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บทคัดย่อ 

 งานวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาภาพลกัษณ์ของประเทศไทยทีออกไปทางสือออนไลน์ โดยเฉพาะ
เวบ็ไซต์ทีเป็นทีนิยมในกลุ่มนกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้และจากมุมมองของนกัท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้ทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทย สาํรวจระดบัของการรับรู้ดา้นความเสียงและระดบัการ
ป้องกนัความเสียงในการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทย รวมไปถึงความสัมพนัธ์และปัจจยัทีมีผลต่อการ
รับรู้ดา้นความเสียงและการป้องกนัความเสียงของนกัท่องเทียว และสุดทา้ยคือการสํารวจนโยบายภาครัฐ
และเอกชนในเรืองของการจดัการดา้นการรับรู้ความเสียงและป้องกนัความเสียงให้แก่นกัท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้   

 งานวิจยันีใช้การเก็บข้อมูลทงัในเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถามแก่นักท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้ทีเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทยและเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์จากเวบ็ไซตแ์ละการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู ้มีส่วนเกียวข้องด้านนโยบาย จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ทีเป็นทีนิยมในกลุ่ม
นักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ พบว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์ด้านการท่องเทียวในเชิงบวกซึง
สอดคล้องกับผลการสํารวจจากการแจกแบบสอบถามให้แก่นักท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ทียงั
เดินทางอยูใ่นประเทศไทย  ผลการวิจยัพบวา่นกัท่องเทียวมีระดบัการรับรู้ความเสียงและการป้องกนัความ
เสียงในการมาท่องเทียวในประเทศไทยโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย และเป็นเหตุเป็นผลกนั  จากการ
สํารวจปัจจยัทีส่งผลต่อระดบัการรับรู้ความเสียงและการป้องกนัความเสียงในการมาท่องเทียวในประเทศ
ไทย พบวา่ในภาพรวม ไม่มีปัจจยัใดส่งผลต่อระดบัการรับรู้ความเสียงและการป้องกนัความเสียง สุดทา้ยคือ
เรืองของนโยบายภาครัฐและเอกชน ผลการวิจยัพบวา่หน่วยงานทีเกียวขอ้งไดย้ืนยนัวา่หน่วยงานของตนได้
ใหข้อ้มูลทีน่าเชือถือแก่นกัท่องเทียวในเรืองของการเดินทางในประเทศไทยอยา่งปลอดภยัในสถานการณ์ที
แตกต่างกนัไป   
คําสําคัญ: การรับรู้   ความเสียงการท่องเทียว นกัท่องเทียวประเภทแบกเป้ 
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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 self- 

administered 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 
อุตสาหกรรมการท่องเทียวส่งผลดีเชิงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย โดยเป็นแหล่งทีมาของเงินตรา

ต่างประเทศ ซึงเมือพิจารณาในภาพรวมทางเศรษฐกิจ ในช่วง10ปีทีผา่นมา การท่องเทียวของประเทศไทยมี
การเจริญเติบโตอยา่งต่อเนือง ยกเวน้ปี  2546 และ 2548 ทีติดลบ เหตุเพราะวา่ ในปี 2546 เกิดการระบาดของ
ไวรัสซาร์ส และในปี 2548 เกิดเหตุการณ์สึนามิขึนในมหาสมุทรอินเดีย ซึงทงัสองเหตุการณ์นีส่งผลให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชะงกั ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนต่อตน้เดือนธันวาคม 2551 เกิด
เหตุการณ์ทางการเมืองและการปิดสนามบินแห่งชาติของประเทศ การท่องเทียวแห่งประเทศไทยประเมินวา่
มีรายไดสู้ญกวา่ 1.3 แสนลา้นบาท (กรุงเทพธุรกิจ, 2551) ซึงจาํนวนนกัท่องเทียวลดลงจากทีคาดการณ์ไว้
มาก เนืองจากประเด็นทีเกียวขอ้งกบัเรืองความปลอดภยัจากการเดินทางเป็นประเด็นทีอ่อนไหวง่าย  เมือมี
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เหตุการณ์ทีกระทาํให้เกิดความเสียงใดๆ ในการเดินทาง จะส่งผลให้นกัท่องเทียวเกิดความไม่มนัใจในการ
เดินทางไปยงัประเทศนันๆ  ดงันัน การจดัการเรืองความปลอดภยัต่อนักท่องเทียวเป็นเรืองทีสําคญั ใน
ขณะเดียวกนัการจดัการดา้นการรับรู้เรืองความเสียงของนกัท่องเทียวทีมีจุดประสงค์ในการเดินทางมายงั
ประเทศไทยก็สาํคญัเช่นกนัเพราะในโลกปัจจุบนัทีการสือสารสามารถส่งต่อถึงกนัอยา่งง่ายดาย เรืองขอ้มูล
ข่าวสารของประเทศจุดหมายปลายทางเป็นเรืองทีสําคญัสําหรับนักเดินทางทุกประเภท รวมไปถึงนัก
เดินทางประเภทแบกเป้ดว้ย 

