
การศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยั 
แก่นักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

อัญชษิฐา กิม้ภู่ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) 

คณะการจัดการการท่องเที่ยว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2557 





บทคัดย่อ 
 

ช่ือวิทยานิพนธ์ การศกึษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยั 
 แก่นกัท่องเท่ียว กรณีศกึษา ถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 
ช่ือผู้เขียน นางสาวอญัชิษฐา กิม้ภู่ 
ช่ือปริญญา ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการการทอ่งเท่ียวแบบบรูณาการ) 
ปีการศึกษา 2557 

 

 

การศกึษาเร่ืองนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความ
ปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่อง เท่ียว
แล้ว 3) ศกึษาสภาพปัญหาความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั และ 4) ศกึษาแนวทาง การสร้าง
มาตรการการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 

วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาความคาดหวงั และความพึงพอใจ
ของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ซึ่งเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวชาวไทย 
มีอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป ส่วนท่ีสองเป็นการศกึษาสภาพปัญหาความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั
และแนวทางการสร้างความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว ซึ่งในการเก็บข้อมลูใช้การสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ส าหรับผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย พบว่า
ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยัในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ส าหรับปัจจยั
รายด้านพบว่า มีความคาดหวงัมากในทุกๆ ด้าน และส าหรับ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ส าหรับปัจจยัรายด้าน พบวา่อยู่ในระดบัมากในทกุๆ ด้าน และผลการ
ทดสอดสอบสมมตฐิานใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งด้วย t-test ส าหรับสถานภาพส่วนบคุคลด้าน
เพศ และรูปแบบการเดินทาง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Anova) ส าหรับ
สถานภาพสว่นบคุคลด้าน อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ โดยการวิเคราะห์ความแตกตา่ง
เป็นรายกลุ่ม และถ้าหากพบคา่ความแตกตา่งเป็นรายกลุ่ม จะท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธี Scheffe’ อีกครัง้ ซึ่งผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัของนัก 



(4) 
 

ท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย พบว่า เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และรูปแบบการ
เดินทางท่ีแตกต่างกัน มีผลให้ความคาดหวังด้านความปลอดภัยแตกต่างกัน ส าหรับผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยพบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ราย ได้ต่อเดือน และรูปแบบการเดินทางท่ีแตกต่างกัน มีผลให้ความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภยั แตก ตา่งกนั  

จากการศึกษาได้มาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวถ า้เล
เขากอบ จงัหวดัตรัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนกัท่องเท่ียว ด้านการคมนาคม ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้าน 
ร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ และด้านเจ้าหน้าท่ี  
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The study is aimed to 1) understand the expectations of tourists, in terms of 

safety, before traveling to Le Khao Kop Cave in Trang Province, 2) evaluate the 
satisfaction of tourists in terms of safety after a visit to Le Khao Kop Cave in Trang 
Province, 3) study the current safety problems and 4) study guidelines for creating 
safety measures for visitors who visit Le Khao Kop Cave in Trang Province. 

The study was divided in two parts. The first involved a study of the expectations 
and satisfaction of visitors in terms of information received regarding safety. A 
questionnaire was created for Thai tourists ≥15 years of age regarding safety issues 
perceived under the current guidelines. Secondly, to further explore this topic, 
interviews were conducted using data storage to analyze the expectations of tourists in 
terms of safety. 

From the study, it was found that the expectations of visitors, in general, were 
very high. As for income factor, it was found that visitors had high expectations in all 
aspects. Additionally, the research was also found that the satisfaction level of tourists 
regarding safety, in general, was high. As for income factor, it was found that visitors 
had high expectations in all aspects. In addition, the effectiveness of the hypothesis to 
determine significant associations among different factors was analyzed using the  
T-test.  
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In terms of sex and travel patterns, one-way Anova was employed. Comparative 
analysis was employed to study visitors’ age, level of education, occupation and 
income. In addition, when differences were found, pair analysis was then employed 
using Scheffe's Test. 

The results, comparing the expectations of tourists in terms of safety, revealed 
that sex, age, occupation, monthly income and travel patterns were significant factors 
regarding safety expectations. Additionally, it was found that sex, age, education level, 
occupation, monthly income and travel patterns affected the satisfaction level 
significantly. 

Safety measures for tourists visiting Le Khao Kop Cave in Trang could be 
divided in five areas include the tourist aspect, the transportation aspect, the attraction 
aspect, the restaurant and souvenir shop aspect and the staff aspect.  
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ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ และประสานงานในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาในครัง้นี ้
เป็นอยา่งด ี 

ท้ายท่ีสุดนี ้ ผู้ เขียนขอขอบพระคณุ นายสุขขุม และนางพิมพร กิม้ภู่  ผู้ซึ่งเป็นบิดาและ
มารดาผู้ เขียน ท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุน เป็นแรงบนัดาลใจ และคอยให้ก าลงัใจแก่ผู้ เขียนมาโดย
ตลอด จนท าให้การศกึษาครัง้นีป้ระสบความส าเร็จได้ตามท่ีตัง้ใจ 
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บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
ความส าคญัของรายรับซึ่งมาจากภาคการเดินทางและการท่องเท่ียวนัน้ ถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ จะเห็นได้จากข้อมลูของสภาการเดนิทางและท่องเท่ียวโลกพบ 
ว่า ในปี 2554 รายรับทางตรงของภาคการเดินทางและการท่องเท่ียวของประเทศไทยอยู่ท่ี 20.48  
พนัล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา จดัอยู่ในอนัดบัท่ี 17 ของโลก ซึ่งสงูกว่าคา่เฉล่ียของโลกถึง 4.8 พนั 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา นอกจากนีจ้ านวนการจ้างงานทางตรงของภาคการเดินทางและท่อง 
เท่ียวของประเทศไทยมีมากถึง 1,858,000 งาน จดัอยู่ในอนัดบัท่ี 7 ของโลก และสงูกว่าคา่เฉล่ีย
ของโลกถึง 1,062,400 งาน (WTTC, 2011 อ้างถึงใน อนนัต์ วฒันกลุจรัส, 2555: 44-45) ซึ่งจะเห็น
ได้วา่ภาคการเดินทางและการท่องเท่ียวนัน้ มีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

 จากแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559  (กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา, 2554: 34) ในยทุธศาสตร์ท่ี 3 ได้กล่าวถึงเร่ืองการพฒันาสินค้า บริการ และปัจจยัสนบัสนนุ
การท่องเท่ียวโดยได้กล่าวถึงประเด็นการป้องกนัและรักษาความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว โดยมี
แนวทางในการด าเนินการโดยสรุปคือ การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามของ
โรคติดต่อ ภัยพิบตัิทางธรรมชาติ การก าหนดมาตรการในการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัย
ทางการท่องเท่ียว รวมไปถึงการท่องเท่ียวท่ีสร้างผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทย การ
ผลกัดนัให้มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการ และมาตรฐานความปลอดภยัเก่ียวกบัสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือการทอ่งเท่ียว สง่เสริมสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการเป็นอาสาสมคัร 
และสนับสนุนส่งเสริมต ารวจท่องเท่ียว หน่วยงาน องค์กร และชุมชน ให้มีความรู้ด้านภาษา 
ตา่งประเทศ เพ่ือช่วยเหลือนกัท่องเท่ียว จากแผนดงักล่าวเห็นได้ว่า ในแผนพฒันาการท่องเท่ียว
แห่งชาติฉบับนี ้ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเร่ืองความปลอดภัยของนัก ท่องเท่ียว ซึ่งในการ
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ป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวนัน้ ถือเป็นส่วนส าคัญในการ
สนบัสนนุภาคการทอ่งเท่ียว และสง่เสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แกป่ระเทศ 

อยา่งไรก็ดีภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ด้านความปลอดภยัตอ่ประเทศไทยในระยะ 4-5 ปี
ท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ 
การแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ ปัญหาจากอทุกภัยและวาตภัย ความปลอดภัย
และปัญหาการก่อการร้าย ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเหตใุห้นกัท่องเท่ียวกลุ่มตลาดหลกั
เปล่ียนจุดหมายปลายทางไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเท่ียวของประเทศ 
และอตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลดลง นอกจากนีย้งักระทบ
ตอ่การจ้างงานในภาคการทอ่งเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอีกด้วย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ, 2554: 2) และจากข้อมูล ในปี พ.ศ. 2552 ของ
องค์กรการท่องเท่ียวโลก ซึ่งได้จดัอนัดบัความมัน่คงปลอดภยั (Safety & Security) พบว่าประเทศ
ไทยนัน้ ถูกจดัอนัดบัด้านความมัน่คงปลอดภัย อยู่ในอนัดบัท่ี 118 ของโลก จาก 133 ประเทศ 
ทัว่โลก (Blanke and Chiesa, 2009: 32-33) จากการจดัอนัดบัดงักล่าว จะเห็นได้ว่าประเทศไทย
ยงัคงมีจดุออ่นในด้านความปลอดภยัท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข  

ย้อนไปเม่ือวนัท่ี 26 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ประเทศไทยประสบเหตกุารณ์ภยัธรรมชาติ
อนัร้ายแรง เม่ือเกิดเหตแุผ่นดินไหวขนาดใหญ่วัดได้ 9.0 ริกเตอร์ (United Nations. Country 
Team in Thailand, 2005: 13) บริเวณชายฝ่ังตะวนัตกตอนเหนือของเกาะสมุาตรา ก่อให้เกิดคล่ืน
ยกัษ์เข้าท าลายชายฝ่ังของประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มลัดีฟส์ พม่า ศรีลงักา ไทย และยงัส่งผล
กระทบไปไกลถึงแอฟริกา ซึ่งมีการแผ่ขยายออกไปไกลถึง 8,000 กิโลเมตร จากจุดศนูย์กลาง 
ส าหรับประเทศไทยแล้วเหตกุารณ์ครัง้นีก้ระทบตอ่ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว (ทิพาพรรณ, 
2548: 40-53) สร้างความ สูญเสียชีวิตมากมายถึง 6 จังหวัดอันได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง 
ระนอง และสตลู ชาย หาดท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆ ของภูเก็ต เช่น หาดป่าตอง หาดกมลา หาดกะตะ 
หาดกะรน และหาดในยาง ได้ถกูคล่ืนขนาดใหญ่กวาดเอาชีวิตนกัท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีก าลงัเล่น
น า้ และอาบแดดริมหาดลงไปในทะเลเป็นจ านวนมาก และยงัมีเกาะพีพีของจงัหวดักระบี่ สถานท่ี
ท่องเท่ียวติดอันดับโลก ถูกคล่ืนยักษ์ถล่มจนราบ นักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างชาติได้รับ
บาดเจ็บและสญูหาย จ านวนมาก เหตกุารณ์ในครัง้นีส้ร้างความเสียหายตอ่ภาคการท่องเท่ียวของ
ไทยเป็นอยา่งมาก ภายหลงัจากเหต ุการณ์ภยัพิบตัใินครัง้นี ้มีผลให้นกัท่องเท่ียวลดจ านวนลง โดย
ในปี พ.ศ. 2548 จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัประเทศไทยลด

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=Y4083J23G6047.3280&profile=main&uri=search=AL@!United%20Nations.%20Country%20Team%20in%20Thailand.&menu=search&submenu=basic_search&source=202.28.16.20@!nidadb
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=Y4083J23G6047.3280&profile=main&uri=search=AL@!United%20Nations.%20Country%20Team%20in%20Thailand.&menu=search&submenu=basic_search&source=202.28.16.20@!nidadb
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จ านวนลงจากปี พ.ศ. 2547 คิดเป็น 1.15% (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2550: 112) ทัง้นีจ้าก
ข้อมลูดงักลา่วจะเห็นได้วา่ภาวะของภยัพิบตัท่ีิเกิดขึน้มีผลให้นกัท่องเท่ียวลดจ านวนลง 

นอกจากปัญหาความไม่ปลอดภยัดงักล่าวแล้ว ยงัมีปัญหาด้านสถานการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ , 
2554: 10) ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของไทย จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในเดือนมีนาคม -เมษายน ปี 
2553 ท่ีผ่านมา ได้มีการเผยแพร่ข่าวไปทัว่โลก ท าให้ประเทศต่างๆ มีการออก Travel Warning 
เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนของตนถึงความเส่ียงไม่ปลอดภยัในการเดินทางมายงัประเทศไทย ส่งผล
ให้จ านวนการเดินทางของนกัท่องเท่ียวมายงัประเทศไทยลดลงอย่างรุนแรง จึงเห็นได้ว่าปัญหา
ด้านความปลอดภยัด้านตา่งๆ ภายในประเทศนัน้ กระทบตอ่การทอ่งเท่ียวเป็นอย่างมาก 

จากปัญหาเร่ืองความไม่ปลอดภัยของนักท่องเท่ียว  มีความสอดคล้องกับทฤษฎีของ 
Maslow (1954: 84-89) ท่ีได้เสนอแนวคิดถึงความต้องการของมนษุย์ ท่ีมีความเป็นล าดบัขัน้ จะ
เห็นได้วา่ความต้องการด้านความมัน่คงปลอดภยัเป็นความต้องการล าดบัพืน้ฐานแรกๆ ของมนษุย์ 
ก่อนท่ีจะไปสู่ความต้องการขัน้อ่ืนๆ สอดคล้องกบั นิศา ชชักลุ (2550: 88-93) ท่ีได้กล่าว ถึงการ
ท่องเท่ียวว่าเป็นกิจกรรมความต้องการชนิดหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งมีปัจจัยองค์ประกอบของ
อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว หลายสว่นได้แก่ สิ่งดงึดดูใจทางการท่องเท่ียว การคมนาคมขนส่ง ท่ีพกั
แรม ร้านอาหารและภัตตาคาร บริการน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ ร้านขายของท่ีระลึกและสินค้า
พืน้เมือง การอ านวยความสะดวกในการเข้าออกเมือง การจดับริการอ่ืนๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียว การ
เผยแพร่โฆษณาเพ่ือจงูใจเพ่ือให้คนรู้จกันกัท่องเท่ียว และการจดัการเร่ืองความปลอดภยั  จึงเห็น
ได้ว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นส่วนประกอบหนึ่งในสินค้าและบริการทางการ
ท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญั ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา (2548: 143-144) ท่ีกล่าวถึง
ความปลอดภัยว่า เป็นปัจจัยส่วนท่ีส าคญัส าหรับนักท่องเท่ียวในการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของ
นกัทอ่งเท่ียว จงึเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีส่งผลกระทบตอ่การท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ดงันัน้การ
บริหารจดัการความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว ด้วยการมีมาตรการหรือแผนการเตรียมรับมือกับ
อนัตรายหรือเหตภุยัพิบตัิต่างๆ จะช่วยขจดัความกลวั ความวิตกกังวล และช่วยลดความสูญเสีย 
จากผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ได้ ท าให้มีความพร้อมในการรับมือท่ีดี และสามารถรักษาความเช่ือมัน่
และภาพลักษณ์ท่ีดีด้านความปลอดภัยให้แก่นกัท่องเท่ียวไว้ได้ จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ
ความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว ด้วยการมีมาตรการหรือแผนรับมือท่ีดี จะมีส่วนช่วยในภาคการ
ทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้ชว่ยลดความกลวัของนกัท่องเท่ียว ลดความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้ และยงั
ชว่ยสร้างภาพลกัษณ์ด้านความปลอดภยัท่ีดี ให้แก่การทอ่งเท่ียวภายใน ประเทศอีกด้วย  

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1408E48U57779.1897&profile=main&uri=search=AL@!Maslow,%20Abraham%20H.%20(Abraham%20Harold)&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
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จงัหวดัตรังเป็นจงัหวดัจดุหมายปลายทางหนึ่งของนกัท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวประเภท
ถ า้ท่ีมีความโดดเด่น น่าสนใจและเป็นท่ีรู้จกัโดยทั่วไปในหมู่ของนักท่องเท่ียว คือ ถ า้เลเขากอบ 
ตัง้อยู่ท่ีหมู่ 1 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นถ า้ขนาดใหญ่ ในแต่ละวันมี
นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาเย่ียมชมมากมาย เส้นทางในการเข้าถ า้ บางช่วงจะมีลกัษณะแคบ เส่ียงตอ่การ
เกิดอันตราย และผนงัถ า้ท่ีลดต ่าในช่วงท่ีมีระดบัน า้สูงมาก (พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์และคณะ , 
2548: 121-122) ดงันัน้แหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทถ า้แบบผจญภยัประเภทนีจ้งึมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องมีการป้องกัน และดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว และจากข้อมูลให้
สมัภาษณ์ของนายศกัดิช์ยั เถรวอ่ง รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบ พบว่าทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากอบยังไม่มีการออกแบบจัดท ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่
นกัท่องเท่ียวขึน้มาแต่อย่างใด จึงท าให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาแนวทางเพ่ือสร้างมาตรการ
ให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวของถ า้เลเขากอบ เพ่ือให้มาตรการมีส่วนในการป้องกัน  
ลดความสญูเสียในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือสวสัดิภาพในการเดินทางมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่แหล่งท่องเท่ียว และเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้สามารถน า
มาตรการการรักษาความปลอด ภยัของนกัทอ่งเท่ียวมาใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

 
 1.2.1  เพ่ือศกึษาความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทาง
มาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 

1.2.2  เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้า
เย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว 

1.2.3  เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 
1.2.4  เพ่ือศกึษาแนวทางการสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมา

ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 
 
 
 
 
 



5 

1.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.3.1  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง ทราบถึงความคาดหวังของ
นกัทอ่งเท่ียวด้านความปลอดภยัของการมาทอ่งเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง  เพ่ือจะ
ได้ปรับปรุงให้ตรงตามความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวได้อยา่งตรงจดุ 

1.3.2  ท าให้องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง ทราบถึงปัญหาการจดัการความ
ปลอดภัยท่ีประสบอยู่ในปัจจุบนัของแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง เพ่ือจะได้ทราบว่ามีสิ่ง
ใดบ้างท่ีควรน ามาปรับปรุงแก้ไข 

1.3.3  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานป้องกันบรรเทา 
สาธารณภยั สามารถน าข้อมลูผลการศกึษา ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาป้องกนัความปลอดภยั
และช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวในพืน้ท่ีถ า้เลเขากอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
แหลง่ทอ่งเท่ียว และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัทอ่งเท่ียว 

1.3.4  เพ่ือให้ผู้ท่ีศึกษาวิจัยทางด้านการท่องเท่ียว ได้น าข้อมลูไปเป็นประโยชน์แก่การศกึษาและ
พฒันาผลงานตอ่ไป 
 
1.4  ค ำถำมวิจัย  
 

1.4.1  ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงั
แหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง เป็นอยา่งไร 

1.4.2  ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย หลังจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่ง
ทอ่งเท่ียวแล้ว เป็นอยา่งไรบ้าง 

1.4.3  สภาพปัญหาความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั เป็นอยา่งไรบ้าง 
1.4.4  แนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวของถ า้เลเขากอบ จงัหวดั

ตรัง ควรเป็นอยา่งไร 
 
1.5 สมมตฐิำนกำรวิจัย 

 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้และรูป 
แบบการเดินทาง ท่ีแตกตา่งกนั มีผลให้ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้าน
ความปลอดภยัของแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ แตกตา่งกนั 
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1.6 ขอบเขตของกำรศึกษำ  
 

1.6.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
เนือ้หาของการวิจยัแบง่ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ดงันี ้

1.6.1.1  ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมา
ทอ่ง เท่ียวยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 

1.6.1.2   ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียม
ชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว 

1.6.1.3  สภาพปัญหาความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั  
1.6.1.4  แนวทางการส่งเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว ของ

ถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 
 

1.6.2  ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี 
ท าการวิจยัในพืน้ท่ีท่องเท่ียวของถ า้เลเขากอบ ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 

 
1.6.3  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชาการท่ีใช้ในการวิจยั มี ดงันี ้

1.6.3.1  การศกึษาความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทาง
มาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง มีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ นักท่องเท่ียว  
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เล เขากอบ จงัหวดัตรัง ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีมีอาย ุ15  ปีขึน้ไป และ
ได้เข้าเย่ียมชมภายในแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว เป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และไมใ่ชช่าวบ้านในพืน้ท่ี 

1.6.3.2  การศกึษาความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้ใช้
บริการในแหล่งท่องเท่ียวไปแล้ว มีประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือ นกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
แหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เล เขากอบ จงัหวดัตรัง ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป และได้เข้าเย่ียมชมภายใน
แหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว เป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และไมใ่ชช่าวบ้านในพืน้ท่ี 

1.6.3.3  สภาพปัญหาความปลอดภัยท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั ของแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขา
กอบ จงัหวดัตรัง มีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและการจัดการ
ความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง ได้แก่ คนพายเรือน าเท่ียว  
หนว่ยกู้ภยั ตวัแทนจากองค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบ  
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1.6.3.4  การศกึษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว ท่ีมา
ท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ มีประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและการ
จดัการความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เล เขากอบ จงัหวดัตรัง ได้แก่ คนพายเรือน า
เท่ียว  หนว่ยกู้ภยั ตวัแทนจากองค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบ  

 
1.6.4  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การวิจยัในครัง้นีไ้ด้เริมด าเนินการวิจยั ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 ถึง วนัท่ี 1 สิงหาคม 

2557 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 15 เดือน 
 

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 1.7.1  ความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียว หมายถึง การไม่ประสบกบัอนัตรายต่างๆ ทัง้
อนัตรายท่ีมีตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวในขณะท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในถ า้เลเขากอบ 
จงัหวัดตรังประกอบไปด้วยปัจจัยจากด้านนักท่องเท่ียว ด้านการคมนาคม ด้านแหล่งท่องเท่ียว 
ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ และด้านเจ้าหน้าท่ี  
 1.7.2  มาตรการ หมายถึง วิธีการดแูลและการหาแนวทางตา่งๆ เพ่ือแก้ไขและป้องกัน
อนัตรายตา่งๆ ทัง้อนัตรายท่ีมีตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวในขณะท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
แหลง่ทอ่งเท่ียวในถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 
 
 



 

  

บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวด้านความ
ปลอดภยัของการมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ศกึษาปัญหาความปลอดภยัท่ีเป็น 
อยูใ่นปัจจบุนัของถ า้เลเขากอบ และศกึษาแนวทางการสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภยัแก่
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ ซึง่ผู้วิจยัได้ศกึษา ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง มีสาระดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2.2  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั 
2.3  องค์ประกอบของการสญูเสียจากอบุตัภิยั 
2.4  ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภยัอนัตรายตอ่มนษุย์ 
2.5  การเฝ้าระวงัลมฟ้าอากาศ 
2.6  แนวคิดเร่ืองการป้องกนัและแก้ไขอบุตัเิหต ุและหลกัการปฏิบตังิานของทีมกู้ภยั 
2.7  การก าหนดแผนงานความปลอดภยั 
2.8  แนวคดิเร่ืองความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียว 
2.9  ความต้องการ ความคาดหวงัและความพงึพอใจ 
2.10  ข้อมลูทัว่ไปของจงัหวดัตรัง 
2.11  ข้อมลูแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 
2.12  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว    
 

2.1.1  ความหมายที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
ฉันทชั วรรณถนอม (2552: 59) ได้กล่าวว่าการท่องเท่ียว คือ การเดินทางจากท่ีอยู่อาศยั

ปกติไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ เป็นการชั่วคราวเพ่ือจุดประสงค์ในการพักผ่อน เท่ียวชม เพ่ือความเพลิด 
เพลินหรือเพ่ือจดุประสงค์ใดๆ ท่ีไมใ่ชเ่พ่ือการประกอบอาชีพ 

องค์การท่องเท่ียวโลก (WTO) แห่งองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดความหมายของการ
ทอ่งเท่ียวไว้วา่ (ศรัญยา วรากลุวิทย์, 2546: 2) คือการเดินทางใดๆ ท่ีเป็นการเดินทางท่ีเป็นไปตาม
เง่ือนไขสากล 3 ประการ ดงันี ้ 

เง่ือนไขท่ี 1  การเดนิทางจากท่ีอยูอ่าศยัประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืน เป็นการชัว่คราว  
เง่ือนไขท่ี 2  ในการเดนิทาง ต้องเป็นการเดนิทางด้วยความสมคัรใจ ไมใ่ชก่ารถกูบงัคบั 
เง่ือนไขท่ี 3  เดนิทางด้วยวตัถปุระสงค์ใดๆ ท่ีไมใ่ชก่ารเดนิทางเพื่อการประกอบอาชีพ  
ค าจ ากัดความของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในพระราชบญัญัติการท่องเท่ียวแห่งประ 

