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แนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอย
พระพุทธบาท กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
Approach to Traffic Safety Management for Tourists Who Visit the Buddha’s
Footprint at Khao Khitchakut National Park, Chanthaburi Province
ปวีณรัตน เวชมณีศรี * นฤดลภัสสร จักษุเดโชวณิชย*
Paweenrat Wechmaneesri* Naruedolrapasson Jaksudechovanith*
โรงเรียนนายรอยตำรวจ*
Royal Police Cadet Academy*
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขา
มานมัสการ รอยพระพุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เปนการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาการจราจรสำหรั บ
นักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท กรณี ศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2)
เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท
กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และ 3) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความปลอดภัย
ดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
จังหวัด จัน ทบุ รี โดยมี กลุ มตั วอย างเป น นั กทองเที่ยวที่เขามานมัส การรอยพระพุ ทธบาท อุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 400 คน วิธีการศึกษาแบงเปน 2 สวน สวนที่หนึ่งเปนศึกษาและวิเคราะห
ปญหาการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัด จั น ทบุ รี ซึ่งเก็ บ ขอมู ล โดยใช แบบสอบถามกับ นักท องเที่ ยวที่เขามานมัส การรอยพระพุท ธบาท
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชไดแก สถิติเชิงพรรณ (Descriptive
Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง หาความสัมพันธโดยการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยใช t-test, f-test และ one way ANOVA การหาผลตางของระดับความคิดเห็นดวยวิธีจับ คูพหุคูณ
(Multiple Comparisons Test) ทดสอบดวยวิธี Fisher’s Least Significant Difference และวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงซอนแบบขั้นตอน (Multiple Linear Regression Analysis) สวนที่สองเปนการศึกษาการจัดการ
ความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท อุทยานแหงชาติเขาคิชฌ
กู ฏ ซึ่ งในการเก็ บ ข อ มู ล ใช ก ารสนทนากลุ ม ผู ที่ มี ห น าที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจราจร และการสั ม ภาษณ เชิ งลึ ก
เจาหนาที่ระดับผูบริหารของหนวยงาน เจาหนาที่ตำรวจ เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ และเจาหนาที่
ฝายปกครอง ผลการศึกษาพบวา มาตรการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรในปจจุบัน สงผลตอแนว
ทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท
กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression
Coefficient)
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พบว า ด า นสภาพแวดล อ ม ด านบุ คคล และดานยานพาหนะ สงผลตอ แนวทางการจัด การความ
ปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาทอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในเรื่องของมาตรการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรในปจจุบันทั้ง 3
ดาน มีความสัมพันธกับวิธีการเดินทางไมวาจะเปนการเดินทางเทา และวิธีการนั่งรถโดยสารบริการรับ-สง เพื่อ
ขึ้น ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ควรที่ จะมีมาตรการที่ควบคุมป องกันที่ เพิ่ มขึ้น และมีความเขมงวดในการ
ควบคุมป องกัน การเกิด อุบั ติเหตุ เพื่ อใหเกิดความปลอดภั ยสำหรับ นั กท องเที่ย ว และในสวนมาตรการการ
จัดการความปลอดภัยดานการจราจรที่คาดหวังสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท ที่สงผล
ตอแนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท
กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression
Coefficient) พบวาด านสภาพแวดลอม และยานพาหนะ สงผลตอแนวทางการจัดการความปลอดภัยดาน
การจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาทอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวยังมีความคาดหวังในเรื่องของสภาพแวดลอม และยานพาหนะในการใหบริการ
รับ-สงนักทองเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธกับการเดินทางไมวาจะเปนวิธีการเดินทางเทาและวิธีการขึ้นรถโดยสาร
บริการรับ-สง ตองการใหมีมาตรการที่ใหเกิดความปลอดภัยสำหรับนักทองเที่ยว
คำสำคัญ: แนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจร, ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท,
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
Abstract
This research was on the approach to traffic safety management for tourists who visit
the Buddha’s Footprint at Khao Khitchakut National Park, Chanthaburi province. It involved
mixed method research which aimed to: 1) study traffic problems affecting tourists who visit
the Buddha’s Footprint at Khao Khitchakut National Park, Chanthaburi province; 2) study
traffic safety management for tourists who visit this place; and 3) define the approach to
traffic safety management for tourists who visit this place. The samples of this research
consisted of 400 tourists who visited this place. The research consisted of two parts. The first
part was the study and analysis of traffic problems affecting tourists who visit the Buddha’s
Footprint at Khao Khitchakut National Park, Chanthaburi province. The data collection was
carried out by surveying the samples’ opinions using a 5-point scale questionnaire. This
research used descriptive statistics for the analysis of general information about the samples.
Correlations were identified by testing the difference in the mean values using the
dependent t-test, F-test, and one-way ANOVA. The difference in their opinion levels was
identified using the multiple comparisons test. The difference was tested using Fisher’s least
significant difference and multiple linear regression analysis. The second part of the research
was dedicated to the study of the approach to traffic safety management for tourists who
visit the Buddha’s Footprint at Khao Khitchakut National Park, Chanthaburi province. In this
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part, data collection was conducted through focus-group discussions with people involved in
traffic management and in-depth interviews with executive officers, police officers, park
officers, and administrative officers. The study indicated that current traffic safety
management measures had an impact on the traffic safety management approach. The
regression coefficient values revealed that the environment, individuals, and vehicles had an
impact on the traffic safety management approach. This demonstrated that these three
areas of traffic safety management measures had a relationship with two modes of transport
– travel on foot and by shuttle bus to the Buddha’s Footprint site. There should be more
accident control and preventive measures, and they should be strictly enforced to ensure
safety for tourists. In terms of expected traffic safety management measures, the regression
coefficient values showed that the environment and vehicles affected the approach to
traffic safety management for tourists. This demonstrated that the tourists had an
expectation about tourist safety measures in terms of the environment and travel on foot
and by shuttle bus.
