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บทคัดย่ อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมหลักที่ได้สร้ างรายได้ให้กบั ประเทศไทย
ซึ่ งมีแนวโน้มเติบโตสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทว่าพบว่าสิ่ งที่เป็ นภัยคุกคามต่อคุณภาพของการเดินทางท่อง
เที่ ย วในปั จ จุ บ นั คื อ ปั ญ หาด้า นความปลอดภัย ทางถนนอัน จํา เป็ นต้อ งได้รั บ การแก้ไ ขอย่า งเร่ ง ด่ ว น
ดังนั้นการศึกษานี้ จึงได้ทาํ การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจากจังหวัดที่เป็ นจุดดึ งดูดการท่องเที่ยว และมีอตั รา
การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ สู ง โดยทํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล พฤติ ก รรมของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ด้ว ย
แบบสอบถามจํานวน 800 ชุดผลการศึกษาพบว่าปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่อง
เที่ยวชาวต่างชาติลว้ นมีอิทธิ พลต่อระดับความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งสิ้ นอันประกอบด้วย
การเตรี ยมตัววางแผนการท่องเที่ยว การรับทราบข้อมูลข่าวสารความรู ้ดา้ นวินยั และกฎจราจร รวมถึงรู ป
แบบการเดินทาง ดังนั้นในการส่ งเสริ มความปลอดภัยทางถนนจึงควรส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติปรับพฤติกรรมและทัศนคติในการเดินทางที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงการ
สนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อการส่ งเสริ มความปลอดภัยอันเป็ นมาตรการที่สาํ คัญ
ต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมถึง เพื่อเป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
คําสํ าคัญ: การท่องเที่ยวพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 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
การท่องเที่ยวของประเทศไทย นับเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าให้แก่ประเทศ จาก
การศึกษารายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว (2555) พบว่า ในปี พ.ศ.2554 มี
จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมีจาํ นวนสู งถึง 19,098,323 คนโดย
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 จํานวน 3,161,923 คน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 19.84 และสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
เป็ นจํานวน 734,591.46 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2553 จํานวน 141,797.37 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 23.92 เนื่องจากประเทศไทยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็ นจํานวนมาก
ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งภาครัฐและเอกชนได้สนับสนุนมาตรการต่างๆ ทางด้านการท่อง
เที่ยวส่ งผลให้เกิดการกระตุน้ และดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังแสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2

ภาพที่ 1 จํานวนและอัตราการเปลี่ยนแปลงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 – 2554
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ภาพที่ 2 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของไทย ปี พ.ศ.2550 – 2554
แม้ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มสู งอย่างต่อเนื่ อง แต่พบว่าสิ่ งหนึ่ งที่เป็ น
ภัยคุกคามด้านการท่องเที่ยวในปั จจุบนั คือ ปั ญหาด้านคุณภาพการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ความปลอดภัยทางถนน ซึ่ งองค์กรทางด้านความปลอดภัยทางถนน (Make Road Safety ang FIA Foundation, 2010) ได้ศึกษารายงานเรื่ อง “การเดินทางที่เลวร้ายในประเทศกําลังพัฒนา” ซึ่ งได้เผยแพร่ ไปยัง
ประเทศต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของปั ญหาความปลอดภัยในการเดินทางทัว่ โลก โดยเฉพาะ
ข้อมูลการเสี ยชีวิตของนักท่องเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ. 2010 พบว่ามีนกั ท่องเที่ยวที่เสี ย
ชี วิตระหว่างการท่องเที่ยวจํานวน 769 คน ซึ่ งร้อยละ 72.60 เสี ยชี วิตจากการเกิ ดอุบตั ิเหตุจากการเดิ น
ทางโดยยานพาหนะ และร้อยละ 12 เสี ยชีวิตจากการเกิดอุบตั ิเหตุโดยรถจักรยานยนต์ เมื่อศึกษาถึงองค์
ประกอบของสาเหตุอุบตั ิเหตุพบว่าเกิดจากปั จจัยร่ วมสามปั จจัย ได้แก่ คนหรื อผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ รถหรื อ
ยานพาหนะในการขับขี่ถนนและสิ่ งแวดล้อมรวมถึงองค์ประกอบทางถนนและจราจร โดยพิจารณาสาเหตุ
จากผูข้ บั ขี่ยานพาหนะจะเห็นได้วา่ มีสดั ส่ วนสู งมากที่สุดถึงร้อยละ 63 ถนนและสิ่ งแวดล้อมมีสดั ส่ วนรอง
ลงมาคือร้อยละ 6 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสาเหตุหลักจากผูข้ บั ขี่น้ นั เป็ นส่ วนที่ยากแก่การควบคุมเนื่ องจากขึ้น
อยูก่ บั ระดับความหลากหลายของทั้งปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยเร้าจากภายนอก ดังนั้นการศึกษานี้ จึงได้
ทําการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเข้าใจบริ บทของปั ญหาอย่างเป็ น
ระบบและสามารถนําสู่ การเสนอแนะแนวทางในการส่ งเสริ มความปลอดภัยทางถนนของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ และนโยบายต่อภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยทาง
ถนนนั้นจําเป็ นต้องมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อเป็ นการกําหนดกรอบ
แนวความคิด และข้อสรุ ปของการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การท่องเที่ยว
Kathleen Lingle Pond (1993) กล่ า วว่า การท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การจัด บริ ก ารและการอํา นวยความสะดวกเพื่ อ ให้เ กิ ด ความสุ ข สบายใจในการเดิ น ทางและ Robert
90