การท่องเทียวประเภทแบกเป้เป็นการท่องเทียวทีเป็นทีนิยมแพร่หลายในกลุ่มนกัท่องเทียวเยาวชน 
โดยลกัษณะเด่นๆ ของการท่องเทียวประเภทนีคือการเดินทางโดยอิสระ ไม่ไดซื้อทวัร์สําเร็จรูปจากบริษทั
ทวัร์  มีความประสงคที์จะใชจ่้ายระหวา่งการเดินทางเท่าทีจาํเป็น เพือทีจะเดินทางท่องเทียวไดน้านกวา่การ
ท่องเทียวทวัๆไป ซึงการเดินทางประเภทแบกเป้มกัจะกินเวลานานกว่าการท่องเทียวแบบทวัไปโดยเฉลีย
ประมาณสองอาทิตย ์หรือมากกวา่นนั ความแตกต่างของนกัท่องเทียวประเภทแบกเป้กบันกัท่องเทียวทวัๆ 
ไปคือ นกัท่องเทียวประเภทแบกเป้จะไม่มีความปรารถนาทีจะเดินทางไปในสถานทีท่องเทียวทีเป็นทีนิยม
ของนกัท่องเทียวทวัๆไป พวกเขาพยายามทีจะทาํกิจกรรมทีแปลกใหม่ ทา้ทาย และไปยงัสถานทีทียงัสดและ
ใหม่จากการท่องเทียว  (Horner and Swarbrooke, 2003) ดว้ยลกัษณะการเดินทางเช่นนีนกัท่องเทียวแบกเป้
จะมีการวางแผนการเดินทางล่วงหนา้ และสืบคน้ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัจุดหมายปลายทางให้มากทีสุด รวมไป
ถึงเรืองปัจจยัเสียงจากการเดินทาง ในทีนีหมายถึงความเสียงในรูปแบบต่างๆ ทีอยู่ในกระบวนการของ
พฤติกรรมนักท่องเทียว คือเริมต้นตงัแต่เลือกจุดหมายปลายทางตดัสินใจซือจนถึงจบกระบวนการการ
เดินทาง ความเสียงสามารถเกิดขึนในทุกขนัตอน  
วตัถุประสงค์ 

งานวจิยันี มีวตัถุประสงคเ์พือ 

1. ศึกษาภาพลกัษณ์ของประเทศไทยทีออกไปทางสือออนไลน์  โดยเฉพาะเวบ็ไซตที์เป็นทีนิยมใน
กลุ่มนกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้และจากมุมมองของนกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบก
เป้ 

2. ศึกษาระดับและความสัมพนัธ์ของการรับรู้ด้านความเสียงและการป้องกันความเสียงของ
นกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ในประเทศไทย  

3. ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการรับรู้และการป้องกนัความเสียงของนกัท่องเทียว 

4. ศึกษานโยบายขององคก์รภาครัฐในดา้นการจดัการการรับรู้ดา้นความเสียงและการป้องกนัความ
เสียงจากการท่องเทียว 

5. หาแนวทางการจดัการการรับรู้ดา้นความเสียงและการป้องกนัความเสียงแก่นกัท่องเทียวต่างชาติ 

ประเภทแบกเป้เพือป้องกนัการเกิดพฤติกรรมทีสุ่มเสียงขณะเดินทางในประเทศไทย 
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สมมติฐาน  
1. การรับรู้ความเสียงมีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัความเสียงของนกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบก

เป้ในประเทศไทย 

2. ขอ้มูลส่วนบุคคลทีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้และการป้องกนัความเสียงของนักท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้ในประเทศไทยแตกต่างกนั 

3. ภูมิหลงันกัท่องเทียวทีต่างกนัมีผลต่อการรับรู้และการป้องกนัความเสียงของนกัท่องเทียว 

 ต่างชาติประเภทแบกเป้ในประเทศไทยแตกต่างกนั 

ประโยชน์ทไีด้รับ 
 1. ทราบภาพลักษณ์ของประเทศไทยทีออกไปทางสือต่างๆ โดยเฉพาะสือทีเป็นทีนิยมในกลุ่ม
นกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ 

2. ทราบภาพลกัษณ์ของประเทศไทยจากมุมมองของนกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ 

3.. ทราบระดบัการรับรู้ดา้นความเสียงและการป้องกนัความเสียงจากการเดินทางของนกัท่องเทียว
ต่างชาติประเภทแบกเป้ในประเทศไทย 

4.  ทราบปัจจยัทีมีผลต่อระดบัการรับรู้ดา้นความเสียงในการท่องเทียวของนกัท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้ 

5. ทราบนโยบายขององคก์รภาครัฐในดา้นการจดัการการรับรู้ดา้นความเสียงและการป้องกนัจาก
การท่องเทียว 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ผูศึ้กษาเลือกใชว้ธีิวจิยั 2 แบบ คือ 

1. วิธีวิจยัเชิงปริมาณ ใช้ในการศึกษาภาพลกัษณ์ของประเทศไทยจากมุมมองของนกัท่องเทียว
ต่างชาติประเภทแบกเป้  ระดบัและความสมัพนัธ์ของการรับรู้ดา้นความเสียงและการป้องกนัความเสียงของ
นกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ในประเทศไทย และเพือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลและ
ภูมิหลังทีมีผลต่อระดับการรับรู้ด้านความเสียงและระดบัการป้องกนัในการท่องเทียวของนักท่องเทียว
ต่างชาติประเภทแบกเป้ ดว้ยการแจกแบบสอบถามจากการสุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเทียวชาวต่างชาติประเภท
แบกเป้บริเวณ ถนนขา้วสาร กรุงเทพฯ จาํนวน 400 คน โดยกาํหนดขอบเขตดา้นการศึกษาไวด้งันี  

1.   ขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวต่างชาติ 

2.   ภูมิหลงัของนกัท่องเทียวต่างชาติและเพิมเติมในส่วนของปัจจยัดา้นความคุน้เคยทีมีผลต่อ
การรับรู้ดา้นความเสียงในการเดินทางท่องเทียว คือ จาํนวนเพือนร่วมทาง ประเภทของ
เพือนร่วมทาง ประสบการณ์ในการท่องเทียว และระดบัความเสียงส่วนบุคคล 

3. ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย      
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4. การรับรู้เรืองความเสียงและการป้องกนัความเสียงจากการเดินทางของนกัท่องเทียว ซึงมี
อยู ่7 ดา้น คือ 

o ความเสียงดา้นร่างกายทีเกิดขึนในแหล่งท่องเทียว   
o ความเสียงดา้นกายภาพทีเกิดจากเหตุทีไม่สามารถควบคุมได ้ 
o ความเสียงดา้นความคาดหวงั  
o ความเสียงดา้นการเมือง  
o ความเสียงดา้นการเงิน  
o ความเสียงดา้นมวลชน  
o ความเสียงดา้นพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง  

2.  วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ ใชใ้นการศึกษาเรืองภาพลกัษณ์ของประเทศไทยทีถูกเผยแพร่ไปทางเวบ็ไซต์
ทีเป็นทีนิยมในกลุ่มนักท่องเทียวประเภทแบกเป้ และการสํารวจนโยบายขององค์กรภาครัฐในด้านการ
จดัการการรับรู้ด้านความเสียงและการป้องกันความเสียงจากการท่องเทียว โดยการศึกษาสัมภาษณ์กึง
โครงสร้างตวัแทนจากองคก์รภาครัฐและเอกชนทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัเรืองการจดัการการรับรู้เรืองความเสียง
และการป้องกนัความเสียงในเชิงนโยบายจาํนวน 5 ท่าน  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดใ้ชท้งัสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ส่วนการวิจยัขอ้มูล
เชิงคุณภาพนนั ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนือหา ถอดขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยถอดคาํ
ต่อคาํ จากการเปิดเทปทีบนัทึกไวห้ลงัการสัมภาษณ์เพือตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล แลว้นาํ
ขอ้มูลทีไดม้ารวบรวมสรุปหาใจความสาํคญั โดยตีความหมายและแยกแยะขอ้มูลทีอยูแ่นวเรืองเดียวกนั 