Keywords: Traffic Safety Management Approach, Visit to the Buddha’s Footprint ,
Khao Khitchakut National Park
บทนำ

ความปลอดภัยของนักทองเที่ยวนับวาเปนหัวใจสำคัญในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปนหนึ่งใน
ปจจัยที่จะทำใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเขามาทองเที่ยวในสถานที่นั้นๆ ซึ่งมาตรการจัดการความปลอดภัยตางๆ
ทำใหนักทองเที่ยวมีความมั่นใจวาการเดินทางทองเที่ยวตองไดรับความคุมครองปองกันและไดรับความสะดวก
จากประเทศเจาภาพ รวมถึงมาตรการการชวยเหลือและแกไขสถานการณเหตุตางๆไดรวดเร็วและถูกตอง เปน
สิ่งที่ตองทำอยางเปนรูปธรรมและทันทวงที โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินทางของนักทองเที่ยว (ทวีป ศิริรัศมี,
2551) และขอมูลจากองคการดานความปลอดภัย (Make Road Safe & FIA Foundation) ที่ไดทำบันทึกชื่อ
“การเดินทางที่เลวราย Bad Trip : International Tourism and Road Death in Developing World” ได
จัดอันดับความเสี่ยงในการเดินทางในประเทศไทยไวเปนอันดับที่ 2 รองจากฮอนดูรัส โดยพบวามีนักทองเที่ยว
ของอเมริกามีอัตราการตายในประเทศไทย ถึง 50 ตอ ประชากรนักทองเที่ยว 1 แสนคน โดยไดระบุของสาเหตุ
สำคัญ นั้ น คือ ประเทศไทยมี น โยบายสงเสริมการทองเที่ย วในประเทศ แตกลับ ไม ไดให ความสำคัญ ในการ
กำหนดนโยบาย และมาตรการที่เปนรูปธรรมในการจัดการความปลอดภัยของทางถนนใหกับนักทองเที่ยว ซึ่ง
ปลอยใหเปนภาระของภาคเอกชนและภาคธุรกิจการทองเที่ยวตองลงทุนในดานความปลอดภัยเอง รวมทั้งขาด
ระบบการติดตามกำกับในดานความปลอดภัยในเรื่องดังกลาว (สำนักประชาสัมพันธเขต 1 ,2556) ที่นาสนใจก็
คือ ผลการวิจัยทั้ง 2 เรื่องชี้ตรงกันวาอุบัติเหตุในการเดินทางบนทองถนนและรวมถึงมาตรการควบคุมและ
ป องกั น ดานความปลอดภั ย ในด านการเดิ น ทางสำหรับ นักทองเที่ย วสงผลที่สำคัญ ตอภาพลักษณ และการ
ตัด สิ น ใจในการมาท องเที่ ย วสำหรับ นั กท องเที่ ย วชาวไทยและตางชาติ โดยจากสถิตินักทองเที่ย วที่เขามา
นมั ส การรอยพระพุ ท ธบาท อุ ท ยานแห งชาติ เขาคิ ช ฌกู ฏ จั งหวั ด จั น ทบุ รี ในช ว งประมาณ 2 เดื อ น มี
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นักทองเที่ยวเขามาเปนจำนวนมาก ทำใหเกิดปญหาหลายอยาง รวมถึงปญหาที่สำคัญดานการจราจร สงผลทำ
ใหการจราจรมีการติดขัดในชวงเปดใหนักทองเที่ยวขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท และการเกิดอุบัติเหตุเฉียว
ชนกันในพื้นที่เขาคิชฌกูฏ โดยเฉพาะรถโดยสารบริการรับ-สงนักทองเที่ยว ซึ่งมีความเรงรีบที่จะใหบริการรับ –
สงนักทองเที่ยวใหเพียงพอตอความตองการที่ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท มีใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง
ทำใหพนักงานผูขับขี่เกิดความออนเพลีย หรือเกิดความประมาทเกิดอุบัติเหตุได ทำใหนักทองเที่ยวเปนกังวลใน
เรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถยนตบริการรับ-สงนักทองเที่ยว จากปญหาตางๆที่เกิดขึ้น รวมถึงความ
ปลอดภัยดานการจราจร ซึ่งเดิมในการบริหารจัดการในการจัดประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎ
นั้น ทางคณะสงคเปนผูบริหารจัดการทั้งหมด สวนใหญไมมีมาตรการความปลอดภัยดานการจราจรที่ชัดเจน
จึงทำใหเกิดปญหาและอุบัติเหตุบอยครั้ง จากขอมูลทางสถิติคดีจราจร สภ.เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ในป
พ.ศ. 2558 มีนักทองเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ โดยรถยนต และรถจักรยานยนต สาเหตุขับรถเร็วบาดเจ็บ จำนวน 2
ราย และในป พ.ศ. 2560 มี ค ดี จ ราจร 2 กรณี โดยมี ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ส ำหรับ รถโดยสารบริ ก ารรั บ -ส ง
นักทองเที่ยวเฉียวชนกันสาเหตุจากการขับรถเร็วของผูขับขี่รถโดยสารทำใหมีนักทองเที่ยวบาดเจ็บ จำนวน 11
ราย มีผูบาดเจ็บสาหัส จำนวน 4 ราย สาเหตุขับรถเร็ว ซึ่งทำใหภาพลักษณและเกิดความไมเชื่อมั่นที่ไมดีในการ
จัดการความปลอดภัยสำหรับนักทองเที่ยว
จากปญหาที่เกิดขึ้น ในปพ.ศ. 2560 ผูวา ราชการจังหวัดจันทบุรี มีนโยบายใหทางหนวยราชการเขาไป
บริห ารจัด การงานประเพณี น มัส การรอยพระพุทธบาท โดยพื้ น ที่ เป น พื้ น ที่ รับผิ ดชอบของอุทยานแห งชาติ
เขาคิ ชฌกูฎ ในการดำเนิ นงานจะตองอาศัยความรวมมื อจากฝายคณะสงค และฝายฆราวาส เพื่ อเป นการ
อำนวยการและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธ
บาท เขาคิชฌกูฎ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี และแผนพัฒ นาการทองเที่ยว
แหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 มุงเนนใหความสำคัญในการบริหารจัดการดานมาตรการความปลอดภัย
ให พื้ น ที่ อุ ท ยานแห งชาติ เขาคิ ช ฌกู ฎ เป น แหล งท อ งเที่ ย วที่ ป ลอดภั ย รวมถึ งให ค วามสำคั ญ ในเรื่อ งความ
ปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามาในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ เพื่อสรางภาพลักษณ
และความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติที่เขามาทองเที่ยวอีกดวย ดังนั้นผูวิจัยมีความ
สนใจในปญหาดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขานมัสการรอยพระพุทธบาท และมาทองเที่ยวในพื้นที่
อุทยานแหงชาติ เพื่ อให ได แนวทางการจัดการความปลอดภั ย ดานการจราจรสำหรับนั กท องเที่ย วที่ เขามา
นมัสการรอยพระพุทธบาท อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีและ
ความเชื่อมั่นในมาตรการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวตอไป ซึ่งในการวิจัยครั้ง
นี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปญหาการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท
กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2)เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยดานการจราจร
สำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
3) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระ
พุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
1. เพศ 2. ตัอายุ
3. สถานภาพ
วแปรอิ
สระ
4. ระดับการศึกษา 5. อาชีพี 6. รายได
7. ภูมิลำเนา
ปจจัยตอการตัดสินใจทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ
1. ประสบการณในการเขามานมัสการรอยพระพุทธบาท
2. วิธีการเดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท
3. จำนวนผูรวมเดินทาง
4. ความสัมพันธของผูรวมเดินทาง
5. ยานพาหนะที่ใชในการเขามานมัสการรอยพระพุทธบาท

ตัวแปรตาม
แนวทางการจัดการความปลอดภัยดาน
การจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามา
นมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศกึ ษา
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี

มาตรการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจร
1. ดานบุคคล ไดแก ผูขับขี่ยานพาหนะ และคนเดินถนน
2. ดานยานพาหนะ
3. ดานทางหรือถนน
4. ดานสภาพแวดลอม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ ผูศึกษาวิจัย ใชการวิจัยรูปแบบผสมผสานระหวางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
รายละเอียดกระบวนการวิจัยดังนี้
ประชากรและตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยว
มีประมาณ 815,319 คน (ที่มา: อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี , 2561)คำนวณกำหนดขนาด
ตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 และระดับความ
คลาดเคลื่ อ นร อ ยละ 5 โดยการเก็ บ ข อ มู ล จากการสุ ม ตั ว อย างจะใช วิ ธี ก ารสุ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental
Sampling) จนครบตามจำนวนที่ตองการ 400 คน และ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย มีดังนี้ กลุมตัวอยางที่ใชในการสนทนากลุม (Focus
Group) คือ ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจราจร จำนวน 7 คน และกลุมที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Interview) คือ เจาหนาที่ตำรวจตำแหนงชั้นสัญญาบัตร ระดับผูบริหารหนวยงาน ปฏิบัติงานโดยตรงในเรื่อง
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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การบังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ระดับผูบริหารหนวยงาน เปน
เจาของพื้นที่ทำหนาทีป่ ฏิบัติงานโดยตรง และเจาหนาที่ฝายปกครอง ระดับผูบริหารหนวยงาน รวมทั้งหมด 3
คน
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง หวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยใชแบบสอบถามที่
สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคล จำนวน 12
ขอ ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได, ภูมิลำเนา, ประสบการณในการเดินทาง,
วิธีการเดินทาง, จำนวนผูรวมเดินทาง, ความสัมพันธของผูรวมเดินทาง, ยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง 2)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการ
รอยพระพุ ทธบาท กรณี ศึกษาอุทยานแห งชาติเขาคิ ชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีอยู 4 ด าน คือ 1) ดานบุคคล
จำนวน 16 ข อ 2) ด า นยานพาหนะ จำนวน 11 ข อ 3) ด า นทางหรื อ ถนน จำนวน 6 ข อ 4) ด า น
สภาพแวดลอม จำนวน 15 ขอ มีคาความเชื่อมั่นซึ่งคำนวณดวยสูตรคำนวณสัมประสิทธิ์แอลฟา ดวยวิธีของ
Cronbach เทากับ .08 และ 3) ขอเสนอแนะอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 1 ไดแก เพื่อศึกษา
ปญหาการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌ
กูฏ จังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยนำผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณมาสรางแบบสัมภาษณดำเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากตัวอยาง โดยการสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก
ดำเนินการวิเคราะหขอมู ลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ทางสถิติ สถิติที่ใชป ระกอบดวย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง หาความสัมพันธ/
การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย ใช t-test dependent และทดสอบสมมติฐานดวยคา F-test โดย
วิเคราะห ความแปรปรวนทางเดี ยว One way ANOVA /การหาผลต างของระดั บ ความคิ ดเห็ นด วยวิธี จับคู
พหุคูณ (Multiple Comparisons Test) ดวยคาสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) และการ
หาคาความสัมพันธดวยวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับการวัด และ
ประเภทของตัวแปรที่ศึกษา โดยการกำหนดคานัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แลวจึงนำผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณไปสรางแบบสัมภาษณ นำมาวิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะห เนื้อหา(Content Analysis) ตาม
ประเด็นสำคัญ
ผลการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
ตั ว อย า งส ว นมากเป น เพศหญิ ง (ร อ ยละ 53.3) มี ช ว งอายุ อ ยู ร ะหว า ง 40-44 ป (ร อ ยละ 28.3)
สถานภาพสมรส
(รอยละ 54.3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา (รอยละ 64.5) มีอาชีพ
รับจางทั่วไป (รอยละ 28.3) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 25,001 บาทขึ้นไป (รอยละ 69.8) สวนใหญเปน
คนอยูในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รอยละ 29.0) ประสบการณในการขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเคยขึ้นไป 25 ครั้ง (รอยละ 64.5) นั่งรถโดยสารบริการรับ-สง (รอยละ 90.5) ผูรวมเดินทาง 1-3 คน (รอยละ 61.5) มากับ
เพื่อน (รอยละ 45.8) และสวนใหญมารถยนตเกง (รอยละ 67.5)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามา
นมัสการรอยพระพุทธบาท
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ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่
เขามานมัสการ รอยพระพุทธบาทภาพรวมในปจจุบัน อยูในระดับปานกลาง ( Χ = 2.99) เพื่อพิจารณา พบวา
ดานยานพาหนะมีมาตรการการจัดการความปลอดภัยในปจจุบันสูงสุด ( Χ = 3.16) และรองลงมาดานบุคคล
( Χ = 3.07) อยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ และนอยสุด ดานสภาพแวดลอม ( Χ = 3.79) อยูในระดับปาน
กลาง และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่
เขามานมัสการ รอยพระพุทธบาทภาพรวมที่คาดหวังอยูในระดับมากที่ สุด ( Χ = 4.47) เพื่อพิ จารณาพบวา
ดานยานพาหนะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 ระดับความคิดเห็นสูงสุด รอง
มาเป น ดานทางหรือถนน มีคาเฉลี่ย เท ากับ 4.49 คาสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 และระดับ ความ
คิดเห็นต่ำสุด คือ ดานสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.37 มีความ
คิดเห็นอยูในเกณฑมากที่สุด ซึ่งมีคาของมาตรการที่คาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากมาตราปจจุบัน
ตารางที่ 1 ค าเฉลี่ ย ส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและระดับ ความคิดเห็น เกี่ย วกับ มาตรการการจัดการความ
ปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีของมาตรการที่คาดหวังในภาพรวม
ระดับความคิดเห็นในปจจุบัน
ระดับความคิดเห็นที่คาดหวัง
มาตรการการจัดการความ
ปลอดภัย
Mean
S.D.
ระดับ
Mean
S.D.
ระดับ
ดานบุคคล
ดานยานพาหนะ
ดานทางหรือถนน
ดานสภาพแวดลอม
รวม

3.07
3.16
2.96
2.79
2.99

0.39
0.43
0.39
0.27
0.31

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.46
4.5
4.49
4.44
4.47

0.44
0.46
0.49
0.37
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการจัดการความปลอดภัยดาน
การจราจรสำหรับนักทองเที่ยว
การหาค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว างระหว า งระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มาตรการการจั ด การความ
ปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการการจัดการความปลอดภัยในปจจุบัน กับ
มาตรการการจัดการความปลอดภัยที่คาดหวัง ประกอบไปดวย 4 ดาน คือ 1) ดานบุคคล 2) ดานยานพาหนะ
3)ดานทางหรือถนน 4) ดานสภาพแวดลอม มีคาความสัมพันธในระดับคอนขางต่ำ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
ตารางที่ 2 การวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนแบบขั้นตอน (Multiple Linear Regression Analysis) ระหวาง
ปจจัยตอการตัดสินใจทองเที่ยวอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎประกอบดวย ประสบการณในการขึ้นเขาคิชฌกูฎ
อุทยานฯ วิธีในการขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท จำนวนผูรวมเดินทาง ความสัมพันธของผูรวมเดินทาง และ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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ยานพาหนะที่ใชมา สงผลตอแนวทางการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขา
มานมั ส การรอยพระพุ ทธบาทกรณี ศึกษาอุท ยานแห งชาติ เขาคิช ฌกู ฏ จังหวัดจัน ทบุรีของมาตรการที่ มีใน
ปจจุบัน
ปจจัยตอการตัดสินใจ
Unstandardiz Standardize
ทองเที่ยวอุทยานแหงชาติ
ed
d
B
t
Sig
F
Sig.
