ียวมากท่ีสุด (ร้อยละ 19.9) และพบว่ากลุ่มประเทศท่ีมีระดบัความปลอดภยัทางถนนตํ่ามีสัดส่วนของ
การมาท่องเท่ียวในรูปแบบปรับวฒันธรรมใหม่ๆไดบ้า้ง (ร้อยละ 27.5) มากกวา่สดัส่วนของกลุ่มประเทศ

ท่ีมีระดบัความปลอดภยัสูง (ร้อยละ 9.6) และปานกลาง (ร้อยละ 8.3)

ตารางที่ 4 ลกัษณะของการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติแบ่งตามกลุ่มประเทศในแต่ละระดบั

ความปลอดภยัทางถนน

รูปแบบของนกัท่องเท่ียวชาวต่าง

ชาติ

สดัส่วนของแต่ละปัจจยั (ร้อยละ)

กลุ่มประเทศ

ท่ีมีระดบั

ความ

ปลอดภยัทาง

ถนนสูง

กลุ่มประเทศท่ี

มีระดบัความ

ปลอดภยัทาง

ถนนปานกลาง

กลุ่มประเทศท่ี

มีระดบัความ

ปลอดภยัทาง

ถนนตํ่า

รวม

Sig.**

วางแผนก่อนเดินทางอยา่งละเอียด 
(Pre planner)

50 41.7 37.5 47.9 0.000

ซ้ือทวัร์มาเท่ียว (Tour Taker) 4.8 8.3 0 4.8 0.020

ตอ้งการประสบการณ์จากการท่อง
เท่ียว (Wanderer)

18.3 33.3 12.5 19.9 0.001

ใชเ้วลานอ้ยใหคุ้ม้ค่า (Explorer) 12.7 8.3 22.5 12.3 0.000

ปรับวฒันธรรมใหม่ๆไดบ้า้ง
(Uncommitted)

9.6 8.3 27.5 7.5 0.002

ไม่เปิดรับวฒันธรรม
(Intimidated)

4.6 0 0 1.4 0.000

**หมายเหตุ: ค่าความสมัพนัธ์ของปัจจยัมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95
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3.2.2 การเลือกรูปแบบการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางภายในจงัหวดัท่องเท่ียว

ตารางที่ 5  รูปแบบการเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติแบ่งตามกลุ่มประเทศในแต่ละระดบัความ

ปลอดภยัทางถนน

รูปแบบการเดินทาง

สดัส่วนของแต่ละปัจจยั (ร้อยละ)

กลุ่มประเทศท่ี

มีระดบัความ

ปลอดภยัสูง

กลุ่มประเทศท่ี

มีระดบัความ

ปลอดภยัปาน

กลาง

กลุ่มประเทศท่ี

มีระดบัความ

ปลอดภยัตํ่า

รวม

รถไฟ 0.9 8.3 14.3 2.3

รถโดยสารประจาํทาง 5.4 0 14.3 5.3

รถตูรั้บจา้ง 3.5 0 18.6 3.8

รถยนตส่์วนตวั/เช่า 12.5 0 0 12.2

รถสามลอ้เคร่ืองรับจา้ง 20.1 25.3 0 18.9

รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง/เช่า 15.7 16.3 10 13.9

เดินเทา้ 40.2 33.3 42.9 40.5

อ่ืนๆ 1.8 16.7 0 3.1

**หมายเหตุ: ค่าความสมัพนัธ์ของปัจจยัมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95

 จากตารางท่ี 5  แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการเดินทาง

โดยการเดินเท้าจากจุดกิจกรรมของการท่องเท่ียวไปสู่อีกจุดหน่ึงในระยะทางสั้ นๆ (ร้อยละ 40.5) 

เน่ืองด้วยลกัษณะทางด้านกายภาพและความเช่ือมต่อของพ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเช่ือมต่อกนั

ในระยะท่ีสามารถเดินไดน้อกจากน้ีพบวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเลือกใชร้ะบบขนส่งสาธารณะโดยใชบ้ริการ

รถไฟส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีความปลอดภยัตํ่า  และรูปแบบการเดินทางท่ีใชร้องลงมาไดแ้ก่

รถสามลอ้เคร่ืองรับจ้าง (ร้อยละ 18.9) เน่ืองจากความเป็นเอกลกัษณ์ของรถสามลอ้จึงทาํให้ได้รับ

ความสนใจจากนักท่องเท่ียว  ทั้ งน้ีรูปแบบการเดินทางท่ีได้รับความนิยมน้อยท่ีสุดได้แก่ รถไฟ 

