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การศึกษาการรับรู้ ด้านความเสียงและการป้ องกันความเสี ยง ขณะเดินทางท่ องเทียวใน
ประเทศไทยของนักท่ องเทียวต่ างชาติประเภทแบกเป้
A STUDY OR RISK PERCEPTION AND RISK PREVENTION OF INTERNATIONAL
BACKPACKERS IN THAILAND
พิมพ์ มาดา วิชาศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยทีออกไปทางสื อออนไลน์ โดยเฉพาะ
เว็บไซต์ทีเป็ นทีนิ ยมในกลุ่มนักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ และจากมุมมองของนักท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้ ทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย สํารวจระดับของการรับรู้ดา้ นความเสี ยงและระดับการ
ป้ องกันความเสี ยงในการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทย รวมไปถึงความสัมพันธ์และปั จจัยทีมีผลต่อการ
รับรู ้ ดา้ นความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยงของนักท่องเทียว และสุ ดท้ายคือการสํารวจนโยบายภาครัฐ
และเอกชนในเรื องของการจัดการด้านการรับรู ้ ความเสี ยงและป้ องกันความเสี ยงให้แก่นกั ท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้
งานวิจยั นี ใช้ก ารเก็ บ ข้อมู ล ทังในเชิ ง ปริ ม าณโดยการแจกแบบสอบถามแก่ นัก ท่ องเที ยวต่ า งชาติ
ประเภทแบกเป้ ทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทยและเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์จากเว็บไซต์และการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากผู ้มี ส่ ว นเกี ยวข้อ งด้า นนโยบาย จากการวิ เ คราะห์ เ ว็บ ไซต์ ที เป็ นที นิ ย มในกลุ่ ม
นัก ท่ องเที ยวต่ า งชาติ ประเภทแบกเป้ พบว่า ประเทศไทยมี ภ าพลัก ษณ์ ด้านการท่ องเที ยวในเชิ ง บวกซึ ง
สอดคล้องกับ ผลการสํารวจจากการแจกแบบสอบถามให้แก่ นัก ท่ องเที ยวต่ า งชาติ ป ระเภทแบกเป้ ที ยัง
เดินทางอยูใ่ นประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่านักท่องเทียวมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงและการป้ องกันความ
เสี ยงในการมาท่องเทียวในประเทศไทยโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย และเป็ นเหตุเป็ นผลกัน จากการ
สํารวจปั จจัยทีส่ งผลต่อระดับการรับรู ้ ความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยงในการมาท่องเทียวในประเทศ
ไทย พบว่าในภาพรวม ไม่มีปัจจัยใดส่ งผลต่อระดับการรับรู ้ความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยง สุ ดท้ายคือ
เรื องของนโยบายภาครัฐและเอกชน ผลการวิจยั พบว่าหน่วยงานทีเกียวข้องได้ยืนยันว่าหน่วยงานของตนได้
ให้ขอ้ มูลทีน่าเชือถือแก่นกั ท่องเทียวในเรื องของการเดินทางในประเทศไทยอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที
แตกต่างกันไป
คําสํ าคัญ: การรับรู ้ ความเสี ยงการท่องเทียว นักท่องเทียวประเภทแบกเป้
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ABSTRACT
This research aims to investigate the perceived image of risk and safety in Thailand through an
international lens, to analyze websites, which are popular among backpackers, and from international
backpackers who are still travelling in Thailand. The research also aims to explore the level of risk
perception and risk prevention of international backpackers in Thailand, to examine the relationship
between them, to investigate factors affecting risk perception and risk prevention of these tourists, and to
explore private and state policy about the perception of risk prevention and protection in Thailand.
Both quantitative and qualitative data collecting methods were employed with the use of selfadministered surveys given to the international backpackers in Thailand as a quantitative method.
Netnography and in-depth interviews of policy makers were used as qualitative methods. With the
investigation through the website, it was found that Thailand has a very positive image, which was in
accordance with the survey given to international backpackers currently travelling in Thailand. In relation
to the risk perception and risk prevention, the result of the study indicated that the overall level of risk
perception and prevention of international backpackers about travelling in Thailand was low. Regarding
the relationship of risk perception and prevention, it was found that they were correlated to each other.
Within the investigation of factors affecting risk perception and risk prevention, it appeared that there
were no factors affecting the overall perception and prevention. Lastly, the state and private tourism
organisations declared that they always give the right information about travelling in Thailand safely in
different kinds of situations.