เทศไทย พ.ศ. 2522 (ฉันทชั วรรณถนอม, 2552: 59-60) มาตราท่ี 4 ได้ให้ความหมายว่า เป็น
อตุสาหกรรมท่ีจดัให้มีหรือให้บริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีเป็นทัง้ภายในและภายนอกราชอาณา  
จักร โดยมีค่าตอบแทน และรวมถึง ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการ 
สถานท่ีตากอากาศของนกัท่องเท่ียว ธุรกิจขายของท่ีระลึกหรือสินค้าส าหรับนกัท่องเท่ียว ธุรกิจ
ด้านกีฬาส าหรับนกัท่องเท่ียว และรวมไปถึงงานจดันิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน โฆษณา
เผยแพร่ หรือการด าเนินงานใดๆ ท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือชกัน าหรือสง่เสริมให้เกิดการเดนิทางทอ่งเท่ียว  

การประชมุ International Conference on Travel and Tourism Statistics โดย WTO 
(World Tourism Organization Definitions) ในปี 1991 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ได้
ทบทวน ปรับปรุง และต่อยอดผลงานจากนานาประเทศ การประชมุในกรุงออตตาวา  (Goeldner 
and Ritchie, 2006: 7-8) ได้สรุปข้อแนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกับค าจ ากัดความของ การท่องเท่ียว 
(Tourism) นกัเดินทาง (Travelers) และนกัท่องเท่ียว (Tourists) องค์กร The United Nations 
Statistical Commission ได้น าข้อแนะน าด้านสถิติของ WTO มาปรับใช้ในวนัท่ี 4 มีนาคม 1993 
WTO ได้ขยายค าจ ากัดความไปเหนือค าว่า “การเท่ียวช่วงวันหยุด” ค าจ ากัดความท่ีได้รับการ
ยอมรับ คือ การท่องเท่ียว ได้รวมทุกกิจกรรมท่ีบุคคลได้เดินทางไปและได้ใช้เวลาอยู่ในท่ีท่ีไม่ใช่
สภาพแวดล้อมเดมิ เป็นเวลาตอ่เน่ืองไมเ่กิน 1 ปี เพ่ือการพกัผอ่น ธุรกิจ และวตัถปุระสงค์อ่ืน ค าว่า 
ไม่ใช่สภาพแวดล้อมเดิม ตัง้ใจแยกการเดินทางในบริเวณท่ีพักอาศยั การเดินทางจากท่ีพักไป
ท างาน และการเดินทางในชุมชนหรือท้องถ่ินอย่างเป็นประจ า ส าหรับการท่องเท่ียวต่างประเทศ 

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1IV867834328X.1&profile=main&uri=search=AL@!Goeldner,%20Charles%20R.&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1IV867834328X.1&profile=main&uri=search=AL@!Goeldner,%20Charles%20R.&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
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(International Tourism) แบง่เป็น การท่องเท่ียวขาเข้า (Inbound Tourism) เป็นการเดินทางมาใน
ประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศถ่ินฐานของตน และการท่องเท่ียวขาออก (Outbound Tourism) เป็นการ
เดินทางออกไปยงัตา่งประเทศ ส าหรับการท่องเท่ียวภายใน (Internal Tourism) เป็นการเดินทาง
ภายในประเทศนัน้ๆ โดยผู้ ท่ีมีถ่ินฐานในประเทศนัน้ หรือประเทศอ่ืน  ส าหรับการท่องเท่ียวใน
ประเทศ (Domestic Tourism) เป็นการเดินทางภายในประเทศ โดยผู้ ท่ีมีถ่ินฐานในประเทศนัน้ 
และส าหรับการท่องเท่ียวระดบัประเทศ (National Tourism) การท่องเท่ียวภายใน รวมกับการ
ท่องเท่ียวขาออก (หมายถึง ผู้ มีถ่ินฐานในประเทศนัน้ ส าหรับตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบิน 
และอ่ืนๆ) ในส่วนของศพัท์เก่ียวกับนกัเดินทาง นกัเดินทาง คือ “ผู้ ท่ีเดินทางไป 2 ประเทศหรือ
มากกวา่ หรือเดนิทางไป 2 เมืองหรือมากกวา่ ในประเทศถ่ินฐานของตน” นกัเดินทางในทกุรูปแบบ
จะถกูเรียกว่า ผู้ เย่ียมเยียน (Visitor) และผู้ เย่ียมเยียนตา่งประเทศ (International Visitor) คือ ผู้ ท่ี
เดนิทางไปประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศถ่ินฐาน เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน และมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือจ่ายเงินเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศนัน้ ล าหรับนักท่องเท่ียวภายใน คือผู้ ท่ีเดินทาง
ภายในประเทศถ่ินฐานของตน แตไ่ม่ใช่ในสภาพแวดล้อมปกติประจ าวนั เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือน
และในส่วนของผู้ เย่ียมเยียน สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ เย่ียมเยียนวนัเดียว 
(Same-Day Visitors) คือ ผู้ เย่ียมเยียนท่ีไมพ่ านกัหรือค้างคืนในประเทศท่ีเข้าเย่ียม ยกตวัอย่างเช่น 
ผู้ โดยสารเรือครูซใช้เวลาท่ีท่าเป็นเวลา 4 ชัว่โมง หรือผู้ เย่ียมเยียนวนัเดียวท่ีเข้าเย่ียมชมสถานท่ี
ท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียว (Tourists) คือ ผู้ เย่ียมเยียนท่ีพกัหรือค้างในประเทศท่ีเข้าเย่ียม เป็น
เวลาอยา่งน้อย 1 คืน ยกตวัอยา่งเชน่ ผู้ เย่ียมเยียนท่ีเดนิทางมาพกัร้อน 2 สปัดาห์ 
 

2.1.2  ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ปัจจุบันมีการจ าแนกประเภทของทรัพยากรการท่องเท่ียวอยู่หลายวิธี ซึ่งจะขึน้อยู่กับ

วตัถปุระสงค์ของการจ าแนก (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552: 162-163) ดงันี ้
2.1.2.1  การจ าแนกประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวตามลกัษณะของทรัพยากร 

ซึง่เป็นวิธีท่ีการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย ใช้ในการจ าแนก จะประกอบไปด้วย 
1)  ประเภทธรรมชาต ิ
2)  ประเภทประวตัศิาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศาสนา  
3)  ประเภทศลิปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

2.1.2.2  การจ าแนกประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวตามความสนใจหรือความ
ต้องการของนกัทอ่งเท่ียว  
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1)  ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ท่ีมีลกัษณะงดงาม
ดงึดดูใจให้นกัทอ่งเท่ียวอยากไปเท่ียวชม 

2)  ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนษุย์สร้างขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืน ท่ีแตก 
ตา่งกนัออกไปแตน่กัทอ่งเท่ียวมีความสนใจท่ีจะไปเท่ียวชม  

 
2.1.3  รูปแบบต่างๆ ของการท่องเที่ยว  
ในปัจจุบนัแต่ละประเทศมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีให้นักท่องเท่ียวได้เลือกหลากหลาย

รูปแบบ ตามความสนใจ หรือแบบแผนของชีวิต (Lifestyle) ของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน รูปแบบ
ตา่งๆ (เลิศพร ภาระสกลุ, 2555: 112-117) ได้แก่  

2.1.3.1  การทอ่งเท่ียวเพ่ือเย่ียมเยือนญาตมิิตร 
2.1.3.2  การทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรม 
2.1.3.3  การทอ่งเท่ียวแบบอิงศาสนา 
2.1.3.4  การทอ่งเท่ียวเพ่ือตดิตอ่ธุรกิจ 
2.1.3.5  การทอ่งเท่ียวเพ่ือการศกึษา 
2.1.3.6  การทอ่งเท่ียวเพ่ือความบนัเทิงเริงรมย์ 
2.1.3.7  การทอ่งเท่ียวเพ่ือชมทิวทศัน์ 
2.1.3.8  การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ 
2.1.3.9  การทอ่งเท่ียวท่ีเน้นกิจกรรม 
2.1.3.10  การทอ่งเท่ียวเพ่ือความสนใจพิเศษ 

อยา่งไรก็ดีการทอ่งเท่ียวบางรูปแบบยงัมีความเหล่ือมล า้กนัอยู่  (เลิศพร ภาระสกลุ, 2555: 
118) เชน่ การทอ่งเท่ียวแบบอิงศาสนาก็สามารถจดัได้ว่าเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก็ได้  

 
2.1.4  ประเภทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ (ศรัญยา วรากุลวิทย์, 2546:  

6-8) ดงันี ้
2.1.4.1  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียวโดยตรง ซึ่ง

นักท่องเท่ียวมีการใช้บริการ ด้วยตนเองได้แก่ ธุรกิจจัดน าเท่ียว ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบริการอาหารและ
เคร่ืองดื่ม ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจจ าหน่ายของท่ีระลึก ธุรกิจการธนาคาร ธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจเรือ
ท่องเท่ียว การให้บริการด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน การอ านวยความสะดวกในพิธีการเข้า-
ออก 
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2.1.4.2  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียวโดยอ้อม เป็น
อตุสาหกรรมท่ีให้การสนบัสนนุอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ซึ่งมิได้ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวโดยตรง ได้แก่ 
ธุรกิจการก่อสร้างท่ีมีความเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียว ธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเก่ียวข้องกับ
นกัทอ่งเท่ียว ธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้องกบันกัทอ่งเท่ียว ธุรกิจผลิตสินค้าท่ีระลกึ 

กล่าวโดยสรุปคือประเภทของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มี  2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียวโดยตรง และอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีความเก่ียวข้องกบันกัทอ่งเท่ียวโดยอ้อม 

 
2.1.5  ระบบการท่องเที่ยว 
ระบบการท่องเท่ียว (The Tourism System) ประกอบด้วย 4  มิติ (Mill and Morrison, 

1992: 2-3) ได้แก่ ตลาด (Market) การท่องเท่ียว (Travel) จดุหมายปลายทาง (Destination) และ
การตลาด (Marketing) เราสามารถศึกษาและท าความเข้าใจ “การตดัสินใจเดินทาง” หรือ “การ
ตดัสินใจเป็นนกัเดนิทาง” จากการศกึษาและตรวจสอบระบบการท่องเท่ียว “การตดัสินใจเดินทาง” 
จะเกิดขึน้ต่อเม่ือการเดินทางท่องเท่ียวสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลนัน้ได้ในอดีต 
และบุคคลนัน้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค คือ  

กลไกในการตรวจสอบกระบวนการเหล่านี ้การเปล่ียนแปลงภายใต้ 3 ปัจจยันี ้จะมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ในการเดนิทางทอ่งเท่ียวของบคุคลนัน้ และเม่ือบคุคลนัน้ตดัสินใจจะเดินทางท่องเท่ียว 
เขาจะต้องตดัสินใจว่าจะไปท่ีไหน เม่ือไหร่ และไปอย่างไร ในส่วนท่ี 2 ของระบบการท่องเท่ียว คือ 
การอธิบายและวิเคราะห์ตวัเลือกเหล่านี ้มีการพูดถึงเทรนด์การท่องเท่ียวหลากหลายกลุ่ม การ
ตรวจสอบการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศและภายในประเทศ คือ ขัน้ตอนแรกในการท าความ
เข้าใจความเคล่ือนไหวในปัจจุบัน และช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเคล่ือนไหวทางการ
ท่องเท่ียวในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนีย้งัได้กล่าวถึงวิธีการเดินทางท่องเท่ียว เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในเทรนด์ปัจจุบนัและความเป็นไปได้ในอนาคต ลักษณะการเดินทาง คือการผสมผสาน
ระหว่าง ใครคือผู้ เดินทาง เดินทางไปไหน เม่ือไหร่ และเดินทางอย่างไร  และส าหรับจุดหมาย
ปลายทาง คือส่วนท่ี 3 ในระบบ ท่ีประกอบด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวและบริการท่ีนกัเดินทางใช้ ทุก
ความส าเร็จในการดงึดดู ให้บริการ และมอบความพงึพอใจให้แก่นกัท่องเท่ียวในแตล่ะส่วนมีความ
เก่ียวโยงกนั จุดหมายปลายทางต้องมีความเข้าใจในสิ่งท่ีจะได้รับและข้อควรเล่ียงตา่งๆ จากการ
ทอ่งเท่ียว เพ่ือน ามาร่างและพฒันาเป็นนโยบายการท่องเท่ียว ส าหรับจดุหมายปลายทางสามารถ
เข้าถึงกลุ่มคนในตลาด และใช้การตลาดเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียว การตลาด คือส่วนท่ี 4 

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=M4O867930343N.106&profile=main&uri=link=3100029@!14608@!3100001@!3100002&aspect=basic&menu=search&ri=4&source=202.28.16.20@!nidadb&term=Mill%2C+Robert+Christie.&index=
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ของระบบนี ้การท าแผนการตลาด จะต้องเลือกมาร์เก็ตติง้มิกซ์ท่ีเหมาะสม และช่องทางการจัด
จ าหนา่ย คือ ตวัชีว้ดัความส าเร็จหรือความล้มเหลวของจดุหมายปลายทาง   

 
2.1.6  ความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับธุรกิจต่างๆ 
Chuck (1984: 14) ได้แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกับ

ธุรกิจตา่งๆ ดงันี ้
2.1.6.1  ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกบันกัท่องเท่ียว เช่น โรงแรม บริษัทจดัน าเท่ียว 

ภตัตาคาร ร้านค้าปลีก สายการบนิ การขนสง่ภาคพืน้ดนิ  
2.1.6.2  ธุรกิจสนบัสนนุการทอ่งเท่ียว เชน่ ผู้ รับเหมาบริการด้านอาหาร ผู้ รับเหมา

บริการด้านซกัรีด ผู้จดัหาอาหาร บริษัททวัร์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ด้านการท่องเท่ียว บริษัทบริหารจดัการ
โรงแรม บริษัทวิจยัการทอ่งเท่ียว 

2.1.6.3  องค์กรพฒันาประกอบด้วย ผู้วางแผน หน่วยงานองรัฐ สถาบนัทางการ
เงิน บริษัทอสงัหาริมทรัพย์และ สถาบนัการศกึษา 

จากการการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวแล้วนัน้ หัวข้อต่อไปจะ
กล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกับความปลอดภัย ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับหวัข้อของงานวิจยัชิน้นีเ้พราะ เป็น
การศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว จึงจ า เป็นต้องศึกษา
และท าความเข้าใจในบริบทท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยั 
 
2.2  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
 

มีค าอยู่หลายค าท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับความปลอดภยั จากเอกสารการสอนชดุวิชา 
การบริหารความปลอดภยั เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์ (2534: 17) ได้ให้ความหมายของค าท่ีเก่ียวข้อง
กบัความปลอดภยัไว้ดงันี ้ 

ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะการท่ีปราศจากภัยหรือการพ้นภัย รวมไปถึงการ
ปราศจากซึง่อนัตราย การบาดเจ็บ การเส่ียงภยั หรือการสญูเสีย  

ภยั หมายถึง สภาวการณ์ท่ีมีแนวโน้มในการท่ีจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บขึน้กับบุคคลหรือ
สร้างความเสียหายตอ่ทรัพย์สิน วสัด ุหรือแม้กระทัง่กระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการ
ปฏิบตังิานของบคุคลตามปกต ิ

อนัตราย หมายถึง สภาวะท่ีเป็นอนัตรายท่ีมาจากภยั และระดบัความรุนแรงจะมากหรือ
น้อยนัน้จะขึน้อยูก่บัมาตรการในการป้องกนั  
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อบุตักิารณ์ หมายถึง เหตกุารณ์อนัไม่พึงปรารถนาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ ซึ่งจะมีผลก่อให้เกิด
การสญูเสีย 

อบุตัิเหต ุหมายถึง เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่คาดคิด ไม่ตัง้ใจท่ีจะให้เกิดขึน้ ไม่มีการวาง 
แผนไว้ล่วงหน้า ไม่สามารถควบคมุได้ และไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ และเม่ือเกิดอุบตัิเหตขุึน้แล้ว
ยอ่มมีผลให้เกิดความเสียหายตามมา 

วิจิตร บณุยะโหตระ (2530: 7) ได้ให้ความหมายของอบุตัิภยั ไว้ว่าหมายถึง เหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้โดยมิได้คาดคิดมาก่อน ไม่ได้ตัง้ใจให้เกิด เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็น
อนัตรายตอ่ร่างกายและจิตใจ และยงัน ามาซึง่การสญูเสียแกชี่วิตได้ และเขายงัให้ความหมายเก่ียว 
กบัอบุตัเิหต ุวา่หมายถึง เหตกุารณ์ท่ีอบุตัขิึน้ ซึง่อาจจะเป็นได้ทัง้เหตดีุและเหตรุ้าย  

นอกจากนีย้งัมีทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเป็นสมมตฐิานในการเกิดอบุตัภิยั ท่ีนา่สนใจดงันี ้
 
2.2.1  ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory)  
ทฤษฎีนีเ้ป็นของ Heinrich (1950: 11-14) ได้กล่าวไว้ว่า การบาดเจ็บและความเสีย หาย

ตา่งๆ นัน้เป็นผลท่ีสืบเน่ืองโดยตรงมาจากอบุตัภิยั ท่ีเป็นผลมาจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรืออยู่
ในสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ซึ่งเปรียบได้เหมือนกบัมีตวัโดมิโนวางเรียงใกล้กนัอยู่ 5 ตวั และเม่ือ
ตวัแรกล้มก็ยอ่มสง่ผลให้ตวัถดัๆ ไปล้มตามกนัไปด้วย ตวัโดมิโนทัง้ห้าตวันี ้ได้แก่ 

2.2.1.1 สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลงัของบคุคล ยกตวัอย่างเช่น สภาพครอบครัว 
ความเป็นอยู ่การศกึษาอบรม 

2.2.1.2 ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ทัศนคติต่อความ
ปลอดภยัท่ีไมถ่กูต้อง เป็นบคุลิกนิสยัเป็นคนชอบความเส่ียง หรือมกัง่าย 

2.2.1.3 การกระท าหรือสภาพการณ์ท่ีไมป่ลอดภยั 
2.2.1.4 อบุตัภิยั 
2.2.1.5 การบาดเจ็บหรือเสียหาย 

ซึ่งถ้าโดมิโน่ ตวัแรกล้มจะส่งผลถึงตวัถัดไปล้มตาม เป็นลูกโซ่ของอุบตัิเหตุ (Accident 
Chain) ดงันัน้ถ้าหากไม่อยากให้โดมิโนตวัท่ี 4 หรือไม่อยากให้เกิดอบุตัิเหตุขึน้ ก็ต้องไปน าตวัท่ี 3 
ออก  หรือการก าจัดการกระท าหรือสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภัยออกไป การบาดเจ็บและความ
เสียหายก็จะไม่เกิดขึน้ตามมา ส าหรับการท่ีจะป้องกนัแก้ไขโดมิโน่ตวัท่ี 1 คือสภาพแวดล้อมของ
สงัคมหรือภูมิหลงัของบคุคลนัน้ๆ หรือโดมิโน่ตวัท่ี 2 คือความบกพร่องผิดปกติของบคุคล นัน้เป็น
เร่ืองท่ีแก้ไขยาก เพราะเป็นสิ่งท่ีได้เกิดขึน้และถกูปลกูฝังจนเป็นคณุสมบตัสิ่วนบคุคลไปแล้ว 
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2.2.2  ทฤษฎีพลังงาน (Energy Cause Theory)  
Haddon (n.d. อ้างถึงใน เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์, 2534: 23-24) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นเร่ืองท่ีมี

ความสมด้วยเหตผุลท่ีจะสามารถอธิบายสาเหตแุห่งการบาดเจ็บ ท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่คาดคิดหรือ
โดยมิได้ตัง้ใจให้เกิดขึน้ ซึง่จะจดัอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 2 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้ประเภทท่ี 
1 ได้แก่ การบาดเจ็บท่ีเกิดจากการเกิดพลังงานท่ีมากระทบร่างกาย ในปริมาณท่ีสูงเกินกว่า
ร่างกายหรือส่วนใดของร่างกายจะรับตอ่แรงท่ีมากระทบนัน้ได้ (Injury Thresholds) ประเภทท่ี 2 
ได้แก่ การเกิดการแลกเปล่ียนพลงังานระหวา่งร่างกายหรือสว่นใดสว่นหนึ่งของร่างกายกบัแรงท่ีมา
กระทบในลกัษณะท่ีผิดปกติ (Abnormal Energy Exchange)จนท าให้เกิดการบาดเจ็บ ดงันัน้การ
บาดเจ็บ เร่ิมต้นด้วย การมีพลงังานท่ีก่อตวัขึน้ แตย่งัไม่มีการปล่อยพลงังานให้ปรากฏ เปรียบได้
กบัรถยนต์ท่ีติดเคร่ืองยนต์แต่ยงัไม่มีการขบัเคล่ือน ต่อมาจะปล่อยพลงังานออกมา เปรียบได้กับ
รถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนบนถนนแล้ว หากรถคนนัน้ขบัมาชนคน ถ้าชนเบาๆ ร่างกายทนตอ่แรงกระทบ
นัน้ได้ ก็จะไมมี่การบาดเจ็บ แตถ้่าหากวา่แรงกระทบนัน้สงูเกินกว่าท่ีร่างกายคนเราจะทนทานได้ ก็
จะเกิดการบาดเจ็บขึน้ 
 

2.2.3  ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของ บ๊อบ ฟีเรนซ์ (Firenze System     
Model)  

Firenze (n.d. อ้างถึงใน เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์, 2534: 23-24) ได้อธิบายถึงรูปแบบความ
ปลอดภยัว่าในการศกึษาสาเหตขุองอบุตัิเหตนุัน้จะต้องศกึษาองค์ประกอบทัง้ระบบ ซึ่งมีปฏิกิริยา
ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั โดยองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย คน (Man) เคร่ืองจกัร (Machine) 
และสิ่งแวดล้อม (Environment) แตล่ะองค์ประกอบมีความส าคญัตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุดงัตอ่ไปนี ้

 2.2.3.1  คนหรือผู้ปฏิบตัิงาน (Man) ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานจ าเป็นท่ีจะต้องตดัสินใจเลือก
วิธีปฏิบตัิอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายไปได้ แตใ่นการตดัสินใจท่ีจะด าเนินงานให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ในแต่ละครัง้นัน้ ย่อมมีความเส่ียงแอบแฝงอยู่ เสมอ ในการตัดสินใจของผู้  
ปฏิบตัิงานแต่ละครัง้จึงต้องมีข้อมูล (Information) ท่ีเพียงพอเพราะอาจท าเกิดการตดัสินใจท่ี
ผิดพลาดหรือท าให้มีความเส่ียงสงู จนอาจท าให้เกิดความล้มเหลวในการท างานท่ีอาจส่งผลให้เกิด
อบุตัเิหตตุามมาได้  

 2.2.3.2  อปุกรเคร่ืองจกัร (Machine) อปุกรณ์ท่ีใช้จะต้องมีความพร้อม ปราศจาก
ข้อผิดพลาด เพราะถ้าอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรได้รับการออกแบบมาไม่ถูกหลกั หรือขาดการบ ารุง
ดแูลรักษาท่ีดี จะมีส่วนท าให้กลไกการท างานของอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรท างานผิดพลาดได้ อัน
เป็นสาเหตท่ีุน ามาซึง่อบุตัเิหตไุด้ 
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2.2.3.3  สิ่งแวดล้อม (Environment) สภาพการในการท างานและสิ่งแวดล้อมใน
การท างานมีส่วนส าคญัต่อการเกิดความผิดพลาด ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อตวัของผู้ปฏิบตัิงาน 
และอปุกรณ์เคร่ืองจกัร จนเป็นสาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหตไุด้  

จากทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภยัของ บ๊อบ ฟีเรนซ์ ดงักล่าวนีมี้ความสอดคล้องกบั
ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอบุตัเิหตขุองกองทพับกสหรัฐอเมริกาดงันี ้
 

2.2.4  ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัตเิหตุ (กองทัพบกสหรัฐอเมริกา)  
กองทพับกสหรัฐอเมริกา (เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์, 2534: 25) กองทพับกสหรัฐอเมริกาได้

น าเสนอรูปแบบท่ีแสดงถึงการเกิดอบุตัเิหต ุซึง่สามารถสรุปได้ 3 ประการดงันี ้
 2.2.4.1  ความผิดพลาดของผู้ปฏิบตัิงาน (Human Error) ซึ่งเกิดจากการกระท าท่ี

