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การรับรูความเสี่ยงและภาพลักษณของประเทศไทย:
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติกอนและหลังเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
Perception of Risks and Image of Thailand:
International Tourists’ Opinions Before and After Traveling to Thailand
กุลวดี ตระการพูลทรัพย1 และพรพิมล ชุติศิลป2
Kulwadee Trakarnpoonsub1 and Pornpimol Chutisilp2
บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยการรับรูความเสี่ยงของนักทองเที่ยวตางชาติ จํานวน 7 ดาน คือ
ดานสุขภาพ ดานการขาดความมั่นคงทางการเมือง ดานการกอการราย ดานความแตกตางทางอาหาร ดานความแตกตางทางวัฒนธรรม
ดานความเชื่อทางการเมืองและศาสนา และดานอาชญากรรม ตลอดจนศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยการรับรู
ความเสีย่ งกอนและหลังเดินทางมาประเทศไทย และศึกษาความคิดเห็นตอภาพลักษณของประเทศไทยกอนและหลังการเดินทางในสวน
ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ความปลอดภัย การขนสงมวลชน ความมีนํ้าใจ ผูวิจัยได
ทําการคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารและการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุมตัวอยางจํานวน 385 ตัวอยาง โดยการสุมแบบไมเจาะจงดวย
แบบสอบถาม และนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติ รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent samples)
F-test (One-way ANOVA) โดยใชระดับนัยสําคัญที่ .05 ผลการศึกษาพบวา
การรับรูความเสี่ยงของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับประเทศไทยกอนและหลังเดินทางโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับนอย โดย
ดานการกอการรายอยูในระดับนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกอนกับหลังเดินทางโดยภาพรวมและรายดานลดลงทุกดาน ปจจัยสวนบุคคล
คือ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับการรับรูค วามเสีย่ ง มีความสัมพันธกบั ปจจัยการรับรูค วามเสีย่ งกอนและหลังเดินทาง
และจํานวนครั้งที่มาทองเที่ยวไทย และความตั้งใจจะเยือนซํ้า มีความสัมพันธกับการรับรูความเสี่ยงกอนเดินทาง ขณะที่ชวงอายุสัมพันธ
กับการรับรูความเสี่ยงหลังเดินทาง ดานความคิดเห็นตอภาพลักษณไทยกอนและหลังเดินทาง พบวา กอนเดินทางโดยภาพรวมและราย
ดานอยูใ นระดับดีมาก ดานขนสงมวลชน และความปลอดภัยอยูใ นระดับปานกลาง หากหลังเดินทางภาพรวมและรายดานเพิม่ ดีขนึ้ ทุกดาน
ดังนั้น การประชาสัมพันธภาพลักษณของประเทศไทยในวงกวาง เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จึงจําเปนยิ่ง
คําสําคัญ : การรับรูความเสี่ยง ; ภาพลักษณของประเทศไทย ; ระดับการรับรูความเสี่ยง

ABSTRACT

This research aimed to investigate and compare the 7 factors regarding risks as perceived by
international tourists: health, political instability, terrorism, strange food, culture barriers, political and religious
dogma, and crime; to examine the relationship between personal factors and factors of perceived risks before
and after traveling to Thailand; and to investigate opinions of international tourists toward Thailand’s image
before and after traveling to Thailand regarding the 5 factors : tourism resources, tourism personnel, safety,
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public transportation, and Thai hospitality. Data were collected from documents and survey research of 385
samples by using a questionnaire, and then analyzed by using the SPSS for windows. The statistics used in
data analyses were percentage, frequency, mean, standard deviation, t-test, f-test and one-way ANOVA. The
level of significance was determined at the 0.05 level.
The result showed that the overall level of perceived risks before and after traveling to Thailand was
found at the low level, and so were the opinions regarding individual factors, which were also low, with the
terrorism factor found at a very low level. The comparisons of perceived risks before and after traveling to
Thailand showed that perception regarding all the factors decreased. Gender, marital status, level of education
and personal risk were correlated to the factors of perceived risks before and after traveling. While numbers
of visits to Thailand and revisit intention were correlated to the factors of perceived risks before traveling,
while age was correlated to the factors of perceived risk. The opinions on Thailand’s image before and after
traveling were at the high level regarding all the factors. Before traveling, factors such as public transportation
and safety were found at the moderate level. After traveling, however, perception regarding Thailand’s image
increased in all the factors.