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

Christie Mill (2006) ให้ความหมายการท่องเที่ ยวไว้ว่า หมายถึ ง การจัดกิ จกรรมทั้งหมดที่ เกี่ ยวข้อง
กับการจัดบริ การสร้ างความประทับใจ การบริ การ และการสร้ างความพึงพอใจให้กบั นักท่ องเที่ ยว
ในส่ วนของการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท., 2555) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่าเป็ น
การเดินทางภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้เป็ นสากล 3 ประการ คือ (1) เป็ นการเดินทางจากที่อยูอ่ าศัยปกติ
ไปยังที่อื่นเป็ นการชัว่ คราว (2) เป็ นการเดินทางด้วยความสมัครใจ (3) เป็ นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์
ใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ หรื อรายได้ดงั นั้นการท่องเที่ยวจึงหมายรวมถึง การเดินทางจากที่ที่
เคยอยูอ่ าศัยปกติ ไปยังสถานที่อื่นในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง โดยมีกิจกรรม
เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สถานที่น้ นั ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งทําให้
ทราบถึงรู ปแบบของในการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นทั้งนี้ ในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้เจริ ญเติบโตนั้นอาศัย
องค์ประกอบจากหลายปั จจัย ซึ่ งหนึ่งในนั้นได้แก่ปัจจัยด้านความปลอดภัยในการเดินทาง โดยการสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเที่ยวจากธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและจากมนุษย์ (Mendiratta, 2010) ซึ่งในการ
สร้างความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยวสามารถทําได้ท้ งั ทางนโยบาย และการให้ความรู ้เป็ นการส่ งเสริ ม
ให้เกิดการดึงดูดนักท่องเที่ยว (Smith, 1999)
2. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อความปลอดภัยทางถนน
จากพฤติ กรรมของนักท่ องเที่ ยวนั้นมี หลายปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความไม่ ปลอดภัย ทั้งลักษณะ
ทางกายภาพของพื้ น ที่ การใช้เ วลา งบประมาณและค่ า ใช้จ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย วรวมถึ ง ระยะเวลา
ในการเตรี ยมตัวและความพร้อมของข้อมูล ซึ่งเป็ นเหมือนข้อจํากัดของนักท่องเที่ยว (Cook and McCleary,
1983)นอกจากนี้ Kantowitz, et al.(1997) กล่าวว่าประสบการณ์และข้อมูลมีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจ
ในการเดินทางซึ่ งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นสาเหตุสาํ คัญของการเกิดอุบตั ิเหตุ
จราจรนั้น ส่ ว นใหญ่ ม าจากการที่ ผูข้ บั ขี่ ข าดความตระหนัก ในเรื่ อ งของความปลอดภัย ในการใช้ร ถ
ใช้ถนน มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ถูกต้องรวมถึงความเคารพในกฎระเบี ยบและข้อบังคับที่ กาํ หนดไว้
เพื่อความปลอดภัย (วิจิตร บุญโหตระ, 2536) ซึ่ งสอดคล้องกับ Allen (1996) ที่พบว่าความตระหนัก
มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ของบุคคลเป็ นอย่างมากบุคคลที่มีความตระหนักถึงความปลอดภัยจากการ
ขับขี่จะมีความรับผิดชอบและเห็นความสําคัญของการปฏิบตั ิตนให้เกิดความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุอย่าง
สมํ่าเสมอจนกลายเป็ นนิสยั ติดตัวได้ อีกทั้ง Krysan (1965) ยังได้กล่าวถึงการสร้างความตระหนักในความ
ปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุจราจรซึ่ งอาจทําด้วยการศึกษาอบรมให้ความรู ้ในเรื่ องของกฎหมายจราจรระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆการบอกเตือนให้เกิดการตระหนักรู ้ในการกระทําโดยสิ่ งสําคัญในการสร้างความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยจากอุบตั ิ เหตุทางถนนให้เกิ ดขึ้ นกับตัวผูข้ บั ขี่ ได้คือการสร้ างคุ ณธรรมรู ้ จกั เห็ นอก
เห็นใจผูอ้ ื่นมีความอดทนอดกลั้นมีระเบียบวินยั ในตนเองทางด้านปลูกฝังความรับผิดชอบอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่อง
3.การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
ในการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การศึกษานี้ ได้นาํ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
การถดถอยโลจิ ส ติ ก ซึ่ ง เป็ นเทคนิ ค การวิเ คราะห์ ข อ้ มู ล ที่ มี จุ ด ประสงค์แ ละแนวคิ ด คล้า ยคลึ ง กับ การ
วิเคราะห์การถดถอยปกติ (Regression analysis) และการวิเคราะห์จาํ แนกประเภท (Discriminant analysis)
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent variable) กับตัวแปรตาม (Dependent variable)
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และสร้ างสมการการถดถอยให้ประมาณหรื อทํานายค่าตัวแปรตาม (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา,2551)โดยที่
ตัวแปรต้นจะเป็ นตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและตัวแปรตาม
จะเป็ นปั จจัยทํานายด้านพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทาง
ถนนในเรื่ องต่างๆเพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการความปลอดภัยทางถนนของนักท่องเที่ยว
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษาเชิงพื้นที่
ในการคัดเลือกพื้นที่ ศึกษาให้เป็ นตัวแทนเชิ งพื้นที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติ กรรม
และทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อส่ งเสริ มความปลอดภัย
ทางถนนนั้น การศึ กษานี้ ได้ทาํ การคัดเลื อกจากปั จจัยในเรื่ องของสถิ ติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุจากพื้นที่ เกิ ด
อุบตั ิเหตุสูงสุ ด 10 อันดับของประเทศไทยและสถิติปริ มาณการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่อง
เที่ยวในภูมิภาคนั้น ซึ่ งหลังจากที่ได้ทาํ การคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น มีรายละเอียดพื้นที่ศึกษา6 พื้นที่ดงั นี้
จังหวัดกรุ งเทพมหานครจังหวัดนครราชสี มาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชี ยงใหม่จงั หวัดชลบุ รีและจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ซ่ ึงมีความเหมาะสมในการเป็ นตัวแทนการศึกษา (ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 จังหวัดที่มีอตั ราผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนสู งสุ ด 10 จังหวัดเมื่อเปรี ยบเทียบกับจํานวน
ประชากร 1 แสนคน (ต่อ)
ลําดับ