ไม่ปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงาน จึงท าให้เกิดสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั โดยความผิดพลาดอาจ
เกิดมาจากความผิดพลาดทางร่างกาย ขาดการพฒันาฝึกอบรมท่ีเพียงพอ หรือเกิดจากการขาด
การกระตุ้นหรือแรงจงูในการท างาน 

 2.2.4.2  ความผิดพลาดในระบบ (System Error) ซึง่อาจเกิดจากการออกแบบมา
ไม่เหมาะสม เน่ืองมาจากนโยบายท่ีไม่เหมาะสมขององค์กร เช่น การประหยัด การเลือกใช้
เทคโนโลยี การดแูลบ ารุงรักษา หรือเป็นผลมาจากความล้มเหลวของการออกแบบมาไม่ถูกต้อง
ตามหลกัวิชาการ เป็นต้น 

 2.2.4.3  ความผิดพลาดในการบริหารจดัการ (Management Error) สาเหตอุาจ
เกิดจากความล้มเหลวของการบริหารจัดการ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ถูกต้อง ขาดการ
กระตุ้นหรือจูงใจในการปฏิบตัิงาน  การใช้เทคโนโลยี และมีระบบการท างานท่ีไม่เหมาะสม  เป็น
ต้น 

สรุปได้ว่าทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเป็นสมมติฐานในการเกิดอบุตัิภยัมีด้วยกนัหลายทฤษฎี อนัได้แก่  
ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภยัของ บ๊อบ ฟีเรนซ์ (Firenze 
System Model) และทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบตัิเหตุ (กองทพับกสหรัฐอเมริกา)  ซึ่งมีความ
เก่ียวข้องกบัการเกิดอบุตัภิยัทัง้สิน้  

ส าหรับในหวัข้อตอ่ไปจะกลา่วให้ทราบถึงองค์ประกอบของการสญูเสียจากอบุตัิภยั เพ่ือให้
ทราบถึงผลกระทบตอ่ความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้จากการเกิดอบุตัภิยั ดงันี ้
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2.3  องค์ประกอบของการสูญเสียจากอุบัตภิยั  
 

อบุตัิภยัเม่ือเกิดขึน้แล้ว ย่อมเป็นบอ่เกิดท่ีส าคญัท่ีน ามาซึ่งความสูญเสีย ทัง้ต่อตวัของผู้ ท่ี
ประสบภยัเอง และตอ่คนรอบข้าง วิจิตร บณุยะโหตระ (2530: 24) ได้กล่าวถึงความสญูเสียจาก
อบุตัภิยัวา่สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 

2.3.1  ความสูญเสียโดยตรง (Direct Loss)  
ความสญูเสียโดยตรง ได้แก่ คา่บริการฉกุเฉิน คา่รักษาส าหรับในโรงพยาบาล คา่ดแูลภาย

หลงัจากออกจากโรงพยาบาล คา่ใช้จ่ายส าหรับการฟืน้ฟูสภาพ คา่ชดเชยในระหว่างการเจ็บป่วย 
คา่ท าศพ คา่ชดเชยความพิการ คา่ใช้จา่ยเม่ือทรัพย์สินเสียหาย 

 
2.3.2  ความสูญเสียทางอ้อม (Indirect Loss)  
ความสูญเสียทางอ้อม เป็นค่าท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจเสียเวลา ในการในการช่วยเหลือ

ผู้บาดเจ็บและวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุมาของเหตกุารณ์ การหยุดชะงักชัว่คราวของโรงงานเพ่ือท่ีจะ
ชว่ยเหลือผู้บาดเจ็บ ผลิตภณัฑ์ท่ีต้องเสียหายในระหวา่งท่ีเคร่ืองจกัรได้หยดุท างาน การลงทนุท่ีสญู
เปล่าท่ีได้ให้การฝึกอบรมถ้าหากว่ามีการตายหรือพิการเกิดขึน้ การอนามยัแก่ผู้ตายและผู้พิการ 
การสูญเสียโอกาสของผู้ตายหรือผู้พิการท่ีจะสามารถหารายได้อีกต่อไป รวมไปถึงความสูญเสีย
จากการเจ็บปวด เศร้าโศกเสียใจ ของครอบครัวไปจนถึงผู้ เป็นท่ีรัก ซึง่มิอาจประเมินคา่ได้ 
 ดงันัน้ความสญูเสียท่ีมองเห็นโดยตรง มีคา่น้อยกว่าความสญูเสียทางอ้อมอย่างมากมาย 
เปรียบได้กับก้อนภูเขาน า้แข็งส่วนท่ีลอยขึน้มาพ้นน า้เพียงเล็กน้อย ดังนัน้เราจึงเห็นส่วนท่ีโผล่
ออกมาเพียงน้อยนิดเม่ือเปรียบเทียบกับส่วนท่ีจมอยู่ในน า้ และจากการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองนีท่ี้
ประเทศบราซิล จากทีมงานของมหาวิทยาลยัจอห์น ฮอพกินส์ ท่ีได้ผลการศึกษาออกมาว่าความ
สญูเสียโดยตรงนัน้มีเพียงร้อยละ 6 ของความสญูเสียทัง้หมดเทา่นัน้  
 กลา่วโดยสรุป อบุตัภิยัเม่ือเกิดขึน้แล้ว ยอ่มเป็นบอ่เกิดท่ีส าคญัท่ีน ามาซึ่งความสญูเสีย ไม่
วา่จะเป็นความสญูเสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งความสญูเสียทางตรงนัน้น้อยกว่าความสญูเสีย
สญูเสียทางอ้อม เพราะเน่ืองจากเม่ือเกิดเหตอุบุตัิภยัขึน้แล้ว จะมีความสญูเสียอ่ืนๆ  ท่ีมองไม่เห็น
ตามมาอีกมากมาย  

ล าดบัต่อไปนีจ้ะเป็นการน าเสนอปัจจยัท่ีก่อให้เกิดภัยอนัตรายต่อมนุษย์ เพ่ือให้ทราบถึง
สาเหตท่ีุมาของภยัอนัตรายตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ดงันี ้
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2.4  ปัจจัยที่ก่อให้เกดิภัยอันตรายต่อมนุษย์ 
  

ภยัอนัตรายท่ีเกิดขึน้กบัมนุษย์ในแต่ละครัง้นัน้ มีปัจจยัท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดความไม่ปลอด 

ภยัโดยมีสาเหตหุลกัๆ มาจาก 2 ประการ ดงันี ้(วิจิตร บณุยะโหตระ, 2530: 18) 
 
2.4.1  ปัจจัยท่ีเกิดจากพฤตกิรรมของมนุษย์  
ปัจจยัท่ีมีสาเหตเุกิดจากพฤตกิรรมของมนษุย์ ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ นิสยั และบคุคลิกภาพ 

เป็นต้น 
 
2.4.2  ปัจจัยท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย ที่เกิดจากธรรมชาติ 
ปัจจัยท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัย เกิดจากธรรมชาติ เช่น พายุ น า้ท่วม สตัว์ป่า 

โรคตา่งๆ และท่ีเกิดจากการท่ีมนษุย์ก่อให้เกิดขึน้ เชน่ อบุตัภิยั มลภาวะ เป็นต้น  

ซึ่งส าหรับเหตภุัยพิบตัิท่ีเกิดจากธรรมชาตินัน้มีสาเหตกุารเกิดมาจากหลายสาเหต ุโดยมี
ภยัท่ีเป็นสาเหตหุลกัๆ ดงันี ้(ศภุโชค นิจสนุกิจ, 2554: 28-51)    

2.4.2.1  แผน่ดนิไหว เกิดจากหลายสาเหตไุด้แก่  
1)  จากธรรมชาติ  ส่วนมากเกิดจากการสัน่สะเทือนของพืน้ดินจากการ

การปลดปล่อยพลงังานออกมาเพ่ือระบายความเครียดท่ีสะสมไว้อยู่ภายในโลก อย่างเฉียบพลนั 
โดยปกตเิกิดจากการเคล่ือนตวัของรอยเล่ือนในชัน้เปลือกโลก 

2)  การตกกระทบผิวโลกของอกุกาบาต แต่โอกาสในการเกิดขึน้มีความ
นา่จะเป็นน้อยครัง้ท่ีอาจเกิดขึน้ 

3)  จากการสร้างเข่ือนและอ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ เน่ืองจากน า้หนกัของ
น า้ในเข่ือนไปกระตุ้นให้เกิดการปลดปล่อยพลงังาน ท าให้เกิดพลงังานต้านในท่ีสะสมตวัอยู่ในชัน้
หิน สว่นมากมีศนูย์กลางในระดบัความลึกประมาณ 5-10 กิโลเมตร การเกิดแผ่นดินไหวลกัษณะนี ้
เคยเกิดขึน้ท่ีเข่ือนฮเูวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2488 เข่ือนการิบา ประเทศซิมบบัเว เม่ือ 
พ.ศ. 2506 และท่ีเข่ือนคอยนา่ประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2508 มีความรุนแรงขนาดถึง 6.5 ริกเตอร์ 
จนมีผู้ เสียชีวิตกวา่ 180 คน 

4)  การท าเหมืองแบบระดบัลกึ ซึง่จะมีการระเบิดหิน ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
สัน่สะเทือนขึน้ได้ 

5)  การสบูน า้ใต้ดนิขึน้มาใช้มากเกินไป  และรวมไปถึงการสบูน า้มนัและ
แก๊สธรรมชาติ ท่ีอาจส่งผลให้ชัน้หินท่ีรองรับเกิดการเคล่ือนตวั ซึ่งการสงัเกตพฤติกรรมของสตัว์
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หลายชนิดท่ีมีการรับรู้ถึงภยัก่อนเกิดเหตกุารณ์แผ่นดินไหว ให้สงัเกตจาก แมลงสาบจ านวนมาก
ออกมาวิ่งเพน่พา่น สนุขั เป็ดไก่ หม ูมีอาการต่ืนตกใจ หน ูงู วิ่งหนีออกมาจากรู ปลากระโดดขึน้มา
จากผิวน า้ 

2.4.2.2  อากาศร้อนจัด สาเหตุเกิดจากสภาวะคล่ืนความร้อนหรือท่ีเรียกว่า
อากาศร้อนจดัท่ีได้สะสมอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณหนึง่ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1)  แบบสะสมความร้อน จะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีท่ีสะสมความร้อนเป็นเวลา 
นาน มีอากาศแห้ง ลมนิ่ง ท าให้ความร้อนไม่มีการเคล่ือนท่ี และเม่ืออณุหภูมิสงูสะสมนานมากขึน้ 
จะท าให้เกิดเป็นคล่ืนความร้อนขึน้ และไอความร้อนจะสะสมกนัจนในท่ีสดุกลายมาเป็นคล่ืนความ
ร้อน 

2)  แบบพดัพาความร้อน คล่ืนความร้อนลกัษณะนี ้เกิดจากการท่ีลมแรง
ได้หอบความร้อนจากทะเลทรายไปยังเขตพืน้ท่ีหนาว ซึ่งเหตุการณ์ลกัษณะนีม้กัเกิดขึน้ในแถบ
ยโุรปท่ีได้รับความร้อนมาจากความแถบตะวนัออกกลางและแอฟริกา 

2.4.2.3  ไฟไหม้ หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากการขาดการควบคมุดแูล จนท าให้เกิดการ
ตดิตอ่ลกุลามไปยงับริเวณท่ีมีเชือ้เพลิง ภาวะนีจ้ะมีความรุนแรงมากขึน้ถ้าหากมีการหนนุเน่ืองของ
เชือ้เพลิง และจะยิ่งสร้างความสูญเสียให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโดยสถิติแล้ว เม่ือเกิดไฟไหม้
ภายใน 2 นาที จะส่งผลร้ายต่อร่างกายมนุษย์อย่างรุนแรง และหากผ่านไป 5 นาที จะส่งผลต่อ
อาคารบ้านเรือนให้ถกูเผาไหม้จนหมดทัง้หลงั เกิดจากสาเหตตุา่งๆ ดงันี ้

    1)  เกิดจากความตัง้ใจ เชน่ การลอบวางเพลิง การก่อวินาศกรรม เป็นต้น 
2)  เกิดจากความประมาท และขาดความระมดัระวงั 

2.4.2.4  พาย ุ มีสาเหตเุกิดจากสภาพบรรยากาศท่ีถกูรบกวน ในรูปแบบใดๆ ก็
ตาม  ท่ีท าให้มีผลกระทบตอ่พืน้โลก และท าให้มีสภาพอากาศท่ีรุนแรง พายชุนิดตา่งๆ จะมีช่ือเรียก
ท่ีแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บับริเวณพืน้ท่ีท่ีเกิดการก่อตวั เชน่ ไซโคลน เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่ น พายหุมนุเขต
ร้อน เป็นต้น ซึ่งส าหรับประเทศไทยพายหุมนุเขตร้อนท่ีมีผลกระทบตอ่ประเทศไทย (ประสิทธ์ิ ทีฆ
พุฒิ และศุภฤกษ์ ตณัศรีรัตนวงศ์, 2549: 166-172) โดยต าแหน่งท่ีตัง้ของประเทศไทยตัง้อยู่
ระหว่างแหล่งก าเนิดของพายุหมุนเขตร้อนทัง้สองด้าน ทัง้จากด้านตะวนัออกและตะวนัตก ทาง  
ด้านทิศตะวันออกของไทย คือ มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้ ส าหรับ
ตะวนัตก คือ อ่าวเบงกอลและทะเลอนัดามนั ดงันัน้ประเทศไทยจึงมีโอกาสท่ีจะได้รับอิทธิพลจาก
พายุทัง้สองด้าน ช่วงเวลาท่ีพายหุมุนเขตร้อนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในต้นเดือนพฤษภาคม 
พายุหมุนเขตร้อนท่ีก่อตวัในอ่าวเบงกอลจะเคล่ือนตวัเข้าสู่บงัคลาเทศและพม่า ส่งผลกระทบต่อ
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บริเวณด้านตะวนัตกของไทย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ระนอง กระบี่ ภูเก็ต ช่วงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน พายุหมุนเขตร้อนจะก่อตัวขึน้ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ แล้ว
เคล่ือนท่ีเข้ามาสู่ทะเลจีนใต้ เข้าสู่เวียดนาม หรืออ่าวตงัเก๋ีย และมีแนวโน้มในการเคล่ือนตวัเข้าสู่
ไทย ท าให้ส่งผลกระทบตอ่ภาคะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ในช่วงเดือนตลุาคม พายหุมุน
เขตร้อนจะเคล่ือนตวัมาจากทะเลจีนใต้เช่นกนั แตจ่ะอยู่ในระดบัท่ีต ่าลงมา และจะมีผลกระทบกบั
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จะมีหย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจีนใต้ตอนล่าง 
บางครัง้มีการทวีความรุนแรงขึน้เป็นพายหุมุนเขตร้อน และเคล่ือนตวัเข้ามาสู่บริเวณภาคใต้ของ
ไทย 

2.4.2.5  พายฟุ้าคะนอง เป็นพายท่ีุก่อท่ีเกิดจากการก่อตวัของเมฆท่ีเรียกว่า เมฆ
ควิมโูลนิมบสั นอกจากจะมีฝนและลมแรงแล้ว ยงัมีฟ้าแลบและฟ้าร้องร่วมด้วย ในฤดรู้อนของไทย
คือช่วงประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติ เรียกว่าพายุ
ฤดูร้อน  อันตรายท่ีเกิดจากพายุฟ้าคะนอง ได้แก่ มีลมแรง สร้างความเสียหาย แก่สิ่งปลูกสร้าง 
ต้นไม้ มีฝนตกหนกั อาจส่งผลให้เกิดน า้ท่วม และน า้ท่วมฉับพลนัในท่ีราบลุ่ม พืน้ท่ีต ่าและบริเวณ
เชิงเขา อาจเกิดลกูเห็บร่วมด้วย และ อาจมีฟ้าผา่ ซึง่จะท าลายชีวิตมนษุย์รวมไปถึงสตัว์ตา่งๆ ด้วย  

2.4.2.6  ดินโคลนถล่ม (ศภุโชค นิจสนุกิจ, 2554: 55) สาเหตเุกิดจากลกัษณะ
ของแผ่นดินท่ีมีความลาดเอียง มีการสะสมตวัของน า้ท่ีเกิดจากฝนตกหนัก เกิดจากแผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด รวมไปถึงการกระท าของมนุษย์ในการเปล่ียนแปลงสภาพพืน้ท่ี ท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของสภาพดินในลกัษณะการเหลวตวั และเคล่ือนท่ีแผ่ออกมาด้านข้าง จนท าให้เกิด
การพงัทลายของบริเวณไหลเ่ขา หรือพืน้ท่ีท่ีมีความลาดเอียง ไหลเป็นกระแสโคลนมาท าลายต้นไม้ 
และสิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สินได้  

2.4.2.7  ไฟไหม้ป่า เกิดจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้(ศภุโชค นิจสนุกิจ, 2554: 65)    
1)  เกิดจากไฟไหม้ป่าตามธรรมชาติ เช่น จากฟ้าผ่า ก่ิงไม้เกิดการเสียดสี 

ภเูขาไฟระเบดิ การกระทบกนัของก้อนหิน แสงแดดท่ีตกกระทบผลกึหิน แสงแดดท่ีส่องผ่านหยดน า้ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีในดนิของป่าพรุ การลกุไหม้ในตวัเองของสิ่งมีชีวิต 

2)  เกิดจากฝีมือมนษุย์ การท่ีไฟไหม้ป่าในประเทศท่ีก าลังพฒันาในเขต
ร้อนนัน้ สว่นใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนษุย์ จากสถิติไฟป่าทัง้สิน้ 73,630 ครัง้ ในปี 2528-
2542 ปรากฏวา่ มีสาเหตตุามธรรมชาต ิเพียง 4 ครัง้เทา่นัน้  
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2.4.2.8  น า้ป่าไหลหลาก (ประสิทธ์ิ ทีฆพฒุิ และศภุฤกษ์ ตณัศรีรัตนวงศ์, 2549: 
173) หมายถึง ลกัษณะการไหลบา่ของน า้ไปสู่ท่ีราบต ่าด้ายล่างอย่างรวดเร็ว สาเหตเุน่ืองมาจาก
การท่ีฝนตกหนกั หรืออาจตกตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน และท าความเสียหายให้กับสิ่งต่างๆ  ท่ีตัง้อยู่
ตามเส้นทางการไหลของน า้หรือตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา 

จงึกล่าวสรุปได้ว่า ภยัอนัตรายท่ีเกิดขึน้มีสาเหตหุลกัๆ มาจากสองปัจจยัด้วยกนัคือปัจจยั
ท่ีเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ ทกัษะ นิสยั และบคุคลิกภาพ เป็นต้น และปัจจยัท่ี
เกิดจากสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัยจากธรรมชาติ โดยต่อไปจะเป็นการน าเสนอการเฝ้าระวงั ลม ฟ้า 
อากาศ ดงัตอ่ไปนี ้
           
2.5  การเฝ้าระวังลม ฟ้า อากาศ 
  

ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุทัง้สองทิศทาง ทัง้จากมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ และ
มรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ท าให้มีผลตอ่ปริมาณน า้ฝนในประเทศ โดยช่วงเส่ียงภยัของภาคตา่งๆ
สามารถสรุปได้ดงันี ้(ประสิทธ์ิ ทีฆพฒุิ และศภุฤกษ์ ตณัศรีรัตนวงศ์, 2549: 192) 

2.5.1  ภาคเหนือ  ชว่งเส่ียงภยั คือ เดือนพฤษภาคม-กนัยายน  
2.5.2  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ชว่งเส่ียงภยัคือ เดือนสิงหาคม-ตลุาคม 
2.5.3  ภาคตะวนัออก  ชว่งเส่ียงภยัคือ เดือนพฤษภาคม-ตลุาคม 
2.5.4  ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก  ชว่งเส่ียงภยัคือ เดือนตลุาคม-ธนัวาคม 
2.5.5  ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก  ชว่งเส่ียงภยัคือ เดือนพฤษภาคม-ตลุาคม 
สรุปได้ว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทัง้สองทิศทาง ทัง้จากมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ และมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยช่วงเส่ียงภัยของภาคตา่งๆ  ดงักล่าวท่ีได้น าเสนอไว้
ข้างต้นจะชว่ยให้ภาคตา่งๆ ของประเทศไทยสามารถเตรียมพร้อมรับมือกบัปริมาณฝนในช่วงเดือน
ตา่งๆ ได้ และส าหรับหวัข้อต่อไปจะเป็นการน าเสนอแนวคิดเร่ืองการป้องกันและแก้ไขอุบตัิเหตุ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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2.6  แนวคิดเร่ืองการป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุ และหลักการปฏบิัตงิานของทมี 
      กู้ภัย   
 

การเตรียมการเพ่ือป้องกันอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้ล่วงหน้า เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีควรเตรียมไว้เพ่ือ
หลีกเล่ียงกบัภยั หรือรับมือกบัภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้  ซึ่งมีวิธีการในการป้องกนัและแก้ไขอบุตัิเหตุ
ตา่งๆ ได้แก่ (เดชา บญุค า้, 2533: 40-41) 
 

2.6.1  การป้องกันและแก้ไขอุบัตเิหตุ 
2.6.1.1  หลีกเล่ียงการสร้างอาคาร หรือสิ่งปลกูสร้าง ในบริเวณท่ีเป็นทางผ่าน

หรือหรือเป็นบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลจากลมพายหุมนุ หลีกเล่ียงการสร้างในบริเวณท่ีอาจเกิดปัญหา
ไฟป่าได้ง่าย หลีกเล่ียงการสร้างในบริเวณพืน้ท่ีตดิภเูขา หรือพืน้ท่ีท่ีมกัจะถกูน า้ทว่มเสมอๆ  

2.6.1.2  หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมในบริเวณท่ีอาจเกิดอบุตัิเหตไุด้ง่าย และไม่จดั
กิจกรรมท่ีมีความขดัแย้งกนัในบริเวณเดียวกนั 

2.6.1.3  ออกแบบสิ่งประกอบตา่งๆ ให้มีความเหมาะสมท่ีจะสามารถใช้งานได้ 
สามารถป้องกนัการพงัทลายของดิน มีการสร้างราวจบัป้องกนัการพลดัตก หรือป้องกนัการล่ืนล้ม
ได้ง่าย ก่อสร้างสิ่งท่ีช่วยกีดขวางการปีนป่ายในบริเวณท่ีเป็นอนัตราย มีการใช้วสัดท่ีุช่วยป้องกัน
การล่ืนล้ม ออกแบบระบบต่างๆ ให้เข้าใจได้ง่าย และจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น เช่น 
ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายบอกทาง ป้ายเตือน รวมถึงการออกแบบให้รถพยาบาล หรือรถดับเพลิง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

2.6.1.4  มีการจดัเก็บ บนัทึกข้อมลู และจดัเก็บสถิติการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภมูิอากาศ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การคาดการณ์ถึงภยัธรรมชาตท่ีิอาจเกิดขึน้ลว่งหน้าได้ 

2.6.1.5  มีระบบการประกาศเตือนนกัท่องเท่ียวให้ทราบล่วงหน้า เก่ียวกับช่วง
ฤดกูาลท่ีอาจเกิดภยัธรรมชาต ิในบางพืน้ท่ี หรือบางกรณีอาจงดการท ากิจกรรมทัง้หมดเลยก็ได้ 

2.6.1.6  มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ี และอบุตัเิหตุ ท่ีอาจจะเกิดขึน้
ได้ นอกจากนี ้ยงัมีการแจ้งข้อห้ามตา่งๆ รวมถึงแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น ท่ีนกัท่องเท่ียว
สามารถท าได้ในเบือ้งต้น 

2.6.1.7  ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีขนาดใหญ่ และมีนักท่องเท่ียวจ านวนมาก 
และห่างไกลจากพืน้ท่ีชุมชน ควรจดัให้มีหน่วยกู้ภัย และหน่วยพยาบาล เพ่ือรับมือกับเหตฉุกุเฉิน 
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ยกตวัอย่างเช่น กิจกรรมทางน า้ต้องมีเจ้าหน้าท่ีช่วยชีวิต สร้างทุ่นก าหนดขอบเขตการท ากิจกรรม 
มีทุน่บอกระดบัความลกึ บอกแนวการแลน่เรือ ก่อสร้างหอสงัเกตการณ์  

2.6.1.8  จดัเตรียมอปุกรณ์ช่วยชีวิต อย่างเช่น เสือ้ชชีูพ มาไว้ในสถานท่ีท่ีจ าเป็น 
เช่น เรือนแพ ในเรือ และบริเวณท่ีมีการท ากิจกรรมทางน า้ และจัดให้มีเรือติดเคร่ืองยนต์ หรือ
พาหนะไว้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือชว่ยชีวิต เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน 