KEYWORDS: Perception, Tourism Risk, Backpackers
บทนํา
อุตสาหกรรมการท่องเทียวส่ งผลดี เชิ งเศรษฐกิ จให้แก่ ประเทศไทย โดยเป็ นแหล่งที มาของเงิ นตรา
ต่างประเทศ ซึ งเมือพิจารณาในภาพรวมทางเศรษฐกิจ ในช่วง10ปี ทีผ่านมา การท่องเทียวของประเทศไทยมี
การเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง ยกเว้นปี 2546 และ 2548 ทีติดลบ เหตุเพราะว่า ในปี 2546 เกิดการระบาดของ
ไวรัสซาร์ส และในปี 2548 เกิดเหตุการณ์สึนามิขึนในมหาสมุทรอินเดีย ซึ งทังสองเหตุการณ์นีส่ งผลให้การ
เติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศชะงัก ในช่ วงปลายเดื อนพฤศจิ กายนต่อต้นเดื อนธันวาคม 2551 เกิ ด
เหตุการณ์ทางการเมืองและการปิ ดสนามบินแห่งชาติของประเทศ การท่องเทียวแห่ งประเทศไทยประเมินว่า
มีรายได้สูญกว่า 1.3 แสนล้านบาท (กรุ งเทพธุ รกิจ, 2551) ซึ งจํานวนนักท่องเทียวลดลงจากทีคาดการณ์ไว้
มาก เนื องจากประเด็นทีเกี ยวข้องกับเรื องความปลอดภัยจากการเดินทางเป็ นประเด็นทีอ่อนไหวง่าย เมือมี
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เหตุการณ์ทีกระทําให้เกิ ดความเสี ยงใดๆ ในการเดินทาง จะส่ งผลให้นกั ท่องเทียวเกิดความไม่มนใจในการ
ั
เดิ นทางไปยังประเทศนันๆ ดังนัน การจัดการเรื องความปลอดภัยต่อนักท่องเที ยวเป็ นเรื องที สําคัญ ใน
ขณะเดี ยวกันการจัดการด้านการรับรู ้ เรื องความเสี ยงของนักท่องเทียวทีมีจุดประสงค์ในการเดิ นทางมายัง
ประเทศไทยก็สาํ คัญเช่นกันเพราะในโลกปั จจุบนั ทีการสื อสารสามารถส่ งต่อถึงกันอย่างง่ายดาย เรื องข้อมูล
ข่าวสารของประเทศจุ ด หมายปลายทางเป็ นเรื องที สํา คัญสํา หรั บ นัก เดิ น ทางทุ ก ประเภท รวมไปถึ ง นัก
เดินทางประเภทแบกเป้ ด้วย
การท่องเทียวประเภทแบกเป้ เป็ นการท่องเที ยวทีเป็ นทีนิ ยมแพร่ หลายในกลุ่มนักท่องเทียวเยาวชน
โดยลักษณะเด่นๆ ของการท่องเทียวประเภทนี คือการเดิ นทางโดยอิสระ ไม่ได้ซือทัวร์ สําเร็ จรู ปจากบริ ษทั
ทัวร์ มีความประสงค์ทีจะใช้จ่ายระหว่างการเดินทางเท่าทีจําเป็ น เพือทีจะเดินทางท่องเทียวได้นานกว่าการ
ท่องเทียวทัวๆไป ซึ งการเดิ นทางประเภทแบกเป้ มักจะกินเวลานานกว่าการท่องเทียวแบบทัวไปโดยเฉลี ย
ประมาณสองอาทิตย์ หรื อมากกว่านัน ความแตกต่างของนักท่องเทียวประเภทแบกเป้ กับนักท่องเทียวทัวๆ
ไปคือ นักท่องเทียวประเภทแบกเป้ จะไม่มีความปรารถนาทีจะเดินทางไปในสถานทีท่องเทียวทีเป็ นทีนิ ยม
ของนักท่องเทียวทัวๆไป พวกเขาพยายามทีจะทํากิจกรรมทีแปลกใหม่ ท้าทาย และไปยังสถานทีทียังสดและ
ใหม่จากการท่องเทียว (Horner and Swarbrooke, 2003) ด้วยลักษณะการเดินทางเช่นนีนักท่องเทียวแบกเป้
จะมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และสื บค้นข้อมูลทีเกียวข้องกับจุดหมายปลายทางให้มากทีสุ ด รวมไป
ถึ งเรื องปั จจัยเสี ยงจากการเดิ นทาง ในที นี หมายถึ งความเสี ยงในรู ปแบบต่างๆ ที อยู่ในกระบวนการของ
พฤติ กรรมนักท่ องเทียว คื อเริ มต้นตังแต่ เลื อกจุ ดหมายปลายทางตัดสิ นใจซื อจนถึ งจบกระบวนการการ
เดินทาง ความเสี ยงสามารถเกิดขึนในทุกขันตอน
วัตถุประสงค์
งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือ
1. ศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยทีออกไปทางสื อออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บไซต์ทีเป็ นทีนิยมใน
กลุ่มนักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ และจากมุมมองของนักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบก
เป้
2. ศึ ก ษาระดับ และความสั ม พัน ธ์ ข องการรั บ รู ้ ด้า นความเสี ยงและการป้ องกัน ความเสี ยงของ
นักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ ในประเทศไทย
3. ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการรับรู ้และการป้ องกันความเสี ยงของนักท่องเทียว
4. ศึกษานโยบายขององค์กรภาครัฐในด้านการจัดการการรับรู ้ดา้ นความเสี ยงและการป้ องกันความ