จังหวัด

อัตราผูเ้ สี ยชีวติ ต่อประชากร1แสนคน

1

ระยอง

49.75

2

ชลบุรี

46.18

3

จันทบุรี

44.74

4

ชุมพร

41.62

5

ฉะเชิงเทรา

41.14

6

ประจวบคีรีขนั ธ์

40.49

7

ปราจีนบุรี

37.69

8

ชัยนาท

36.64

9

เพชรบูรณ์

36.17

ภูเก็ต
10
ที่มา : มูลนิธิเมาไม่ขบั , 2557

36.14
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ตารางที่ 2 จังหวัดที่มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวสู งสุ ดในประเทศไทย 10 อันดับปี .ศ.2554 2. กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา
ลําดับ

จังหวัด

จํานวนนักท่องเที่ยว (คน)

1

ชลบุรี

10,823,369

2

ภูเก็ต

9,467,248

3

นครราชสี มา

5,771,424

4

กาญจนบุรี

5,748,241

5

เชียงใหม่

5,661,673

6

เพชรบุรี

4,949,167

7

พระนครศรี อยุธยา

4,890,949

8

ระยอง

4,583,551

9

สงขลา

4,024,499

10
สระบุรี
ที่มา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554

3,323,861

ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ เป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 800
ชุด โดยใช้เทคนิ คการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในการเก็บแบบสอบถาม
โดยแบ่งการเก็บรวบรวมทั้ง 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ 100 ชุด ภาคกลาง 150 ชุด ภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือ 100 ชุด ภาคใต้ 100 ชุด ภาคตะวันออก 150 ชุด และกรุ งเทพมหานคร 200 ชุด ซึ่งในแบบสอบถาม
แบ่งชุดข้อมูลการสัมภาษณ์ออกเป็ น 4 ชุดข้อมูลได้แก่
(1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม : เพศ อายุ เชื้อชาติ ภูมิลาํ เนา ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพ และขนาดครอบครัว
(2) ข้อมูลเกี่ ยวกับการท่องเที่ยว : เหตุผลในการเลือกประเทศไทยในการท่องเที่ยว การศึกษา
ข้อมูลในการท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
(3) พฤติกรรมในการเดินทางของนักท่องเที่ยว : ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ความพึงพอใจ
ต่อยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง การทําประกันภัยการท่องเที่ยว การเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน การรับรู ้
กฎหมาย สัญญาณจราจรในการขับขี่ของประเทศไทย และความพึงพอใจต่อความปลอดภัยทางถนน
(4) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว : ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย ระดับความ
ปลอดภัยในการเดินทางเมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ และพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว
โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท้ งั ที่เคยประสบอุบตั ิเหตุและไม่
เคยประสบอุบตั ิเหตุเพื่อให้ครอบคลุมข้อมูลประสบการณ์ในการท่องเที่ยวและการเดินทางของทุกกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนในการศึกษา
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ผลการวิจยั
พฤติกรรมและทัศนคติต่อความปลอดภัยทางถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
1. การจัดกลุ่มประเทศในระดับความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทางถนน
การจัดลําดับประเทศของนักท่องเที่ยวที่ได้ทาํ การรวบรวมจากแบบสอบถามทั้งหมด 800
ชุ ด สามารถวิเคราะห์ระดับความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยทางถนนจากอัตราการเสี ยชี วิตด้วยอุบตั ิเหตุ
ทางถนน โดยทําการเปรี ยบเทียบอัตราการเสี ยชี วิตทางถนนต่อประชากร 100,000 คน จากทั้งหมด 46
ประเทศ ซึ่ งเป็ นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์จากจํานวนคนเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนที่ได้รับ
รายงาน การประมาณจํานวนการเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุทางถนนประมาณการอัตราการเสี ยชีวิตทางถนน
ต่อประชากร 100,000 คน และระดับความปลอดภัยทางถนน(World Bank, 2003)ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเป็ น 3
ระดับด้วยกัน (ภาพที่ 6) คือ (1) กลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยทางถนนสูงโดยมีอตั ราการเสี ยชีวติ
ทางถนนต่อประชากร 100,000 คนอยูท่ ี่ 1-10 คน ซึ่งมีท้ งั สิ้ น 13 ประเทศ (2) กลุ่มประเทศที่มีระดับความ
ปลอดภัยทางถนนปานกลางโดยมีอตั ราการเสี ยชีวิตทางถนนต่อประชากร 100,000 คนอยูท่ ี่ 11-20 คน มี
ทั้งสิ้ น 4 ประเทศ (3) กลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยทางถนนน้อย โดยมีอตั ราการเสี ยชีวติ ทางถนน
ต่อประชากร 100,000 คนอยูท่ ี่ 21-30 คน มีท้ งั สิ้ น 2 ประเทศ

ภาพที่ 5 สัดส่ วนของนักท่องเที่ยวแบ่งตามระดับความปลอดภัยของแต่ละประเทศในอัตราการเสี ยชีวติ
ทางถนนต่อประชากร 100,000 คน จากการสุ่ มแบบสอบถาม 800 ชุด
จากภาพที่ 5 แสดงสัดส่ วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ศึกษาของแต่ละ
กลุ่มประเทศตามระดับความปลอดภัยทางถนนในแต่ ละประเทศ พบว่ากลุ่มประเทศที่ มีระดับความ
ปลอดภัยทางถนนสูง มีสดั ส่ วนถึงร้อยละ 54 และกลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยทางถนนปานกลาง
มีสดั ส่ วนถึงร้อยละ 33 รวมถึงกลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยทางถนนน้อยมีสดั ส่ วนร้อยละ 13 ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยส่ วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศที่มีระดับ
ความปลอดภัยสูง
2. วิเคราะห์ลกั ษณะทางสังคมของแต่ละกลุ่มประเทศตามระดับความปลอดภัยทางถนนของนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในการวิเคราะห์ ลกั ษณะทางสังคมของนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ประกอบด้วยข้อมูลด้านอายุ
อาชีพ และสถานภาพ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางสังคมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา โดยจัดแบ่ง
ตามระดับความปลอดภัยทางถนนของนักท่องเที่ยวออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ กลุ่มประเทศที่มีระดับความ
ปลอดภัยทางถนนสู ง กลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยทางถนนปานกลาง และกลุ่มประเทศที่มี
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ระดับความปลอดภัยทางถนนตํ่า โดยแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลลักษณะทางสังคมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ลักษณะทางสั งคม