Keywords : Perceived Risk ; Image of Thailand ; Level of Perceived Risk

บทนํา

การทองเที่ยวกอใหเกิดการกระจายรายไดและการ
หมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งจากการ
ใชจา ยของนักทองเทีย่ วภายในประเทศ (Domestic tourits) และ
การใชจา ยเงินตราตางประเทศของนักทองเทีย่ วทีเ่ ขามาทองเทีย่ ว
ในประเทศ (In bound tourists) (กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา, 2554) ประเทศไทยถือเปนประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรการ
ทองเทีย่ วหลากหลายประเภทความโดดเดนทางธรรมชาติทงั้ ทาง
บกและชายฝงทะเล ความวิจิตรและทรงคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนชนบทที่มีความเปนเอกลักษณ
กอปรกับอุปนิสัยของคนไทยที่เอื้อเฟอและเปนมิตรไมตรี สงผล
ดีตอ ภาพลักษณของประเทศไทยเกีย่ วกับการทองเทีย่ วในสายตา
ของโลก (ASEAN National Tourism Organizations, 2008)
องคการสงเสริมการทองเทีย่ วไดจดั ตัง้ ขึน้ เมือ่ ป พ.ศ. 2503
ขณะนัน้ ประเทศไทยมีนกั ทองเทีย่ วชาวตางชาติจาํ นวน 81,340 คน
สรางรายได 196 ลานบาท และนับแตนั้นจนถึงป พ.ศ. 2555 มี
จํานวนนักทองเทีย่ วเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งเปน 22.35 ลานคน มีราย
ไดสูงถึง 9.8 แสนลานบาท อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2552 จํานวน
นักทองเที่ยวลดลงเนื่องจากเหตุการณทางการเมืองในประเทศ มี
การปดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (CNN, 2008) สงผลให

ประเทศตางๆ จํานวน 23 ประเทศออกเอกสารประกาศเตือน
(Travel warning) ถึงความเสี่ยงในการเดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย ซึง่ สงผลลบตอภาพลักษณของประเทศไทยกอปรกับ
ในปตอมาไดเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมืองขึ้นอีกครั้ง
(กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา, 2552) สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยว
ของป 2552 ลดลงรอยละ 11.19 เมื่อเทียบกับป 2551
นอกจากนี้ ขาวและบทความตางๆที่สะทอนถึงความ
เสี่ยงและการรับรูความเสี่ยงของชาวตางชาติ เชน บทความจาก
CNN Travel (Cripps. 2012) เกีย่ วกับขอควรระวังของชาวตาง
ชาติกับการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย เชน ขอควรระวัง
เกีย่ วกับเชือ้ โรคในนํา้ แข็ง ปญหาการรบเรานักทองเทีย่ วชาวตาง
ชาติเพศชายจากผูขายบริการทางเพศ ปญหาการหลอกลวงชาว
ตางชาติจากมิจฉาชีพ รวมทั้งขอมูลดานความเสี่ยงตางๆ เชน
เรื่องอาชญากรรม และความปลอดภัยบนทองถนน โดยเฉพาะ
หนาเว็ปไซตของรัฐบาลอเมริกันที่ใหขอมูลและคําเตือนแก
พลเมืองประเทศของตนเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนเดินทาง
มาทองเที่ยวในประเทศไทย (U.S. Department of State,
2013) และการใหขอมูลดานสุขภาพและความปลอดภัยบนเว็ป
ไซตทองเที่ยว เชน Planet. (2556) การเตือนถึงอันตรายและ
ขอเขียนถึงปญหาตางๆที่นักทองเที่ยวไดประสบขณะเดินทาง
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ทองเที่ยวในประเทศไทย (Virtual tourist, 2556)
ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นวา การที่มีการเผยแพรขาวเกี่ยวกับ
ประเทศไทยในทางลบโดยสือ่ ตางๆในแงของความเสีย่ งทีจ่ ะเดิน
ทางมาประเทศไทย หรือจากการบอกตอจากนักทองเที่ยวที่เคย
เดินทางมาและประสบกับปญหาตางๆ จะเปนผลลบตอภาพ
ลักษณของประเทศอยางมาก และอาจสงผลตอการตัดสินใจหรือ
ไมตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย อยางไรก็ตาม
ทามกลางขาวดังกลาวจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทาง
เขามาทองเทีย่ วในประเทศไทยในแตละปยงั คงมีแนวโนมเพิม่ สูง
ขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับ
การรับรูค วามเสีย่ งของนักทองเทีย่ วชาวตางชาติกอ นและหลังเดิน
ทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย และเปรียบเทียบระดับการรับรู
ความเสี่ยงกอนและหลังเดินทาง วามีระดับการรับรูความเสี่ยงที่
เพิม่ ขึน้ หรือลดลง ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของนักทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติทมี่ ตี อ ภาพลักษณการทองเทีย่ วของประเทศไทยกอน
และหลังเดินทาง เพื่อนําขอมูลที่ไดเปนแนวทางในการวางแผน
การจัดการดานความเสี่ยงซึ่งสงผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวใน
ประเทศไทยรวมถึงการใหขอมูลและประชาสัมพันธภาพลักษณ
ของประเทศไทยในวงกวางตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยการรับรูความเสี่ยง
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติกอนและหลังเดินทางมาทองเที่ยว
ในประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติกับปจจัยการรับรูความเสี่ยงกอนและ
หลังเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่มีตอภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทยกอนและหลัง
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ไดแก
เพศ สัญชาติ ประเทศที่พํานัก ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา จํานวนผูรวมเดินทาง จํานวนครั้งที่เดินทางมาทอง
เทีย่ วในประเทศไทย ระยะเวลาทีพ่ าํ นักในประเทศไทย ระดับการ

รับรูความเสี่ยงของกลุมตัวอยาง ความตั้งใจที่จะเยี่ยมเยือนซํ้า
ของกลุมตัวอยาง ที่ตางกันมีผลตอการรับรูความเสี่ยงกอนและ
หลังการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยที่แตกตางกัน
ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย
1. ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยว ไดแก เพศ
สัญชาติ ประเทศที่พํานัก ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา จํานวนผูรวมเดินทาง จํานวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยว
ในไทย ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย ระดับการรับรูความ
เสีย่ งของกลุม ตัวอยาง และความตัง้ ใจทีจ่ ะเยีย่ มเยือนซํา้ ของกลุม
ตัวอยาง กับปจจัยการรับรูความเสี่ยงกอนเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศไทย จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานขาดความ
มั่นคงทางการเมือง ดานการกอการราย ดานความแตกตางทาง
อาหาร ดานความแตกตางทางวัฒนธรรมดานความเชื่อทางการ
เมืองและศาสนา ดานอาชญากรรม
2. ภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทย กับ
ภาพลักษณการทองเทีย่ วของประเทศไทยกอนเดินทางทองเทีย่ ว
ในประเทศไทย จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานความหลากหลายของ
แหลงทองเที่ยว ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ดาน
ความปลอดภัย ดานการขนสงมวลชน และดานความมีนาํ้ ใจและ
เอาใจใสแบบไทย
ตัวแปรตาม ประกอบดวย
1. ผลการเปรียบเทียบเกีย่ วกับปจจัยการรับรูค วาม
เสี่ยงหลังเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยจํานวน 7 ดาน
2. ภาพลั ก ษณ ก ารท อ งเที่ ย วของประเทศไทย
กับภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทยกอนเดินทางทอง
เที่ยวในประเทศไทย จํานวน 5 ดาน

วิธีการดําเนินวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักทองเทีย่ วชาวตาง
ชาติจากกลุมประเทศเอเชียตะวันออก กลุมประเทศยุโรป กลุม
ประเทศอเมริกา กลุมประเทศโอเชียเนีย กลุมประเทศเอเชียใต
กลุม ประเทศอาเซียน และกลุม ประเทศตะวันออกกลางทีเ่ ดินทาง
มาทองเทีย่ วในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2555 จํานวน 22,196,594
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คน ซึ่งไมรวมนักทองเที่ยวจากกลุมประเทศแอฟริกา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดใชสูตรการกําหนดกลุม
ตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัยคาเฉลี่ยประชากร (Population
mean) ของ Weiers. (2005) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน
และเก็บกลุมตัวอยาง โดยการสุมแบบไมเจาะจง ณ บริเวณผู
โดยสารขาออก ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางที่ไดเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยและกําลังจะเดิน
ทางกลับประเทศ
ผูวิจัยไดจัดกลุมตัวอยางประเทศที่พํานักและเชื้อชาติ
อาศัยหลักเกณฑตามภูมิศาสตร (Demographic) แบงออกเปน
4 กลุมประเทศ ดังนี้
กลุมประเทศที่ 1 คือ กลุมประเทศเอเชียตะวันออก
กลุมประเทศที่ 2 คือ กลุมประเทศยุโรป
กลุมประเทศที่ 3 คือ กลุมประเทศอเมริกา และกลุม
ประเทศโอเชียเนีย
กลุม ประเทศที่ 4 คือ กลุม ประเทศเอเชียใต กลุม ประเทศ
อาเซียน และกลุมประเทศตะวันออกกลาง
เครื่องมือการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเชิงปริมาณ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ไดแก