เสี ยงจากการท่องเทียว
5. หาแนวทางการจัดการการรับรู้ดา้ นความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยงแก่นกั ท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้ เพือป้ องกันการเกิดพฤติกรรมทีสุ่ มเสี ยงขณะเดินทางในประเทศไทย

17

วารสารการบริ การและการท่องเทียว

ปี ที 7 ฉบับที 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)

สมมติฐาน
1. การรับรู ้ความเสี ยงมีความสัมพันธ์กบั การป้ องกันความเสี ยงของนักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบก
เป้ ในประเทศไทย
2. ข้อมูลส่ วนบุคคลที ต่างกันมี ผลต่อการรั บรู ้ และการป้ องกันความเสี ยงของนักท่องเที ยวต่ างชาติ
ประเภทแบกเป้ ในประเทศไทยแตกต่างกัน
3. ภูมิหลังนักท่องเทียวทีต่างกันมีผลต่อการรับรู ้และการป้ องกันความเสี ยงของนักท่องเทียว
ต่างชาติประเภทแบกเป้ ในประเทศไทยแตกต่างกัน
ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. ทราบภาพลัก ษณ์ ของประเทศไทยที ออกไปทางสื อต่ างๆ โดยเฉพาะสื อที เป็ นที นิ ยมในกลุ่ ม
นักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้
2. ทราบภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากมุมมองของนักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้
3.. ทราบระดับการรับรู ้ดา้ นความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยงจากการเดินทางของนักท่องเทียว
ต่างชาติประเภทแบกเป้ ในประเทศไทย
4. ทราบปั จจัยทีมีผลต่อระดับการรับรู ้ ดา้ นความเสี ยงในการท่องเทียวของนักท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้
5. ทราบนโยบายขององค์กรภาครัฐในด้านการจัดการการรับรู ้ ดา้ นความเสี ยงและการป้ องกันจาก
การท่องเทียว
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูศ้ ึกษาเลือกใช้วธิ ีวจิ ยั 2 แบบ คือ
1. วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้ในการศึกษาภาพลักษณ์ ของประเทศไทยจากมุมมองของนักท่องเทียว
ต่างชาติประเภทแบกเป้ ระดับและความสัมพันธ์ของการรับรู ้ดา้ นความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยงของ
นักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ ในประเทศไทย และเพือศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลและ
ภูมิหลังที มี ผลต่ อระดับการรั บ รู ้ ด้านความเสี ยงและระดับการป้ องกันในการท่องเที ยวของนัก ท่องเที ยว
ต่างชาติประเภทแบกเป้ ด้วยการแจกแบบสอบถามจากการสุ่ มตัวอย่างจากนักท่องเทียวชาวต่างชาติประเภท
แบกเป้ บริ เวณ ถนนข้าวสาร กรุ งเทพฯ จํานวน 400 คน โดยกําหนดขอบเขตด้านการศึกษาไว้ดงั นี
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวต่างชาติ
2. ภูมิหลังของนักท่องเทียวต่างชาติและเพิมเติมในส่ วนของปั จจัยด้านความคุน้ เคยทีมีผลต่อ
การรับรู ้ ดา้ นความเสี ยงในการเดินทางท่องเทียว คือ จํานวนเพือนร่ วมทาง ประเภทของ
เพือนร่ วมทาง ประสบการณ์ในการท่องเทียว และระดับความเสี ยงส่ วนบุคคล
3. ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
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4. การรับรู ้เรื องความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยงจากการเดินทางของนักท่องเทียว ซึ งมี
อยู่ 7 ด้าน คือ
o ความเสี ยงด้านร่ างกายทีเกิดขึนในแหล่งท่องเทียว
o ความเสี ยงด้านกายภาพทีเกิดจากเหตุทีไม่สามารถควบคุมได้
o ความเสี ยงด้านความคาดหวัง
o ความเสี ยงด้านการเมือง
o ความเสี ยงด้านการเงิน
o ความเสี ยงด้านมวลชน
o ความเสี ยงด้านพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง
2. วิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ ใช้ในการศึกษาเรื องภาพลักษณ์ของประเทศไทยทีถูกเผยแพร่ ไปทางเว็บไซต์