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษาแบ่งเป็นผลการวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพ ดงันี 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.1  ดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเทียว 

นกัท่องเทียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจาํนวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.25  มีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี มี
จาํนวน  270 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.40  มีสถานภาพโสด มีจาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25  มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีจาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.20  และประกอบอาชีพ อืนๆ มีจาํนวน 146 คน   
คิดเป็นร้อยละ 36.50 

 1.2  ขอ้มูลดา้นภูมิหลงั 
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  เมือจาํแนกตามประสบการณ์การเคยมาท่องเทียวในประเทศไทย นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มี 

ประสบการณ์เคยมา  ท่องเทียวในประเทศไทย มีจาํนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75 เมือจาํแนกตาม
จาํนวนบุคคลทีไปท่องเทียว ส่วนใหญ่มีเพือนร่วมทาง 1-3 คน มีจาํนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70  
นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบัตนเองวา่เป็นบุคคลประเภทมีความเสียงระดบัปานกลาง 

1.3  ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นของนกัท่องเทียวเกียวกบัประเทศไทย  
 จากการวิเคราะห์พบว่า การหาข้อมูลของนักท่องเทียวก่อนเดินทางมายงัประเทศไทยนัน 
นกัท่องเทียวส่วนใหญ่สืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตมากทีสุด และนกัท่องเทียวมากกวา่ร้อยละ 50 เลือกทีจะ
เดินทางมาเทียวประเทศไทยเป็นทีแรกโดยไม่มีการเปรียบเทียบกับจุดหมายปลายทางอืนทีตอ้งการไป
ท่องเทียวก่อนทีจะตดัสินใจมาทีประเทศไทย ในการประเมินทางเลือกทีจะเลือกมาท่องเทียวประเทศไทย
นนั นกัท่องเทียวใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัสูงสุดสามลาํดบั คือ ดา้นทศันียภาพ ดา้นอธัยาศยัของคนไทย และ
ด้านราคา/ความคุม้ค่าของราคา โดยอนัดบัสุดทา้ยทีนักท่องเทียวให้ความสําคญัคือด้านระยะทาง/ความ
สะดวกในการเดินทาง  

 

2.  ระดับการรับรู้ด้านความเสียงและการป้องกนัความเสียงจากการเดินทางท่องเทยีวในประเทศไทยของ 

 นักท่องเทยีวต่างชาติประเภทแบกเป้ 

 2.1. ระดบัการรับรู้ดา้นความเสียงจากการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทย 

 จากการวเิคราะห์ พบวา่ นกัท่องเทียวมีระดบัการรับรู้ความเสียงจากการมาท่องเทียวในประเทศไทย
โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย โดยเมือพิจารณารายดา้นพบวา่ นกัท่องเทียวมีระดบัการรับรู้ความเสียง
จากการมาท่องเทียวในประเทศไทยสามอนัดบัแรกคือ ดา้นมวลชน ดา้นร่างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว 
ดา้นกายภาพทีเกิดจากเหตุทีควบคุมไม่ได ้ตามลาํดบั ความเสียงทีนกัท่องเทียวมีการรับรู้นอ้ยทีสุดคือ ความ
เสียงดา้นความคาดหวงั 

 เมือพิจารณารายละเอียดของระดบัการรับรู้ความเสียงเป็นรายดา้น พบวา่ นกัท่องเทียวมีระดบัการ
รับรู้ความเสียงดา้นร่างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายขอ้
พบวา่อนัดบัแรกคือ เรืองโรคภยัไขเ้จ็บ อยูใ่นระดบัปานกลาง อนัดบัทีสอง เรืองอาชญากรรม อยู่ในระดบั
ปานกลาง อนัดบัทีสาม เรืองการถูกฉ้อโกง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย และอนัดบัทีสุดทา้ย เรืองสุขอนามยั
อาหาร อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