เพศ สัญชาติ ประเทศทีพ่ าํ นัก ภาษาแมทใี่ ช อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนผูรวมเดินทาง จํานวนครั้งที่เดิน
ทางท อ งเที่ ย วในไทย ระยะเวลาที่ พํ า นั ก ในประเทศไทย
การประเมินระดับความเสี่ยงของกลุมตัวอยาง แหลงที่มาของ
ขอมูลทีน่ กั ทองเทีย่ วไดรบั เกีย่ วกับประเทศไทยกอนเดินทางทอง
เที่ยว และภาษาที่กลุมตัวอยางใชในการรับรูขอมูลการทองเที่ยว
ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปดและเติมคําตอบ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการประเมินระดับการรับ
รูความเสี่ยงของนักทองเที่ยวชาวตางชาติกอนและหลังเดินทาง
มาทองเที่ยวในประเทศไทย ตามแนวคิดของ Lepp. and
Gibson. (2003) ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale 5 ระดับ
โดยมีปจจัยความเสี่ยง 7 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ปจจัยดานสุขภาพ
ไดแก สภาพภูมอิ ากาศ โรคระบาดและโรคติดตอ และความเจ็บ
ปวยขณะเดินทาง ดานที่ 2 ปจจัยดานการขาดความมัน่ คงทางการ

เมือง ไดแก การประทวง การจราจล และการปฏิวัติ ดานที่ 3
ปจจัยดานการกอการราย ไดแก การลอบวางระเบิด การถูกจับ
เปนตัวประกัน และการจี้เครื่องบิน ดานที่ 4 ปจจัยดานความ
แตกตางทางดานอาหาร ไดแก ความไมคนุ เคยของรสชาติอาหาร
ความไมคุนเคยของสวนผสม ความไมถูกสุขลักษณะของอาหาร
และอาหารที่ไมคุนเคย ดานที่ 5 ปจจัยความแตกตางทางดาน
วัฒนธรรม ไดแก อุปสรรคดานภาษา การเขาใจผิดทางภาษา
ทาทาง และการปรับตัวตอสภาพแวดลอมที่ไมคุนเคย ดานที่ 6
ปจจัยความเชื่อทางการเมืองและศาสนา ไดแก ความแตกตาง
ทางการเมืองการปกครอง ความแตกตางทางศาสนา ความขัด
แยงทางการเมืองในประเทศไทย และความขัดแยงทางศาสนาใน
ประเทศไทย ดานที่ 7 ดานอาชญากรรม ไดแก การถูกวิ่งราว
ความไมเปนธรรมดานราคาสินคาและบริการ การถูกปลน
จี้ ลักทรัพย การถูกขมขืน และการถูกฆา สวนที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศไทยในดานตาง ๆ
กอนและหลังเดินทางมาทองเทีย่ วในประเทศไทย จํานวน 5 ดาน
ไดแก ความหลากหลายของแหลงทองเทีย่ ว บุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
กับการทองเที่ยว ความปลอดภัย การขนสงมวลชน และความมี
นํา้ ใจและเอาใจใสแบบไทย ลักษณะเปนขอความปดประเมินแบบ
Likert scale 5 ระดับ สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ตั้งใจที่จะเดินทางกลับมาทองเที่ยวยังประเทศไทยอีก ลักษณะ
คําถามเปนแบบปลายปด และขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาอื่นๆ
ของผูตอบแบบสอบถามดวยการเติมคําตอบ
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาและคาความเชื่อมั่นกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่อาคารผู
โดยสารขาออก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 30 ชุด ไดคา
ความเชือ่ มัน่ Cronbach’s alpha ของแบบสอบถามเทากับ 0.866
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
บริเวณผูโดยสารขาออก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ตรวจ
สอบขอมูลและแปลผลในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน
พ.ศ. 2557 จากนั้นจึงวิเคราะหรายงานและผลการศึกษา
2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลจากเอกสาร เชน หนังสือ
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วารสาร บทความและงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวของ ขอมูล
จากเว็บไซต และขาวสารตางๆทีเ่ กีย่ วของกับความเสีย่ งทางการ
ทองเที่ยว
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอ มูลปจจัยสวนบุคคลของกลุม ตัวอยาง ไดแก
เพศ สัญชาติ ประเทศทีพ่ าํ นัก ชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา จํานวนผูรวมเดินทาง จํานวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
ไทย ระยะเวลาที่พํานักในประเทศไทย ระดับการรับรูความเสี่ยง
ของกลุมตัวอยาง ความตั้งใจที่จะเยี่ยมเยือนซํ้าของกลุมตัวอยาง
โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติอัตราสวนรอยละและความถี่
2. วิเคราะหขอ มูลระดับการรับรูค วามเสีย่ งกอนและหลัง
เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยในดานตางๆ ประกอบดวย 7
ดาน ไดแก ดานสุขภาพ ดานการขาดความมั่นคงทางการเมือง
ดานการกอการราย ดานความแตกตางทางดานอาหาร ดานความ
แตกตางทางดานวัฒนธรรม ดานความเชื่อทางการเมืองและ