สั ดส่ วนทีส่ ู งทีส่ ุ ดของลักษณะทางสั งคม

กลุ่มประเทศที่ กลุ่มประเทศที่ กลุ่มประเทศที่
มีระดับความ
มีระดับความ มีระดับความ
ปลอดภัยทาง ปลอดภัยทางถนน ปลอดภัยทาง
ถนนสู ง
ปานกลาง
ถนนตํา่
1-20
32
2
1
21-30
159
103
31
31-40
117
47
15
41-50
85
21
1
อายุ (ปี )
51-60
66
16
2
61-70
59
8
0
71-80
11
3
1
80 ขึ้นไป
2
0
0
ว่างงาน
20
7
1
รับราชการ
40
18
7
ธุรกิจส่ วนตัว
64
31
5
นักศึกษา
80
42
7
อาชีพ
พนักงานบริ ษทั
159
56
23
แม่บา้ น
8
10
0
เกษียณ
70
12
3
อื่นๆ
โสด
แต่งงานแล้ว
หย่าร้าง
อื่นๆ
รวม

90
240
236
35
20
531

24
95
95
6
4
200

5
27
24
0
0
51

ร้ อยละ Sig.**

0.04
0.37
0.22
0.13
0.11
0.08
0.02
0.00
0.04
0.08
0.13
0.16
0.30
0.02
0.11
0.15
0.45
0.44
0.05
0.03

0.00**

0.014**

0.349
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จากตารางที่ 3 พบว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยสู งมีอายุอยู่ใน
ช่วง 21-30ปี (ร้อยละ0.37) ซึ่งเป็ นช่วงอายุที่นอ้ ยกว่ากลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยทางถนน ปาน
กลางและตํ่า นอกจากนี้ พบว่ามีระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 0.16) และประกอบอาชี พ
เป็ นพนักงานบริ ษทั (ร้อยละ 0.30) โดยสถานภาพของกลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยสู งส่ วนใหญ่
แต่งงานแล้วซึ่งจะถูกนํามาวิเคราะห์ในส่ วนถัดไป
3. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยงจากพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบ่งตามระดับ
ความเสี่ ยงของแต่ละกลุ่มประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
3.1 การเตรี ยมความพร้อมในด้านข้อมูลการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในการเตรี ยมความพร้ อมของนักท่องเที่ยวเพื่อเดิ นทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น การรับ
ทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลด้านต่างๆของประเทศไทยเช่น ข้อมูลการทําประกันภัยท่องเที่ยว การรับ
ทราบสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน รวมถึงกฎหมายและบทลงโทษจากการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตาม กฎจราจรมีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 6

จากภาพที่ 6 พบว่า การทํา ประกัน ภัย ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นกลุ่ ม ประเทศที่ มี ร ะดับ
ความปลอดภัย ทางถนนสู ง ส่ ว นใหญ่ มี ก ารทํา ประกัน ภัย มาก่ อ นเดิ น ทางมาเที่ ย ว (ร้ อ ยละ 87.50)
ซึ่ งแตกต่างกับกลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยทางถนนระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.00) และระดับ
ตํ่า (ร้อยละ 25.00) ที่ส่วนใหญ่ไม่มีการทําประกันภัยท่องเที่ยว ในส่ วนของการได้รับข้อมูลสถานการณ์
ด้านความปลอดภัยของประเทศไทย ซึ่งพบว่าทั้งสามกลุ่มประเทศส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 41.00 ร้อยละ 61.00
และร้อยละ 62.50 ตามลําดับ) ไม่ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยของประเทศไทย รวมถึง
เมื่อพิจารณาการรับทราบกฎจราจรของประเทศไทยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท้ งั สามกลุ่มประเทศ
ตามระดับความปลอดภัยทางถนนส่ วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลกฎจราจรของประเทศไทย (ร้ อยละ 62.00
ร้อยละ 53.00 และร้อยละ 62.50 ตามลําดับ) และการรับทราบถึงบทลงโทษในการกระทําผิดกฎจราจร
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท้ งั สามกลุ่มประเทศตามระดับความปลอดภัยทางถนนส่ วนใหญ่มีอตั ราส่ วน
ที่ไม่ทราบถึงบทลงโทษหากกระทําผิดกฎจราจรในประเทศไทยร้อยละ 71.30 ร้อยละ 76.90 และร้อยละ
87.50 ตามลําดับ รวมถึงการทราบหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ นเมื่อเกิ ดอุบตั ิเหตุในประเทศไทยซึ่ งพบว่า
นักท่ องเที่ ยวทั้งสามกลุ่ มประเทศตามระดับความปลอดภัยทางถนนส่ วนใหญ่ ไม่ ทราบถึ งหมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิ นหากเกิดอุบตั ิเหตุในประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 76.90 ร้อยละ 61.50 และร้อยละ 75.00 ตาม
ลําดับ
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3.2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน
การศึกษานี้ได้ทาํ การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน
ได้แก่รูปแบบของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและการเลือกรู ปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติในการเดินทางภายในจังหวัดท่องเที่ยว
3.2.1 รู ปแบบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เมื่อพิจารณากลุ่มของนักท่องเที่ยวจากระดับความปลอดภัยทางถนนสู ง กลางและตํ่า
ตามความแตกต่างของรู ปแบบของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มพบว่ามีการเตรี ยมความพร้อมที่แตกต่างกัน อีก
ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สามารถเปิ ดรับวัฒนธรรมใหม่ที่แตกต่างกับประเทศของตัวเองล้วนมีผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยทางถนนของนักท่องเที่ยว โดยตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มีลกั ษณะของการมาท่องเที่ยวแบบวางแผนก่อนเดินทางอย่างละเอียด
(ร้อยละ 47.9) กลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยทางถนนปานกลางต้องการประสบการณ์จากการท่อง
เที่ยวมากที่สุด (ร้อยละ 19.9) และพบว่ากลุ่มประเทศที่มีระดับความปลอดภัยทางถนนตํ่ามีสัดส่ วนของ
การมาท่องเที่ยวในรู ปแบบปรับวัฒนธรรมใหม่ๆได้บา้ ง (ร้อยละ 27.5) มากกว่าสัดส่ วนของกลุ่มประเทศ
ที่มีระดับความปลอดภัยสูง (ร้อยละ 9.6) และปานกลาง (ร้อยละ 8.3)
ตารางที่ 4 ลักษณะของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบ่งตามกลุ่มประเทศในแต่ละระดับ
ความปลอดภัยทางถนน
สัดส่ วนของแต่ละปั จจัย (ร้อยละ)
รู ปแบบของนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติ

วางแผนก่อนเดินทางอย่างละเอียด
(Pre planner)
ซื้อทัวร์มาเที่ยว (Tour Taker)
ต้องการประสบการณ์จากการท่อง
เที่ยว (Wanderer)

กลุ่มประเทศ
ที่มีระดับ
ความ
ปลอดภัยทาง
ถนนสูง

กลุ่มประเทศที่ กลุ่มประเทศที่ รวม
มีระดับความ มีระดับความ
ปลอดภัยทาง ปลอดภัยทาง
Sig.**
ถนนปานกลาง ถนนตํ่า

50

41.7

37.5

47.9 0.000

4.8

8.3

0

18.3

33.3

12.5

19.9 0.001

ใช้เวลาน้อยให้คุม้ ค่า (Explorer)

12.7

8.3

22.5

12.3 0.000

ปรับวัฒนธรรมใหม่ๆได้บา้ ง
(Uncommitted)
ไม่เปิ ดรับวัฒนธรรม
(Intimidated)

9.6

8.3

27.5

7.5

0.002

4.6

0

0

1.4

0.000

4.8

0.020
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3.2.2 การเลือกรู ปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางภายในจังหวัดท่องเที่ยว
ตารางที่ 5 รู ปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบ่งตามกลุ่มประเทศในแต่ละระดับความ
ปลอดภัยทางถนน

รู ปแบบการเดินทาง

รถไฟ
รถโดยสารประจําทาง
รถตูร้ ับจ้าง
รถยนต์ส่วนตัว/เช่า
รถสามล้อเครื่ องรับจ้าง
รถจักรยานยนต์รับจ้าง/เช่า
เดินเท้า
อื่นๆ

สัดส่ วนของแต่ละปั จจัย (ร้อยละ)
กลุ่มประเทศที่ กลุ่มประเทศที่ กลุ่มประเทศที่
มีระดับความ มีระดับความ มีระดับความ
ปลอดภัยสูง ปลอดภัยปาน ปลอดภัยตํ่า
กลาง
0.9
5.4
3.5
12.5
20.1
15.7
40.2
1.8

8.3
0
0
0
25.3
16.3
33.3
16.7

14.3
14.3
18.6
0
0
10
42.9
0

รวม

2.3
5.3
3.8
12.2
18.9
13.9
40.5
3.1
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จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็ นว่านักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เลื อกรู ปแบบการเดิ นทาง
โดยการเดิ น เท้า จากจุ ด กิ จ กรรมของการท่ อ งเที่ ย วไปสู่ อี ก จุ ด หนึ่ ง ในระยะทางสั้น ๆ (ร้ อ ยละ 40.5)
เนื่ องด้วยลักษณะทางด้านกายภาพและความเชื่ อมต่ อของพื้นที่ และกิ จกรรมที่ มีลกั ษณะเชื่ อมต่ อกัน
ในระยะที่สามารถเดินได้นอกจากนี้พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้ระบบขนส่ งสาธารณะโดยใช้บริ การ
รถไฟส่ วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความปลอดภัยตํ่า และรู ปแบบการเดิ นทางที่ใช้รองลงมาได้แก่
รถสามล้อ เครื่ อ งรั บ จ้า ง (ร้ อ ยละ 18.9) เนื่ อ งจากความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องรถสามล้อ จึ ง ทํา ให้ไ ด้รั บ
ความสนใจจากนัก ท่ อ งเที่ ย ว ทั้ง นี้ รู ป แบบการเดิ น ทางที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มน้อ ยที่ สุ ด ได้แ ก่ รถไฟ
(ร้อยละ 2.3)
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อความปลอดภัยของนักท่ องเที่ ยวชาว
ต่างชาติจากข้อมูลข้างต้นการศึกษานี้ ได้ทาํ การสร้างแบบจําลองพยากรณ์ความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมและทัศ นคติ ข องนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ พื่ อ ทราบถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระดับ
ความเสี่ ยงในพฤติกรรมและทัศนคติดา้ นความปลอดภัยทางถนนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยการ
ทําการสร้างแบบจําลอง 3 รู ปแบบ ประกอบด้วยความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยการรับ
รู ้ถึงสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยทางถนน และการทําประกันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติที่ส่งผลต่อความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยผลของแบบจําลองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผลการสร้างแบบจําลอง :ความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
จากกระบวนการสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เชิงประจักษ์ (Empirical method) ซึ่ งสามารถ
นําเสนอแบบจําลองที่มีผลมาจากตัวแปรต้นที่มีนยั สําคัญทางสถิติจาํ นวนหนึ่ ง โดยสามารถแสดงผลการ
ทํานายการเกิดเหตุการณ์ได้ดงั นี้
ตารางที่ 6 ผลการทํานายการเกิดเหตุการณ์ : ความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผลการทํานาย
ความพึงพอใจต่ อสถานทีท่ ่ อง
ร้ อยละ
เทีย่ วในประเทศไทย
ความถูกต้ อง
0
1
463
67
87.4
105
165
61.1
78.5