 นักท่องเทียวมีระดบัการรับรู้ความเสียงด้านกายภาพทีเกิดจากเหตุควบคุมไม่ได้โดยรวม อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งนอ้ย เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ อนัดบัแรก คือ เรืองอุบติัเหตุจากการเดินทาง อยูใ่นระดบัปาน
กลาง อนัดบัสองเรืองโรคติดต่อ/โรคระบาด อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย อนัดบัสาม เรืองภยัธรรมชาติ  อยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งนอ้ย และอนัดบัสุดทา้ยเรืองการก่อการร้าย อยูใ่นระดบันอ้ย 



วารสารการบริการและการท่องเทียว  ปีที 7 ฉบบัที 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม  2555) 
 

21 

 นกัท่องเทียวมีระดบัการรับรู้ความเสียงดา้นความคาดหวงัโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เมือพิจารณาราย 

ขอ้พบวา่ อนัดบัแรกเรืองไม่เป็นตามคาดหวงั อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย อนัดบัสองเรืองไม่พึงพอใจ  อยูใ่น
ระดบันอ้ย อนัดบัสามเรืองเลือกจุดหมายปลายทางผดิ อยูใ่นระดบันอ้ย และอนัดบัสุดทา้ยไม่คุม้ค่ากบัเวลาที
เสีย อยูใ่นระดบันอ้ย  

 นกัท่องเทียวมีระดบัการรับรู้ความเสียงดา้นการเมืองโดยรวมในระดบัค่อนขา้งน้อย เมือพิจารณา
รายขอ้พบว่า อนัดบัแรก เรืองความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย อนัดบัสุดทา้ย
เรืองการชุมนุมประทว้ง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

 นกัท่องเทียวมีระดบัการรับรู้ความเสียงดา้นการเงินโดยรวมในระดบัค่อนขา้งนอ้ย เมือพิจารณาราย
ขอ้พบวา่ อนัดบัแรกเรืองการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิมขึนโดยไม่คาดฝัน อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย อนัดบัสอง
เรืองผลกระทบจากสถานการณ์ดา้นการเงิน อยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย และอนัดบัสุดทา้ยเรืองค่าใช้จ่ายที
จุดหมายปลายทางนีแพงกวา่ทีอืนๆ  อยูใ่นระดบันอ้ย 

 นกัท่องเทียวมีระดบัการรับรู้ความเสียงดา้นมวลชน โดยรวมในระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายขอ้
พบวา่ อนัดบัแรก คือ เรืองการทีกิจกรรมการท่องเทียวกลายเป็นสินคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง อนัสุดทา้ยเรือง
ประชากรแออดั   อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 นกัท่องเทียวมีระดบัการรับรู้ความเสียงดา้นพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเองโดยรวมในระดบั
ค่อนขา้งน้อย เมือพิจารณารายขอ้พบว่า อนัดบัแรกเรืองการเสพยาของนักท่องเทียว อยู่ในระดบัค่อนขา้ง
นอ้ย อนัดบัสุดทา้ยเรืองการปฏิบติัตนทีไม่เหมาะสมต่อนกัท่องเทียวอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย   

 2.2. ระดบัการป้องกนัความเสียงจากการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทย 

 นกัท่องเทียวมีระดบัการป้องกนัความเสียงจากการท่องเทียวในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดบั
ค่อนขา้งน้อย เมือพิจารณารายด้านพบว่า นักท่องเทียวมีระดบัการป้องกันความเสียงจากการเดินทาง
ท่องเทียวในประเทศไทยสามอนัดบัแรก คือ ดา้นร่างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว อยูใ่นระดบัปานกลาง 
อนัดบัทีสองคือ พฤติกรรมของตนเอง อยู่ในระดบัปานกลาง อนัดบัสามคือ ด้านมวลชน อยู่ในระดับ
ค่อนขา้งนอ้ย และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการเมืองอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย  
 เมือพิจารณาในรายละเอียดของระดบัการป้องกนัความเสียงจากการเดินทางท่องเทียวในประเทศ 