สรุปได้วา่ในการป้องกนัภยัอนัตรายท่ีจะเกิดขึน้จะต้องมีการเตรียมการท่ีดี ทัง้ในด้านท าเล
ท่ีตัง้ของการสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง การหลีกเล่ียงการท ากิจกรรมในบริเวณท่ีอาจเกิด
อบุตัเิหตไุด้ง่าย การออกแบบสิ่งประกอบตา่งๆ ให้มีความเหมาะสม การจดัเก็บ บนัทึกข้อมลู และ
สถิติการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การสร้างระบบประกาศเตือนนักท่องเท่ียวให้ทราบ
ล่วงหน้า การประชาสัมพันธ์ข้อมูล การจัดให้มีหน่วยกู้ ภัย หรือหน่วยพยาบาล การจัดเตรียม
อุปกรณ์ช่วยชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านีจ้ะช่วยป้องกันแก้ไขภัยอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ และลดความ
รุนแรง หรือความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินลงได้ และส าหรับหวัข้อต่อไปจะเป็นการน าเสนอ
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบตังิานของทีมกู้ภยั ดงัตอ่ไปนี ้

 
2.6.2  หลักการปฏิบัตงิานของทีมกู้ภัย   
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ ท่ีประสบภัยในสภาวการณ์ฉุกเฉินให้ประสบความส าเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดีนัน้ ทีมกู้ ภัยหรือทีมผู้ ท่ีเข้าไปช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบภัยมีสิ่งท่ีควรค านึงถึงหลาย
ประการ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองเป็นอันดับแรก และสามารถให้การช่วยเหลือ
ผู้ ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย ทีมกู้ ภัยจึงต้องมีหลักการ ในการท างาน ซึ่งหลักการในการ
ด าเนินการในการกู้ภยั (ส านกัส่งเสริมการป้องกนัสาธารณภยั, ม.ป.ป.: 19-96) ควรค านึงถึงสิ่ง
ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

2.6.2.1  สิ่งท่ีต้องค านงึถึงความปลอดภยัในจดุเกิดเหต ุได้แก่  
1)  ภยัซึง่มาจากอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือในการกู้ภยั  
2)  ภยัจากการลกัทรัพย์  
3)  ความเหน่ือยล้าเน่ืองจากการปฏิบตังิานท่ีมีความยากล าบาก  
4)  ความไมคุ่้นเคยกบัพืน้ท่ีปฏิบตังิาน  

5)  การปฏิบตังิานในพืน้ท่ีจ ากดัหรือคบัแคบ  
6)  การปฏิบตังิานในต าแหนง่ท่ีมีโครงสร้างไมม่ัน่คง  
7)  ภาวะท่ีเส่ียงตอ่ ฝุ่ น ควนั และไฟไหม้อยา่งรุนแรง  
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8)  ปัญหาอบุตัเิหตซุ า้ซ้อน  

9)  น า้และอากาศสกปรกหรือเป็นพิษ 
2.6.2.2  หลกัในการท างานให้ปลอดภยั ได้แก่  

1)  ต้องเลือกใช้อปุกรณ์ให้เหมาะสมกบังานท่ีท า  
2)  ผู้ชว่ยเหลือต้องมีอปุกรณ์ป้องกนัตนเอง  
3)  จะต้องมีการสบัเปล่ียนการท างาน 

2.6.2.3  หลกัการใช้เชือกกู้ภัย เชือกเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐาน ท่ีมีความส าคญัอย่าง
มากในการปฏิบตัิงานของทีมกู้ ภัย ดงันัน้นักกู้ ภัยจะต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้ท่ีถูกต้อง เข้าใจคุณ 
ลกัษณะ วิธีการเก็บรักษา และข้อควรระวังในการใช้เชือกด้วย  โดยวิธีการใช้และบ ารุงรักษา 
จะต้อง  

1)  เลือกใช้เชือกให้เหมาะสมกบัขนาดของวตัถ ุ 
2)  เลือกใช้เชือกให้เหมาะสมกบัประเภทของงานท่ีจะใช้ ยกตวัอย่างเช่น 

ใช้เพ่ือการยกของ หรือใช้เพ่ือการโรยตวั  
3)  หลีกเล่ียงการพนัเชือก หรือการพาดไว้กบัของมีคม  
4)  เม่ือใช้งานเสร็จแล้ว แก้ปมออกให้หมด  
5)  ต้องท าให้เชือกแห้งสนิท ก่อนท่ีจะเก็บเข้าท่ี โดยสถานท่ีเก็บต้องมี

อากาศโปร่ง ถ่ายเทสะดวก ไมอ่บัชืน้  
6)  ไมเ่ก็บเชือกไว้ใกล้กบัวตัถท่ีุมี กรด ดา่ง และเกลือ  
7)  ไมจ่ดัวางเชือกทบัซ้อนเป็นจ านวนหลายๆ ชัน้ 

2.6.2.4  หลักการใช้วิทยุส่ือสาร ในปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารโดยการใช้วิทยุส่ือ 
สารคมนาคม เป็นการตดิตอ่รูปแบบหนึง่ท่ีใช้งานง่าย รวดเร็ว และยงัประหยดัอีกด้วย ผู้ ท่ีจะใช้วิทยุ
ส่ือสารจ าเป็นจะต้องมีความรู้เก่ียวกับการใช้งาน และกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจ
เป็นอยา่งด ีดงันัน้หลกัปฏิบตัใินการตดิตอ่ส่ือสาร ควรเป็นไปดงันี ้ 

1)  จะต้องท าการจดบนัทึกหรือมีการเตรียมข้อความท่ีจะพดูไว้ล่วงหน้า
ก่อน เพ่ือความรวดเร็วหรือเพ่ือการทวงถาม และเพ่ือไว้เป็นหลกัฐานในการติดตอ่ของสถานีตนเอง
ด้วย  

2)  ข้อความท่ีพดู จะต้องสัน้ กะทดัรัด มีความชดัเจน 

3)  ก่อนพดูต้องฟังก่อนวา่ขา่ยส่ือสารก าลงัว่างอยู่หรือไม่ เพ่ือท่ีจะไม่เป็น
การรบกวนการส่ือสารของสถานีอ่ืนๆ และต้องใช้ช่ือนามเรียกขานท่ีก าหนดให้เพียงเทา่นัน้  
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4)  ท าการตรวจสอบนามเรียกขานของหน่วยงานหรือบุคคลท่ีจะท าการ
ตดิตอ่ส่ือสารกบัเขาก่อน  

5)  ในการเรียกขานหรือการตอบการเรียก ต้องปฏิบตัิตามระเบียบการ
ปฏิบตัขิองขา่ยการส่ือสารเทา่นัน้ และส าหรับการพกพาเคร่ืองวิทยคุมนาคม ควรค านงึถึง  

(1)  วิทยส่ืุอสารใช้ได้กบัเฉพาะพืน้ท่ีท่ีได้รับอนญุาตเทา่นัน้  
(2)  ในการพกพาเคร่ืองวิทยชุนิดมือถือ จะต้องมีใบอนญุาตติดตวัไป

ด้วย หรือถ่ายเอกสารส าเนา และรับรองส าเนาตดิตวัไว้ด้วย  
(3)  ในกรณีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีขอท าการตรวจสอบใดๆ ควรให้ความร่วม 

มือโดยสภุาพ  
2.6.2.5  เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการกู้ภยั มีอยู่หลายชนิดและหลายประเภท

ด้วยกนั การเลือกน ามาใช้งานนัน้ จะขึน้อยู่กบัภยัพิบตัิท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นภยัพิบตัิแบบใด เคร่ืองมือก็
จะแตกตา่งกนัออกไปตามภยัท่ีเกิดขึน้ โดยชดุเคร่ืองมือของทีมกู้ภยัหรือหน่วยเผชิญเหตนุัน้ ควรจะ
ประกอบไปด้วย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2550: 92-93)  

1)  ชดุปฐมพยาบาล  
2)  ชดุเปลพยาบาล อาจจะเป็นเปลตกัหรือเปลแบบพบัได้  

3)  เคร่ืองส าหรับตดั  
4)  เคร่ืองถ่าง  
5)  แมแ่รงค า้ยนั  
6)  เคร่ืองต้นก าลงัไฮดรอลิค  
7)  เคร่ืองดบัเพลิงแบบผงเคมีแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์  
8)  เชือกชว่ยชีวิต พร้อมทัง้รอกและอปุกรณ์เสริม  
9)  เชือกมะนิลา  
10)  มีดชนิดท่ีเป็นแบบใบมีดรูปตวัวี  
11)  ขวานส าหรับกู้ภยั  
12)  ค้อน  
13)  เล่ือยยนต์  
14)  บนัได  
15)  เคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิงชนิดเล็ก  
16)  อปุกรณ์ท่ีเป็นไฟสอ่งสวา่ง  
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17)  ชดุแตง่กายส าหรับการปฏิบตังิานกู้ภยั 

2.6.2.6  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการค้นหาและการกู้ภยั ในการค้นหาผู้ ท่ีประสบ
ภยัหรือการกู้ภยันัน้  มีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหนว่ยงานด้วยกนัท่ีสามารถประสานงานเพ่ือช่วย
ปฏิบตัิงานกู้ ภัยร่วมกัน หรือสามารถให้การช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตฉุุกเฉินขึน้ได้ โดยหน่วยงานท่ีมี
ผู้ เช่ียวชาญด้านสาธารณภยั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2550: 85)  มีดงันี ้ 

1)  กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
2)  ศนูย์อบุตัภิยักรุงเทพมหานคร 
3)  กรมโรงงานอตุสาหกรรม  
4)  กรมควบคมุมลพิษ  
5)  ต ารวจทางดว่น  
6)  ต ารวจทางหลวง  
7)  สถานีต ารวจ  
8)  ศนูย์นเรนทร  
9)  สถานีดบัเพลิง  
10)  ศนูย์บริการขา่วอากาศ  
11)  ศนูย์ปลอดภยัคมนาคม 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ในการกู้ภัยนัน้ยงัจ าเป็นท่ีจะต้องมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการ
กู้ภัย เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้การปฏิบตัิการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาใน
การท างาน และชว่ยให้มีความปลอดภยัแก่ผู้ปฏิบตัิงานและผู้ ได้รับความช่วยเหลือมากขึน้ และใน
การเผชิญกบัเหตอุบุตัิภยันัน้ไม่สามารถท่ีจะคาดการณ์ได้ว่าเหตกุารณ์ใดจะเกิดขึน้เม่ือใด แตก่าร
เตรียมการรับมือเพ่ือท่ีจะเผชิญเหตนุัน้เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้การท างานในขณะท่ีมีเหตฉุุกเฉินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ดงันัน้ทีมกู้ภยัจึงควรมีการจดัเตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ในการกู้ภัยไว้
หลายประเภท เพ่ือน ามาใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั และสามารถน ามาใช้ช่วยเหลือได้ทนัท่วง 
ที และการมีข้อมลูในการตดิตอ่ประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือ หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วย 
งานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านสาธารณภัย จะช่วยให้การปฏิบตัิงานมีก าลังคน มีก าลัง
เคร่ืองมือในการเข้าชว่ยเหลือท่ีเพียงพอ และท าให้การปฏิบตังิานมีความปลอดภยัและเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมากขึน้ 
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2.7  การก าหนดแผนงานความปลอดภัย  
 
 การเตรียมการไว้ล่วงหน้าส าหรับการปฏิบตัิเพ่ือรักษาความปลอดภยั ถือเป็นกระบวนการ
หนึ่งในงานบริหารความปลอดภัย ซึ่งเป็นการก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้มีการน าไปสู่
การปฏิบตักิารให้ส าส าเร็จลลุว่งไปตามแผนงานนัน้  

ในกระบวนการบริหารเก่ียวกับการวางแผนงาน (เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์, 2534: 74-75) 
ประกอบด้วยส่วนส าคญั 3 ส่วนท่ีต้องมีการปฏิบตัิเป็นขัน้อย่างตอ่เน่ือง ซึ่งจะละเว้นส่วนหนึ่งส่วน
ใดไม่ได้ คือ ขัน้การวางแผน ขัน้ปฏิบตัิตามแผน และขัน้ตรวจสอบปรับปรุงแผน ซึ่งในส่วนของวิธี 
การด าเนินการเก่ียวกบัการวางแผนนัน้ มีหลกัใหญ่ๆ ในการด าเนินการเป็นขัน้ๆ 3 ประการดงันี ้

 
2.7.1  การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ส าหรับการวางแผน  
มีการด าเนินการตรวจสอบวตัถปุระสงค์อีกครัง้วา่มีความเหมาะสมหรือไม่เพียงไร โดยการ

พิจารณาจากความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ขององค์กร สามารถท่ีจะปฏิบตัิได้จริง และได้รับ
ความร่วมมือ มีความเหมาะสมแก่เวลาและโอกาส และไมข่ดัตอ่ข้อกฎหมายใดๆ 

 
2.7.2  ศึกษาวิเคราะห์ถงึสถานการณ์เก่ียวกับความปลอดภัยท่ีเป็นอยู่อย่าง 
        ละเอียด 
เพ่ือท่ีจะน าข้อมูลเหล่านีม้าใช้ในการวางแผน และยงัเป็นการวิเคราะห์ปัญหาตา่งๆ จาก

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบนัเพ่ือช่วยให้คาดการณ์อนาคตได้ รวมไปถึงการวิเคราะห์เก่ียวกับ 
คน วสัดเุคร่ืองมือ และงบประมาณ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินการด้วย 

 
2.7.3  การลงมือก าหนดแผน  
โดยการเร่ิมพิจารณาเร่ืองท่ีจะด าเนินการตามล าดบัความ ส าคญัก่อนหลงั โดยทัว่ไปแล้ว

เร่ืองท่ีมีความส าคญัมากๆ มกัจะเป็นเร่ืองท่ีมีความเส่ียงภยัและเก่ียวกบัความสูญเสีย ซึ่งในขณะ
วางแผนควรพิจารณาสิ่งตา่งๆ ประกอบด้วย เช่น วตัถุ ประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตัง้แตต้่น 
สถานการณ์ความปลอดภยัท่ีเป็นอยู ่จะต้องกระท าอะไรบ้างจงึจะบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ และต้อง
ใช้ปัจจยัใดบ้างและใช้เท่าใด เช่น คน เงิน เคร่ืองมือ วสัดอุปุกรณ์ เวลา สถานท่ีปฏิบตัิการ และวิธี
ท่ีจะใช้ในการปฏิบตัิอย่างไร ซึ่งในหน่วยงานท่ีจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ควรมี
ลกัษณะดงันี ้
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 2.7.3.1   มีผู้บริหารระดบัสูงสุดให้ความส าคญั หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง 
แผน 

 2.7.3.2   ฝ่ายงานด้านบริหารความปลอดภยั มีการจดัแบง่งานไว้อย่างเหมาะสมตาม
แผน 

 2.7.3.3  ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับแผนงาน เช่น วิธีการ การประเมิน และการ
ควบคมุอนัตราย 

 2.7.3.4   มีการคดัเลือกบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามารับผิดชอบในแผนงาน 
 2.7.3.5    จดัการประชมุ และซกัซ้อมการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผน เพ่ือไม่ให้เกิดการ

ท างานท่ีซ า้ซ้อนกนั และเพ่ือสร้างความร่วมมือลดข้อขดัแย้ง 
 2.7.3.6    มีการติดตามดแูลการปฏิบตัิงานตามแผน และรายงานผลต่อบงัคบับญัชา

สม ่าเสมอ 
 2.7.3.7   จดัอบรมผู้ปฏิบตังิาน เพ่ือให้ปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบได้อยา่งถกูต้อง 
 2.7.3.8    ได้รับการสนบัสนนุจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 2.7.3.9    ทุกคนทราบหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน และมีวิธีการก าหนดถึงวิธีการ

ประเมินในหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานด้วย 
 2.7.3.10    มีระบบเฝ้าระวงั หรือการตรวจสอบการปฏิบตังิาน 
 2.7.3.11   ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเหมาะสม เช่น เวลา เงิน บุคลากร 

เป็นต้น 
กล่าวโดยสรุป การก าหนดแผนงานด้านความปลอดภัยนัน้ เปรียบเสมือนการท างานท่ีมี

เข็มทิศหรือมีแนวทางในการปฏิบตั ิซึง่จะท าให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินการน้อยลง ไม่ต้อง
ใช้ก าลังคน เวลา และงบประมาณอย่างสิน้เปลืองอีกด้วย  โดยในการวางแผนนัน้เร่ิมจากการ
ก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ส าหรับการวางแผน ศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์เก่ียวกับ
ความปลอดภยัท่ีเป็นอยูอ่ยา่งละเอียด เพ่ือท่ีจะน าข้อมลูเหลา่นีม้าใช้ในการวางแผน และการลงมือ
ก าหนดแผน โดยการเร่ิมพิจารณาเร่ืองท่ีจะด าเนินการตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงั ส าหรับใน
หวัข้อตอ่ไปจะเป็นการน าเสนอในเร่ืองหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการค้นหาและการกู้ภยั ดงัตอ่ไปนี  ้
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2.8  แนวคิดเร่ืองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
 

ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว (ราณี อิสิชยักลุ, 2544: 226) หมายถึง ความปลอดภยั
ของนักท่องเท่ียวทัง้ในด้านของชีวิตและทรัพย์สิน ดังนัน้ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
นกัทอ่งเท่ียวจึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวใช้พิจารณาเพ่ือท่ีจะเลือกเดินทางท่องเท่ียว หาก
แหล่งท่องเท่ียวมีการจดัการด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมท่ีจะสร้างความมัน่ใจ
ให้กับนกัท่องเท่ียว ท าให้นกัท่องเท่ียวมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ก่อเกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนและท้องถ่ิน
ตามมา 
 แนวคิดเร่ืองความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ได้มีนักคิดหลายท่านได้ท่ีกล่าวถึงเร่ื องนี ้
เอาไว้ดงันี ้บพุผา คมุมานนท์ (2528: 71-74) กล่าวถึงการให้ความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียวว่า 
การท่องเท่ียวประเภทท่ีไม่สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ  
นกัทอ่งเท่ียวได้ นกัท่องเท่ียวก็จะไม่ยอมเส่ียงเข้ามาท่องเท่ียวอย่างแน่นอน และจากบทความของ 
พจัน์พิตตา ศรีสมพงษ์ (2551: 295) ได้กล่าวว่าปัญหาเร่ืองความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็น
ปัญหาท่ีได้รับความสนใจจากทัง้ภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากทุกฝ่ายตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะ
ส่งผลต่อรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ ท่ีมี ส่วน
เก่ียวข้องตา่งๆ ต้องมีความรู้และความเข้าใจในปัญหาความปลอดภยัท่ีอาจเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียว 
นอกจากนีย้งัได้กลา่วอีกวา่ ความส าคญัของความปลอดภยัเป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรกในการป้องกนั
อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและตวันกัท่องเท่ียวเองควร
ตระหนกัถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะความปลอดภยัเป็นสิ่งท่ีมนษุย์พึงปรารถนา
ตามธรรมชาติ ท่ีทุกคนจะต้องพยายามหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดขึน้กับตนเอง ซึ่งหากทุกหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้ความส าคญักบัความปลอดภยัโดยการให้บริการท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยมากขึน้ 
ผลท่ีตามมานัน่ก็คือนกัท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกมัน่ใจเม่ือเดินทางมาในแหล่งท่องเท่ียว อนัจะเป็น
การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีด้านการท่องเท่ียว ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องรู้ถึงปัจจยัสนบัสนนุให้
เกิดความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือท่ีจะสามารถดูแลความปลอดภัยท่ีเกิดขึน้กับตวันกัท่อง 
เท่ียวได้  

การท่ีนักท่องเท่ียวจะมีการตดัสินใจ เดินทางท่องเท่ียว ตวัของนักท่องเท่ียวจะต้องเกิด
ความมัน่ใจก่อนวา่การเดนิทางนัน้ต้องมีความปลอดภยั หรือแหลง่ทอ่งเท่ียวจดุหมายปลายทางนัน้
จะต้องปลอดภยั (ศรัญยา วรากลุวิทย์, 2546: 211-212) การเดินทางจะเกิดขึน้ไม่ได้หากนกัท่อง 
เท่ียวรู้สึกว่ามีอนัตราย ดงันัน้ หากแหล่งท่องเท่ียวมีโจรชุกชุม มีอาชญากรรมมาก นกัท่องเท่ียวก็
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จะไมเ่ดนิทางไป  ยกตวัอยา่งในสมยัของอาณาจกัรโรมนั อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวได้มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว แผ่ไปทัว่ทัง้อาณาจกัร เน่ืองจากมีความมัน่คงในด้านการทหาร เศรษฐกิจ การเมือง 
จึงท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง จึงท าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวภายใน
อาณาจกัรโรมนัมีความเฟ่ืองฟู นอกจากนีใ้นกรณีท่ีมีภาวะการสงคราม เช่น สงครามโลกครัง้ท่ี 1 
และ 2 สงครามอ่าวเปอร์เซีย ท าให้การท่องเท่ียวต้องหยดุชะงัก นกัท่องเท่ียวไม่ต้องการเดินทาง 
เพราะรู้สกึถึงความไมป่ลอดภยั 

อาจกล่าวได้ว่า ความปลอดภัยมีความส าคญัต่อภาคการท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง จึ งเป็น
ปัจจยัแรกๆ นกัทอ่งเท่ียวจะใช้เป็นข้อมลูส าหรับการตดัสินใจท่ีจะเดนิทางทอ่งเท่ียว 

 
2.8.1  ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
พจัน์พิตตา ศรีสมพงษ์ (2551: 299-300) ได้อธิบายถึงปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้เกิดความ

ปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว ไว้ดงันี ้
2.8.1.1  นกัท่องเท่ียว มีความพร้อมด้านสขุภาพ ท าความเข้าใจในกฎเกณฑ์และ

ข้อควรปฏิบตัอิยา่งมีวินยั และเดนิทางทอ่งเท่ียวอยา่งไมป่ระมาท 
2.8.1.2  การคมนาคมขนส่ง สุขภาพของผู้ขับข่ีต้องมีความพร้อม ผู้ขบัข่ีต้องมี

ความช านาญ มีระเบียบ และหมัน่ตรวจตราสภาพของพาหนะอยา่งสม ่าเสมอ 
2.8.1.3  สถานท่ีพกัแรม ต้องมีความมัน่คงปลอดภยั มีระบบการเตือนภยั และมี

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 
2.8.1.4  สถานท่ีท่องเท่ียว ควรมีระบบท่ีช่วยอ านวยความปลอดภัย มีป้ายบอก

ทาง ป้ายส่ือความหมายท่ีมีความชดัเจน จดัสภาพภมูิทศัน์ให้มีความสะอาด มีความสะดวก และมี
ความปลอดภยั สิ่งปลกูสร้างตา่งๆ ต้องมีความมัน่คงแข็งแรงไม่เส่ียงตอ่การหกัพงั จดัให้มีอปุกรณ์
ในการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เช่น เสือ้ชูชีพ ห่วงยาง เชือก เป็นต้น โดยจัดเตรียมไว้ในท่ีท่ี
สามารถน าออกมาใช้ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว 

2.8.1.5  การให้บริการของบริษัทน าเท่ียว ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก มีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ ไม่โก่งราคานักท่องเท่ียว หรือหลอกขายสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ  พร้อมให้ 
บริการและอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวเป็นอย่างดี 

2.8.1.6  เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ มีความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี ปฏิบตังิานอยา่งจริงจงั และมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความปลอดภยั 

 
 



31 

 

2.8.2  ปัญหาที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่ปลอดภัย  
 ปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว คือ ความปลอดภัยของนกัท่อง 

เท่ียว ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ (ศรัญยา     
วรากลุวิทย์, 2546: 212-214) ซึง่สาเหตขุองปัญหาความไมป่ลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวมีดงันี ้ 

2.8.2.1  ปัญหาวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัระหว่างชนชาติ รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของนักท่องเท่ียวและประชาชนในท้องถ่ิน มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความไมเ่ข้าใจซึง่กนัและกนั จนท าให้เกิดความไมพ่อใจของประชาชนในท้องถ่ิน จึงส่งผล
ตอ่การให้บริการตอ่นกัท่องเท่ียว 