ที เป็ นที นิ ยมในกลุ่ มนัก ท่องเที ยวประเภทแบกเป้ และการสํารวจนโยบายขององค์กรภาครั ฐในด้านการ
จัดการการรั บ รู ้ ด้านความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยงจากการท่ องเที ยว โดยการศึ ก ษาสัม ภาษณ์ กึ ง
โครงสร้างตัวแทนจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทีมีส่วนเกียวข้องกับเรื องการจัดการการรับรู ้เรื องความเสี ยง
และการป้ องกันความเสี ยงในเชิงนโยบายจํานวน 5 ท่าน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ทงสถิ
ั ติเชิ งพรรณนาและเชิ งอนุ มาน ส่ วนการวิจยั ข้อมูล
เชิ งคุ ณภาพนัน ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิ งเนื อหา ถอดข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยถอดคํา
ต่อคํา จากการเปิ ดเทปทีบันทึกไว้หลังการสัมภาษณ์ เพือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วนํา
ข้อมูลทีได้มารวบรวมสรุ ปหาใจความสําคัญ โดยตีความหมายและแยกแยะข้อมูลทีอยูแ่ นวเรื องเดียวกัน
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาแบ่งเป็ นผลการวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ ดังนี
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
1. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1.1 ด้านประชากรศาสตร์ ของนักท่องเทียว
นักท่องเทียวส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจาํ นวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.25 มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี มี
จํานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.40 มีสถานภาพโสด มีจาํ นวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.25 มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.20 และประกอบอาชีพ อืนๆ มีจาํ นวน 146 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.50
1.2 ข้อมูลด้านภูมิหลัง

19

วารสารการบริ การและการท่องเทียว

ปี ที 7 ฉบับที 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)

เมือจําแนกตามประสบการณ์การเคยมาท่องเทียวในประเทศไทย นักท่องเทียวส่ วนใหญ่มี
ประสบการณ์เคยมา ท่องเทียวในประเทศไทย มีจาํ นวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.75 เมือจําแนกตาม
จํานวนบุ คคลทีไปท่องเทียว ส่ วนใหญ่มีเพือนร่ วมทาง 1-3 คน มีจาํ นวน 255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.70
นักท่องเทียวส่ วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกียวกับตนเองว่าเป็ นบุคคลประเภทมีความเสี ยงระดับปานกลาง
1.3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นของนักท่องเทียวเกียวกับประเทศไทย
จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า การหาข้อ มู ล ของนั ก ท่ อ งเที ยวก่ อ นเดิ น ทางมายัง ประเทศไทยนัน
นักท่องเทียวส่ วนใหญ่สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตมากทีสุ ด และนักท่องเทียวมากกว่าร้อยละ 50 เลือกทีจะ
เดิ นทางมาเที ยวประเทศไทยเป็ นที แรกโดยไม่มีก ารเปรี ยบเที ย บกับจุ ดหมายปลายทางอื นที ต้องการไป
ท่องเทียวก่อนทีจะตัดสิ นใจมาทีประเทศไทย ในการประเมินทางเลื อกทีจะเลื อกมาท่องเทียวประเทศไทย
นัน นักท่องเทียวให้ความสําคัญกับปั จจัยสู งสุ ดสามลําดับ คือ ด้านทัศนี ยภาพ ด้านอัธยาศัยของคนไทย และ
ด้านราคา/ความคุ ม้ ค่าของราคา โดยอันดับสุ ดท้ายที นักท่องเที ยวให้ความสําคัญคื อด้านระยะทาง/ความ
สะดวกในการเดินทาง
2. ระดับการรับรู้ ด้านความเสี ยงและการป้องกันความเสี ยงจากการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทยของ
นักท่องเทียวต่ างชาติประเภทแบกเป้
2.1. ระดับการรับรู ้ดา้ นความเสี ยงจากการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ พบว่า นักท่องเทียวมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงจากการมาท่องเทียวในประเทศไทย
โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยเมือพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเทียวมีระดับการรับรู ้ ความเสี ยง
จากการมาท่องเทียวในประเทศไทยสามอันดับแรกคือ ด้านมวลชน ด้านร่ างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว
ด้านกายภาพทีเกิดจากเหตุทีควบคุมไม่ได้ ตามลําดับ ความเสี ยงทีนักท่องเทียวมีการรับรู ้นอ้ ยทีสุ ดคือ ความ
เสี ยงด้านความคาดหวัง
เมือพิจารณารายละเอียดของระดับการรับรู ้ความเสี ยงเป็ นรายด้าน พบว่า นักท่องเทียวมีระดับการ
รับรู้ความเสี ยงด้านร่ างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณารายข้อ
พบว่าอันดับแรกคือ เรื องโรคภัยไข้เจ็ บ อยูใ่ นระดับปานกลาง อันดับทีสอง เรื องอาชญากรรม อยู่ในระดับ
ปานกลาง อันดับทีสาม เรื องการถูกฉ้อโกง อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย และอันดับทีสุ ดท้าย เรื องสุ ขอนามัย
อาหาร อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
นักท่องเที ยวมี ระดับการรั บ รู ้ ความเสี ยงด้านกายภาพที เกิ ดจากเหตุ ค วบคุ มไม่ได้โดยรวม อยู่ใ น
ระดับค่อนข้างน้อย เมือพิจารณารายข้อพบว่า อันดับแรก คือ เรื องอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง อยูใ่ นระดับปาน
กลาง อันดับสองเรื องโรคติดต่อ/โรคระบาด อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย อันดับสาม เรื องภัยธรรมชาติ อยูใ่ น
ระดับค่อนข้างน้อย และอันดับสุ ดท้ายเรื องการก่อการร้าย อยูใ่ นระดับน้อย
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นักท่องเทียวมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงด้านความคาดหวังโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมือพิจารณาราย
ข้อพบว่า อันดับแรกเรื องไม่เป็ นตามคาดหวัง อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย อันดับสองเรื องไม่พึงพอใจ อยูใ่ น
ระดับน้อย อันดับสามเรื องเลือกจุดหมายปลายทางผิด อยูใ่ นระดับน้อย และอันดับสุ ดท้ายไม่คุม้ ค่ากับเวลาที
เสี ย อยูใ่ นระดับน้อย
นักท่องเทียวมีระดับการรับรู ้ ความเสี ยงด้านการเมืองโดยรวมในระดับค่อนข้างน้อย เมือพิจารณา
รายข้อพบว่า อันดับแรก เรื องความไม่มีเสถี ยรภาพทางการเมือง อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย อันดับสุ ดท้าย
เรื องการชุมนุมประท้วง อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
นักท่องเทียวมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงด้านการเงินโดยรวมในระดับค่อนข้างน้อย เมือพิจารณาราย
ข้อพบว่า อันดับแรกเรื องการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิมขึนโดยไม่คาดฝัน อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย อันดับสอง
เรื องผลกระทบจากสถานการณ์ดา้ นการเงิน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และอันดับสุ ดท้ายเรื องค่าใช้จ่ายที
จุดหมายปลายทางนีแพงกว่าทีอืนๆ อยูใ่ นระดับน้อย
นักท่องเทียวมีระดับการรับรู ้ความเสี ยงด้านมวลชน โดยรวมในระดับปานกลาง เมือพิจารณารายข้อ
พบว่า อันดับแรก คือ เรื องการทีกิจกรรมการท่องเทียวกลายเป็ นสิ นค้าอยูใ่ นระดับปานกลาง อันสุ ดท้ายเรื อง
ประชากรแออัด อยูใ่ นระดับปานกลาง
นักท่องเทียวมีระดับการรับรู ้ ความเสี ยงด้านพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเองโดยรวมในระดับ
ค่อนข้างน้อย เมื อพิจารณารายข้อพบว่า อันดับแรกเรื องการเสพยาของนักท่องเทียว อยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย อันดับสุ ดท้ายเรื องการปฏิบตั ิตนทีไม่เหมาะสมต่อนักท่องเทียวอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
2.2. ระดับการป้ องกันความเสี ยงจากการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทย
นักท่องเทียวมีระดับการป้ องกันความเสี ยงจากการท่องเทียวในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย เมื อพิจารณารายด้า นพบว่า นักท่ องเที ยวมี ระดับการป้ องกันความเสี ยงจากการเดิ นทาง
ท่องเทียวในประเทศไทยสามอันดับแรก คือ ด้านร่ างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว อยูใ่ นระดับปานกลาง
อันดับที สองคือ พฤติก รรมของตนเอง อยู่ใ นระดับ ปานกลาง อันดับสามคื อ ด้านมวลชน อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย และอันดับสุ ดท้ายคือ ด้านการเมืองอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
เมือพิจารณาในรายละเอียดของระดับการป้ องกันความเสี ยงจากการเดินทางท่องเทียวในประเทศ
ไทยเป็ นรายด้าน พบว่านักท่องเทียวมีระดับการป้ องกันความเสี ยงด้านร่ างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว
โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื อพิจารณารายข้อพบว่า อันดับแรก เรื องสุ ขอนามัยอาหาร อยู่ในระดับ
ปานกลาง อันดับสอง เรื องการป้ องกันด้านการถู ก ฉ้อโกง อยู่ในระดับ ปานกลาง อันดับสาม เรื อง
อาชญากรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง และอันดับสุ ดท้ายเรื องโรคภัยไข้เจ็บ อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
นักท่องเทียวมีระดับการป้ องกันความเสี ยงด้านกายภาพทีเกิ ดจากเหตุทีควบคุมไม่ได้ โดยรวม อยู่
ในระดับค่อนข้างน้อย เมือพิจารณารายข้อพบว่า อันดับแรกเรื องภัยธรรมชาติ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
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อันดับสองเรื องอุบตั ิเหตุจากการเดินทาง อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย อันดับสามเรื องโรคติดต่อ/โรคระบาด อยู่
ในระดับค่อนข้างน้อยและอันดับสุ ดท้ายเรื องการก่อการร้ายอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
นักท่องเทียวมีระดับการป้ องกันความเสี ยงด้านความคาดหวัง โดยรวม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
เมือพิจารณารายข้อพบว่า อันดับแรก เรื อง ไม่เป็ นตามคาดหวัง อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย อันดับสอง เรื อง
ไม่พึงพอใจ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย อันดับสามเรื องเลือกจุดหมายปลายทางผิดอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
และอันดับสุ ดท้าย เรื องไม่คุม้ ค่ากับเวลาทีเสี ย อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
นักท่องเที ยวมี ระดับการป้ องกันความเสี ยงด้านการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย เมื อ
พิจารณารายข้อพบว่า อันดับแรก เรื องความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย อันดับ
สุ ดท้าย เรื องการชุมนุมประท้วง อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
นัก ท่องเที ยวมี ระดับการป้ องกันความเสี ยงด้านการเงิ น โดยรวมอยู่ใ นระดับ ค่อนข้า งน้อย เมื อ
พิจารณารายข้อพบว่า อันดับแรกเรื องการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิมขึนโดยไม่คาดฝั นอยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
อันดับสองเรื องผลกระทบจากสถานการณ์ดา้ นการเงิน อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย และอันดับสุ ดท้ายเรื อง
ค่าใช้จ่ายทีจุดหมายปลายทางนีแพงกว่าทีอืนๆ อยูใ่ นระดับค่อนข้างน้อย
นักท่องเทียวมีระดับการป้ องกันความเสี ยงด้านมวลชน โดยรวมในระดับน้อยเมือพิจารณารายข้อ
พบว่า อันดับแรก การทีกิจกรรมการท่องเทียวกลายเป็ นสิ นค้าอยูใ่ นระดับน้อย อันดับสอง ประชากรแออัด
อยูใ่ นระดับน้อย
นักท่องเทียวมีระดับการป้ องกันความเสี ยงด้านพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง เมือพิจารณารายข้อพบว่า อันดับแรก เรื องการเสพยาของนักท่องเทียว อยู่ในระดับปาน