ไทยเป็นรายดา้น พบวา่นกัท่องเทียวมีระดบัการป้องกนัความเสียงดา้นร่างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว
โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายขอ้พบว่า อนัดบัแรก เรืองสุขอนามยัอาหาร  อยู่ในระดบั
ปานกลาง อนัดับสอง เรืองการป้องกันด้านการถูกฉ้อโกง อยู่ในระดบัปานกลาง อนัดับสาม เรือง
อาชญากรรม อยูใ่นระดบัปานกลาง และอนัดบัสุดทา้ยเรืองโรคภยัไขเ้จบ็ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย  
 นกัท่องเทียวมีระดบัการป้องกนัความเสียงดา้นกายภาพทีเกิดจากเหตุทีควบคุมไม่ได ้โดยรวม อยู่
ในระดบัค่อนขา้งน้อย เมือพิจารณารายขอ้พบว่า อนัดบัแรกเรืองภยัธรรมชาติ อยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย  
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อนัดบัสองเรืองอุบติัเหตุจากการเดินทาง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย อนัดบัสามเรืองโรคติดต่อ/โรคระบาด อยู่
ในระดบัค่อนขา้งนอ้ยและอนัดบัสุดทา้ยเรืองการก่อการร้ายอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

 นกัท่องเทียวมีระดบัการป้องกนัความเสียงดา้นความคาดหวงั โดยรวม อยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย 
เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ อนัดบัแรก  เรือง ไม่เป็นตามคาดหวงั อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย อนัดบัสอง  เรือง
ไม่พึงพอใจ อยู่ในระดบัค่อนขา้งนอ้ย อนัดบัสามเรืองเลือกจุดหมายปลายทางผิดอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
และอนัดบัสุดทา้ย  เรืองไม่คุม้ค่ากบัเวลาทีเสีย  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย  
 นกัท่องเทียวมีระดบัการป้องกนัความเสียงดา้นการเมือง โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย เมือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ อนัดบัแรก เรืองความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย อนัดบั
สุดทา้ย  เรืองการชุมนุมประทว้ง อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 

 นักท่องเทียวมีระดับการป้องกนัความเสียงด้านการเงิน โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างน้อย เมือ
พิจารณารายขอ้พบวา่ อนัดบัแรกเรืองการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิมขึนโดยไม่คาดฝันอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
อนัดบัสองเรืองผลกระทบจากสถานการณ์ดา้นการเงิน  อยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย  และอนัดบัสุดทา้ยเรือง
ค่าใชจ่้ายทีจุดหมายปลายทางนีแพงกวา่ทีอืนๆ  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย  
 นกัท่องเทียวมีระดบัการป้องกนัความเสียงดา้นมวลชน  โดยรวมในระดบันอ้ยเมือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ อนัดบัแรก  การทีกิจกรรมการท่องเทียวกลายเป็นสินคา้อยูใ่นระดบันอ้ย  อนัดบัสอง  ประชากรแออดั 

อยูใ่นระดบันอ้ย 

 นกัท่องเทียวมีระดบัการป้องกนัความเสียงดา้นพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง  โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เมือพิจารณารายขอ้พบว่า อนัดบัแรก เรืองการเสพยาของนกัท่องเทียว อยู่ในระดบัปาน
กลาง อนัดบัสุดทา้ย  เรืองการปฏิบติัตนทีไม่เหมาะสมต่อนกัท่องเทียวอยูใ่นระดบัปานกลาง   
 2.3. ความสัมพนัธ์ของการรับรู้ดา้นความเสียงและการป้องกนัความเสียงของนกัท่องเทียวต่างชาติ
ประเภทแบกเป้ในประเทศไทย  
 จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ 1 พบวา่การรับรู้ความเสียงมีความสัมพนัธ์กบัการป้องกนัความเสียง
ของนกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ในประเทศไทย 

3. ปัจจัยทส่ีงผลต่อการรับรู้และการป้องกนัความเสียงของนักท่องเทยีว  

จากสมมติฐานขอ้ 2 ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อการรับรู้และการป้องกนัความเสียงจากการ
เดินทางท่องเทียว พบวา่นกัท่องเทียวทีมีขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ความเสียง
โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีปัจจยัดา้นเพศ อายุ สถานภาพ และการศึกษาที
ส่งผลต่อการรับรู้ความเสียง โดย ดา้นเพศ ส่งผลต่อการรับรู้ความเสียงดา้นพฤติกรรมการท่องเทียวตนเอง 
อายสุ่งผลต่อการรับรู้ความเสียงดา้นการเงินและพฤติกรรมของตนเอง สถานภาพส่งผลต่อการรับรู้ความ 