2.8.2.2  รถรับจ้างทัว่ไป อาจมีปัญหาการท่ีรถรับจ้างไม่มีมิเตอร์ การโก่งราคาคา่
โดยสาร การสง่นกัทอ่งเท่ียวเฉพาะท่ี ความไม่เข้าใจกนัในการส่ือสารเร่ืองการตอ่ราคา หรือคา่จ้าง 
ซึง่อาจท าให้นกัทอ่งเท่ียวรู้สกึวา่ตนเองเสียเปรียบและอาจเกิดความไมป่ระทบัใจได้ 

2.8.2.3  ปัญหาการก่อความเดือดร้อนร าคาญ เช่น การตือ้หรือยือ้แย่งผู้ โดยสาร
ให้มาใช้บริการหรือยดัเยียดให้ซือ้สินค้าของตนเอง จนอาจเกิดการทะเลาะกันเอง และก่อความ
เดือดร้อนร าคาญให้แก่นกัท่องเท่ียว 

2.8.2.4  ปัญหาทรัพย์สินสญูหาย ปัญหานีม้กัจะเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
โดยล าพงั และความไมร่ะมดัระวงัของนกัทอ่งเท่ียวเอง  

2.8.2.5  ปัญหาการลกัทรัพย์ ปัญหานีม้กัเกิดขึน้ตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีระเบียบ
ว่าด้วยการถอดรองเท้าไว้ด้านนอกก่อนเข้าชมสถานท่ีนัน้ๆ ท าให้เหล่ามิจฉาชีพใช้โอกาสนีใ้นการ
ขโมยรองเท้านกัทอ่งเท่ียว 

2.8.2.6  ปัญหาการฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ ปัญหานีอ้าจเกิดขึน้ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียว
ก าลงัข่ีจกัรยานท่ีใส่กระเป๋าทรัพย์สินไว้ในตะกร้าด้านหน้าของรถ หรือก าลงัเดินท่องเท่ียวภายใน
ชมุชน  

2.8.2.7  ปัญหาความนิยมของนกัท่องเท่ียวในการอาศยัหนงัสือน าเท่ียว  ซึ่งหนงั 
สือเลม่นัน้อาจมีการจดัพิมพ์มานานแล้ว และใช้ข้อมลูในหนงัสือนัน้และไปเข้าพกัในโรงแรมท่ีไม่มี
มาตรการในการรักษาความปลอดภยั อาจท าให้ทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวสญูหายในโรงแรม หรือ
เกิดการหลงทาง  

2.8.2.8  ปัญหายาเสพติด ท่ีมีการแอบแฝงเข้ามาของพ่อค้ายาเสพติดในคราบ
ของนกัทอ่งเท่ียว หรือเดินทางมาเพ่ือเสพสารเสพติด ซึ่งล้วนแล้วแตจ่ะก่อให้เกิดปัญหาตา่งๆ ตาม 
มาทัง้สิน้ เชน่ การทะเลาะวิวาท และคดีอาญาตา่งๆ 
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2.8.2.9  มคัคเุทศก์นอกกฎหมาย ซึง่มคัคเุทศก์ทกุคนจะต้องมีใบอนญุาตการประ 
กอบอาชีพมคัคเุทศก์ และตดิบตัรขณะปฏิบตังิานน าเท่ียวด้วย 

2.8.2.10  การฆาตกรรม คดีลกัษณะนีถื้อเป็นคดีท่ีรุนแรงและครึกโครมเป็นอย่าง
มาก และเป็นท่ีสนใจของบรรดาส่ือมวลชนท่ีจะกระจายข่าวสารนีท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ท าให้เสียภาพพจน์ ซึง่ปัญหานีอ้าจเกิดจากการลกัทรัพย์ ทะเลาะวิวาท ข่มขืน หรือขดัผลประโยชน์
กนั 

2.8.2.11  การหลอกลวง ปัญหานีอ้าจเกิดขึน้ในการซือ้ขายอญัมณีในราคาท่ีเกิน
ความเป็นจริง การน าอญัมณีปลอมมาหลอกขาย  การท่ีบริษัทน าเท่ียวไม่ท าตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กนัไว้ในเบือ้งต้น และทิง้นกัทอ่งเท่ียว  

2.8.2.12  กลุ่มต้มตุน๋ ปัญหาชายประเภทสองหรือผู้หญิงบางจ าพวกท่ีหลอกลวง
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยการชวนไปด่ืมเหล้าท่ีใส่ยาสลบลงไป ท าให้นักท่องเท่ียวหมดสต ิ
แล้วท าการปลดทรัพย์สินมีคา่ของนกัท่องเท่ียวหลบหนีไป  

2.8.2.13  สถานเริงรมย์ สถานท่ีเหล่านีเ้ป็นแหล่งรวมของหญิงบริการ การแสดง
โชว์ต่างๆ และยงัเป็นแหล่งท่ีสร้างปัญหาให้แก่นกัท่องเท่ียว เช่น การกรรโชคทรัพย์ของนักท่อง 
เท่ียว เพ่ือเป็นคา่เคร่ืองดื่มราคาแพงๆ หากนกัทอ่งเท่ียวขดัขืนไมย่อมจา่ย จะถกูรุมท าร้ายได้ 

2.8.2.14  ภาษาท่ีใช้  นกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัประเทศไทย
มกัมีปัญหาเร่ืองภาษา เน่ืองจากนกัทอ่งเท่ียวไมส่ามารถพดูภาษาไทยได้ และเจ้าบ้านคนไทยก็พดู
ภาษาตา่งประเทศได้น้อยเชน่กนั อาจท าให้การส่ือสารเข้าใจกนัยาก 

นอกจากนีย้งัมีการจดัแบง่ปัญหาความไม่ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว เป็นรูปแบบ
อ่ืนๆ ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้

 
2.8.3 ความไม่ปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 
นกัท่องเท่ียวอาจจะประสบภยัจากความไม่ปลอดภยัหลายประการดงันี  ้ (ราณี อิสิชยักลุ, 

2544: 226-227) 
2.8.3.1  อาชญากรรม หมายถึง ปัญหาจากโจรผู้ ร้ายท่ีอาจก่ออนัตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียว เช่น การล้วงกระเป๋าหรือวิ่งราวทรัพย์ การรังควานของพ่อค้าแม่ค้า
หาบเร่ การท าร้ายร่างกายนกัทอ่งเท่ียว การสงัหารนกัทอ่งเท่ียว 

2.8.3.2  การประสบอุบตัิเหต ุอบุตัิเหตเุป็นผลเน่ืองมาจากความประมาท ขาด
ความระมดัระวงัรอบคอบ ในการประกอบกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ทัง้เหตท่ีุเกิดจากผู้ประกอบ  
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การหรือผู้ ให้บริการ เช่น เกิดจากพนกังานขบัข่ียานพาหนะ และในส่วนท่ีเกิดจากตวัของนกัท่อง 
เท่ียวเอง เชน่ การปีนป่ายภเูขา การปีนน า้ตก การวา่ยน า้ในทะเลหรือในแมน่ า้ล าคลอง เป็นต้น 

2.8.3.3  สาธารณะสขุ หมายถึง ปัญหาของการเกิดโรคภยัไข้เจ็บของนกัท่องเท่ียว
ขณะท่ีเดินทางท่องเท่ียว หรือมีปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการขาดมาตรฐานทางสาธารณสุขท่ีดี
ภายในแหลง่ทอ่งเท่ียว เชน่ จากอาหารและน า้ และจากโรคตดิตอ่ภายในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ไวรัส
ในตบั ไข้มาลาเรีย ไข้รากสาด โรคอหิวาต์ เป็นต้น 

2.8.3.4  ปัญหาจากภยัธรรมชาติ หมายถึง ภยัธรรมชาติท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ได้ใน
แหลง่ทอ่งเท่ียวในชว่งฤดกูาล เชน่ ภยัน า้ทว่ม ภยัดนิถลม่ ไฟไหม้ป่า เป็นต้น 

2.8.3.5  ปัญหาการหลงทาง อาจเกิดปัญหานีไ้ด้ตามแหล่งท่องเท่ียวทางธรรม 
ชาตปิระเภทภเูขา โดยไมมี่ผู้น าเท่ียว 

2.8.3.6  ปัญหาพืชและสตัว์ในแหล่งท่องเท่ียว ปัญหานีอ้าจเกิดขึน้หากนกัท่อง 
เท่ียวพยามแหยห่รือท าร้ายสตัว์ในอทุยานแหง่ชาต ิการสง่เสียงดงัรบกวนในป่า การเด็ด ท าลายพืช
พนัธ์ในป่า 

นอกจากนีย้งัมีภัยท่ีเกิดขึน้กับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนอุทยานแห่งชาติ โดยจะน าเสนอใน
หวัข้อตอ่ไปดงันี ้
 
 2.8.4 ภัยที่เกิดขึน้กับนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ 

พจัน์พิตตา ศรีสมพงษ์ (2551: 302) ได้กล่าวถึงภยัท่ีเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียวว่า ส่วนมาก
เกิดมาจากวงจรกิจกรรมของนกัทอ่งเท่ียว ซึ่งเขาได้สรุปภยัท่ีเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียวในการมาเท่ียว
อทุยานแหง่ชาตไิว้ดงันี ้

2.8.4.1  การเดินทางไปอทุยานแห่งชาติ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้แก่ อุบตัิเหตจุาก
พาหนะท่ีไม่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ช่วยเหลือไม่เพียงพอ ป้ายบอกทางมีความไม่ชดัเจน และความ
ประมาทเลินเลอ่ของของผู้ขบัข่ีอ่ืนๆ บนท้องถนน 

2.8.4.2  การพกัแรม ปัญหาจากอาชญากรรม ได้แก่ ปัญหาการลกัทรัพย์ ประทษุ 
ร้ายตอ่ทรัพย์สิน ปล้น ฆา่ ขม่ขู ่หลอกลวง ท าร้ายร่างกาย ขม่ขืน 

2.8.4.3  การท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเ ท่ียว ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้แก่ ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาจากอบุตัเิหต ุปัญหาจากพืชและสตัว์ภายในแหลง่ทอ่งเท่ียว 

2.8.4.4  การใช้บริการจากผู้ประกอบการ เกิดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบและ
การให้บริการ ได้แก่ ให้บริการท่ีไมไ่ด้มาตรฐาน โก่งราคา หลอกลวงขายสินค้าท่ีไมมี่คณุภาพ 
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2.8.4.5  เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียว มีปัญหาการขาดข้อมลูด้านการ
ทอ่งเท่ียวได้แก่ ประมาทเลินเลอ่ ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความไมซ่ื่อสตัย์ 

2.8.4.6  นกัท่องเท่ียว มีปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การท่องเท่ียว ด่ืมสุรา และมีพฤติกรรมเส่ียงจากความประมาท  และความคึกคะนองของนัก 
ทอ่งเท่ียว 

2.8.4.7  ภยัธรรมชาต ิซึง่ภยัธรรมชาตไิด้แก่ อทุกภยั วาตภยั อคัคีภยั 
ส าหรับหัวข้อต่อไปจะเป็นการน าเสนอปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวใน

แหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทถ า้ ดงันี ้
 
2.8.5  ปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส าหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภท 
         ถ า้ 
ปัญหาด้านความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว (เดชา บญุค า้ และคณะ, 2537: 3-4) ส าหรับ

แหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทถ า้ เพ่ือให้เกิดความปลอดภยันกั ท่องเท่ียวต้องมีความระมดัระวงัอนัตราย
ท่ีอาจเกิดจากผู้ อ่ืน ตวัเอง หรือเกิดขึน้จากสตัว์ ดงัตอ่ไปนี ้

2.8.5.1  ปัญหาความปลอดภยัจากโจรผู้ ร้าย แตเ่ป็นปัญหาท่ีมกัจะไม่คอ่ยเกิดขึน้ 
อาจป้องกันได้โดยการรวมกลุ่มนกัท่องเท่ียวให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน เพราะหากมีคนพลุกพล่าน 
คนร้ายก็จะท าการใดๆ ไมส่ะดวก  

2.8.5.2  ปัญหาด้านอุบตัิเหตุ ได้แก่ การล่ืนล้ม สาเหตุของการท่ีทางเดินไม่
สะดวก หรือ บริเวณท่ีต้องปีนป่าย การชนเฉ่ียวกบัหินงอก หินย้อย หรือบริเวณฝาผนงัของถ า้ การ
ตกจากท่ีสงู จากการล่ืนไถลมองไมเ่ห็นทาง 

2.8.5.3  ปัญหาจากสตัว์ เน่ืองจากบางถ า้มีสตัว์อาศยัอยู่ เช่น แมงมมุ ค้างคาว 
สตัว์เลือ้ยคลาน และแมลงตา่งๆ ซึง่อาจท าอนัตรายแก่ชีวิตของมนษุย์ได้  

2.8.5.4  ปัญหาการหลงทาง ส่วนมากถ า้มกัจะมีแสงสว่างไม่เพียงพอ และยาก
ตอ่การจดจ าทาง เพราะมีลกัษณะคล้ายๆ กนั ซึ่งอาจท าให้หลงทาง และสร้างความหวาดกลวัตอ่
ตวันกัทอ่งเท่ียวได้  

2.8.5.5  ปัญหาด้านสุขภาพของนกัท่องเท่ียว ได้แก่ ปัญหาอากาศภายในถ า้ 
เน่ืองจากถ า้บางถ า้มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยเฉพาะในบริเวณลึกๆ ของถ า้ อาจท าให้นกัท่อง  
เท่ียวเกิดความรู้สึกอึดอดั ร้อนอบอ้าว เน่ืองจากมีอุณหภูมิและความชืน้ท่ีไม่พอเหมาะ และยงัมี
ปัญหาความเหน่ือยล้า เน่ืองจากการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ า้ จ าเป็นจะต้องมีการปีน
ป่าย มุด หรือลอด และบางถ า้ท่ีมีความลึก อาจจ าเป็นต้องเดินทางระยะไกล ซึ่งอาจสร้างความ
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เหน็ดเหน่ือย อีกทัง้อากาศภายในท่ีมีความอบัชืน้ และถ้าหากถ า้ท่ีมีความลึกมากๆ ปริมาณของ
ออกซิเจนจะมีน้อย อาจเป็นปัญหาส าหรับผู้ ท่ีมีสขุภาพไม่ดี ซึ่งจะท าให้ร่างกายเหน่ือยล้าจนทนไม่
ไหว ควรแก้ปัญหาโดยการประชาสมัพนัธ์ให้นกัทอ่งเท่ียวทราบถึงลกัษณะและความลึกยาวของถ า้ 
และมีท่ีนัง่พกัเหน่ือยบริเวณทางวกกลบัและมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

2.8.5.6  ปัญหาสภาพทางธรณีวิทยาของถ า้และสภาพของพืน้ท่ี  ถ า้บางถ า้มี
ลกัษณะท่ีสงูชนั อาจเป็นอนัตรายตอ่การปีนป่าย อาจมีลกัษณะของหินท่ีท าให้เกิดการล่ืนล้ม และ
พืน้ถ า้อาจมีลกัษณะเป็นรอยแยก รอยแตก อาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่นกัท่องเท่ียวท่ีเดนิผา่นได้ 

จากปัจจยัตา่งๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภัยของ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัๆ ได้ดงันี ้
 
ตารางท่ี 2.1  ปัจจยัส าคญัๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
 

 แนวคิดด้านความปลอดภัย 
ปัจจยัด้านความ

ปลอดภยั 
พจัน์พิตตา  
ศรีสมพงศ์
(2551) 

ศรัญยา 
วรากลุ
วิทย์
(2546) 

ราณี  
อิสชิยักลุ (2544) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(2537) 

นกัทอ่งเที่ยว / / / / 
การคมนาคม / / / / 
แหลง่ทอ่งเทีย่ว  / / / 
ร้านอาหารหรือ
ร้านขายของที่
ระลกึ 

/ / /  

เจ้าหน้าที ่ / /   
 
จากตารางท่ี 2.1  นกัคิดหลายท่านได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความปลอดภยัของนกัท่อง 

เท่ียว ซึ่งสามารถสรุปปัจจยัท่ีส าคญัๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านนกัท่องเท่ียว ปัจจยัด้านการคมนาคม 
ปัจจยัด้านแหลง่ทอ่งเท่ียว ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี  
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2.8.6  การจัดการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว  
การจดัการความปลอดภยัในแหลง่ทอ่งเท่ียว (ราณี อิสิชยักลุ, 2544: 227) คือ การป้องกนั

ดูแลไม่ให้เกิดความไม่ปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและรักษาผู้  
ประสบภยัหรือผู้ ท่ีได้รับอนัตรายในแหล่งท่องเท่ียว งานด้านการจดัการความปลอดภยัในสถานท่ี
ท่องเท่ียวเป็นหน้าท่ีของภาครัฐ แต่เน่ืองด้วยการท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีให้เกิดผล
ประโยชน์ทัง้ในสว่นของภาครัฐและเอกชน ด้วยเหตนีุใ้นการด าเนินมาตรการตา่งๆ เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย ภาคเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยเอือ้ให้การ
ด าเนินการรักษาความปลอดภยัมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ล าดบัตอ่จากนีจ้ะได้
กลา่วถึงแนวทางการจดัการความปลอดภยัในแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีภาครัฐบาลควรด าเนินการ 

2.8.6.1  การปฐมนิเทศแก่นกัท่องเท่ียวก่อนการเข้าชมแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือชีแ้จง
ให้ทราบถึงสาเหตุของความไม่ปลอดภัยรวมถึงแนวทางการป้องกัน  ซึ่งอาจจัดในรูปของการ
บรรยาย จดันิทรรศการ หรือแจกแผน่พบั 

2.8.6.2  การอบรมเจ้าบ้านในแหลง่ทอ่งเท่ียว เพ่ือชีแ้จงให้ทราบสาเหตตุา่งๆ ของ
ความไม่ปลอดภัย แนวทางการป้องกัน และวิธีการให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเท่ียวเม่ือมีเหตุ
อนัตรายเกิดขึน้ 

2.8.6.3  การจดัหน่วยรักษาความปลอดภัย เช่น จัดต ารวจท่องเท่ียวเพ่ือดูแล
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว รวมไปถึงการจัดต ารวจเพ่ือตรวจดู
ความสงบเรียบร้อย 

2.8.6.4  การออกกฎระเบียบ รวมถึงมาตรการในการลงโทษอย่างชดัเจนส าหรับผู้
ท่ีกระท าผิด เพ่ือเป็นการท าให้โจรผู้ ร้ายมีความเกรงกลวัและไมก่ล้าท่ีจะกระท าความผิด 

2.8.6.5  การให้ความส าคญัในด้านสาธารณสุข ด้วยการให้ความรู้ท่ีจ าเป็นแก่
ผู้ประกอบการและประชาชน รวมถึงการบงัคบัใช้มาตรฐานด้านสขุอนามยัแก่ทัง้นกัท่องเท่ียว และ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

2.8.6.6  เม่ือเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยขึน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและ
เอกชน จะต้องให้ความร่วมมือกันในการจดัการกับเหตกุารณ์ต่างๆ ด้วยความซ่ือตรง ให้ข้อมูลท่ี
เป็นข้อเท็จจริงแก่ส่ือมวลชน แสดงถึงความห่วงใยแก่ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ และจดัการด าเนินการ
เร่ืองราวตา่งๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.8.6.7  เพ่ือป้องกนัการเกิดความไม่ปลอดภยัในอนาคต สิ่งท่ีผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ในสถานท่ีท่องเท่ียวควรร่วมมือกนัด าเนินการ ได้แก่ จดัตัง้คณะท างานในการจดัการวิกฤตการณ์
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ความไมป่ลอดภยั ท่ีอาจเกิดขึน้ และจดัท าบญัชีรายช่ือพร้อมเบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ของคณะท างาน 
จดัท าแผนด าเนินการตา่งๆ เพ่ือท่ีจะป้องกนัความไม่ปลอดภยั เช่น การจดัท าแผนระดมพลฉกุเฉิน 
จดัทีมเจ้าหน้าท่ีร่วมงานและติดตัง้อุปกรณ์ใช้งานอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น และมีการประสานงานตาม
ขัน้ตอนต่างๆ กับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหาร
สว่นต าบล เป็นต้น  
 

2.8.7 มาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 
ค าว่ามาตรการนัน้ มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) วา่หมายถึง วิธีการท่ีตัง้เป็นกฎ ข้อก าหนด ระเบียบ หรือกฎหมาย เป็น
ต้น เช่น ใช้มาตรการเด็ดขาด วางมาตรการในการปราบโจรผู้ ร้าย หรือวิธีการท่ีจะปรับเข้าสู่
ผลส าเร็จ เชน่ การวางมาตรการในการด าเนินงาน 

ส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวนัน้ ภาครัฐและเอกชนควรสร้าง
ความร่วมมือกนั (ราณี อิสิชยักลุ, 2544: 228-229) พิจารณาด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภยั
ให้มีความสอดคล้องกบัสาเหตแุหง่ปัญหาของภยัรูปแบบตา่งๆ ดงันี ้

2.8.7.1  มาตรการรักษาความปลอดภยัด้านอาชญากรรม  
1)  ด าเนินการจดัตัง้จุดตรวจและหน่วยรับแจ้งเหต ุในแหล่งท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความเส่ียงตอ่การโจรกรรม เชน่ บริเวณท่ีเป็นแหลง่ค้าขายสินค้า 
2)  จดัฝึกอบรมกลุ่มอาสาสมคัรรักษาความปลอดภัยจากโจรผู้ ร้ายใน

สถานท่ีท่องเท่ียว โดยมีการมอบหมายให้สอดส่องดูแลและผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันตามพืน้ท่ี 
ตามความเหมาะสม 

3)  จดัท าป้ายเตือนแก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือให้ทราบว่าบริเวณใดท่ีมีความ
เส่ียงจากโจรผู้ ร้ายสงู 

4)  จดัท าแผน่พบัเพ่ือเตือนนกัทอ่งเท่ียวระมดัระวงัถึงอาชญากรรมท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้ เพ่ือมิให้นกัทอ่งเท่ียวมีความเส่ียงตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 

2.8.7.2  มาตรการรักษาความปลอดภยัด้านอบุตัเิหต ุ
1)  มีการจดัท าป้ายเตือนท่ีเก่ียวกบัประเภทหรือลกัษณะของอบุตัิเหตท่ีุ

อาจจะเกิดขึน้ได้ ในจดุท่ีมีโอกาสเป็นไปได้  
2)  จดัเจ้าหน้าท่ีประจ าจดุต่างๆ หรือบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีโอกาสเส่ียงสูงใน

การเกิดอบุตัเิหต ุเพ่ือท่ีจะได้คอยเฝ้าดแูละและเตือนนกัทอ่งเท่ียวด้วย เชน่ บริเวณน า้ตก หน้าผา 
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3)  ฝึกอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย พร้อมจัดเตรียมวัสดุ
อปุกรณ์การกู้ภยัประจ าไว้ ณ จดุท่ีสามารถให้การชว่ยเหลือแก่ผู้ประสบภยัได้เร็วท่ีสดุ 

4)  สร้างสิ่งเพ่ือป้องกันอนัตรายชนิดถาวร เช่น สะพานข้ามล าน า้ ทุ่น
ลอยส าหรับแหลง่ทอ่งเท่ียวทางทะเล ราวบนัไดและรัว้กัน้ทางเดนิส าหรับเดนิขึน้เขา 

5)  จดัตัง้หน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งต้นในจดุท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือให้
การปฐมพยาบาลเม่ือมีผู้ประสบอบุตัเิหต ุ

6)  ก าหนดมาตรการในการควบคมุผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีอาจมี
โอกาสเกิดอบุตัเิหตแุก่นกัทอ่งเท่ียวได้ เชน่ ธุรกิจขนสง่ ธุรกิจน าเท่ียว และด าเนินการออกกฎหมาย
บงัคบัให้มีการท าประกนัชีวิตและทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวด้วย 

2.8.7.3  มาตรการรักษาความปลอดภยัด้านสาธารณสขุ 
1)  มีการก าหนดมาตรการควบคมุผู้ประกอบการเก่ียวกับธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองดื่ม ให้ด าเนินการภายใต้สขุอนามยัและเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2)  ด าเนินการตรวจสอบร้านอาหารท่ีมีสุขลกัษณะท่ีดี และประกาศให้

เป็นร้านท่ีรับรองความสะอาด เช่น โครงการ Clean Food Good Teste โครงการร้านอาหาร
สะอาด เป็นต้น 

3)  ดแูลรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเท่ียว เช่น จดัให้มีถงัขยะอยู่
ทั่วบริเวณ มีการก าจัดขยะให้ถูกวิธี และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยรักษาความสะอาดในแหล่ง
ทอ่งเท่ียวเป็นระยะๆ อยา่งตอ่เน่ือง 