เขาคิชฌกูฎ
Coefficients Coefficients
Std. Error
Beta
Constant
3.19
16.6
3 .8 4 0.001
.193
.000
7
06
5
*
ประสบการณในการขึ้น
.024
.033
.037
.729 .466
เขาคิชฌกูฎอุทยานฯ
วิธีในการขึ้นนมัสการรอยพระ
3.21
.242
.075
.160
.001*
พุทธบาท
5
จำนวนผูรวมเดินทาง
2.03
.083
.041
.111
.042*
6
ความสัมพันธของผูรวม
-.022
.027
-.040
-.796 .427
เดินทาง
ยานพาหนะที่ใชมา
.007
.015
.025
.455 .649
R = 0.216, R Square = 0.147, Adjuster R Square = 0.134
Std.Error of the Estimate = 0.44076 F = 3.845, Sig = 0.001
ทั้ งนี้ พ บว า ผลการวิ เคราะห ส มการเชิ งถดถอยพหุ คูณ พบวาผลลั พ ธค า Sig. เท ากั บ 0.001 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 (Sig มีคานอยกวา 0.05) แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1
ตัว (ป จจัยต อการตั ดสิน ใจท องเที่ ยวอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ) สงผลตอตัวแปรตาม คือ สงผลตอแนว
ทางการการจัดการความปลอดภัย ดานการจราจรสำหรับ นักทองเที่ย วที่เข ามานมัสการรอยพระพุ ทธบาท
กรณี ศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิ ชฌกู ฏ จั งหวัดจัน ทบุ รีของมาตรการที่ มีในป จจุบั น เพื่ อหาความสัมพั น ธ
นอกจากนี้ พบวาคาสั มประสิทธิ์การตัดสิน ใจ (R Square) มีคาเทากับ 0.147 สามารถอธิบาย ไดวาตัวแปร
อิสระ ปจจัยตอการตัดสินใจทองเที่ยวอุทยานแหงชาติ เขาคิชฌกูฏ สงผลตอแนวทางการการจัดการความ
ปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาทกรณีศึกษาอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรไดรอยละ 14.70 เมื่อพิจารณาคา
สัมประสิทธิ์ความถดถอย (Beta) พบวา วิธีในการขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท (Beta =0.160) และจำนวนผู
รวมเดินทาง (Beta =0.111) ในทิศทางบวกสงผลตอแนวทางการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจร
สำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาทกรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
อย างมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 ส ว นป จ จัย ต อการตัดสิน ใจท องเที่ ย วอุท ยานแหงชาติเขาคิช ฌกู ฎ
ประสบการณ ในการขึ้ น เขาคิ ช ฌกู ฎ อุ ทยานฯ (Beta = 0.037) ยานพาหนะที่ใชม า (Beta = 0.025) และ
ความสัมพั นธของ ผูรวมเดิน ทาง (Beta =-0.040) ไมสงผลตอแนวทางการการจัดการความปลอดภัยดาน
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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การจราจรสำหรับ นักทองเที่ ยวที่เขามานมัส การรอยพระพุทธบาทกรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิช ฌกู ฏ
จังหวัดจันทบุรีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนแบบขั้นตอน (Multiple Linear Regression Analysis) ระหวาง
มาตรการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรประกอบดวย ดานบุคคล ดานยานพาหนะ ดานทางหรือ
ถนน และด า นสภาพแวดล อ ม ส งผลต อ แนวทางการจั ด การ ความปลอดภั ย ด านการจราจรสำหรั บ
นักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาทกรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีของ
มาตรการที่มีในปจจุบัน
Unstandardized Standardized
ปจจัย
B
Coefficients
Coefficients
t
Sig
F
Sig.
Std. Error
Beta
Constant
-0.679
0.144
-4.712
0
ดานบุคคล
0.352
0.057
0.306
6.13 .000*
ดานยานพาหนะ 0.212
0.042
0.205
5.001 .000*
172.513 0.000*
ดานทางหรือถนน 0.01
0.058
0.008
0.165 0.869
ดาน
0.667
0.074
0.405
8.998 .000*
สภาพแวดลอม
R = 0.797, R Square = 0.636, Adjuster R Square = 0.632
Std.Error of the Estimate = 0.27200
F = 172.513, Sig = 0.000
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามาตรการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรในปจจุบันนั้น พบวามาตรการที่มีใน
ปจจุบันในภาพรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 อยูในระดับปานกลาง คือ 1)
ดานบุคคล2) ดานยานพาหนะ 3) ดานทางหรือถนน และ 4) ดานสภาพแวดลอม ซึ่งมาตรการที่นักทองเที่ยวมี
ระดับความคิดเห็นในเรื่องดานยานพาหนะมีมาตรการการจัดการความปลอดภัยในปจจุบันสูงสุดมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.16 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 อยูในระดับปานกลาง และรองลงมาดานบุคคลมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.07 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 ตามลำดับ และนอยสุดดานสภาพแวดลอมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.79 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.27 อยูในระดับปานกลาง และในสวนของมาตรการจัดการ