เสียงดา้นพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง และการศึกษาส่งผลต่อการรับรู้ความเสียงดา้นการเมือง 
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ในส่วนของการป้องกนัความเสียง พบวา่นกัท่องเทียวทีมีขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกนัมี
ผลต่อการป้องกนัความเสียงโดยรวมไม่แตกต่างกนั  แต่เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  อาชีพส่งผลต่อการ 

ป้องกนัความเสียงในดา้นพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง  
จากสมมติฐานขอ้ 3 ภูมิหลงัของนกัท่องเทียวต่างชาติประเภทแบกเป้ส่งผลต่อการรับรู้และการ

ป้องกนัความเสียงจากการเดินทางท่องเทียว จากการศึกษาพบวา่ ภูมิหลงัของนกัท่องเทียวไม่ไดส่้งผลต่อการ
รับรู้และการป้องกนัความเสียงในภาพรวม แต่เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ จาํนวนบุคคลทีร่วมเดินทาง 
ลกัษณะของผูร่้วมทาง และประสบการณ์การเดินทางในประเทศไทยมีผลต่อการรับรู้ความเสียง โดยจาํนวน
บุคคลทีร่วมทางมีผลต่อการรับรู้ความเสียงดา้นร่างกายทีเกิดขึน ณ แหล่งท่องเทียว ดา้นความคาดหวงั และ
ดา้นพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง ลกัษณะผูร่้วมทางมีผลต่อการรับรู้ความเสียงดา้นร่างกายทีเกิดขึน ณ 
แหล่งท่องเทียวและดา้นพฤติกรรมการท่องเทียวของตนเอง ในขณะทีประสบการณ์การเดินทางมีผลต่อการ
รับรู้ความเสียงด้านการเมือง ในเรืองของปัจจยัทีมีผลต่อการป้องกนัความเสียง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่ามีเพียงลักษณะผูร่้วมทางเท่านันทีส่งผลต่อการป้องกันความเสียงด้านร่างกายทีเกิดขึน ณ. แหล่ง
ท่องเทียว 

 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1.  ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยทีสือไปทางออนไลน์  
จากการสาํรวจเวบ็ไซต ์พบวา่ ประเทศไทยมีภาพลกัษณ์เชิงบวกทางดา้นการท่องเทียว ไม่วา่จะเป็น

ทศันียภาพทีงดงาม วฒันธรรมทีเก่าแก่ยาวนาน กิจกรรมทางการท่องเทียวทีหลากหลาย ราคาค่าใช้จ่ายที
สมเหตุสมผลและทีสาํคญัไม่ยงิหยอ่นไปกวา่กนัคืออธัยาศยัทีเป็นมิตรของคนไทย ในแง่ของความปลอดภยั
ในการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทยนนั เวบ็ไซตห์ลกัๆ ไดก้ล่าวเตือนนกัท่องเทียวถึงกรณีความขดัแยง้
ของประเทศสามจงัหวดัภาคใต ้ความไม่สงบทางการเมือง และขอ้พึงระวงัทวัๆไปในการเดินทางท่องเทียว 
เช่น ภยัทีอาจเกิดขึนทางกายและทางดา้นการเงิน โดยส่วนใหญ่แลว้จะเนน้เรืองการถูกหลอกลวง หรือชกั
นําไปให้เสียทรัพย์ เว็บไซต์ต่างๆ ได้ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศพัท์ทีนักท่องเทียวสามารถร้องขอความ
ช่วยเหลือได ้เช่น หมายเลขโทรศพัทข์องตาํรวจท่องเทียว การท่องเทียวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการ 

ท่องเทียวและกีฬา 
 2.  นโยบายภาครัฐเรืองการป้องกนัความเสียงจากการเดินทางท่องเทียวในประเทศไทย 