 
2.8.7.4  มาตรการรักษาความปลอดภยัทางด้านภยัธรรมชาติ 

1)  จดัให้มีหน่วยกู้ภยัในบริเวณท่ีมีโอกาสเส่ียงสงูท่ีจะเกิดภยัธรรมชาต ิ
เชน่ น า้ทว่ม แผน่ดนิถลม่ ไฟไหม้ป่า แผน่ดนิไหว เป็นต้น 

2)  จดัเตรียมอปุกรณ์ในการกู้ภยัตามความเหมาะสมกบัภยัตา่งๆ ติดตัง้
ไว้ตามจดุเส่ียงภยั เชน่ ชชีูพ เชือก บนัไดลิง สายยางดบัเพลิง เป็นต้น 

3)  จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย อย่างต่อเน่ือง ณ 
จดุท่ีสามารถปฏิบตังิานได้สะดวก 

4)  ด าเนินการให้มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สบัเปล่ียนหมุนเวียนกัน
ตลอดเวลา เพ่ือออกลาดตระเวนตามพืน้ท่ีเส่ียง หรือ จดุท่ีมีกิจกรรมทอ่งเท่ียวท่ีมีโอกาสเส่ียงตอ่ภยั
ธรรมชาต ิ
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5)  ด าเนินการตดิตัง้ระบบสญัญาณเตือนภยัท่ีสามารถส่งสญัญาณเตือน
ให้ได้รับรู้กันได้อย่างทั่วถึงภายในแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือใช้ส าหรับการเตือนล่วงหน้าก่อนท่ีภัย
ธรรมชาตจิะมาถึง 

6)  จัดตัง้ระบบเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเกิดภัยทาง
ธรรมชาต ิเชน่ กรมยทุธศาสตร์ กรมอตุนุิยมวิทยา ศนูย์ตรวจสอบความสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว 
หนว่ยป้องกนัไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นต้น 

2.8.7.5  มาตรการรักษาความปลอดภยัด้านการหลงทาง  
1)  ปฐมนิเทศนกัท่องเท่ียวก่อนท่ีจะมีการเข้าชมภายในแหล่งท่องเท่ียว 

เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวเกิดความคุ้นเคยกบัพืน้ท่ีมากขึน้ 
2)  จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรผู้น าเท่ียว เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้น าทาง 
3)  จดัท าป้ายส่ือความหมาย หรือป้ายน าทางทุกๆ ระยะ ภายในแหล่ง

ทอ่งเท่ียว 
4)  จดัท าแผนท่ีท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ ท่ีมีอยู่ภายในแหล่งท่องเท่ียว 

โดยมีมาตราสว่นและทิศทางท่ีถกูต้อง 
5)  มีการควบคมุดแูลการประกอบการน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว โดยมคัค ุ

เทศก์อาชีพให้ถกูต้องและมีความเหมาะสม 
6)  จดัท าสิ่งกีดขวางเพ่ือการป้องกนั เช่น รัว้ลวดหนามหรือสิ่งใดๆ ใน

บริเวณท่ีจะป้องกนัไมใ่ห้นกัทอ่งเท่ียวหลงไปจากแหลง่ทอ่งเท่ียว 
2.8.7.6  มาตรการรักษาความปลอดภยัด้านพืชและสตัว์ 

1)  ปฐมนิเทศนกัท่องเท่ียวให้ทราบล่วงหน้าว่าภายในแหล่งท่องเท่ียวมี
พืชและสตัว์ชนิดใดบ้างท่ีสามารถก่อให้เกิดอนัตรายตอ่นกัท่องเท่ียวได้ 

2)  จดัท าป้ายประกาศเตือนนกัท่องเท่ียว ในจุดท่ีมีพืชหรือสตัว์ท่ีเป็น
อนัตราย รวมถึงประกาศถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดจากพืชและสตัว์เหล่านัน้ รวมถึงกิจกรรมท่ีไม่ควร
กระท า 

3)  จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรืออาสาสมคัรคอยเฝ้าระวงัดแูล ในจดุท่ีเส่ียงต่อ
การเกิดอนัตราย 

4)  ท ารัว้กัน้ไม่ให้นกัท่องเท่ียวมีการรบกวนหรือท าลายพืชหรือสัตว์ใน
ระหวา่งท่ีมีการเท่ียวชม และเพ่ือเป็นการป้องกนัไมใ่ห้สตัว์ท าร้ายนกัท่องเท่ียวด้วย 
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2.8.8  การจัดการอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวประเภท 
          ถ า้  

เพ่ือสร้างความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ า้จะต้อง
มีการด าเนินการดงันี ้(เดชา บญุค า้ และคณะ, 2537: 27-155) 

2.8.8.1  การเข้าถึงและระบบการสญัจร ในกรณีของถ า้ขนาดใหญ่ และมีนัก 
ท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก การจัดท าทางเท้าภายในถ า้ จึงมีความจ าเป็น เพ่ือเป็นการบงัคบัให้
นกัท่องเท่ียวเดินไปตามเส้นทางบงัคบั ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางไปใกล้บริเวณท่ีอาจเป็นอนัตราย
ได้ ซึง่การจดัท าทางเท้ามีสองลกัษณะ คือ พืน้ถ า้ตามธรรมชาติ มาใช้เป็นทางเดิน และอาจใช้ก้อน
หินท่ีมีอยูเ่ดมิในบริเวณนัน้ มาจดัวางเรียงไว้เป็นแนวขอบทางเดินสองข้างทาง หรืออาจมีการใช้ไฟ
ส่องเป็นแนวทางเดินก็ได้เช่นกัน พืน้อีกชนิด คือ พืน้ท่ีมีการก่อสร้าง โดยอาจสร้างด้วยคอนกรีต 
หรือผิวแอสฟัสท์ หรือ พืน้ไม้ปยูกระดบัขึน้มาสงูจากระดบัของพืน้ถ า้ โดยการจดัท าเส้นทางควรมี
การส ารวจถ า้เสียก่อนเพ่ือหลีกเล่ียงบริเวณท่ีอาจเกิดอนัตรายได้ ควรท าการเคลียร์เส้นทางให้มี
ความเรียบร้อย เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาการสะดดุหกล้ม อนัเน่ืองมาจากความมืด และส าหรับพืน้ท่ี ท่ี
มีการสญัจรมาก ควรแซมหินหรืออยา่ให้ผิวเรียบ เพ่ือเป็นการป้องกนัการล่ืนไถล 

2.8.8.2  แสงสว่างภายในถ า้ การให้แสงสว่างภายในถ า้ มีจุดประสงค์เพ่ือสร้าง
ความสะดวกและปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวเม่ือมีแสงจากธรรมชาติไม่เพียงพอ ท าให้นกัท่องเท่ียว
ไม่รู้สึกหวาดกลวัความมืด มองเห็นสตัว์ร้ายได้ นอกจากแสงไฟทัว่ไปแล้ว ในถ า้ท่ีมีนักท่องเท่ียว
จ านวนมาก หรือเป็นถ า้ท่ีค่อนข้างลึก และเป็นถ า้ท่ีมีความสลบัซบัซ้อน ควรมีไฟฉกุเฉินไว้ส าหรับ
ในกรณีท่ีอาจเกิดไฟฟ้าดบั หรือในกรณีท่ีอาจเกิดอบุตัิเหตขุึน้ เพ่ือช่วยให้นกัท่องเท่ียวสามารถท่ีจะ
มองเห็นทางเดิน ไปยงัทางออก ซึ่งต าแหน่งการติดตัง้ไฟฉุกเฉินควรจะอยู่ท่ีบริเวณทางแยก ทาง
ร่วม บริเวณบนัได สะพาน พืน้ท่ีมีการเปล่ียนระดบั ซึ่งในการติดตัง้ไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดความสว่างนี ้
หากเป็นแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ อาจไม่จ าเป็นต้องสว่างไสวมากนกั แต่ควรให้มีความ
สว่างท่ีเพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดความปลอดภยัตอ่นกัท่องเท่ียว อย่างเช่น สามารถมองเห็นทางเดิน 
มองเห็นสตัว์เลือ้ยคลาน เทา่นัน้ก็เพียงพอ 

2.8.8.3  ป้อมยาม ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ า้ การสร้างป้อมยามอาจมี
ความจ าเป็นเพ่ือให้มีเจ้าหน้าท่ีมาคอยดแูลสถานท่ี เพ่ือตรวจรักษาความปลอดภัย และควรมีเจ้า
หน้าประจ าอยูต่ลอด 24 ชัว่โมง 

2.8.8.4  ห้องน า้ ห้องส้วม ปัจจยัส าคญัในการออกแบบสร้างห้องน า้ ห้องส้วม 
ส าหรับให้บริการนกัทอ่งเท่ียว ควรให้มีแสงสวา่งจากธรรมชาตใิห้ได้มากท่ีสดุ เพราะหากมีแสงแดด
ส่องถึง จะช่วยให้เกิดความสะอาด ปลอดภัย มากขึน้ นอกจากนีค้วรให้มีการระบายอากาศท่ีดี 
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ห้องน า้จะได้ไมมี่กลิ่นเหม็นอบั และไมร้่อนอบอ้าวจนเกินไป และวสัดคุวรเป็นพืน้ท่ีไม่เรียบล่ืน เพ่ือ
ป้องกนัการล่ืนล้ม และควรมีอา่งล้างมือไว้ให้ด้วย 

2.8.8.5  ระบบการก าจดัขยะ ระบบการก าจดัขยะจดัท าขึน้เพ่ือจดัการเร่ืองกลิ่น 
แมลงตา่งๆ มด แมลงสาบ เน่ืองจากไข่ของแมลงเหล่านี ้รวมถึงสตัว์บางชนิดอาจเป็นพาหะน าโรค 
เชน่ หน ูแมว สนุขั หรืออาจเป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัว์เลือ้ยคลานๆ ซึ่งควรจดัให้มีภาชนะเก็บหรือ ถงั
ขยะ ตามบริเวณลานจอดรถ ทางเดิน จดุนัง่เล่น จดุรับประทานอาหาร เป็นต้น โดยถงัขยะนัน้ควร
มีฝาปิด เพ่ือเป็นการป้องกนัมิให้ลมพดัพาขยะ และเพ่ือป้องกนัมิให้มีสตัว์ตา่งๆ มาขดุคุ้ยขยะในถงั 

2.8.8.6  ป้าย ป้ายเป็นวิธีการส่ือสารเพ่ือบอกแก่ผู้ ท่ีพบเห็นได้ทราบได้ง่ายท่ีสดุ 
โดยจะสามารถ บอกเล่า ตกัเตือน แนะน า  ซึ่งข้อความควรมีลกัษณะใจความไม่สบัสน เข้าใจง่าย 
กระชบั ขนาดของตวัหนงัสืออาจมีหวัข้อเด่นออกมาเพ่ือเรียกความสนใจ โดยอาจจะใช้ตวัอกัษร
ขนาดใหญ่ อยูใ่นต าแหนง่กึ่งกลาง ด้านบนของป้าย หรือใช้สีท่ีแตกตา่งออกไป หรือขีดเส้นใต้ แล้ว
จึงตามมาด้วยรายละเอียดท่ีเป็นข้อความอ่ืนๆ หลกัการใช้สีของตวัหนงัสือควรให้มีความแตกตา่ง
กนั หรือมีสีท่ีตดักันระหว่างสีพืน้กบัสีตวัอกัษร และการใช้สีสะท้อนแสงจะช่วยให้ป้ายเดน่ชดัมาก
ขึน้ในช่วงเวลาตอนกลางคืน และบางครัง้อาจต้องมีการใช้แสงสว่างของไฟฟ้าด้วย การติดตัง้ป้าย
ควรอยู่เหนือระดบัสายตา ในมมุเงย 10 องศา จะเป็นมมุมองท่ีสามารถอ่านได้ง่ายท่ีสุด หรือหาก
เป็นป้ายท่ีวางในต าแหน่งใกล้พืน้ดิน ควรท าการเอียงป้ายขึน้เพ่ือให้ง่ายตอ่การมองเห็น และจะได้
ไม่ต้องย่อตวัลงไปนัง่อ่าน พยายามจดัท าป้ายท่ีมีลกัษณะการใช้ประโยชน์แบบเดียวกัน ควรให้มี
ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน เพ่ือให้นักท่องเท่ียวเข้าใจง่าย ในกรณีของป้ายบอกทาง ควรวางใน
ต าแหน่งใกล้กับบริเวณทางแยกและควรมีระยะทางก าหนดไว้ด้วย และต าแหน่งท่ีวางควรเด่นชดั
ไม่ถูกบดบงั ส าหรับป้ายเตือนอันตราย ควรมีบอกไว้มากกว่า 1 ป้าย เพ่ือเป็นการเน้นย า้ และ
ส าหรับป้ายท่ีใช้ภายในถ า้ ควรใช้สีของตวัหนังสือท่ีสามารถมองเห็นได้ในท่ีมืด เช่น ใช้สีขาว สี
เหลือง เป็นต้น 

2.8.8.7  ก าแพง รัว้ ราวเกาะ การสร้างราวเกาะเป็นเคร่ืองท่ีสามารถช่วยในการ
สญัจรทางเท้าให้มีความปลอดภัยมากขึน้ เม่ือลักษณะพืน้ท่ีการสัญจรทางเท้าบริเวณนัน้มีการ
เปล่ียนระดบั ความลาดชนัมีมากขึน้ หรือเป็นขัน้บนัได เป็นสะพาน จึงจ าเป็นจะต้องท าราวเกาะ
เพ่ือให้มีความมัน่คงในการเดนิทาง ซึง่ความสงูควรให้อยูใ่นระดบัเอว (ประมาณ 80 เซนตเิมตร)  

2.8.8.8  สะพาน หากในระหวา่งเส้นทางนัน้ มีสิ่งกีดขวาง เช่น ทางน า้ไหล ล าธาร 
แม่น า้ พืน้ท่ีลุ่มมีน า้ขัง พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชันมาก มีหุบเหว ควรมีการสร้างสะพานเพ่ือให้
การจราจรนัน้มีความสะดวก และปลอดภยัในการเดนิข้ามไป   
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2.8.8.9  ขัน้บนัได พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัมากเกินไป จ าเป็นท่ีจะต้องท าขัน้บนัได 
โดยท่ีลกูตัง้ ควรออกแบบให้มีความสงูพอเหมาะ จนไม่ท าให้ซอยเท้าถ่ีหรือเกิดความเม่ือยล้าจาก
การยกขาขึน้ก้าวล าบาก โดยความสงูควรอยู่ท่ีประมาณ 15 -20 เซนติเมตร ส าหรับลกูนอนควร
สร้างให้มีความกว้างไม่น้อยกว่าการวางเท้าแต่ละก้าว  ความกว้างควรอยู่ท่ีประมาณ 30-45 
เซนติเมตร และไม่ควรมีบนัไดต่อเน่ืองเกิน 12 ขัน้ แตค่วรมีจุดหยุดพกั และจึงไปขัน้บนัไดต่อไป 
และหากเป็นขัน้บนัไดระยะทางยาว และมีความลาดชันมาก ควรสร้างราวบนัไดเพ่ือช่วยในการ
เดนิ ชว่ยพยงุตวัไมใ่ห้เหน่ือยมาก และยงัเป็นการป้องกนัตวัเองจากอนัตรายจากการล่ืนไถลด้วย 

2.8.8.10  การระบายอากาศ ถ า้ท่ีมีความยาวมากๆ หรือลดต ่าลงไปจากระดบั
พืน้ดินมากๆ จะท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกอึดอดัเพราะมีอากาศหายใจไม่เพียงพอ จึงสามารถท่ีจะ
พิจารณาจดัท าพดัลมดดูอากาศเข้ามาชว่ย หรือการเจาะชอ่งท่ีผนงัหรือเพดานถ า้ เพ่ือเปิดช่องทาง
ให้อากาศเกิดการถ่ายเท ซึง่อาจขยายจากรอยแตกแยกท่ีมีอยูเ่ดมิ ให้มีขนาดใหญ่ขึน้เล็กน้อยได้ 

 
2.8.9  กฎในการรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ า้ 
ข้อควรปฏิบตัสิ าหรับแหลง่ทอ่งเท่ียวประเภทถ า้มีดงันี ้(รัตนา ลกัขณาวรกลุ, 2554: 121) 

2.8.9.1  เลือกถ า้ท่ีมีความเหมาะสมกบัทกุๆ คนภายในกลุม่ 
2.8.9.2  ให้มีอาหารส ารองติดตวัไปในการทอ่งเท่ียวถ า้บ้าง 
2.8.9.3  ในกลุม่ควรมีจ านวน 4 คน 
2.8.9.4  ต้องน าแผนท่ีและเข็มทิศไปด้วย 
2.8.9.5  นกัทอ่งเท่ียวจะต้องแตง่กายให้เหมาะสม และมีการเตรียมความพร้อมท่ี

ดีในเร่ืองอปุกรณ์ในการเข้าชม 
2.8.9.6  ต้องค านงึอยูเ่สมอว่าถ า้ท่ีมีล าธารนัน้ มีโอกาสเกิดน า้ท่วมได้ โดยเฉพาะ

ในฤดฝูน 
2.8.9.7  อยา่พยามฝืนตอ่สู้กบัน า้ท่ีไหลหลากมาหรือน า้ท่วม 
2.8.9.8  ควรมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ และอปุกรณ์ส าหรับใช้ในยามฉกุเฉิน 
2.8.9.9  จดจ าทางแยกและเส้นทางกลบัให้ดี 
2.8.9.10  ควรให้นกัท่องเท่ียวฝึกเทคนิคการใช้เชือกบนพืน้ดนิก่อนเข้าไปถ า้ 
2.8.9.11  ไมว่า่ยน า้ในขณะท่ีไมมี่เคร่ืองส าหรับชว่ยในการลอยตวั 
2.8.9.12  ควรมีการตรวจสภาพอากาศก่อนมีการเข้าไปท่องเท่ียวภายในถ า้ 
2.8.9.13  ตรวจสอบวา่ไมค่วรมีการด่ืมสรุาก่อนเข้าถ า้ 

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=YB08F27531532.9642&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&ri=2&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
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2.8.9.14  ใช้เวลาและพลงังานอยา่งประหยดั เพ่ือการออกจากถ า้ 
2.8.9.15  หากเกิดการหลงทางภายในถ า้ ให้นกัท่องเท่ียวพยายามรักษาแสงไฟ

เอาไว้ 
2.8.9.16  มีการให้ค าแนะน าแก่นกัท่องเท่ียวผู้ ท่ีไมเ่คยมีประสบการณ์ ได้รับ

ทราบเก่ียวกบัความปลอดภยั และปฏิบตัติวัเป็นตวัอยา่งท่ีดี  
 
2.8.10  การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยวประเภทถ า้ 
ก่อนท่ีนกัทอ่งเท่ียวจะเข้าถ า้จะต้องตรวจสอบก่อนว่า มีอปุกรณ์ มีการเตรียมตวั และได้รับ

การอบรมมาเพียงพอหรือไม่ หากไม่มีการเตรียมอุปกรณ์ท่ีดีควรให้หลีกเล่ียงการเข้าถ า้ (รัตนา 
ลกัขณาวรกลุ, 2554: 123-124) การเตรียมตวัควรปฏิบตัดิงันี ้

2.8.10.1  สวมใส่เสือ้ท่ีรัดกุม ควรเป็นเสือ้แขนยาวและกางเกงขายาว  
2.8.10.2  สวมใส่รองเท้าหุ้มหรือหุ้มข้อประเภทท่ีไม่อุ้มน า้ และมีดอกยางเพื่อ

ป้องกันการยึดเกาะไม่ให้ล่ืนง่าย 
2.8.10.3  มีไฟฉายที่ขนาดพอเหมาะแบบที่สามารถคล้องคอได้ และควรมี

ถ่านไฟส ารองไปด้วย  
2.8.10.4  ใช้เป้สะพายหลังแบบกันน า้ท่ีขนาดพอเหมาะในการพกไปได้อย่าง

คล่องตวั 
2.8.10.5  ควรเดินเรียงเป็นแถวทีละคน เพ่ือป้องกันการหลงทางและอันตราย

ต่างๆ 
2.8.10.6  ปฏิบตัิตามกฎหรือค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้น าเท่ียวแนะน า 
2.8.10.7  ส าหรับกรณีท่ีเป็นถ า้น า้ ควรมีการสวมใส่เสือ้ผ้าท่ีช่วยให้ความอบอุ่นแก่

ร่างกาย เชน่ เสือ้ผ้าท่ีกนัน า้หรือไมอ่มน า้ เตรียมเสือ้ชชีูพ รองเท้าท่ีสวมใส่สบาย สามารถเดินในดินโคลน
ได้ มีถงุมือ สนบัแข้ง เน่ืองจากถ า้ส่วนใหญ่จะมีสภาพท่ีเป็นหินปนูท่ีแหลมคม มีหมวกกันกระแทก หรือ
อาจเป็นหมวกกนัน็อก ท่ีตดิไฟฉายหรือ เป็นไฟฉายคาดศีรษะก็ได้ ไฟฉายขนาดพอเหมาะแบบคล้องคอได้
และถ่านไฟฉายส ารอง เชือกท่ีมีความเหนียว แข็งแรง สามารถท่ีรับน า้หนกัได้ไม่น้อยกว่า 60-65 กิโลกรัม  
ชดุปฐมพยาบาล เข็มทิศ ถงุกนัน า้ในกรณีท่ีต้องพกกล้องถ่ายรูปไปด้วย  
 กล่าวโดยสรุปคือ เม่ือเกิดการท่องเท่ียวเกิดขึน้ ย่อมมีปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึน้จากปัจจัย
ตา่งๆ ดงันัน้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวจึงมีส่วนช่วยในการสนบัสนุนให้เกิดความปลอด 
ภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว ซึง่แหลง่ทอ่งเท่ียวควรมีการสร้างมาตรการ แนวทาง หรือยทุธศาสตร์ขึน้มาเพ่ือ

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=YB08F27531532.9642&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&ri=2&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=YB08F27531532.9642&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&ri=2&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
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เตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไข และรับมือกบัภยัท่ีอาจเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียว เพ่ือน าไปสู่
การเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการท่องเท่ียวและเป็นการขจดัปัญหาความไม่ปลอดภัยทางการท่อง  
เท่ียวให้น้อยลง และส าหรับหวัข้อต่อไปเป็นการน าเสนอในหวัข้อความต้องการ ความคาดหวัง 
และความพงึพอใจ ดงัตอ่ไปนี ้
 
2.9  ความต้องการ ความคาดหวัง และความพงึพอใจ 
 

ความจ าเป็น (Needs) (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542: 36-37) เป็นรากฐานท่ีส าคญัของ
งานด้านการตลาดท่ีจะต้องสร้างความพึงพอใจให้ได้ เพ่ือความส าเร็จอย่างยาวนานของธุรกิจ 
ความต้องการจ าเป็น เป็นผลเกิดจากสภาพร่างกายและจิตใจของลูกค้าในแต่ละคน ซึ่งเกิดจาก
ชอ่งวา่งระหวา่งสิ่งท่ีลกูค้ามีอยูแ่ล้วและความอยากจะมี แตล่กูค้ามกัจะไมรู้่วา่ตวัเองมีความจ าเป็น
อะไรบ้าง งานด้านการตลาดจึงต้องกระตุ้นให้ลกูค้าเกิดความจ าเป็นนี ้จนเกิดความต้องการพร้อม
ทัง้การให้เหตผุลตา่งๆ ท่ีไปกระตุ้นให้เกิดการซือ้สินค้าและบริการ  

แรงจงูใจ (Motives) หมายถึง ความต้องการจากการท่ีบคุคลหนึ่งได้รับการกระตุ้นให้ต้อง
แสวงหาความพอใจผา่นทางพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย และส าหรับแรงกระตุ้น (Drive) คือตวัท่ีท าให้
เกิดการกระตุ้นอยา่งรุนแรงเพ่ือท่ีจะได้เกิดการตอบสนองในสิ่งท่ีตนพอใจ 
 

2.9.1  ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์  
บุคคลมีความต้องการต่างๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัท่ีท าให้แต่ละคนมีพฤติกรรมท่ีแตก  

ตา่งกนั จากทฤษฎีการจงูใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) ท่ีกล่าวถึงความต้อง 
การท่ีเป็นไปตามล าดบั (Hierachy of Needs) เป็นสิ่งท่ีจงูใจให้บคุคลแตล่ะคนแสดงพฤติกรรมท่ี
แตกตา่งกนัออกมา (Maslow, 1954: 80-106) Maslow กลา่วไว้ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1  มนษุย์จะมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีท่ีสิน้สดุ เม่ือความต้องการใด
ได้รับการตอบสนองแล้วจะมีความต้องการอยา่งอ่ืนเข้ามาแทนท่ี อยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