ความปลอดภัยดานการจราจรในปจจุบัน สงผลตอแนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับ
นักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เมื่อ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficient) พบวาดานสภาพแวดลอม ดานบุคคล และ
ดานยานพาหนะ ส งผลต อแนวทางการจัดการความปลอดภัยด านการจราจรสำหรับ นั กท องเที่ ย วที่ เขามา
นมัสการรอยพระพุทธบาทอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแสดงใหเห็นวาในเรื่องของมาตรการ
จัดการความปลอดภัยดานการจราจรในปจจุบันทั้ง 3 ดาน ซึ่งมีความสัมพันธกับวิธีการเดินทาง และผูรวม
เดินทางไมวาจะเปนการเดินทางเทา และวิธีการนั่งรถโดยสารบริการรับ-สงเพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธ
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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บาท ควรที่จะมีมาตรการที่ควบคุมปองกันที่เพิ่มขึ้นและมีความเขมงวดในการควบคุมปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสำหรับนักทองเที่ยว
การสนทนากลุม
ผลจากการสนทนากลุ ม สรุ ป ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการจั ด การความปลอดภั ย สำหรั บ
นักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ดังนี้
1) สวนใหญที่พบเกี่ยวกับคนขับรถโดยสารบริการรับ-สง เชนการขับรถเร็ว หวาดเสี่ยว การนำบัตร
ใบอนุ ญาตของอุทยานแหงชาติ เขาคิชฌกู ฏ ของคนอื่น มาใชซึ่งไมไดรับอนุญาต การขับ ขี่โดยไมป ฏิบั ติตาม
กฎระเบียบการจราจรในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ การพักผอนของผูขับขี่ที่เกินกำหนด พนักงานคนขับ
ขี่บางไมมีมารยาทในการใหบริการ
2) การใชยานพาหนะสวนใหญขาดการตรวจสอบสภาพการใชงานที่ตอเนื่องและหลังใชงาน
3) เมื่อใชถนนไปนานๆ ไมมีการซอมแซมทำใหถนนเปนหลุม และขรุขระสงผลตอการขับขี่ที่ปลอดภัย
4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ซึ่งในพื้น ที่ห ากมีฝนตก ทำใหการมองเห็น หรือวิสัยทัศที่ไม
ปลอดภัยซึ่งมีผลกระทบตอการบังคับรถอาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับผูขับขี่และนักทองเที่ยวได
การสัมภาษณเชิงลึก
จากการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความปลอดภัยสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามา
นมัสการรอยพระพุทธบาท อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีผลการสัมภาษณที่เปนแนวทางใน
การสรางเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการ
รอยพระพุทธบาท กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงการเดินรถโดยสารบริการรับ-สงเปนวิ่งตอเดี่ยว ซึ่งมีประโยชนกับ นักทองเที่ยว
คือ ใชเวลาในการเดินทางนอยลงไมตองไปรอตอรถโดยสารคันใหมที่ลานเจดีย ลดความแออัดลง
2) การบริหารจัดการดานการจราจรทางคิวรถโดยสารบริการรับ-สงจะมีขอมูล โดยใชวิทยุติดตอกัน
จะมีการรายงานถามีคนมากเกินไปดานบนเขาคิชฌกูฏ ทางคิวรถโดยสารบริการรับ-สง จะสงรถเสริมรถขึ้นไป
รับนักทองเที่ยวลงมา
3) ผูข ับขี่ยานพาหนะ ในปจจุบันคนขับตองไดรับการรับรองจากเจาของคิวรถโดยสารบริการรับ-สง ซึ่ง
ตองมีทักษะความชำนาญในการขับขี่ในเสนทางพื้นที่อุทยานฯ เนื่องจากการจราจรนั้นไมสามารถใชกฎจราจร
เหมือนทองถนนทั่วไป
4) การฝกอบรมผู ขับ ขี่ ที่ได รับ อนุ ญ าตไดรับ จากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ไดมาตรฐานเปน ผู
รั บ รองที่ ได ม าตรฐานโดยไม ต อ งใช เ จ า ของคิ ว รถเป น ผู รั บ รองหรื อ การั น ตี ผู ขั บ ขี่ ย านพาหนะ ซึ่ งทำให
นักทองเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
5) อุ ท ยานแห ง ชาติ ต อ งให ข อ มู ล สภาพแวดล อ มต า งๆ เช น สภาพถนน สภาพอากาศ และการ
ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวมีการเตรียมตัวในการเตรียมรางกาย และอุปกรณที่อุทยานแหงชาติอนุญาตให
นำขึ้นไปได โดยประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวไดทราบกอนการเดินทาง และกอนขึ้นอุทยาน
6) การบังคับใชกฎระเบียบของอุทยานแหงชาติ
อภิปรายผลการวิจัย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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ผลวิ เคราะห ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการจั ด การความปลอดภั ย ด า นการจราจรสำหรั บ
นักท องเที่ ย วที่ เขามานมั ส การรอยพระพุ ทธบาท กรณี ศึกษา อุทยานแหงชาติเขาคิช ฌกูฏ จังหวัดจัน ทบุรี
ประกอบดวยองคป ระกอบ 4 ดาน คือ 1) ดานบุคคล 2) ดานยานพาหนะ 3) ดานทางหรือถนน 4) ดาน
สภาพแวดลอม และไดทราบปญหาโดยพบปญหา ทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานบุคคล ดานยานพาหนะ ดานทาง
หรื อ ถนน ด านสภาพแวดล อ ม ซึ่ งส งผลที่ สื บ เนื่ องโดยตรงให เกิ ด อุบั ติ เหตุ เป น ผลมาจากการกระทำที่ ไม