ในส่วนองค์กรภาครัฐทีมีส่วนกับการท่องเทียว เช่น การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สํานักงาน
พฒันาการท่องเทียวและตาํรวจท่องเทียวนนั ไดมี้การประชาสัมพนัธ์เรืองขอ้พึงปฏิบติัทวัๆไป ดา้นการ
ประพฤติตนใหเ้หมาะสมตามครรลองของสังคมและวฒันธรรมของประเทศไทย นอกจากนนั ยงัมีการให้ขอ้
พึงปฏิบติัในแง่ของความปลอดภยัเพิมเติม เพือใหน้กัท่องเทียวระมดัระวงัตนเองในสถานทีและสถานการณ์
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ทีอาจสุ่มเสียงต่อการเป็นเป้าหมาย ในส่วนขององคก์รภาคเอกชน คือสภาอุตสาหกรรมการท่องเทียวไทยนนั 
ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานทุกฝ่ายในทุกองค์กรเอกชนทาํหน้าทีพูดคุย ตกัเตือนนักท่องเทียวในแง่ของ
ความปลอดภยั ในปัจจุบนันี นักท่องเทียวประเภทแบกเป้นิยมทาํธุรกรรมด้านการท่องเทียวผ่านระบบ
ออนไลน์  จึงทาํให้โอกาสทีจะพบปะกบันักท่องเทียวน้อยลง ดงันันทีพกัแรมต่างๆ ได้ถูกกระตุน้ให้ทาํ
เอกสารขอ้พึงปฏิบติัเพือให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเทียวเช่นกนั  เมือเกิดภาวะวิกฤตดา้นความปลอดภยัเกิดขึนใน
ประเทศ หน่วยงานทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้งไดใ้หค้วามร่วมมือกนัเปิดศูนยว์ิกฤตขึนมาเพือให้ขอ้มูลพร้อมทงั
ดูแลรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเทียว ขอ้ทีพึงปฏิบติัต่อนกัท่องเทียวและต่อนานาประเทศยามประเทศ
ไทยเกิดวิกฤตคือรายงานสภาพตามความเป็นจริง ไม่หลอกลวง เพือทีประเทศต่างๆ จะได้ประเมิน
สถานการณ์ไดถู้กตอ้ง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในเรืองของกลยุทธ์การลดความเสียงนัน หน่วยงานทีเกียวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศตน้ทาง ประเทศปลายทางคือประเทศไทย สือมวลชนระดบัประเทศและนานาชาติ รวม
ไปถึงผูที้เกียวขอ้งในอุตสาหกรรมการท่องเทียวของประเทศไทยเช่นตวัแทนจาํหน่ายดา้นการท่องเทียว ณ 
ประเทศตน้ทาง ควรให้ความร่วมมือกนัโดยให้ขอ้มูลทีเป็นขอ้เท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิงขอ้มูลทีเกียวขอ้ง
กบัความปลอดภยัของนกัท่องเทียว 

2. เรืองการจดัการการรับรู้ความเสียงนนั ทางหน่วยงานทีเกียวขอ้งทุกฝ่ายควรทีจะมีการเปลียนแปลง
ขอ้มูลให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะกบัสือทางอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นสือทีนกัท่องเทียวใชม้ากทีสุด
ในการหาขอ้มูลก่อนทีจะเดินทางมาประเทศไทย  

3. จากการทีมีการจัดตังศูนย์วิกฤตยามเกิดภาวะวิกฤตทางการเมืองทีผ่านมานัน เป็นทางออกที
เหมาะสมกบัสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม ถา้ทางภาครัฐและเอกชนไดร่้วมมือกนัโดยการปรึกษาหารือและ
ทบทวนสถานการณ์เสียงทีเกิดขึน รวมไปถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์เสียงทีอาจเกิดขึนในอนาคตเพือให้
เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือง  เพือให้การบริหารจดัการดา้นความเสียงมีแนวทางทีพฒันาขึน เพราะความ
เสียงไม่ได้อยู่ในสภาวะคงที จากการศึกษาครังนี พบว่ามีเพียงหน่วยงานของตาํรวจท่องเทียวทีได้มีการ
ซักซ้อม จดัทาํแผนรับมือกบัเหตุวิกฤต หรือเหตุการณ์ทีนกัท่องเทียวอยู่ในสถานการณ์ทีไม่ปลอดภยั ถ้า
หน่วยงานอืนๆ หรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งไดร่้วมมือกนับริหารจดัการความเสียง ก็เป็นเรืองทีเหมาะสมยงิ 
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