สมมติฐานท่ี 2  ความต้องการของมนษุย์เรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อย 
หากความต้องการระดบัต ่าได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะต้องการความต้องการระดบัสงูทนัที  

สมมติฐานท่ี 3  มนษุย์จะแสวงหามาซึ่งความต้องการท่ีมีความส าคญัท่ีสดุก่อน และจะ
สนใจในความต้องการท่ีส าคญัรองลงมา 

มาสโลว์ ได้อธิบายความต้องการการของมนษุย์ไว้วา่ ล าดบัขัน้ความต้องการตามมี 5 ขัน้ 
ดงันี ้

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1408E48U57779.1897&profile=main&uri=search=AL@!Maslow,%20Abraham%20H.%20(Abraham%20Harold)&ri=2&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
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2.9.1.1  ความต้องการทางด้านกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการในเร่ืองท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย และจ าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น น า้ด่ืม อาหาร อากาศ ยา
รักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั การพกัผ่อน เคร่ืองนุ่งห่ม ความต้องการทางเพศ เป็นต้น ซึ่งสิ่งตา่งๆ  เหล่านี ้
เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ หากไมไ่ด้รับการตอบสนองก็จะไมส่ามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้ 

2.9.1.2  ความต้องการด้านความปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความต้องการ
ความปลอดภยัต่อร่างกาย และทรัพย์สิน เช่น ต้องการความปลอดภัยจากอบุตัิเหต ุอาชญากรรม 
ภัยอนัตรายต่างๆ จากการบริโภค และการเดินทางท่องเท่ียว ต้องการความมั่นคงในการท างาน 
ต้องการอยู่ในสงัคมท่ีเป็นระเบียบ ทุกคนทราบถึงข้อจ ากัด หรือขอบเขตของพฤติกรรมอนัเป็นท่ี
ยอมรับในสงัคม 

2.9.1.3  ความต้องการได้รับการยอมรับในสงัคม (Belonging / Social Needs) 
เป็นความต้องการท่ีจะเข้าร่วม ต้องการท่ีจะได้รับความรัก ความเป็นมิตร ได้รับการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงาน และสังคม มีความต้องการท่ีจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง และต้องการการยอมรับใน
ความส าคญัของตน 

2.9.1.4  ความต้องการได้รับการยกย่องนบัถือ (Esteem Needs) เป็นความ
ต้องการมีช่ือเสียง มีความรู้ความสามารถ ต้องการความส าเร็จ มีศกัดิ์ศรี ฐานะดี เป็นท่ีรู้จกั เป็น
อิสระ มีเสรีภาพ มีความหรูหรา ได้รับการยกยอ่งนบัถือ เป็นท่ีรู้จกัจากคนในสงัคม 

2.9.1.5  ความต้องการได้รับความส าเร็จขัน้สูงสุดในชีวิต (Self-Actualization 
Needs) เป็นความต้องการท่ีจะได้รับความส าเร็จเป็นไปตามความนึกคิดหรือสิ่งท่ีตนเองได้ตัง้
ความปรารถนาสงูสดุเอาไว้ ด้วยการใช้ความสามารถตา่งๆ  ท่ีตนมีอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการพิเศษ
ขัน้สงูสดุ ท่ีอยากได้อยากเป็น แม้วา่ในความเป็นจริงอาจเสาะแสวงหามาไมไ่ด้  

  
2.9.2  องค์ประกอบของความต้องการของนักท่องเที่ยว  
ส าหรับการทอ่งเท่ียวมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีนกัทอ่งเท่ียวต้องการก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกสถานท่ี

ท่ีจะเดินทางมาหรือเลือกใช้บริการในแหล่งท่องเท่ียว (ฉันทชั วรรณถนอม, 2552: 128-129) ดงั 
ตอ่ไปนี ้

2.9.2.1  ทรัพยากรทอ่งเท่ียว หรือสิ่งท่ีดงึดดูใจให้เดนิทางเข้าไปเย่ียมชม ซึ่งขึน้อยู่
กบัความช่ืนชอบของนกัทอ่งเท่ียว 

2.9.2.2  โครงสร้างพืน้ฐานท่ีนกัท่องเท่ียวจ าเป็นจะต้องใช้ในระหว่างการเดินทาง
ทอ่งเท่ียว ได้แก่ ไฟฟ้า แสงสวา่ง ระบบน า้ประปา โทรศพัท์ การส่ือสารแบบไร้สาย ระบบการก าจดั
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สิ่งปฏิกูล ถนน ท่าอากาศยาน รถไฟ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรงแรม ภัตตาคารร้านอาหาร 
สถานท่ีจบัจา่ยสินค้า เป็นต้น 

2.9.2.3  การขนส่ง ได้แก่ พาหนะท่ีนกัท่องเท่ียวต้องใช้ในการเดินทาง เช่น เรือ 
เคร่ืองบิน รถไฟ รถประจ าทาง รถบัส แท็กซ่ี รถไฟฟ้า ซึ่งพาหนะทัง้หลายเหล่านีค้วรมีความ
สะดวกสบาย ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีโครงข่ายเช่ือมต่อกัน และมีพนกังานท่ีมีความพร้อม และ
เป็นมิตร  

2.9.2.4  การต้อนรับของเจ้าบ้าน หรือคนในท้องถ่ินของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งเจ้า
บ้านต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ มาเยือน มีความสุภาพ เป็นมิตร มีความจริงใจ ซ่ือสัตย์ ท าให้นัก 
ทอ่งเท่ียวเกิดความประทบัใจ และกลบัไปบอกตอ่ยงับ้านเกิดของตนเองถึงความเป็นมิตรของผู้คน  

2.9.2.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทาง ความ
ปลอดภัยเป็นปัจจยัแรกก่อนการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว รัฐบาลเจ้าของแหล่งท่องเท่ียวจึง
ควรมีมาตรการสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือท าให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึงความปลอดภัย 
ไร้กงัวล เม่ือเดนิทางมายงัแหลง่ทอ่งเท่ียวของตน 

2.9.2.6  ผู้ ให้บริการน าเท่ียว ปัจจยันีส้ าคญัมาก ต่อนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการใช้
บริการจากบริษัทน าเท่ียว เพ่ือลดภาระและขัน้ตอนความยุ่งยากของตนเอง ดังนัน้ ช่ือเสียง 
ภาพลกัษณ์ของบริษัทจดัน าเท่ียวจะเป็นสิ่งส าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวจะใช้ในการตดัสินใจ และเช่ือมัน่
ท่ีจะเลือกใช้บริการ  

 
2.9.3  ความส าคัญของอุปสงค์การท่องเที่ยว 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542: 19) ได้กล่าวถึงอุปสงค์การท่องเท่ียว (Tourism Demand) 

ไว้ว่า หมายถึงความต้องการท่ีจะเดินทางไปซือ้สินค้าและบริการ หรือใช้บริการทางการท่องเท่ียว
ภายในแหล่งท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว โดยท่ีนกัท่องเท่ียวจะต้องเกิดความต้องการ มีอ านาจใน
การซือ้ และเตม็ใจท่ีจะจา่ยกบัคา่สินค้าและบริการท่ีก าหนดภายในเวลานัน้ๆ ดงันัน้ปริมาณสินค้า
ท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงนัน้ หมายถึงมีการเพิ่มขึน้หรือลดลงของอปุสงค์ทางการท่องเท่ียวด้วยเชน่กนั  

อปุสงค์ทางการท่องเท่ียวถือเป็นตวัผลกัดนัในการท าให้เกิดการซือ้ขายสินค้าทัว่ไป และ
สินค้าทางการท่องเท่ียวด้วย (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2542: 19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจย่อยๆ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัภายในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว อย่างเช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจดัน า
เท่ียว สายการบนิ ชว่ยในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ท้องถ่ิน ท่ีจะน าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินเพ่ือให้มี
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ความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว และยงัท าให้ธุรกิจทางการท่องเท่ียวมีการขยายตวัมากขึน้
ด้วย 

 
2.9.4  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว  
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542: 21) ได้กลา่วถึง ปัจจยัท่ีท าให้เกิดอปุสงค์ทางการทอ่งเท่ียว

ไว้ดงันี ้

2.9.4.1  ปัจจยัผลกัดนั ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าในทางเทคโนโลยี รายได้และ
ระดบัความเป็นอยู่ของชีวิตท่ีดีขึน้ อาชีพ การมีเวลาว่างเพิ่มขึน้ การพฒันาทางด้านการคมนาคม
ขนสง่ การส่ือสาร รวมไปถึงเกิดการแลกเปล่ียนในด้านตา่งๆ ของยคุโลกาภิวตัน์ 

2.9.4.2  ปัจจยัดงึดดู ได้แก่ อุปทานทางการท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อม ทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียว ราคา กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ความปลอดภัย และบทบาท
ของส่ือมวลชน  

 
2.9.5  ปัจจัยท่ีท าให้อุปสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542: 21-25) ได้กลา่วถึง ปัจจยัท่ีท าให้อปุสงค์ทางการท่องเท่ียว

แตกตา่งกนัไว้ดงันี ้

2.9.5.1  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic Factor)  
สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบตอ่การกิจกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ทางการ

ทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งมาก ซึง่เป็นตวัส าคญัท่ีท าให้ระดบัอปุสงค์มีความแตกตา่งกนั ถ้าเป็นประเทศท่ี
ระบบเศรษฐกิจดีก็ย่อมส่งเสริมให้เกิดการเดินทางมากขึน้ เช่น เพ่ือการไปเจรจาติดต่อทางธุรกิจ 
ไปจดัการประชมุ ไปเพ่ือศกึษาหาความรู้ ไปเพ่ือการพกัผอ่น โดยปริมาณการซือ้ผลิตภณัฑ์ทางการ
ทอ่งเท่ียวก็จะท าได้ในปริมาณสงูไปตามอ านาจการซือ้ แตส่ าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือมีการ
พฒันาเศรษฐกิจท่ียงัไมดี่นกั จะสง่ผลให้นกัท่องเท่ียวมีอ านาจการซือ้ต ่าลง จึงไม่ใช่เป้าหมายหลกั
ทางการตลาดส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องมีการพฒันารูปแบบการบริการ 
รวมถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมกับสภาพหรือฐานะทางเศรษฐกิจ
ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีมีอ านาจการซือ้สงู 

2.9.5.2  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์โดยรวมแล้ว จะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์การ

ท่องเท่ียวและปริมาณการซือ้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว ได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบภายใน
ครอบครัว เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ รายได้ อาชีพ สญัชาติ เชือ้ชาติ ในประเทศท่ี
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พฒันาแล้ว ครอบครัวมกัจะมีขนาดเล็ก มีบุตรน้อย ท างานทัง้สามีและภรรยา มกัจะมีปัญหาหย่า
ร้าง แต่มีพนัธะน้อยลง และมีรายได้พอท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว และส าหรับประเทศท่ีก าลงัพฒันา
เร่ิมมีลกัษณะครอบครัวลกัษณะนี ้ผู้ประกอบการจึงควรท าการปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มี
ความเหมาะสมกบัลกัษณะตา่งๆ ของประชากร 

2.9.5.3  ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ (Geographic Factor) 
ประเทศของผู้ ซื อ้ท่ีมีลักษณะทางภูมิศาสตร์แตกต่างกันมีผลกระทบให้นัก 

ท่องเท่ียวมีอุปสงค์แตกต่างกัน ปัจจยัทางภูมิศาสตร์เป็นตวัก าหนดประเภทของแหล่งท่องเท่ียว
จุดหมายปลายทาง เช่น นักท่องเท่ียวท่ีมาจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทะเลย่อมมีความต้องการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่ีเป็นภูเขา นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีมีลกัษณะอากาศหนาวเย็นมกันิยม
ทอ่งเท่ียวในประเทศท่ีมีลกัษณะอากาศอบอุน่  

2.9.5.4  ปัจจยัทางวฒันธรรมสงัคม (Socio-Cultural Factor) 
ลกัษณะทางความคิด รสนิยม และทศันคติในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ทางการ

ทอ่งเท่ียวถกูหลอ่หลอมจาก สงัคมวฒันธรรมของตน เชน่ สงัคมตะวนัตกมีการเปิดโอกาสให้ผู้หญิง
เดินทางไปท่องเท่ียวได้บ่อยและไกลมากกว่าผู้หญิงจากภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ท่ีไม่
นิยมเลือกเดินทางโดยล าพัง หรือเลือกรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีผจญภัยมากเกินไป และส าหรับ
ผู้ หญิงวัยท างานและยังโสดของประเทศญ่ีปุ่ น มักจะนิยมการท่องเท่ียวแบบหรูหรา มีความ
สะดวกสบาย  

2.9.5.5  ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย (Political and Regulatory factor) 
ความเปล่ียนแปลงทางด้านการเมือง หรือระเบียบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ภายในประเทศ 

อาจส่งผลให้อุปสงค์การท่องเท่ียวแตกต่างกนัเน่ืองจากมีความตระหนกัถึงความปลอดภัยในการ
เดินทางไปท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวนัน้ๆ เช่นหากเกิดภาวะสงคราม หรือมีการปฏิวัติ
เปล่ียนแปลงการปกครอง นักท่องเท่ียวอาจกังวลเร่ืองความปลอดภัย จนท าให้อุปสงค์ลดลง 
นอกจากนี ้ประเทศใดท่ีมีกฎหมายด้านการทอ่งเท่ียว จะช่วยสร้างความมัน่ใจถึงการได้รับบริการท่ี
มีมาตรฐาน ไม่ถูกหลอก และได้รับสิทธิคุ้มครองผู้ บริโภคด้วย ดังนัน้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ทอ่งเท่ียวจงึส าคญัตอ่การเพิ่มหรือลดลงของอปุสงค์ 

2.9.5.6  ปัจจยัทางส่ือสารมวลชน (Mass Media Communication Factor) 
ข่าวสารตา่งๆ จากส่ือมวลชนแขนงตา่งๆ สามารถสร้างความมัน่ใจ หรือไม่มัน่ใจ 

ตอ่การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียว สามารถสร้างความรู้จกั คุ้นเคย ตอ่ต้าน 
หรือสร้างความอยากรู้อยากเห็นของนกัท่องเท่ียวให้มากขึน้ได้ ดงันัน้หากมีข่าวสารในทางลบ เช่น 
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ปัญหาด้านการเมือง โรคระบาด แหล่งท่องเท่ียวมีความไม่ปลอดภัย ปัญหาการจราจร ข่าวสาร
เหลา่นีอ้าจท าให้นกัทอ่งเท่ียวเปล่ียนใจ และเลือกซือ้รายการน าเท่ียวของประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะ
วฒันธรรม และภมูิศาสตร์ท่ีใกล้เคียงแทน  

2.9.5.7  ปัจจยัทางการเปรียบเทียบราคา (Comparative Price) 
การเปรียบเทียบราคาผลิตภณัฑ์ทางการทอ่งเท่ียวกบับริษัทท่ีเป็นของคูแ่ขง่ หรือ 

การเปรียบเทียบกบัราคาในปีก่อนหน้าท าให้นกัทอ่งเท่ียวมีอปุสงค์แตกตา่งกนั  
2.9.5.8  ปัจจยัการเคล่ือนย้ายสว่นบคุคล (Personal Mobility Factor) 
ในการเดินทางส่วนตวัโดยเฉพาะทางรถยนต์มีส่วนช่วยให้การเดินทางท่องเท่ียว

ภายในประเทศและการเดินทางไปในประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกันมีการเจริญเติบโตมาก 
นอกจากนีก้ารมีรถยนต์ส่วนตวัยงัจะช่วยให้เกิดเสรีภาพในการเดินทางทัง้การเตรียมตวั เวลา และ
สถานท่ี สามารถท่ีจะวางแผนการเดนิทางให้มีความเหมาะสมกบัความเป็นสว่นตวัมากขึน้และอาจ
ท าให้พฤติกรรมการท่องเท่ียวมีการเปล่ียนแปลงได้ เช่น จากการท่ีจะหยดุพกัผ่อนเป็นเวลานานๆ
ในช่วงฤดรู้อน เปล่ียนมาเป็นการเลือกท่องเท่ียวในช่วงของวนัหยดุสัน้ๆ ซึ่งจะท าให้นกัท่องเท่ียวมี
โอกาสเดนิทางได้บอ่ยมากขึน้ด้วยหรืออาจเป็นการเท่ียวแบบไปเช้าเย็นกลบัแทน 

2.9.5.9  ปัจจยัทางเทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคมขนสง่ (Technology 
of Communication and Transportation) 

เทคโนโลยีการส่ือสารและการคมนาคมขนส่งช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในขัน้ตอนการจองและการออกบตัรโดยสารผ่านทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้ลกูค้าได้รับความชดัเจน และมีความรวดเร็วในการซือ้ นอกจากนีก้ารมี
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัยงับง่บอกถึงระดบัมาตรฐานในการให้บริการและยงัช่วยให้นกัท่องเท่ียวมีการ
ตดัสินใจวา่จะเลือกใช้บริการของธุรกิจใดได้เร็วขึน้ 

2.9.5.10  ภาษา  
   การเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือไปเรียนภาษาต่างประเทศกับประเทศเจ้าของภาษา 
ก าลงัได้รับความนิยมในปัจจบุนั (เลิศพร ภาระสกลุ, 2555: 111) และในขณะเดียวกนัประเทศใดท่ี
คนในท้องถ่ินไม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษกับนกัท่องเท่ียวได้ อาจส่งผลให้นกัท่องเท่ียว
หลีกเล่ียงท่ีจะไปเยือนในประเทศนัน้ 
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2.9.5.11  ภมูิทศัน์ 

ประเทศใดท่ีมีทศันียภาพสวยงามจะสามารถดึงดดูนกัท่องเท่ียวท่ีอยู่ห่างไกลให้
เข้าไปเยือน (เลิศพร ภาระสกลุ, 2555: 111) ซึ่งหมายรวมถึงทิวทศัน์ทางธรรมชาติ เมือง หมู่บ้าน 
ดงันัน้ความโดดเดน่ของสถานท่ีจงึเป็นปัจจยัท่ีดงึให้เกิดการมาท่องเท่ียวในประเทศนัน้ๆ 

 
2.9.6  ความคาดหวัง 

 Vroom (1970: 98-102) ได้กลา่วถึงทฤษฎีความคาดหวงัว่าการท่ีบคุคลจะกระท าการใดๆ 
ก็ตามนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัท่ีส าคญั 4 ประการดงันี ้1) ผลตอบแทนท่ีเขาได้รับนัน้มีความเหมาะสม
กบับทบาทท่ีเขาครอบครองเพียงใด 2) ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในผลท่ีเขาได้รับ 3) เม่ือ
น าไปเปรียบเทียบกับผู้ อ่ืนแล้ว เขาเช่ือว่าเขาจะต้องได้รับผลอันนัน้  4) เขามีโอกาสท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั 
 โดย สมยศ นาวีการ (2545: 56) กล่าวว่า ความคาดหวงั คือ ความน่าจะเป็นท่ีได้ถกูรับรู้
ของการตอบสนองตอ่ความต้องการอยา่งใดอยา่งหนึง่ โดยเฉพาะของบคุคลท่ีซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของ
ประสบการณ์ในอดีต โดยท่ีประสบการณ์ในอดีตจะมีผลกระทบตอ่พฤตกิรรมเป็นอยา่งมาก 

นอกจากนี ้วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547: 65-67) กล่าวถึงท่ีมาของความคาดหวงัว่า 
บริการจะดีและมีคณุภาพในสายตาของผู้บริโภคหรือไม่นัน้ ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบการบริการท่ี
เขาได้รับจริงกบัการบริการท่ีเขาคาดหวงัไว้ ซึ่งความคาดหวงันัน้ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ใน
อดีต ซึ่งอาจเกิดจากเคยใช้บริการจากผู้ ให้บริการรายนีม้าก่อนหน้านีแ้ล้ว หรือเคยใช้บริการของ
คู่แข่ง หรืออาจจะไม่เคยใช้บริการแบบอ่ืนท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน  แต่ถ้าหากผู้บริโภคไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการใช้บริการมาก่อนเลย ก็จะสร้างความคาดหวงัจากปัจจยัอ่ืนๆ เช่น จากการ
โฆษณาของผู้ให้บริการ การอ่านข่าวหรือบทความจากหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร หรือค าบอกเล่าแบบ
ปากตอ่ปากจากคนอ่ืนๆ ท่ีเคยใช้บริการมาแล้ว ความคาดหวงัของผู้บริโภคตอ่แตล่ะภาคธุรกิจนัน้
จะมีความแตกตา่งกนั โดยจะขึน้อยู่กับช่ือเสียงของแต่ละภาคธุรกิจและประสบการณ์ในอดีตของ
ผู้บริโภค นอกจากนีค้วามแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ยกตวัอย่างเช่น เพศ อาย ุการศกึษา 
ยังมีผลท าให้ผู้บริโภคมีความคาดหวังแตกต่างกัน โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของ
ผู้บริโภคประกอบด้วย ความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย (Personal Needs) ประสบการณ์ในอดีต 
(Past Experience) การส่ือสารถึงลูกค้าในรูปแบบตา่งๆ (Communication) สภาวการณ์ (Situa-
tion Factor) ลกูค้าบอกกนัแบบปากตอ่ปาก (Word-of-Mouth Communication) 

และ วิเชียร วิทยอดุม (2551: 114) กล่าวถึงผลจากการคาดหวงัว่า เป็นกระบวนการรับรู้ท่ี
ขึน้อยู่กบัการคาดหวงัท่ีจะรับรู้ ท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ วตัถสุิ่งของหรือแม้แตผู่้คน ซึ่งการคาดหวงัจะ
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มีผลอยา่งมากตอ่การรับรู้ความจริงท่ีเกิดขึน้ และมีผลตอ่การแสดงออกมาของพฤติกรรมปรากฏให้
เห็นอยา่งเดน่ชดั และสิ่งท่ีเป็นผลการการคาดหวงัอีกประการหนึ่งคือ การพยากรณ์เพ่ือเติมเต็มให้
ตนเอง เป็นการคาดหวงัเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีตนเองต้องการ จึงอาจกล่าวได้ว่าบคุคลจะมีการรับรู้ในสิ่งท่ี
เขามีการคาดหวงั แตถ้่าเขาไมมี่การคาดหวงัหรือมีความคาดหวงัท่ีจะได้รับการรับรู้ เขาจะไม่สนใจ
ตอ่การรับรู้เลย 

 
2.9.7  ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 
ความพงึพอใจ หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างความหวงัตา่งๆ กบัประสบการณ์ท่ีได้รับ 

ท่ีเป็นไปในเชิงของการกระท า Cadotte and Jenkins (1982 อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกลุ, 2555: 
482) หากว่าประสบการณ์ดงักล่าวมีความแตกตา่งไปในทางลบจากความคาดหวงัก็จะท าให้เกิด
ความไมพ่อใจเกิดขึน้ 

ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง การวัดในผลการด าเนินงานถึงผลิตภัณฑ์โดยรวม 
(Total Product) ภายในองค์กร (ฮิลล์, ไนเกล, 2549: 23) ว่าได้สามารถด าเนินงานเป็นไปอย่างไร
บ้างเมื่อน ามาเปรียบเทียบกบัความต้องการของลกูค้า 

สิ่งท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจก็คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ถ้าหากลูกค้ารู้สึกถึง
ความไม่พอใจ ลูกค้าก็จะเลิกซือ้หรือหยุดใช้บริการ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองของความรู้สึกสมหวงั
หรือเกินความคาดหวงัท่ีวางไว้ (พิพฒัน์ ก้องกิจกลุ, 2546: 17-20) ดงันัน้ความพึงพอใจของลกูค้า
เกิดขึน้ได้หากสินค้าหรือสิ่งท่ีให้บริการ ตรงกับความต้องการ หรือเกินความคาดหมายของลูกค้า
นัน่เอง  