ปลอดภั ย อัน เกิด จากสภาพการณ ที่ไม ปลอดภัย และได ทราบแนวทางการการจั ดการความปลอดภั ยด าน
การจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี ที่ไดจากการศึกษา ดังนี้
1) ด านบุคคล พิ จารณากำหนดคุณ สมบัติ ของผู ขับ ขี่ย านพาหนะ ตองไดรับ การฝกอบรมการขับ ขี่
เฉพาะทางการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ลอที่ไดมาตรฐาน ผูขับขี่ตองมีใจบริการ และมีจิตสำนึกแหงความปลอดภัย
เสมอ
2) ดานการจราจรเกี่ยวยานพาหนะ ยานพาหนะตองมีสภาพพรอมใชงาน ตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 และตองมีการตรวจสอบรถยานพาหนะที่นำมาใชในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏกอน
ไดรับอนุญาตใหนำมาใชงาน
3) ดานทางหรือถนน พื้นผิวถนนตองเรียบ ไมขรุขระลื่น ไมสะดุดเปนหลุมเปนบอ มีไหลทาง และมี
ไหลทางมีแบงแยกใหผูขับขี่และผูเดินทางเทา มีความปลอดภัยมั่นใจ มีชองทางมีความกวางพอสำหรับที่รถ
สวนทางที่ปลอดภัย มีทางขามถนนดวยความปลอดภัย ซึ่งตองมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีเครื่องหมาย
สัญญาณจราจร มีปายเตือนที่สื่อความหมายไดถูกตอง ชัดเจนซึ่งงายแกการสังเกตเห็น
4) ดานสภาพแวดลอม ตองมีการตรวจสอบสภาพแวดลอม ที่เปนจุดเสี่ยง และมีการแกไขปรับปรุงจุด
เสี่ยงเพื่อใหเกิดความปลอดภัย มีการเพิ่มความปลอดภัยโดยการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการ
รอยพระพุทธบาท กรณี ศึกษา อุทยานแห งชาติ เขาคิ ชฌกู ฏ จังหวัดจั น ทบุ รี สามารถสรุป แนวทางในการ
จัด การความปลอดภั ย ด านการจราจรสำหรับ นั กทองเที่ ย วที่เขามานมัสการรอยพระพุ ทธบาท กรณี ศึกษา
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประกอบไปดวย 4 ดาน ดังนี้
1) ดานบุคคล คือ พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผูขับขี่ยานพาหนะ ผูขับขี่ควรไดการตรวจสุขภาพ
โดยแพทย
กอนไดรับอนุญาตใชใบขับขี่ ตองมีใบขับขี่ใบอนุญาตตามกฎหมาย ตองไดรับการฝกอบรมการ
ขับขี่เฉพาะทางการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ลอที่ไดมาตรฐาน โดยภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ไดรับมาตรฐานที่มีการ
ยอมรับ ตองมีความรูกฎการจราจรและกฎระเบียบขอกำหนดตางๆ ซึ่งผูขับขี่ยานพาหนะควรไดรับความรู
ความเขาใจ ในการขับรถใหถูกตอง และปลอดภัยตลอดจนตองมีทักษะเพียงพอ ผูขับขี่ตองมีใจบริการ และมี
จิตสำนึกแหงความปลอดภัยเสมอในการขับรถไมประมาท มีความระมัดระวังใหตระหนักเสมอวาขับรถอยาใจ
รอนเอื้ออาทรเพื่อนรวมทางไมดื่มสุราขณะขับขี่ ไมเสพสารเสพติด และผูโดยสารหรือนักทองเที่ยวที่เดินทาง
เทา ซึ่งเปนผูมีความสำคัญมาก ทางอุทยานฯ ควรใหความรูขอมูลเกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัย จึงควรปฏิบัติดังนี้ คือ (1) ความรู เรื่องการจราจร สัญญาณจราจร ใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ในการขามถนน เดินตามทางถนน รอและเรียกรถ และขึ้นลงรถ (2) มีน้ำใจและมารยาทในการขามถนน ขึ้นลง
รถขามถนนระมัดระวังรถ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย (พนมศักดิ์ วิลัยเลิศ, 2553)
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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2) ดานยานพาหนะ พิจารณาเพื่อใหเกิดความปลอดภัยสำหรับนักทองเที่ยวนั้น ยานพาหนะตองมี
สภาพพรอมใชงาน ตาม พ.ร.บ. จารจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 6 “หามมิใหผูใดนำรถที่มีสภาพไมมั่นคง
แข็งแรงหรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทำใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแกผูใช คนโดยสาร หรือประชาชนมาใช
ในทางเดินรถ ซึ่งตองมีการตรวจสอบรถยานพาหนะที่นำมาใชในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏกอนไดรับ
อนุญาตใหนำมาใชงาน ยานพาหนะที่มีสภาพชำรุดบกพรองขาดการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่ดีกอนใช
งานซึ่งในตางประเทศนั้น จะมีความเขมงวดมากในการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ เนื่องจากถือวานอกจากจะ
เปนอันตรายกับเจาของผูขับขี่ยานพาหนะแลวยังเปนอันตรายตอสาธารณะชนอีกดวย (บัณฑิต ตั้งกมลศรี,
2559) ในการนำมาใชในพื้นที่ขณะขับขี่และหลังการขับขี่ควรมีการตรวจสอบกอนการใชงานยานพาหนะใหอยู
ในสภาพพรอมใชงานเสมอ ในการตรวจสอบควรพิจารณาถึงสวนประกอบดังนี้ ยางรถยนตควรอยูในสภาพดี
ความอัดของยางหรือลมที่เหมาะสม เข็มขัดนิรภัย ประตูรถยนตตองอยูในสภาพดี ฟลมกรองแสงถาทึบ
มากยิ่งมีอันตรายปจจุบันกฎหมายกำหนดใหไมควรทึบเกินไป โดยกำหนดใหความทึบ หรือเขมไมเกิน 50%
หมอน้ำอยูในสภาพดีมีน้ำอยูเต็มพอดีเสมอ เฟองทาย สายพาน คันสงคันเรง เกียรและพวงมาลัย ตองอยูใน