ศาสนา และดานอาชญากรรม โดยใชคา เฉลีย่ เลขคณิต และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาระดับการรับรูความเสี่ยง 5 ระดับ
3. วิเคราะหขอ มูลระดับความความคิดเห็นเกีย่ วกับภาพ
ลักษณการทองเทีย่ วของประเทศไทยในดานตาง ๆ ประกอบดวย
5 ดาน ไดแก ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว บุคลากรที่
เกีย่ วของกับการทองเทีย่ ว ความปลอดภัย การขนสงมวลชน และ
ความมีนาํ้ ใจและเอาใจใสแบบไทย โดยใชคา เฉลีย่ เลขคณิต และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม สถิตทิ ใี่ ช คือ การวิเคราะหดว ยสถิติ F-test
ในการวิเคราะหตัวแปรมากกวา 2 กลุมขึ้นไป และการวิเคราะห
ดวยสถิติ t-test (Independent samples) ในการวิเคราะห
ตัวแปร 2 กลุม เพือ่ หาคานัยสําคัญทางสถิติ ระหวางปจจัยขอมูล
สวนบุคคลมีผลตอการรับรูความเสี่ยงกอนและหลังเดินทางมา
ทองเที่ยวในประเทศไทยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยมีดังนี้
ผลการวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปของกลุม ตัวอยางจํานวน 385
คน พบวา มีเพศชาย รอยละ 55.1 เพศหญิง รอยละ 44.9 มีอายุ
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ระหวาง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 44.2 มีสัญชาติอยูในกลุม
ประเทศที่ 4 ไดแก เอเชียใต อาเซียน และตะวันออกกลาง คิด
เปนรอยละ 30.1 โดยสวนใหญมสี ญ
ั ชาติอยูใ นกลุม ประเทศเอเชีย
ใต ไดแก อินเดีย ศรีลังกา โอมาน ปากีสถาน และบังคลาเทศ
คิดเปนรอยละ 15.3 และมีถิ่นที่พํานักอยูในกลุมประเทศที่ 4
ไดแก เอเชียใต อาเซียน และตะวันออกกลาง คิดเปนรอยละ
30.6 โดยสวนใหญอาศัยอยูใ นกลุม ประเทศเอเชียใต คิดเปนรอย
ละ 15.3 กลุมตัวอยางสวนใหญใชภาษาแมอยูในกลุมประเทศที่
2 คือ ยุโรป คิดเปนรอยละ 46.2 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอย
ละ 64.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.4 และ
มีผูรวมเดินทางดวย 1 คน คิดเปนรอยละ 34 โดยเคยเดินทาง
มาทองเที่ยวในไทยแลว 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 48.3 มีระยะเวลา
พํานักในประเทศไทยจํานวน 1 ถึง 7 วัน คิดเปนรอยละ 38.2
ประเมินตนเองวาสามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 39.7 และตั้งใจที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนซํ้า คิดเปน
รอยละ 92.7 กลุมตัวอยางไดรับขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจาก
ทางอินเทอรเน็ต จํานวน 298 คนหรือคิดเปนรอยละ 77.4 ของ
กลุมตัวอยาง และนิยมรับขอมูลเปนภาษาอังกฤษ จํานวน 372
คน หรือคิดเปนรอยละ 97.4 ของกลุมตัวอยาง
ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณการทอง
เที่ยวไทย พบวา ปญหามาตราฐานราคาสินคาและบริการ โดย
เฉพาะการเพิม่ ราคาสินคาและบริการสําหรับนักทองเทีย่ วชาวตาง
ชาติเปนปญหามากที่สุด รองลงมา คือ ปญหาดานภาษา ปญหา
ความไมสงบทางการเมือง และปญหาการตมตุนหรือหลอกลวง
ของรถแท็กซี่ และมีขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางใหเพิ่มปาย
บอกทางหรือปายเสนทางเดินรถสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ ควร
มีรานขายอาหารฮาลาลในแหลงทองเที่ยว เพิ่มจํานวนถังขยะใน
แหลงทองเที่ยว ควรควบคุมรานอาหารขางทางใหมีสุขอนามัย
เพิ่มจํานวนบันไดเลื่อนที่สถานีรถไฟฟา และเพิ่มจํานวนหองนํ้า
สาธารณะ
ผลการศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยการรับรูความเสี่ยง
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติกอนและหลังเดินทางมาทองเที่ยว
ในประเทศไทย พบวา การรับรูความเสี่ยงของกลุมตัวอยางกอน
และหลังเดินทางโดยภาพรวมและรายดานมีความเสีย่ งนอย โดย
ดานการกอการรายมีความเสี่ยงนอยที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบ
การรับรูความเสี่ยงกอนและหลังเดินทางโดยภาพรวมและราย
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ดานมีความเสี่ยงลดลงทุกดาน
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติกับปจจัยการรับรูความเสี่ยงกอนและ
หลังเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย พบวานักทองเที่ยวชาว
ตางชาติที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนครั้งที่
เดินทางมาทองเที่ยวในไทย ระดับการรับรูความเสี่ยงของกลุม
ตัวอยาง ความตั้งใจที่จะเยี่ยมเยือนซํ้า ตางกันจะมีผลตอการรับ