ชุดข้ อมูล

Step 1

พึงพอใจตํ่า (ระดับ 1,2 และ 3)
พึงพอใจสูง (ระดับ 4 และ 5)
ร้อยละโดยรวม

0
1

a. The cut value is .500

จากตารางที่ 6 พบว่าจํานวนชุดข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในการสร้างแบบจําลองมีจาํ นวนทั้งสิ้ น
800 ชุด โดยผลการวิเคราะห์ของการสร้างแบบจําลองแสดงให้เห็นว่าร้อยละของการทํานายถูกโดยรวมทั้ง
กรณี ที่เกิดเหตุการณ์และไม่เกิดเหตุการณ์ร้อยละ 78.5 โดยผลของการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ตัวแปร

ß

Sig.

Exp(ß)

การรับทราบถึงสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยทางถนน X1

-0.927

0.000

0.396

การรับทราบกฎจราจร

X2

0.565

0.020

1.759

การทราบถึงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ น

X3

1.130

0.001

3.094

การเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรก

X4

2.209

0.000

9.111

-0.938

0.000

0.391

ค่าคงที่
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จากตารางที่ 7 ได้นาํ เสนอแบบจําลองการพยากรณ์ โดยแสดงผลเฉพาะปั จจัยที่ มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 หรื อมีความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ขึ้นไปเท่านั้น พบว่าความเป็ นไปได้ (ß) มีท้ งั ค่า
ติดลบ และค่าเป็ นบวก โดยค่าที่ติดลบ ได้แก่ การรับทราบถึงสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยทางถนน
(X1) แสดงให้เห็ นว่า การทราบถึ งสถานการณ์ ด้านความปลอดภัยทางถนนส่ งผลต่ อความพึงพอใจ
ต่ อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยในด้า นลบ ส่ ง ผลต่ อ ภาพลัก ษณ์ ท างด้า นลบต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศไทย โดยค่าที่เป็ นบวก
ได้แก่การรับทราบกฎจราจร (X2) การทราบถึงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ น (X3) และการเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรก (X4) แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยทั้ง 4 ปั จจัยส่ งผลต่อการความพึงพอใจ
ด้านบวกต่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. ผลการสร้างแบบจําลอง:การรับรู ้ถึงสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยทางถนน
จากชุ ด ตัว แปรต้ น ทั้ง หมดที่ แ สดงในตารางที่ 6 ได้ ผ่ า นกระบวนการสร้ า งแบบจํา ลอง
ทางคณิ ตศาสตร์ เชิ งประจักษ์ (Empirical method) ซึ่ งสามารถนําเสนอแบบจําลองที่ มีผลจากตัวแปร
ต้นที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติจาํ นวนหนึ่ ง โดยสามารถแสดงผลการทํานายการเกิดเหตุการณ์ได้โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8 ผลการทํานายการเกิดเหตุการณ์: การรับรู ้ถึงสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยทางถนน
ผลการทํานาย
ชุดข้ อมูล

ไม่ทราบสถานการณ์ดา้ น
0
ความปลอดภัยทางถนน
ทราบสถานการณ์ดา้ นความ
1
ปลอดภัยทางถนน

ไม่ ทราบสถานการณ์ ด้าน ทราบสถานการณ์ ด้าน
ความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยทางถนน
0
73

1
175

46

506

ร้ อยละโดยรวม

ร้ อยละ
ความถูก
ต้ อง
29.4
91.7
72.4

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการวิ เ คราะห์ ข องแบบจํา ลองแสดงให้เ ห็ น ว่า ร้ อ ยละของความถู ก
ต้องในการคาดการณ์ โดยรวมทั้งกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ และไม่เกิ ดเหตุการณ์ ร้อยละ 72.4 โดยผลของ
การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู ้ ถึ ง สถานการณ์ ด้า นความปลอดภัย ทางถนน แสดงให้เ ห็ น ว่า
นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ มีการเตรี ยมข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสถานการณ์ ดา้ นความปลอดภัยทางถนน
ก่ อนที่ จะเดิ นทางไปท่องเที่ ยว โดยผลของการวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการรั บรู ้ ถึงสถานการณ์ ดา้ น
ความปลอดภัยทางถนน แสดงดังตารางที่ 9 ซึ่ งแสดงผลเฉพาะปั จจัยที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หรื อมีความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ขึ้นไปเท่านั้น พบว่าความเป็ นไปได้ (ß) มีท้ งั ค่าติดลบ และค่าเป็ นบวก
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โดยค่าที่ติดลบ ได้แก่ ปั จจัยของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการวางแผนก่อนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างละเอียด
(X7) นักท่องเที่ ยวที่ ตอ้ งการประสบการณ์จากการท่องเที่ ยว (X8) และนักท่องเที่ ยวที่ มาท่องเที่ ยวใน
ประเทศไทยเป็ นครั้งแรก (X9) แสดงให้เห็นว่าปั จจัยดังกล่าวส่ งผลต่อการไม่ทราบถึงสถานการณ์ดา้ น
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยซึ่ งจะเห็นได้ว่าแม้ว่านักท่องเที่ยวมีการวางแผนการท่องเที่ยว
เป็ นอย่างดี แต่ยงั ไม่ทราบถึ งสถานการณ์ ดา้ นความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย อันเป็ นข้อมูลที่
จําเป็ นในการสื่ อสารอย่างถูกต้องต่อนักท่องเที่ยวให้มีขอ้ มูลประกอบด้านการท่องเที่ยว โดยค่าที่เป็ นบวก
ได้แก่ อาชีพพนักงานบริ ษทั (X5) และอาชีพรับราชการ(X6) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่ งแสดงให้
เห็นว่าปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเหล่านี้ มีผลต่อการทราบถึงสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยทาง
ถนนของประเทศไทยเท่ากัน
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู ้ถึงสถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยทางถนนของนัก
ท่องเที่ยว
ตัวแปร

ß

Sig.