กลาง อันดับสุ ดท้าย เรื องการปฏิบตั ิตนทีไม่เหมาะสมต่อนักท่องเทียวอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.3. ความสัมพันธ์ของการรับรู ้ดา้ นความเสี ยงและการป้ องกันความเสี ยงของนักท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้ ในประเทศไทย
จากการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 พบว่าการรับรู ้ความเสี ยงมีความสัมพันธ์กบั การป้ องกันความเสี ยง
ของนักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ ในประเทศไทย
3. ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการรับรู้ และการป้องกันความเสี ยงของนักท่ องเทียว
จากสมมติฐานข้อ 2 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อการรับรู ้และการป้ องกันความเสี ยงจากการ
เดินทางท่องเทียว พบว่านักท่องเทียวทีมีขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ความเสี ยง
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษาที
ส่ งผลต่อการรับรู ้ความเสี ยง โดย ด้านเพศ ส่ งผลต่อการรับรู ้ ความเสี ยงด้านพฤติกรรมการท่องเทียวตนเอง
อายุส่งผลต่อการรับรู ้ความเสี ยงด้านการเงินและพฤติกรรมของตนเอง สถานภาพส่ งผลต่อการรับรู ้ความ
เสี ยงด้านพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง และการศึกษาส่ งผลต่อการรับรู ้ความเสี ยงด้านการเมือง
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ในส่ วนของการป้ องกันความเสี ยง พบว่านักท่องเทียวทีมีขอ้ มูลทางประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกันมี
ผลต่อการป้ องกันความเสี ยงโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อาชีพส่ งผลต่อการ
ป้ องกันความเสี ยงในด้านพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง
จากสมมติฐานข้อ 3 ภูมิหลังของนักท่องเที ยวต่างชาติ ประเภทแบกเป้ ส่ งผลต่อการรั บรู ้ และการ
ป้ องกันความเสี ยงจากการเดินทางท่องเทียว จากการศึกษาพบว่า ภูมิหลังของนักท่องเทียวไม่ได้ส่งผลต่อการ
รับรู ้และการป้ องกันความเสี ยงในภาพรวม แต่เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า จํานวนบุคคลทีร่ วมเดินทาง
ลักษณะของผูร้ ่ วมทาง และประสบการณ์การเดินทางในประเทศไทยมีผลต่อการรับรู ้ความเสี ยง โดยจํานวน
บุคคลทีร่ วมทางมีผลต่อการรับรู ้ความเสี ยงด้านร่ างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว ด้านความคาดหวัง และ
ด้านพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง ลักษณะผูร้ ่ วมทางมีผลต่อการรับรู ้ความเสี ยงด้านร่ างกายทีเกิดขึน ณ
แหล่งท่องเทียวและด้านพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง ในขณะทีประสบการณ์การเดินทางมีผลต่อการ
รับรู ้ ความเสี ยงด้านการเมือง ในเรื องของปั จจัยที มีผลต่อการป้ องกันความเสี ยง เมื อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มี เพีย งลักษณะผูร้ ่ ว มทางเท่ านันที ส่ งผลต่ อการป้ องกันความเสี ยงด้า นร่ างกายที เกิ ดขึ น ณ. แหล่ ง
ท่องเทียว
ผลการวิจัยเชิ งคุณภาพ
1. ภาพลักษณ์ของประเทศไทยทีสื อไปทางออนไลน์
จากการสํารวจเว็บไซต์ พบว่า ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เชิ งบวกทางด้านการท่องเทียว ไม่วา่ จะเป็ น
ทัศนี ยภาพที งดงาม วัฒนธรรมทีเก่าแก่ยาวนาน กิ จกรรมทางการท่องเทียวทีหลากหลาย ราคาค่าใช้จ่ายที
สมเหตุสมผลและทีสําคัญไม่ยงหย่
ิ อนไปกว่ากันคืออัธยาศัยทีเป็ นมิตรของคนไทย ในแง่ของความปลอดภัย
ในการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทยนัน เว็บไซต์หลักๆ ได้กล่าวเตือนนักท่องเทียวถึงกรณี ความขัดแย้ง
ของประเทศสามจังหวัดภาคใต้ ความไม่สงบทางการเมือง และข้อพึงระวังทัวๆไปในการเดินทางท่องเทียว
เช่ น ภัยทีอาจเกิดขึนทางกายและทางด้านการเงิ น โดยส่ วนใหญ่แล้วจะเน้นเรื องการถูกหลอกลวง หรื อชัก