รูความเสี่ยงกอนเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยที่ตางกัน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีสัญชาติ ประเทศที่พํานัก
ชวงอายุ จํานวนผูรวมเดินทาง ระยะเวลาที่พํานักในไทย ตางกัน
จะมี ผ ลต อ การรั บ รู  ค วามเสี่ ย งก อ นเดิ น ทางท อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทยที่ไมตางกัน
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทมี่ เี พศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ชวงอายุ ระดับการรับรูความเสี่ยงของกลุมตัวอยาง
ตางกันจะมีผลตอการรับรูความเสี่ยงหลังเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศไทยที่ตางกัน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีสัญชาติ ประเทศที่พํานัก
จํานวนผูร ว มเดินทาง ระยะเวลาทีพ่ าํ นักในไทย จํานวนครัง้ ทีเ่ ดิน
ทางมาทองเที่ยวในไทย ความตั้งใจที่จะเยี่ยมเยือนซํ้า ตางกันจะ
มีผลตอการรับรูค วามเสีย่ งหลังเดินทางทองเทีย่ วในประเทศไทย
ที่ไมตางกัน
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยว
กับภาพลักษณการทองเทีย่ วกอนและหลังเดินทางมาทองเทีย่ วใน
ประเทศไทย พบวาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก
โดยกอนเดินทางภาพลักษณดานการขนสงมวลชน และความ
ปลอดภัย อยูใ นระดับปานกลาง หากเมือ่ เปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นหลังเดินทางพบวามีระดับดีเพิ่มขึ้นทุกปจจัย

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. การศึกษาและเปรียบเทียบปจจัยการรับรูความเสี่ยง
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติกอนและหลังเดินทางมาทองเที่ยว
ในประเทศไทยการรับรูค วามเสีย่ งของกลุม ตัวอยางกอนและหลัง
เดินทางโดยภาพรวมและรายดานมีความเสีย่ งนอย โดยดานการ
กอการรายมีความเสี่ยงนอยที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบการรับรู
ความเสีย่ งกอนและหลังเดินทางโดยภาพรวมและรายดานมีความ

เสี่ยงลดลงทุกดาน สอดคลองกับการศึกษาของ Mansfeld
(2006) Lepp. and Gibson. (2003) Wilks and Page (2006)
and Reisinger. and Mavondo. (2006) ที่กลาววา การรับรู
ความเสีย่ งเกีย่ วกับความไมสงบทางการเมือง รวมถึงปญหาดาน
สุขภาพนัน้ หากนักทองเทีย่ วไดรบั รูใ นระดับทีย่ อมรับไดจะตัดสิน
ใจเดินทางมาเยือน แตหากมีการรับรูเกินกวาระดับที่จะสามารถ
ยอมรับได จะสงผลลบตอพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว
2. การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติกับปจจัยการรับรูความเสี่ยงกอนและ
หลังเดินทางมาทองเทีย่ วในประเทศไทยนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
ที่มีเพศตางกันจะมีผลตอการรับรูความเสี่ยงกอนและหลังเดิน
ทางทองเทีย่ วในประเทศไทยทีแ่ ตกตางกัน สอดคลองกับผลการ
ศึกษาของ พิมพมาดา วิชาศิลป (2553) เกศสุดา เหลาตระกูล
(2553) Reichel, Fuchs. and Uriely. (2007) and Seddighi,
Nuttall. and Theocharous. (2001) ที่กลาววา การรับรูเรื่อง
ความเสี่ยงทางการทองเที่ยวขึ้นอยูกับเพศ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีสัญชาติตางกันจะมีผลตอ
การรับรูค วามเสีย่ งกอนและหลังเดินทางทองเทีย่ วในประเทศไทย
ที่ไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ Seddighi, Nuttall. and
Theocharous. (2001) ที่กลาววา การรับรูความเสี่ยง นอกจาก
จะพิจารณาถึงบทบาทของการทองเที่ยวแลว ควรพิจารณาถึง
ปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของดวย เชน เชื้อชาติ
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทมี่ ปี ระเทศทีพ่ าํ นักตางกันจะมี
ผลตอการรับรูความเสี่ยงกอนและหลังเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศไทยทีไ่ มตา งกัน สอดคลองกับขอมูลจากองคกรการทอง
เทีย่ วของประเทศตางๆทีเ่ ตือนนักทองเทีย่ วของตนเกีย่ วกับความ
เสี่ยงดานตางๆ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีชวงอายุตางกันจะมีผลตอ
การรับรูค วามเสีย่ งกอนเดินทางทองเทีย่ วในประเทศไทยทีไ่ มตา ง
กัน ในขณะทีน่ กั ทองเทีย่ วชาวตางชาติทมี่ ชี ว งอายุตา งกันจะมีผล
ตอการรับรูความเสี่ยงหลังเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยที่
ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ Seddighi, Nuttall. and Theocharous.