Exp(ß)

อาชีพพนักงานบริ ษทั

X5

0.580

0.002

1.787

อาชีพรับราชการ

X6

0.898

0.008

2.454

วางแผนก่อนการเดินทางอย่างละเอียด

X7

-0.497

0.015

0.608

ต้องการประสบการณ์จากการท่องเที่ยว

X8

-0.763

0.007

0.466

การเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรก

X9

-0.751

0.000

0.472

0.978

0.000

2.660

ค่าคงที่
a. The cut value is .500

3. ผลการสร้างแบบจําลอง :การทําประกันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในการสร้ างแบบจําลองด้วยชุ ดตัวแปรต้นทั้งหมดที่ แสดงในตารางที่ 8ผลการวิเคราะห์ ของ
การสร้ า งแบบจํา ลองแสดงให้เ ห็ น ว่า ร้ อ ยละของการทํา นายถูก โดยรวมทั้ง กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ แ ละ
ไม่เกิดเหตุการณ์ร้อยละ 84.1 โดยผลของการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําประกันท่องเที่ยวของนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แสดงดังตารางที่ 11 ซึ่ งได้นาํ เสนอแบบจําลองการพยากรณ์ โดยแสดงผลเฉพาะ
ปั จจัยที่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรื อมีความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ขึ้นไปเท่านั้น โดยพบว่าความ
เป็ นไปได้ (ß) มีท้ งั ค่าติดลบ และค่าเป็ นบวก โดยค่าที่ติดลบ ได้แก่ ปั จจัยด้านอายุ (อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี )
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แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาปั จจัยของนักท่องเที่ยวที่มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ส่ งผลต่อการไม่ทาํ ประกันภัย
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยค่าที่เป็ นบวก ได้แก่ วางแผนก่อนการเดินทางอย่างละเอียด
การรับทราบกฎจราจร การเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรก การเลือกรู ปแบบการเดินทางระหว่าง
จังหวัดโดยรถโดยสารประจําทาง และการเลือกรู ปแบบการเดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถไฟ แสดงให้
เห็นว่า ปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัยส่ งผลต่อการทําประกันภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตารางที่ 10 ผลการทํานายการเกิดเหตุการณ์: การทําประกันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ผลการทํานาย
ไม่ ทาํ ประกันภัยท่ องเทีย่ ว ทําประกันภัยท่ องเทีย่ ว
ร้ อยละ
ชุดข้ อมูล
ความถูกต้ อง
0
1
ไม่ทาํ ประกันภัยท่องเที่ยว
ทําประกันภัยท่องเที่ยว

0
1

303
94
ร้ อยละโดยรวม

33
370

90.2
79.7
84.1

a. The cut value is .500

ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําประกันท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ตัวแปร

ß

Sig.

Exp(ß)

อายุนอ้ ยกว่า 20 ปี

X10

-1.967

0.019

0.140

วางแผนก่อนการเดินทางอย่างละเอียด

X7

4.574

0.000

96.916

การรับทราบกฎจราจร

X2

1.449

0.000

4.260

การเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรก

X9

2.448

0.000

11.563

การเลือกรู ปแบบการเดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถ
โดยสารประจําทาง