นํา ไปให้เสี ย ทรั พ ย์ เว็บ ไซต์ต่า งๆ ได้ใ ห้ข ้อมู ล หมายเลขโทรศัพ ท์ที นัก ท่ องเที ยวสามารถร้ องขอความ
ช่วยเหลือได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของตํารวจท่องเทียว การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการ
ท่องเทียวและกีฬา
2. นโยบายภาครัฐเรื องการป้ องกันความเสี ยงจากการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทย
ในส่ วนองค์ก รภาครั ฐที มี ส่ วนกับการท่ องเที ยว เช่ น การท่ องเที ยวแห่ งประเทศไทย สํานัก งาน
พัฒนาการท่องเที ยวและตํารวจท่องเที ยวนัน ได้มีการประชาสัมพันธ์ เรื องข้อพึงปฏิ บตั ิ ทวๆไป
ั
ด้านการ
ประพฤติตนให้เหมาะสมตามครรลองของสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย นอกจากนัน ยังมีการให้ขอ้
พึงปฏิบตั ิในแง่ของความปลอดภัยเพิมเติม เพือให้นกั ท่องเทียวระมัดระวังตนเองในสถานทีและสถานการณ์
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ทีอาจสุ่ มเสี ยงต่อการเป็ นเป้ าหมาย ในส่ วนขององค์กรภาคเอกชน คือสภาอุตสาหกรรมการท่องเทียวไทยนัน
ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานทุกฝ่ ายในทุ กองค์กรเอกชนทําหน้าที พูดคุ ย ตักเตื อนนักท่องเที ยวในแง่ ของ
ความปลอดภัย ในปั จจุ บ นั นี นักท่องเที ยวประเภทแบกเป้ นิ ย มทํา ธุ รกรรมด้านการท่องเที ยวผ่านระบบ
ออนไลน์ จึ งทําให้โอกาสที จะพบปะกับนักท่องเที ยวน้อยลง ดังนันที พักแรมต่างๆ ได้ถูกกระตุ น้ ให้ทาํ
เอกสารข้อพึงปฏิ บตั ิเพือให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเทียวเช่นกัน เมือเกิ ดภาวะวิกฤตด้านความปลอดภัยเกิดขึนใน
ประเทศ หน่วยงานทุกภาคส่ วนทีเกียวข้องได้ให้ความร่ วมมือกันเปิ ดศูนย์วิกฤตขึนมาเพือให้ขอ้ มูลพร้อมทัง
ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทียว ข้อทีพึงปฏิบตั ิต่อนักท่องเทียวและต่อนานาประเทศยามประเทศ
ไทยเกิ ด วิ ก ฤตคื อ รายงานสภาพตามความเป็ นจริ ง ไม่ ห ลอกลวง เพื อที ประเทศต่ า งๆ จะได้ป ระเมิ น
สถานการณ์ได้ถูกต้อง
ข้ อเสนอแนะ
1. ในเรื องของกลยุทธ์ ก ารลดความเสี ยงนัน หน่ ว ยงานที เกี ยวข้องทุ ก ฝ่ าย ไม่ ว่าจะเป็ นหน่ วยงาน
ภาครัฐของประเทศต้นทาง ประเทศปลายทางคือประเทศไทย สื อมวลชนระดับประเทศและนานาชาติ รวม
ไปถึงผูท้ ีเกียวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเทียวของประเทศไทยเช่ นตัวแทนจําหน่ ายด้านการท่องเทียว ณ
ประเทศต้นทาง ควรให้ความร่ วมมือกันโดยให้ขอ้ มูลทีเป็ นข้อเท็จจริ ง โดยเฉพาะอย่างยิงข้อมูลทีเกียวข้อง
กับความปลอดภัยของนักท่องเทียว
2. เรื องการจัดการการรับรู ้ความเสี ยงนัน ทางหน่วยงานทีเกียวข้องทุกฝ่ ายควรทีจะมีการเปลียนแปลง
ข้อมูลให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะกับสื อทางอินเทอร์ เน็ต เพราะเป็ นสื อทีนักท่องเทียวใช้มากทีสุ ด
ในการหาข้อมูลก่อนทีจะเดินทางมาประเทศไทย
3. จากการที มี ก ารจัดตังศู น ย์วิ ก ฤตยามเกิ ด ภาวะวิ ก ฤตทางการเมื อ งที ผ่า นมานัน เป็ นทางออกที
เหมาะสมกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าทางภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันโดยการปรึ กษาหารื อและ
ทบทวนสถานการณ์เสี ยงทีเกิดขึน รวมไปถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์เสี ยงทีอาจเกิดขึนในอนาคตเพือให้
เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง เพือให้การบริ หารจัดการด้านความเสี ยงมีแนวทางทีพัฒนาขึน เพราะความ
เสี ยงไม่ได้อยู่ในสภาวะคงที จากการศึ กษาครั งนี พบว่ามี เพียงหน่ วยงานของตํารวจท่องเที ยวที ได้มีการ
ซักซ้อม จัดทําแผนรับมือกับเหตุ วิกฤต หรื อเหตุ การณ์ ทีนักท่องเที ยวอยู่ในสถานการณ์ ทีไม่ปลอดภัย ถ้า
หน่วยงานอืนๆ หรื อหน่วยงานทีเกียวข้องได้ร่วมมือกันบริ หารจัดการความเสี ยง ก็เป็ นเรื องทีเหมาะสมยิง
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