(ร้อยละ 2.3) 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวชาว

ต่างชาติจากขอ้มูลขา้งตน้การศึกษาน้ีไดท้าํการสร้างแบบจาํลองพยากรณ์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 

ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดับ

ความเส่ียงในพฤติกรรมและทศันคติดา้นความปลอดภยัทางถนนของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ดว้ยการ

ทาํการสร้างแบบจาํลอง 3 รูปแบบ ประกอบดว้ยความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยการรับ

รู้ถึงสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนน  และการทาํประกนัท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
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เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและทศันคติท่ีส่งผลต่อความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุทางถนน

ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยผลของแบบจาํลองมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

1. ผลการสร้างแบบจาํลอง :ความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 จากกระบวนการสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เชิงประจกัษ ์ (Empirical method) ซ่ึงสามารถ

นาํเสนอแบบจาํลองท่ีมีผลมาจากตวัแปรตน้ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติจาํนวนหน่ึง โดยสามารถแสดงผลการ

ทาํนายการเกิดเหตุการณ์ไดด้งัน้ี

ตารางที ่6 ผลการทาํนายการเกิดเหตุการณ์ : ความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย

ชุดข้อมูล

ผลการทาํนาย

ความพงึพอใจต่อสถานทีท่่อง

เทีย่วในประเทศไทย

ร้อยละ

ความถูกต้อง

0 1

Step 1

พึงพอใจตํ่า (ระดบั 1,2 และ 3) 0 463 67 87.4

พึงพอใจสูง (ระดบั 4 และ 5) 1 105 165 61.1

ร้อยละโดยรวม 78.5

a. The cut value is .500

 จากตารางท่ี 6 พบวา่จาํนวนชุดขอ้มูลท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการสร้างแบบจาํลองมีจาํนวนทั้งส้ิน 

800 ชุด โดยผลการวเิคราะห์ของการสร้างแบบจาํลองแสดงใหเ้ห็นวา่ร้อยละของการทาํนายถกูโดยรวมทั้ง

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์และไม่เกิดเหตุการณ์ร้อยละ 78.5 โดยผลของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง

พอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยแสดงดงัตารางท่ี 5

ตารางที ่7  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย

ตวัแปร ß Sig. Exp(ß)

การรับทราบถึงสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนน   X
1

-0.927 0.000 0.396

การรับทราบกฎจราจร                                                        X
2

0.565 0.020 1.759

การทราบถึงหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน                              X
3

1.130 0.001 3.094

การเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยคร้ังแรก                      X
4

2.209 0.000 9.111

ค่าคงท่ี -0.938 0.000 0.391
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 จากตารางท่ี  7 ไดน้าํเสนอแบบจาํลองการพยากรณ์ โดยแสดงผลเฉพาะปัจจยัท่ีมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.5 หรือมีความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ข้ึนไปเท่านั้น พบว่าความเป็นไปได ้ (ß) มีทั้งค่า

ติดลบ และค่าเป็นบวก โดยค่าท่ีติดลบ ไดแ้ก่ การรับทราบถึงสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนน 

(X1) แสดงให้เห็นว่า การทราบถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภยัทางถนนส่งผลต่อความพึงพอใจ

ต่อสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทยในด้านลบ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทางด้านลบต่อการท่องเท่ียว

ของประเทศไทย โดยค่าท่ีเป็นบวก

 ไดแ้ก่การรับทราบกฎจราจร (X2) การทราบถึงหมายเลขโทรศพัทฉุ์กเฉิน (X3) และการเขา้มา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยคร้ังแรก (X4) แสดงให้เห็นว่าปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัส่งผลต่อการความพึงพอใจ

ดา้นบวกต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทย

 2. ผลการสร้างแบบจาํลอง:การรับรู้ถึงสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนน  

 จากชุดตัวแปรต้นทั้ งหมดท่ีแสดงในตารางท่ี6 ได้ผ่านกระบวนการสร้างแบบจําลอง

ทางคณิตศาสตร์เชิงประจกัษ์ (Empirical method) ซ่ึงสามารถนาํเสนอแบบจาํลองท่ีมีผลจากตวัแปร

ตน้ท่ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติจาํนวนหน่ึง โดยสามารถแสดงผลการทาํนายการเกิดเหตุการณ์ไดโ้ดยมี

รายละเอียดดงัน้ี

ตารางที ่ 8  ผลการทาํนายการเกิดเหตุการณ์: การรับรู้ถึงสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนน

ชุดข้อมูล

ผลการทาํนาย

ไม่ทราบสถานการณ์ด้าน

ความปลอดภยัทางถนน

ทราบสถานการณ์ด้าน

ความปลอดภยัทางถนน

ร้อยละ

ความถูก

ต้อง
0 1

ไม่ทราบสถานการณ์ดา้น

ความปลอดภยัทางถนน
0

73 175 29.4

ทราบสถานการณ์ดา้นความ

ปลอดภยัทางถนน
1

46 506 91.7

ร้อยละโดยรวม 72.4

 

 จากตารางท่ี 8 พบว่าผลการวิเคราะห์ของแบบจาํลองแสดงให้เห็นว่าร้อยละของความถูก

ตอ้งในการคาดการณ์โดยรวมทั้งกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์และไม่เกิดเหตุการณ์ร้อยละ 72.4  โดยผลของ

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภยัทางถนน แสดงให้เห็นว่า

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีการเตรียมขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนน

ก่อนท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียว โดยผลของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงสถานการณ์ดา้น

ความปลอดภยัทางถนน แสดงดงัตารางท่ี 9  ซ่ึงแสดงผลเฉพาะปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

หรือมีความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ข้ึนไปเท่านั้น พบว่าความเป็นไปได ้ (ß) มีทั้งค่าติดลบ และค่าเป็นบวก 
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โดยค่าท่ีติดลบ ไดแ้ก่ ปัจจยัของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีการวางแผนก่อนการเดินทางท่องเท่ียวอยา่งละเอียด 

(X7) นักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการประสบการณ์จากการท่องเท่ียว (X8) และนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยเป็นคร้ังแรก (X9) แสดงให้เห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อการไม่ทราบถึงสถานการณ์ดา้น

ความปลอดภยัทางถนนของประเทศไทยซ่ึงจะเห็นไดว้่าแมว้่านกัท่องเท่ียวมีการวางแผนการท่องเท่ียว

เป็นอย่างดีแต่ยงัไม่ทราบถึงสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนนในประเทศไทย อนัเป็นขอ้มูลท่ี

จาํเป็นในการส่ือสารอยา่งถูกตอ้งต่อนกัท่องเท่ียวใหมี้ขอ้มูลประกอบดา้นการท่องเท่ียว โดยค่าท่ีเป็นบวก 

ไดแ้ก่ อาชีพพนกังานบริษทั(X5) และอาชีพรับราชการ(X6) ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ซ่ึงแสดงให้

เห็นว่าปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมเหล่าน้ีมีผลต่อการทราบถึงสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทาง

ถนนของประเทศไทยเท่ากนั

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ถึงสถานการณ์ดา้นความปลอดภยัทางถนนของนกั

ท่องเท่ียว

ตวัแปร ß Sig. Exp(ß)

อาชีพพนกังานบริษทั                                                      X
5

0.580 0.002 1.787

อาชีพรับราชการ                                                             X
6

0.898 0.008 2.454

วางแผนก่อนการเดินทางอยา่งละเอียด                           X
7

-0.497 0.015 0.608

ตอ้งการประสบการณ์จากการท่องเท่ียว                        X
8

-0.763 0.007 0.466

การเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยคร้ังแรก                 X
9

-0.751 0.000 0.472

ค่าคงท่ี 0.978 0.000 2.660

a. The cut value is .500

3. ผลการสร้างแบบจาํลอง :การทาํประกนัท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

 ในการสร้างแบบจาํลองด้วยชุดตวัแปรตน้ทั้ งหมดท่ีแสดงในตารางท่ี8ผลการวิเคราะห์ของ

การสร้างแบบจาํลองแสดงให้เห็นว่าร้อยละของการทาํนายถูกโดยรวมทั้ งกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์และ

ไม่เกิดเหตุการณ์ร้อยละ 84.1 โดยผลของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํประกนัท่องเท่ียวของนกั

ท่องเท่ียวชาวต่างชาติ แสดงดงัตารางท่ี 11  ซ่ึงไดน้าํเสนอแบบจาํลองการพยากรณ์ โดยแสดงผลเฉพาะ

ปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือมีความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ข้ึนไปเท่านั้น โดยพบว่าความ

เป็นไปได ้ (ß) มีทั้งค่าติดลบ และค่าเป็นบวก โดยค่าท่ีติดลบ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาย ุ (อายนุอ้ยกว่า 20 ปี) 
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แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือพิจารณาปัจจยัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ส่งผลต่อการไม่ทาํประกนัภยั