X11

3.075

0.000

21.642

การเลือกรู ปแบบการเดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถไฟ X12

3.398

0.000

29.905

ค่ าคงที่

-0.466

-0.119

0.558
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สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ในการศึ กษาพฤติ กรรมและทัศนคติ ของนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ส่งผลต่ อความปลอดภัย
ทางถนนสํา หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ซึ่ งนานาประเทศได้ศึ ก ษาและให้ ค วามสํา คัญ ใน
การทําความเข้าใจเชิ งลึกต่อพฤติกรรมการของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนน (WHO,
2013) โดยผลการศึ กษานี้ พบว่าข้อมูลในการใช้รถใช้ถนนเพื่ อการท่ องเที่ ยวมี ผลต่ อความปลอดภัย
ทางถนนของนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับการศึ กษานี้ ในแบบจําลองทั้ง 3 ชุ ด
ที่ แ สดงให้เ ห็ น ว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ ข้อ มู ล ในการท่ อ งเที่ ย ว นอกจากปั จ จัย
ในเรื่ องของข้อมูลในการท่ องเที่ ยวแล้ว การศึ กษานี้ ได้แสดงปั จจัยอื่ นๆ ที่ ส่งผลต่ อความปลอดภัย
ทางถนนสํ า หรั บ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยซึ่ งมาจากการสร้ า งแบบจํา ลองโดยแบ่ ง ออกเป็ น
ด้า นความพึ ง พอใจต่ อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยในแบบจํา ลองที่ 1 แสดงให้เ ห็ น ว่า ทัศ นคติ
ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยมากที่ สุ ด คื อ การที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นครั้งแรก ทําให้เกิดความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย
และระดับ ความพึ ง พอใจในด้า นบวก รวมถึ ง ปั จ จัย รั บ ทราบกฎจราจรและการทราบถึ ง หมายเลข
โทรศัพ ท์ฉุ ก เฉิ น ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจต่ อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในด้า นบวกด้า นการรั บ รู ้ ส ถานการณ์
ด้า นความปลอดภัย ทางถนน ด้า นการทํา ประกัน ภัย ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง ผลจากแบบจํา ลองที่ 2 แสดง
ให้เห็ นว่าข้อมูลการท่องเที่ ยวมี อิทธิ พลต่อการรั บรู ้ สถานการณ์ ความปลอดภัยทางถนนอย่างมาก อี ก
ทั้งมี นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ เป็ นกลุ่ มเสี่ ยงอยู่แล้ว เช่ น กลุ่ มที่ มาเที่ ยวประเทศไทยเป็ นครั้ งแรก รวม
ถึ ง กลุ่ ม ที่ ต ้อ งการแสวงหาประสบการณ์ ใ นการท่ อ งเที่ ย ว ล้ว นเป็ นกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ
ระหว่างการท่องเที่ ยวทั้งสิ้ น และผลจากแบบจําลองที่ 3แสดงข้อมูลด้านการทําประกันภัยท่องเที่ ยว
พบว่าในกลุ่มนักท่องเที่ ยวที่ มีอายุน้อย (น้อยกว่า 20 ปี ) ส่ วนใหญ่จะไม่ได้ใส่ ใจในการทําประกันภัย
แต่ในทางตรงกันข้ามหากเป็ นผูม้ าเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรกและวางแผนการเดินทางจะเตรี ยมพร้อม
ด้านการทําประกันภัย รวมถึงกลุ่มผูใ้ ช้ขนส่ งสาธารณะ(ร้อยละ 44.2) เช่น รถโดยสาร และรถไฟจะเตรี ยม
ความพร้ อมกว่ากลุ่มอื่นๆ ในส่ วนของการทําประกันภัยดังนั้นในการส่ งเสริ มความปลอดภัยทางถนน
ของนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ จึงต้องมี การให้ความสําคัญกับพฤติ กรรมในการท่ องเที่ ยว ทั้งในเรื่ อง
ของการเตรี ยมตัวในการหาข่าวสาร สถานการณ์ การวางแผนการท่องเที่ยว และการทําประกันภัย นอกจาก
นี้ยงั รวมไปถึงพฤติกรรมการเลือกใช้รูปแบบการเดินทางที่มีผลต่อความปลอดภัยทางถนน รวมไปถึงการ
รับรู ้ในเรื่ องกฎการจราจรก่อนการท่องเที่ยว ซึ่ งในด้านของการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านความปลอดภัย
ทางถนนถือได้วา่ เป็ นเครื่ องมืออันสําคัญที่สามารถช่วยส่ งเสริ มด้านความปลอดภัยได้ เช่น การปรับปรุ ง
ทางเดิ นเท้าให้ได้มาตรฐานและให้เกิ ดการเชื่ อมต่อระหว่างระบบขนส่ งสาธารณะไปยังสถานที่ ต่างๆ
อย่างครอบคลุม เนื่องจากพบว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เดินทางด้วยระบบขนส่ งสาธารณะ เช่น รถโดยสาร
และรถไฟ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้นักท่องเที่ ยวสามารถใช้รูปแบบการเดิ นในการเดิ นทางเพื่อเป็ น
การลดความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บ ตั ิ เ หตุ หรื อ นโยบายในการควบคุ ม การบริ ก ารเช่ า ยานพาหนะควรมี
การตรวจสอบใบอนุ ญ าตขับ ขี่ แ ละมี ม าตรการสนับ สนุ น ต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด ความตระหนัก
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ด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับบุคคลและรับทราบกฎหมายที่ถูกต้อง เช่น แจกคู่มือการขับขี่ให้กบั
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่ งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะส่ งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติโดยตรงและส่ งผลในการช่วยลดความเสี่ ยงทางด้านความปลอดภัยทางถนนต่อนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติอีกทางหนึ่ง
จากการศึกษาองค์ประกอบของอุบตั ิเหตุพบว่าส่ วนใหญ่เกิดจากการขาดการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
และขาดการเตรี ยมพร้อมในเรื่ องของการทําประกันภัย ซึ่ งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผูป้ ระกอบการ
ควรที่ จะมี การจัดทําเอกสารให้ขอ้ มูลด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้
ทราบถึงปั จจัยเสี่ ยงต่างๆที่ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อการเกิ ดอุบตั ิเหตุ ข้อมูลความรู ้ ต่อการใช้รถใช้ถนน
และเป็ นการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อนึ่ งการร่ วมมือกัน
สร้างเครื อข่ายความปลอดภัยทางถนนกลุ่มอาสาสมัครสําหรับดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การฝึ กอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาและการสื่ อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของหน่ วยงานต่างๆ เป็ นสิ่ งจําเป็ น
ที่ควรสนับสนุ นให้เกิดการประสานงานกันระหว่างหน่ วยงานและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ การจัดระบบ
การดู แ ลและให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ่ วยที่ เ ป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ พื่ อ เป็ นต้น แบบในการนํา ไป
สู่ การอบรมหรื อจัดกิ จกรรมเชิ งปฏิ บตั ิ และพัฒนาเป็ นศูนย์แพทย์เพื่อนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ต่อไป
รวมถึงการจัดทําฐานข้อมูลประวัติของลูกค้าที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อรวบรวมประวัติของผู ้
ประสบอุบตั ิเหตุ หรื อภาวะเสี่ ยงอื่นๆ และการเยีย่ วยาผูป้ ระสบเหตุและประสานกับญาติของนักท่องเที่ยว
ที่ได้รับอุบตั ิเหตุตลอดจนการจัดทํากลยุทธ์ทางการตลาดและประสานงานกับกลุ่มผูป้ ระกอบการให้เห็น
ความสําคัญของการทําประกันการท่องเที่ยว ซึ่ งจะเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์อนั ดี ในการท่องเที่ยวและ
ช่วยเพิ่มความน่ าเชื่ อถือด้านความปลอดภัยให้กบั นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและเป็ นการลดอุบตั ิเหตุที่จะ
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