(2001) และพิมพมาดา วิชาศิลป (2553) ที่พบวา อายุสงผลตอ
การรับรูความเสี่ยง
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทมี่ สี ถานภาพสมรสตางกันจะมี
ผลตอการรับรูความเสี่ยงกอนและหลังเดินทางทองเที่ยวใน
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ประเทศไทยทีต่ า งกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ พิมพมาดา
วิชาศิลป (2553)และเกศสุดา เหลาตระกูล (2553) ที่พบวา
สถานภาพสมรสสงผลตอการรับรูความเสี่ยง
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทมี่ รี ะดับการศึกษาตางกันจะมี
ผลตอการรับรูความเสี่ยงกอนและหลังเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศไทยทีต่ า งกัน สอดคลองกับการศึกษาของเกศสุดา เหลา
ตระกูล (2553) ที่พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีระดับการ
ศึกษาแตกตางกันมีการรับรูความเสี่ยงในการเดินทางทองเที่ยว
แตกตางกัน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีจํานวนผูรวมเดินทางตางกัน
จะมีผลตอการรับรูความเสี่ยงกอนและหลังเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศไทยไมตางกัน ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ พิมพ
มาดา วิชาศิลป (2553) และ Reichel, Fuchs and Uriely . (2007)
ทั้งนี้เพราะกอนเดินทางการรับรูความเสี่ยงอยูในระดับนอย
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทมี่ จี าํ นวนครัง้ ทีเ่ ดินทางมาทอง
เที่ยวในประเทศไทยตางกันจะมีผลตอการรับรูความเสี่ยงกอน
เดินทางทองเทีย่ วในประเทศไทยทีต่ า งกัน ในขณะทีน่ กั ทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติที่มีจํานวนครั้งที่เดินทางมาทองเที่ยวในไทยตางกัน
จะมี ผ ลต อ การรั บ รู  ค วามเสี่ ย งหลั ง เดิ น ทางท อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทยที่ไมตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ Pinhey.
and Inverson. (1994) พิมพมาดา วิชาศิลป (2553) และ
Millman and Pizam. (1988) ที่พบวา จํานวนครั้งของการมา
เยือนมีผลตอการรับรูความเสี่ยง กลาวคือ ยิ่งเดินทางมาทอง
เที่ยว ณ จุดหมายปลายทางใดบอย ระดับการรับรูความเสี่ยงจะ
นอยลง โดยเฉพาะ Sonmez and Graefe. (1998) and Reichel,
Fuchs and Uriely. (2007) พบวา นักทองเทีย่ วทีม่ ปี ระสบการณ
มากกวาจะมีการรับรูความเสี่ยงนอยลงและ Lepp and Gibson.