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยค่าท่ีเป็นบวก ไดแ้ก่ วางแผนก่อนการเดินทางอยา่งละเอียด 

การรับทราบกฎจราจร การเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยคร้ังแรก การเลือกรูปแบบการเดินทางระหวา่ง

จงัหวดัโดยรถโดยสารประจาํทาง และการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างจงัหวดัโดยรถไฟ แสดงให้

เห็นวา่ ปัจจยัทั้ง 5 ปัจจยัส่งผลต่อการทาํประกนัภยัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

ตารางที ่ 10  ผลการทาํนายการเกิดเหตุการณ์: การทาํประกนัท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ชุดข้อมูล

ผลการทาํนาย

ไม่ทาํประกนัภยัท่องเทีย่ว ทาํประกนัภยัท่องเทีย่ว ร้อยละ

ความถูกต้อง0 1

ไม่ทาํประกนัภยัท่องเท่ียว 0 303 33 90.2

ทาํประกนัภยัท่องเท่ียว 1 94 370 79.7

ร้อยละโดยรวม 84.1
a. The cut value is .500

ตารางที ่11 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํประกนัท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ตวัแปร ß Sig. Exp(ß)

อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี                                                               X
10

-1.967 0.019 0.140

วางแผนก่อนการเดินทางอยา่งละเอียด                               X
7

4.574 0.000 96.916

การรับทราบกฎจราจร                                                       X
2

1.449 0.000 4.260

การเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยคร้ังแรก                       X
9

2.448 0.000 11.563

การเลือกรูปแบบการเดินทางระหวา่งจงัหวดัโดยรถ          X
11

โดยสารประจาํทาง

3.075 0.000 21.642

การเลือกรูปแบบการเดินทางระหวา่งจงัหวดัโดยรถไฟ      X
12

3.398 0.000 29.905

ค่าคงที่ -0.466 -0.119 0.558



วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่1 (มกราคม – มถุินายน 2558) 

103

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 ในการศึกษาพฤติกรรมและทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีส่งผลต่อความปลอดภยั

ทางถนนสําหรับการท่องเท่ียวในประเทศไทย  ซ่ึงนานาประเทศได้ศึกษาและให้ความสําคัญใน

การทาํความเขา้ใจเชิงลึกต่อพฤติกรรมการของนกัท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัทางถนน (WHO, 

2013) โดยผลการศึกษาน้ีพบว่าขอ้มูลในการใช้รถใช้ถนนเพ่ือการท่องเท่ียวมีผลต่อความปลอดภยั

ทางถนนของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาน้ีในแบบจาํลองทั้ง 3 ชุด 

ท่ีแสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับข้อมูลในการท่องเท่ียว นอกจากปัจจัย

ในเร่ืองของขอ้มูลในการท่องเท่ียวแลว้  การศึกษาน้ีได้แสดงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความปลอดภยั

ทางถนนสําหรับการท่องเท่ียวในประเทศไทยซ่ึงมาจากการสร้างแบบจําลองโดยแบ่งออกเป็น

ด้านความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยในแบบจาํลองท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าทศันคติ

ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุดคือ การท่ีนักท่องเท่ียวมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นคร้ังแรก ทาํให้เกิดความประทบัใจกบัสถานท่ีท่องเท่ียวของประเทศไทย

และระดับความพึงพอใจในด้านบวก รวมถึงปัจจัยรับทราบกฎจราจรและการทราบถึงหมายเลข

โทรศพัท์ฉุกเฉิน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในด้านบวกด้านการรับรู้สถานการณ์

ด้านความปลอดภยัทางถนน ด้านการทาํประกันภยัท่องเท่ียว รวมถึงผลจากแบบจาํลองท่ี 2 แสดง

ให้เห็นว่าขอ้มูลการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการรับรู้สถานการณ์ความปลอดภยัทางถนนอย่างมาก อีก

ทั้ งมีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเส่ียงอยู่แลว้ เช่น กลุ่มท่ีมาเท่ียวประเทศไทยเป็นคร้ังแรก รวม

ถึงกลุ่มท่ีต้องการแสวงหาประสบการณ์ในการท่องเท่ียว ล้วนเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ระหว่างการท่องเท่ียวทั้งส้ิน และผลจากแบบจาํลองท่ี 3แสดงขอ้มูลดา้นการทาํประกนัภยัท่องเท่ียว