สภาพดี มีตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหลอลื่น น้ำมันครัชส น้ำมันเบรก น้ำมันเกียรตองมีเพียงพอในการใช
งาน และอุปกรณ ตางๆ ของรถตองอยูในสภาพดีเสมอ เชน กระจกมองหลัง กระจกขางไฟหนา ไฟเบรก ไฟ
เลี้ยวซาย เลี้ยวขวา แตร ที่ปดน้ำฝน เครื่องดูหนาปดมาตรวัดทั้งมาตรวัด ความรอน มาตรวัดน้ำมัน และมาตร
วัดความเร็ว (กาญจนกรอง สุอังคะ, 2559)
3) ดานทางหรือถนน พิจารณาในสภาพของถนนตองมีการตรวจสอบเสมอ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
สำหรับนักทองเที่ยว และผูขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขาคิชฌกูฏ ซึ่งพิจารณา พื้นผิวถนนตอง
เรียบ ไมขรุขระลื่น ไมสะดุดเปนหลุมเปนบอ มีไหลทาง และมีไหลทางมีแบงแยกใหผูขับขี่และผูเดินทางเทา มี
ความปลอดภัยมั่นใจ มีชองทางมีความกวางพอสำหรับที่รถสวนทางที่ปลอดภัย มีทางขามถนนดวยความ
ปลอดภัย ซึ่งตองมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีเครื่องหมาย สัญญาณจราจร มีปายเตือนที่สื่อความหมายได
ถูกตอง ชัดเจนซึ่งงายแกการสังเกตเห็น เชน มีสีสะทอนในเวลากลางคืน และแสงสวางเพียงพอเพื่อใหผูใชรถใช
ถนน มีความสะดวกในการสัญจรไปมา
(กาญจนกรอง สุอังคะ, 2559) ในการปรับปรุงสภาพถนนนี้เพื่อให
เกิดความปลอดภัย ซึ่งการตรวจพบความบกพรอง ของถนนนั้น เปนการออกตรวจถนนเพื่อซอมบำรุงซึ่งจะ
ทำใหไดของมูลความบกพรองของถนนกอนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งนี้ การตรวจสอบถนนจะเปนงานในความ
รับผิดชอบของหนวยงานผูรับผิดชอบถนนซึ่งตองทำเปนประจำตามชวงระยะเวลาที่กำหนด (อมรชัย สีลาขจร
จิตร และภาณุพงศ ภาณุดุลกิตติ, 2558)
4) ดานสภาพแวดลอม เพื่อใหสภาพแวดลอมเกิดความปลอดภัยสำหรับนักทองเที่ยว สภาพแวดลอมที่
สงผลตอการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเปนอุปสรรคตามธรรมชาติ เชน ฝนตกหนัก หมอกหนาซึ่งตองมีการ
ตรวจสอบและประเมินสถานการณในการใหหยุดรถโดยสารบริการ หรือยานพาหนะที่นำไปใชในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติเขาคิชฌกูฏ ความคับคั่งของการจราจรทำใหผูขับขี่ยานพาหนะ และคนเดินทางเทาตองแยงพื้นที่ถนน
ทำใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ประมาณการจราจรมาก เนื่องจากชวงเทศกาลอุปสรรค (บัณฑิต ตั้งกมลศรี, 2559)
และต องมีการตรวจสอบสภาพแวดลอมที่เปน จุดเสี่ยง และมีการแกไขปรับปรุงจุดเสี่ยงเพื่ อใหเกิดความ
ปลอดภัย มีการเพิ่มความปลอดภัยโดยการปรับปรุงสภาพแวดลอม เชน การเพิ่มระยะการมองเห็นอาจมีการ
ตัดกิ่งไมบริเวณทางแยก ติดตั้งไฟสองสวางบริเวณรอบ และติดตั้งปายวัสดุอุปกรณสะทอนแสงใหกับวัตถุขาง
ทางในการเดินทาง เพื่อชวยการมองเห็น (อมรชัย สีลาขจรจิตร และภาณุ พงศ ภาณุดุลกิตติ, 2558) ซึ่งใน
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2564
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พื้นที่อุทยานฯสามารถติดตั้งปายเตือน แผนสะทอนแสงเพื่อชวยการมองเห็นไดทำใหเกิดความปลอดภัยกับผู
ขั บ ขี่ ย านพาหนะและนั กท องเที่ ย วเดิ น ทางเท า และมี การตรวจสอบซ อ มแซม และเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ป าย
การจราจร ปายเตือน ปายบังคับ ซึ่งทุกปายตองมีคุณสมบัติที่ถูกตองครบถวนมีการติดตั้งที่ถูกตอง มองเห็นงาย
ชัดเจน ถาปายไหนชำรุดตองมีการซอมแซมปรับปรุงทันที (กาญจนกรอง สุอังคะ, 2559) ทั้งนี้ตองจัดเจาหนาที่
ควบคุมดานการจราจรใหเพียงพอเพื่อควบคุมความปลอดภัยสำหรับนักทองเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯ และพื้นที่
ขางเคียง
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาแนวทางการการจัดการความปลอดภัยดานการจราจร มาตรการทั้ง
4 ด าน คื อ 1) ด า นบุ คคล 2) ด า นยานพาหนะ 3) ด านทางหรือถนน 4) ด านสภาพแวดลอ ม เป น
มาตรการที่มีความจำเปนตอการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามานมัสการ
รอยพระพุทธบาท กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการความปลอดภัยดานการจราจรสำหรับนักทองเที่ยวที่เขามา
นมัสการรอยพระพุทธบาท กรณีศึกษา อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยขอเสนอแนะใหมี
การวิจัยขอเสนอแนะใหมีการวิจัยดังนี้
จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของภาครัฐ (โดยเฉพาะกรมการ
ขนส งทางบก) ในการบริ ห ารจั ด การจั ด การความปลอดภั ย ดานการจราจรของรถยนตโดยสารการรับ -ส ง
นักทองเที่ยว และการตรวจสภาพรถใหเปนไปตามกฎหมาย รวมถึงการควรฝกอบรมพนักงานผูขับขี่รถโดยสาร
บริการรับ -สงที่เปนมาตรฐาน และควรศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะการขับขี่ที่ปลอดภัยของผูขับขี่รถโดยสาร
บริการรับ-สงสำหรับนักทองเที่ยวที่ขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยสำหรับนักทองเที่ยวที่เปนมาตรฐานตอไป
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