(2003) กลาววา นักทองเทีย่ วทีน่ ยิ มสิง่ ทีค่ นุ เคยจะรับรูค วามเสีย่ ง
ตอสิ่งใหมๆในระดับที่สูงกวาพวกที่นิยมความแปลกใหม
นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทมี่ รี ะยะเวลาทีพ่ าํ นักในไทยตาง
กันจะมีผลตอการรับรูค วามเสีย่ งกอนและหลังเดินทางทองเทีย่ ว
ในประเทศไทยที่ไมตางกัน ซึ่งตางไปจากการศึกษาของเกศสุดา
เหลาตระกูล (2553) ทีก่ ลาววา นักทองเทีย่ วชาวตางชาติทมี่ รี ะยะ
เวลาในการทองเทีย่ วแตกตางกันมีการรับรูค วามเสีย่ งในการเดิน
ทางทองเที่ยวแตกตางกัน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีระดับการรับรูความเสี่ยงของ

ตนเองตางกันจะมีผลตอการรับรูความเสี่ยงกอนและหลังเดินทาง
ทองเที่ยวในประเทศไทยที่ตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ
Pinhey and Inverson. (1994) ทีว่ า นักทองเทีย่ วทีห่ ลีกเลีย่ งความ
เสี่ยง จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่คิดวาปลอดภัยเทานั้น
ในขณะที่นักทองเที่ยวที่แสวงหาความเสี่ยงจะไมใสใจในการเลือก
จุดหมายปลายทางทองเที่ยวถือเปนการหาประสบการณใหม
นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีความตั้งใจตางกันในการ
กลับมาทองเที่ยวซํ้าจะมีผลตอการรับรูความเสี่ยงกอนเดินทาง
ทองเทีย่ วในประเทศไทยทีต่ า งกัน หากแตหลังเดินทางทองเทีย่ ว
แลวการรับรูค วามเสีย่ งไมตา งกัน ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ
Lepp and Gibson. (2003) Awaritefe and Onome. (2004)
และสุวีรณัสญ โสภณศิริ (2554) พบวา การรับรูความเสี่ยงเปน
หนึง่ ในปจจัยสําคัญทีน่ กั ทองเทีย่ วนํามาประกอบการตัดสินใจวา
จะเดินทางมาทองเที่ยวซํ้าหรือไม
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
เกี่ยวกับภาพลักษณการทองเที่ยวกอนและหลังเดินทางมาทอง
เที่ยวในประเทศ
การศึกษาระดับความคิดเห็นของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับ
ภาพลักษณการทองเที่ยวกอนและหลังเดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยในภาพรวมและรายดานอยูใ นระดับดีมาก โดยกอน
เดินทางภาพลักษณดานการขนสงมวลชน และความปลอดภัย
อยูในระดับปานกลาง หากเมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
หลังเดินทางพบวามีระดับดีเพิ่มขึ้นทุกปจจัย สอดคลองกับการ
ศึกษาของ ภรชาฎา ชอบสอน (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของ
นักทองเที่ยวที่มีตอภาพลักษณของประเทศไทย พบวา กอนการ
เดินทางมาของนักทองเทีย่ วตางชาติ ภาพลักษณของประเทศไทย
อยูใ นดานลบ แตเมือ่ เดินทางมายังประเทศไทยแลวนักทองเทีย่ ว
มีมุมมองภาพลักษณที่ดีขึ้น

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
นักทองเทีย่ วไดประเมินความเสีย่ งของประเทศไทยกอน
และหลังเดินทางโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับนอย โดย
เฉพาะดานการกอการรายมีระดับนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
ระดับการรับรูความเสี่ยงกอนและหลังเดินทางโดยภาพรวมและ
รายดานลดลงทุกดาน เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
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และระดับการรับรูความเสี่ยงของตนเอง สงผลตอการรับรูความ
เสี่ยงกอนและหลังเดินทาง ขณะที่จํานวนครั้งที่เคยมาทองเที่ยว
ไทย และความตัง้ ใจจะเยือนซํา้ สงผลตอการรับรูค วามเสีย่ งกอน
เดินทาง และชวงอายุสงผลตอการรับรูความเสี่ยงหลังเดินทาง
กอนเดินทางนักทองเที่ยวมีการรับรูขอมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ
การทองเทีย่ วไทยในดานลบพอสมควร หากหลังเดินทางแลว นัก
ทองเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยดีขึ้น

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช

ควรใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทางดานการทองเทีย่ วทัง้ ใน
และตางประเทศวางแผนระยะเรงดวนเพือ่ ใหขอ มูลทีเ่ ปนปจจุบนั
เกีย่ วกับภาพลักษณของประเทศไทย โดยเฉพาะขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
กับความปลอดภัย เชน จัดใหมีการสัมภาษณผูที่ไดเดินทางมา
ประเทศไทยในชวงเวลาไมเกิน 3 เดือน เพือ่ ใหไดขอ มูลทีท่ นั สมัย
โดยการประชาสัมพันธผานทางอินเตอรเน็ท เพราะผลการศึกษา
ครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมรับขอมูลเกี่ยวกับ
ประเทศไทยทางอินเตอรเน็ทเปนภาษาอังกฤษ
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