พบว่าในกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุน้อย (น้อยกว่า 20 ปี) ส่วนใหญ่จะไม่ไดใ้ส่ใจในการทาํประกนัภยั 

แต่ในทางตรงกนัขา้มหากเป็นผูม้าเท่ียวในประเทศไทยคร้ังแรกและวางแผนการเดินทางจะเตรียมพร้อม

ดา้นการทาํประกนัภยั รวมถึงกลุ่มผูใ้ชข้นส่งสาธารณะ(ร้อยละ 44.2) เช่น รถโดยสาร และรถไฟจะเตรียม

ความพร้อมกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ในส่วนของการทาํประกนัภยัดงันั้นในการส่งเสริมความปลอดภยัทางถนน

ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจึงตอ้งมีการให้ความสําคญักบัพฤติกรรมในการท่องเท่ียว ทั้งในเร่ือง

ของการเตรียมตวัในการหาข่าวสาร สถานการณ์ การวางแผนการท่องเท่ียว และการทาํประกนัภยั นอกจาก

น้ียงัรวมไปถึงพฤติกรรมการเลือกใชรู้ปแบบการเดินทางท่ีมีผลต่อความปลอดภยัทางถนน รวมไปถึงการ

รับรู้ในเร่ืองกฎการจราจรก่อนการท่องเท่ียว ซ่ึงในดา้นของการปรับเปล่ียนนโยบายดา้นความปลอดภยั

ทางถนนถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมืออนัสาํคญัท่ีสามารถช่วยส่งเสริมดา้นความปลอดภยัได ้ เช่น การปรับปรุง

ทางเดินเทา้ให้ไดม้าตรฐานและให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะไปยงัสถานท่ีต่างๆ 

อยา่งครอบคลุม เน่ืองจากพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสาร 

และรถไฟ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวสามารถใช้รูปแบบการเดินในการเดินทางเพ่ือเป็น

การลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ หรือนโยบายในการควบคุมการบริการเช่ายานพาหนะควรมี

การตรวจสอบใบอนุญาตขับข่ีและมีมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก
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ดา้นความปลอดภยัทางถนนในระดบับุคคลและรับทราบกฎหมายท่ีถูกตอ้ง เช่น แจกคู่มือการขบัข่ีใหก้บั

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติโดยตรงและส่งผลในการช่วยลดความเส่ียงทางดา้นความปลอดภยัทางถนนต่อนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติอีกทางหน่ึง

 จากการศึกษาองคป์ระกอบของอุบติัเหตุพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

และขาดการเตรียมพร้อมในเร่ืองของการทาํประกนัภยั  ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูป้ระกอบการ 

ควรท่ีจะมีการจดัทาํเอกสารให้ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัทางถนนแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ือให้

ทราบถึงปัจจยัเส่ียงต่างๆท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ขอ้มูลความรู้ต่อการใชร้ถใชถ้นน

และเป็นการสร้างความตระหนกัถึงความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ อน่ึงการร่วมมือกนั

สร้างเครือข่ายความปลอดภยัทางถนนกลุ่มอาสาสมคัรสาํหรับดูแลนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ การฝึกอบรม

เพ่ือเพิ่มทกัษะดา้นภาษาและการส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติของหน่วยงานต่างๆ เป็นส่ิงจาํเป็น

ท่ีควรสนบัสนุนให้เกิดการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานและนกัท่องเท่ียวนอกจากน้ีการจดัระบบ

การดูแลและให้ความช่วยเหลือผูป่้วยท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ือเป็นต้นแบบในการนําไป

สู่การอบรมหรือจดักิจกรรมเชิงปฏิบติัและพฒันาเป็นศูนยแ์พทยเ์พ่ือนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติต่อไป

รวมถึงการจดัทาํฐานขอ้มูลประวติัของลูกคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพ่ือรวบรวมประวติัของผู ้

ประสบอุบติัเหตุ หรือภาวะเส่ียงอ่ืนๆ และการเยีย่วยาผูป้ระสบเหตุและประสานกบัญาติของนกัท่องเท่ียว

ท่ีไดรั้บอุบติัเหตุตลอดจนการจดัทาํกลยทุธ์ทางการตลาดและประสานงานกบักลุ่มผูป้ระกอบการใหเ้ห็น

ความสําคญัของการทาํประกนัการท่องเท่ียว ซ่ึงจะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์อนัดีในการท่องเท่ียวและ

ช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือดา้นความปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติและเป็นการลดอุบติัเหตุท่ีจะ
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