ส าหรับความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว (Tourist Satisfaction) นัน้เป็นการรับรู้ของตวั
นกัทอ่งเท่ียวแตล่ะคนท่ีมีตอ่บริการท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้รับจากแหลง่ท่องเท่ียว (บญุเลิศ  จิตตัง้วฒันา, 
2555: 106-128) ซึ่งมีความสอดคล้องกบัความคาดหวงัของตน ความพึงพอใจถือเป็นเร่ืองของแต่
ละบคุคลซึง่มีความคาดหวงัท่ีแตกตา่งกนั ถ้าหากนกัทอ่งเท่ียวต้องตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวใด 
ความคาดหวงัในแหล่งท่องเท่ียวนัน้จึงย่อมแตกต่างกัน เช่น เร่ืองเวลาการให้บริการ รูปแบบการ
ให้บริการ ระดบัการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานกับนักท่องเท่ียว และราคา สิ่งท่ีควรค านึงคือ
ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อบริการ หากว่าบริการและภาพลักษณ์ใดๆ ของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้มีการน าเสนอต่อนกัท่องเท่ียวเป็นมาตรฐานตามท่ีกล่าวอ้าง เปรียบเสมือนเป็นค า
สญัญาและสร้างการรับรู้ จนกลายมาเป็นความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว เม่ือนกัท่องเท่ียวมาใช้
บริการ สิ่งท่ีเขาได้รับจากประสบการณ์จริงจะถกูน ามาเปรียบเทียบกบัความคาดหวงั เช่นนัน้ความ
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พงึพอใจจงึจะเกิดขึน้ได้ แตห่ากบริการท่ีนกัทอ่งเท่ียวได้รับมากเกินกว่าความคาดหวงั เขาก็จะรู้สึก
ประทบัใจ แต่ถ้าหากมีการบริการท่ีต ่ากว่าระดบัท่ีคาดหวงัไว้ ย่อมท าให้เกิดประสบการณ์ท่ีไม่พึง
พอใจตอ่บริการในแหล่งท่องเท่ียวนัน้ เช่นเดียวกบัประสบการณ์นกัท่องเท่ียว (Experience) ท่ีเม่ือ
นกัท่องเท่ียวได้ประเมินผลการเดินทางมาท่องเท่ียว อาจเป็นในส่วนของสถานท่ี สภาพแวดล้อม 
ผู้คน การให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะท าให้ได้ผลของประสบการณ์ในการท่องเท่ียว 
แบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้1) มีความพึงพอใจ ถือเป็นประสบการณ์ทางบวก (Positive) ท่ีนกั 
ท่องเท่ียวได้รับจากการสมัผสัสิ่งตา่งๆ มาในขณะเดินทางท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น คน สถานท่ี การ
บริการ สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก และปรากฏผลประเมินว่านกัท่องเท่ียวมีความ
พึงพอใจ 2) ไม่มีความพึงพอใจ ถือเป็นประสบการณ์ในทางลบ (Negative) ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับ
จากการสมัผสัสิ่งตา่งๆ มาในขณะเดินทางท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น คน สถานท่ี การบริการ สภาพ 
แวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก และปรากฏผลประเมินวา่นกัทอ่งเท่ียวไมมี่ความพงึพอใจ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการ ความคาดหวัง และความพึง
พอใจดงัท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ เน่ืองจากแนวคิดดงักล่าวมีความเก่ียวข้องกบัวตัถปุระประสงค์ของการ
วิจยัในเร่ืองการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย 
และในล าดบัต่อไปเป็นการน าเสนอหวัข้อข้อมลูทัว่ไปของจงัหวดัตรังเพ่ือท าความเข้าใจในประวตัิ
ความเป็นมา ดงันี ้
 
2.10  ข้อมูลทั่วไปของจงัหวัดตรัง 
 

2.10.1  ประวัตคิวามเป็นมา 
จงัหวดัตรังตัง้ขึน้มาในสมยัรัตนโกสินทร์ ในรัชสมยัของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั

(สภาวฒันธรรมภาคใต้, 2545: 155-156) ปี พ.ศ. 2345 ผู้ว่าราชการจงัหวัดคนแรกคือ พระอไุภย
ราชธานี ท่ีตัง้ของเมืองตรังในสมยัแรก ช่วง พ.ศ. 2354-2436 ตัง้อยู่ท่ีต าบลควนธานีต่อมาผู้ ว่า
ราชการจงัหวดั พระยารัษฎานปุระดิษฐ์มหิศรภกัดี เห็นว่าท่ีตัง้อยู่ห่างจากทะเล และไม่เหมาะแก่
การขยายความเจริญของเมือง เม่ือถึงปี พ.ศ. 2436 จึงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ขอย้ายเมืองไปตัง้ท่ีต าบลกนัตงั ตอ่มาในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเสด็จพระพาสเมืองตรัง  ทรงมีด าริว่าท่ีตัง้ของเมืองตรังไม่ปลอดภัยจาก
ข้าศกึ เกิดโรคระบาดได้ง่าย และยากตอ่การขยายเมือง พระองค์จึงทรงให้ย้ายเมืองมาตัง้ท่ีต าบล
ทบัเท่ียง มาจนถึงปัจจบุนั 
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2.10.2  ที่ตัง้ 
จงัหวดัตรังอยู่ระหว่าละติจดูท่ี 7 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศาเหนือ และลองติจดูท่ี 99

องศา 15 ลิปดาตะวนัออก ถึง 100 องศา 2 ลิปดาตะวนัออก ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย 
เป็นจังหวัดท่ีมีพืน้ท่ีเลียบชายฝ่ังทะเลด้านทิศตะวันตก มีพืน้ท่ีประมาณ 4,941,519 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 3,088,399.30 ไร่ ห่างจากกรุงเทพฯ 864 กิโลเมตร ทิศเหนือ ติดตอ่กับ
จงัหวัดนครศรีธรรมราช และกระบี่ ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสตูล และทะเลอันดามันมหาสมุทร
อินเดีย ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัจงัหวดัพทัลงุ และทิศตะวนัตกติดตอ่กบัจงัหวดักระบี่และทะเลอนั
ดามนัมหาสมทุรอินเดีย 
 

2.10.3  ค าขวัญประจ าจังหวัด 
“เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมยู่างเลิศรส ถ่ินก าเนิดยางพารา เดน่สง่าดอก

ศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสนห์่หาดทรายงาม น า้ตกสวยตระการตา” 
 
2.10.4  การปกครอง 
จงัหวดัตรังมีการแบง่การปกครองออกป็น 9 อ าเภอ 1 ก่ิงอ าเภอ 87 ต าบล 702 หมูบ้่าน  

 จากข้อมูลทัว่ไปของจงัหวัดตรังท่ีกล่าวมาข้างต้น ล าดบัต่อไปจะเป็นการลงลึกในข้อมูล
ของสถานท่ีท่ีจะท าการศกึษาวิจยั คือ ถ า้เลเขากอบ ดงันี ้
 
2.11  ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง 
 

2.11.1  ประวัตคิวามเป็นมาและสภาพทั่วไปของถ า้เลเชากอบ 
ถ า้เลเขากอบ ตัง้อยู่ท่ีหมู่ 1 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง (พิบลูศิลป์ วฑัฒ

นะพงศ์และคณะ, 2548: 121-122)  เป็นถ า้ขนาดใหญ่ ท่ีมีน า้ล้อมรอบภูเขา และไหลลอดผ่าน
ภูเขา ในแต่ละวนัมีนกัท่องเท่ียวมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดกูาลท่องเท่ียวของจงัหวดัตรัง 
ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม ซึง่นกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าชมได้ทกุฤดกูาล เส้นทาง
ในการเข้าถ า้ มี 7 ช่องทาง ช่วงท่ีสร้างความต่ืนเต้นท่ีสดุ คือการลอดท้องมงักร เป็นระยะทาง 80 
เมตร ช่วงนีจ้ะมีลกัษณะแคบ ท าให้กราบเรือครูดกบัผนงัถ า้จะลดต ่าจนสามารถสมัผสัศีรษะจมูก 
แขน ขา ข้างล าตวัของนกัทอ่งเท่ียวได้ การบกุเบกิถ า้เลเขากอบเร่ิมตัง้แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยขนุ
กอบคีรีกิจ และน าชาวบ้านมาช่วยกันขุดลอกคลองท่ีตืน้เขิน เพ่ือให้มีน า้ไหลผ่านสะดวกมากขึน้ 
และการพฒันาครัง้ใหญ่ได้เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีนายอ าเภอ นิตย์ สีห์วรางกรู ได้ระดมคน
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มาขุดลอกคลอง เพ่ือเปิดทางน า้และท าการติดตัง้ระบบไฟฟ้าภายในถ า้เพ่ือความปลอดภัย และ
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว ถ า้เลเขากอบ เป็นถ า้ท่ีมี 2 ชัน้ (กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550: 144) ชัน้บนเป็นถ า้อ่ิมอากาศ ชัน้ล่างเป็นธารน า้ใต้ดิน ซึ่งการท่ี
จะเข้าชมถ า้นีจ้ะนิยมใช้เรือพายลอดเข้าชมถ า้ท่ีอยูด้่านลา่งก่อน แล้วจงึชมถ า้ด้านบน เสน่ห์ของถ า้
นี ้อยูท่ี่หลอดหินย้อย (Soda Straw) คล้ายลกูถ้วยกลม แตมี่ปลายแหลม คล้ายกบัหลอดกาแฟ ย่ืน
ลงมาจากผนงัของถ า้ นอกจากนี ้ยงัมีหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกตา เช่น รูปทรงโคมไฟ ม่านหิน 
รังผึง้ แท่นหิน ท านบ เป็นต้น ลกัษณะทางธรณีวิทยาของถ า้เลเขากอบ เกิดอยู่ในหินปนูยุคเพอร์
เมียน หินปนูมีลกัษณะเป็นสีเทาถึงเทาเข้ม ถ า้เกิดจากล าธารน า้ใต้ดิน ท่ีไหลอยู่ ในหินปนู เม่ือเกิด
การกัดเซาะเป็นเวลายาวนาน ขนาดของโพรงถ า้ได้ขยายใหญ่ขึน้ จนเม่ือธารน า้ใต้ดินมีการ
เปล่ียนแปลงของระดบัน า้ จึงท าให้เกิดเป็นถ า้ชัน้ล่าง ซึ่งในปัจจุบนัถ า้ชัน้ล่างนี ้จะมีน า้ไหลผ่าน
ตลอดเวลา และมีปริมาณน ามากในชว่งฤดฝูน  
  

2.11.2  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แหล่งท่องเท่ียวของถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรังอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง (องค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ, 2554: 1-2) ซึ่งใน
การพัฒนาต่างๆ นัน้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ ได้จัดท าโครงการต่างๆ ไว้ส าหรับ
แหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ได้แก่ โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์โดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดบั
รอบๆ บริเวณถ า้เลเขากอบ โครงการสร้างอาคารบริการนกัท่องเท่ียว โครงการสร้างศนูย์จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ OTOP โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในถ า้ โครงการสร้างสะพานไปสู่อาคารบริการ
นกัทอ่งเท่ียว โครงการห้องน า้สะอาด โครงการสร้างรูปหงส์ในแหล่งท่องเท่ียว โครงการสร้างท่าเรือ
ขึน้-ลง ส าหรับนกัท่องเท่ียว โครงการจดัซือ้เรือท้องแบน โครงการสร้างสะพาน โครงการสร้างถนน
คอนกรีต โครงการสร้างอาคารร้านค้า และโครงการสร้างส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
กอบ ซึ่งจากการจัดโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ จะเห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นองค์กรของภาครัฐท่ีมีความ
ใกล้ชิดกบัชุมชนและใกล้ชิดกบัแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด รวมถึงยงัรู้จกัและเข้าใจบริบทของพืน้ท่ี
เป็นอย่างดี (เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552: 75-77) จึงเป็นองค์กรท่ีสามารถก าหนดทิศทางและ
แนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวภายในพืน้ท่ีให้สอดคล้องกบัสภาพพืน้ท่ีเป็นอย่างดี เน่ืองจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการบริการสาธารณะตามกฎหมาย และยงัมีบทบาทท่ีส าคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพการ
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พัฒนาการท่องเท่ียวไปสู่ความยั่งยืนอีกด้วย ดงันัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นกลไกท่ี
ส าคญัในการประสานงานกับองค์กรอ่ืนๆ ในระดบัต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็น
ผู้ ดูแลฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในชุมชนและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการ
ทอ่งเท่ียว โดยบทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตอ่การพฒันาการท่องเท่ียวมีดงันี  ้

 2.11.2.1  บทบาทด้านการตลาดท่องเท่ียว ได้แก่ การจดัท าระบบข้อมลูเก่ียวกบั
แหลง่ทอ่งเท่ียว และสง่เสริมการตลาดทอ่งเท่ียว 

 2.11.2.2  บทบาทในการแสวงหาและสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ได้แก่ การส ารวจ
และค้นหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ การพฒันาพืน้ท่ีรกร้างว่างเปล่า การพฒันาวิถีชีวิตของประชาชน 
การพฒันาพืน้ท่ีสาธารณะ และการฟืน้ฟสูง่เสริมงานประเพณี 

 2.11.2.3  การให้บริการแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ การคมนาคม ท่ีพัก อาหารและ
เคร่ืองด่ืม การน าเท่ียวและมคัคเุทศก์ การจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก และการยกระดบัมาตรฐานการ
บริการ 

 2.11.2.4  การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ การจัดท าแผนต่างๆ การ
ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วม การพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย 
และการประสานงานกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ 

 2.11.2.5  การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ การก าหนดวิธีการ การ
บริหารงานบุคคล การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วม และการจัดหาและใช้จ่าย
งบประมาณ 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทท่ีส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
บริหารจัดการ และพัฒนาการท่องเท่ียวภายในชุมชน และส าหรับบทบาทด้านการดูแลความ
ปลอดภัยก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดงันัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จึงมีภารกิจโดยตรงในการท่ีจะเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาเร่ืองความปลอดภัยภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีตนรับผิดชอบอยู่ เพ่ือช่วยให้นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในพืน้ท่ีมีความปลอดภยัทัง้ใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และเช่ือมัน่ตอ่แหลง่ทอ่งเท่ียว 

 
2.12  ผลงาน วิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

ปาจรีย์ ผลประเสริฐและคณะ (2550: 162-174) ได้ท าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การรักษา
ความปลอดภยัและให้บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์ความต้องการทางกล
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ยทุธ์ในการรักษาความปลอดภยัและให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว 2) วิเคราะห์จุดอ่อน จดุแข็ง โอกาส 
และอปุสรรค 3) เพ่ือพฒันากลยทุธ์การรักษาความปลอดภยัและให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวโดยการ
มีสว่นร่วมของภาคีท่ีเก่ียวข้อง โดยการท ากลยทุธ์ในระยะเวลา 4 ปี การพฒันากลยทุธ์ได้อาศยัการ
วิจยัเอกสาร การวิจยัเชิงส ารวจ การวิจยัเชิงคณุภาพ และการวิเคราะห์ SWOT ในการสนบัสนุน 
โดยได้ผลการจดัท ากลยทุธ์เป็น 3 ประเด็น คือ 1.) การป้องกนัเหต ุลดจ านวนผู้ เสียหาย และปราบ 
ปรามจบักมุบคุคลท่ีเป็นภยัตอ่นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ 2.) สร้างความพึงพอใจใน
การบริการ และอ านวยความสะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียว 3.) สร้างระบบบริหารจดัการท่ีดีในการพฒันา 
การบริหารภายในหนว่ยงาน 

ปาจรีย์ ผลประเสริฐและคณะ (2549: 156-161) ได้ท าการศกึษาเร่ืองความพึงพอใจและ
ความเช่ือมัน่ด้านการรักษาความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติและความสามารถท่ีพึงประ 
สงค์ของต ารวจท่องเท่ียว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาว 
ตา่งชาตท่ีิมีตอ่การให้บริการของต ารวจท่องเท่ียว 2) ศกึษาความเช่ือมัน่ด้านการรักษาความปลอด 
ภัยแก่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติระหว่างท่องเท่ียวในประเทศไทย 3) ศึกษาความสามารถท่ีพึง
ประสงค์ของต ารวจท่องเท่ียว ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการต ารวจ
ทอ่งเท่ียว จ านวน 1,149 คน ในการศกึษาเชิงปริมาณ ศกึษาจากนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ และต ารวจ
ท่องเท่ียวท่ีท างานในสงักัดกองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว ส าหรับเชิงคณุภาพ ใช้การสมัภาษณ์
ต ารวจทอ่งเท่ียวระดบัผู้บริหารท่ีมีต าแหนง่ผู้บงัคบัการ และรองผู้บงัคบัการ สนทนากลุ่มกบัต ารวจ
ท่องเท่ียวชัน้สัญญาบตัร ชัน้ประทวน และสนทนากลุ่มกับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการการ
ท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีตอ่การให้บริการใน
ภาพรวมทัง้ประเทศมีความพึงพอใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายภูมิภาคพบว่านกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจในระดับมากทุกภูมิภาค ในด้านความเช่ือมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบว่าในภาพรวมมีความเช่ือมัน่ในระดบัปานกลาง พิจารณารายภาค
พบว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติมีความเช่ือมั่นในระดับมาก ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีความเช่ือมัน่ในระดบัปานกลาง 

ชลินทร์ กฤชกระพนั (2546: 3-176)  ได้ท าการศกึษาเร่ือง การจดัท าแผนกลยทุธ์การรักษา
ความปลอดภยัของเมืองในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประมวล
และวิเคราะห์สภาพความปลอดภัยของเมืองในพืน้ท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด และเพ่ือจัดแผนกล
ยุทธ์ระดบักรอบแนวคิดการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้เคร่ืองมือ คือ แบบ
ส ารวจความคดิเห็น มีวิธีการศกึษาข้อมลูจากเอกสาร การสมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษา
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ความปลอดภยั โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ศกึษา มีจ านวน 477 คน สถิติท่ีใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูคือ 
คา่เฉล่ีย ร้อยละ จากผลการศกึษาพบว่า สภาพความปลอดภยัในพืน้ท่ีเทศบาลนครปากเกร็ดมี
ปัญหาอยู่ในระดบัรุนแรง หรือสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด  ซึ่งใน
ด้านของอาชญากรรมสว่นใหญ่จะเก่ียวข้องกบัคดีชิงทรัพย์ คดีประทษุร้ายตอ่ทรัพย์สิน โดยเฉพาะ
การโจรกรรมรถจกัรยานยนต์และรถยนต์ คดีประทษุร้ายตอ่ชีวิต และการฆ่าผู้ อ่ืน คดียาเสพติด 
และคดีการพนนั ในด้านอบุตัิเหต ุส่วนใหญ่เก่ียวข้องกบัการจราจร ซึ่งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสงู
กวา่เกณฑ์มาตรฐาน ในด้านสมรรถนะขององค์กรท่ีมีภารกิจการรักษาความปลอดภยัและการควบ 
คมุอาชญากรรมพบว่า จ านวนเจ้าหน้าท่ีต ารวจ จ านวนอาวธุปืน และวิทยส่ืุอสาร มีไม่เพียงพอตอ่
การปฏิบตัิงาน และด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยพบว่า จ านวนเจ้าหน้าท่ีและรถดบั 
เพลิงมีไมเ่พียงพอ ส าหรับการก าหนดแผนกลยทุธ์การรักษาความปลอดภยั ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ให้
เป็นเมืองนา่อยูอ่าศยั ชมุชนเอือ้อาทร การสญัจรปลอดภยั ทนัสมยัเทคโนโลยี โดยภารกิจหลกัเป็น
หน้าท่ีของต ารวจ และงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลนครปากเกร็ด ภายใต้กลยทุธ์
การพฒันาเมือง การสร้างความร่วมมือกับองค์กรชมุชน การจดัระเบียบชุมชนท่ีอยู่อาศยั การ
พฒันาระบบข้อมลูข่าวสาร การพฒันาองค์กรท่ีท างานด้านความปลอดภัย การจดัท าแผนการ
ป้องกนัปราบปราม และการบรรเทาสาธารณภยัร่วมกบัชมุชน 

นชุรีย์ แสงสว่าง (2549: 89-90) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการปฏิบตัิของเจ้าหน้าท่ีด้านความ
ปลอดภยัของผู้มาเยือนอทุยานแห่งชาติ วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ เพ่ือศกึษาลกัษณะพืน้ฐาน
ของเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเพ่ือศึกษาการปฏิบตัิของเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยของผู้มา
เยือนอุทยานแห่งชาติและ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะพืน้ฐานกับการปฏิบตัิของ
เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ
เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติ จ านวน 200 คน ใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้
สถิตเิชิงพรรณนา และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุ ส าหรับผลการศกึษา พบว่า ร้อยละ 51.0 มีความรู้ในการให้ความปลอดภยัแก่
นกัท่องเท่ียวในระดบัมาก ร้อยละ 59.0 ได้รับทราบข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการนกัท่องเท่ียว
ด้านความปลอดภัยน้อย ร้อยละ 54.0 เคยฝึกอบรมเก่ียวกับการจดัการนกัท่องเท่ียวด้านความ
ปลอดภยัน้อย และร้อยละ 49.5 มีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการจดัการนกัท่องเท่ียวด้านความปลอดภยั 
นานๆ ครัง้ และผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าการได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการนกัท่อง 
เท่ียวด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมเก่ียวกับการจดัการนักท่องเท่ียวด้านความปลอดภัย 
ก่อให้เกิดความผนัแปรในการปฏิบตัขิองเจ้าหน้าท่ีอทุยานแหง่ชาต ิ  
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นาท ดวงสขุ (2550: 77-79) ได้ท าการศกึษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษา
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองรักษ์ อ าเภอคลองรักษ์ 
จงัหวดันครนายก มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและเพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน โดยศึกษาจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองรักษ์ จังหวัด
นครนายก โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 400 คน มีเคร่ืองคือ แบบสอบถาม จากผลการศกึษา พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนมากมีการรับรู้เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างมาก 
และส าหรับการมีส่วนร่วมในภาพรวมของประชาชนในการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์  
สินอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างน้อย 

จนัทกร ร่ืนรมย์ (2547: 70-72) ได้ท าการศกึษาเร่ืองรูปแบบการรักษาความปลอดภยัแบบ
มีส่วนร่วมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศเทือกเขาพระ -เขาสูง อ าเภอหนองบวั จังหวัดนครสวรรค์ 
การศกึษาในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัญหาความไม่ปลอดภยัในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขา
พระ-เขาสงู อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ และเพื่อสร้างรูปแบบการรักษาความปลอดภยัแบบ
มีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาพระ-เขาสูง อ าเภอหนองบวั จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตวั 
อย่างท่ีใช้ในการศึกษาปัญหาความไม่ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเทือกเขาพระ -เขาสูง 
ได้แก่นกัทอ่งเท่ียวและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี 3 ต าบล ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ตารางของเคร็จซี
และมอร์แกน ได้จ านวน 337 คน ประชากรในการจดัท าร่างรูปแบบการรักษาความปลอดภยั ได้แก่ 
ตวัผู้ วิจยั และผู้ เช่ียวชาญ และส าหรับประชากรท่ีใช้ในการประเมินทบทวนร่างรูปแบบการรักษา
ความปลอดภยัแบบมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเขาพระ-เขาสงู ได้แก่ ต ารวจอาสา 15 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือ แบบสอบถาม แบบบนัทึกการประชมุสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน  
ผลการศกึษาพบว่าปัญหาความไม่ปลอดภยัระดบัมาก ได้แก่ ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
และระดับปานกลางได้แก่ ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย ไม่มีสถานท่ีตัง้หน่วยรักษาความ
ปลอดภยั ไมมี่ป้ายชีน้ าทางในแหลง่ทอ่งเท่ียว ไมมี่แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของแหลง่ตา่งๆ ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ก าหนดขอบเขตแหล่งท่องเท่ียว และส าหรับระดบัท่ีน้อยได้แก่ ปัญหาอาชญากรรม อุบตัิเหต ุภัย
ธรรมชาติ ความไม่ปลอดภัยจากพืช สตัว์ การซือ้ของท่ีระลึก และการมีส่วนร่วมของชมุชน และ
ส าหรับรูปแบบการรักษาความปลอดภัย มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ กระบวนการมาตรฐาน วิธีการ
มาตรฐาน และบนัทกึมาตรฐาน 
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รุ่งรัตน์ หตัถกรรม ราเมศร์ พรหมชาติ และอารีรัตน์ สมานดษุณี (2550: 106-109) ได้
ท าการศกึษาเร่ืองการจดัการความปลอดภยัทางการท่องเท่ียวในกลุ่มอีสานใต้ ซึ่งเป็นการวิจยัเชิง
คณุภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ วตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพ่ือศกึษาประเภทและปัญหา
เก่ียวกบัความปลอดภยัทางการทอ่งเท่ียวในกลุ่มอีสานใต้ เพ่ือศกึษาระดบัของประเภทและปัญหา
เก่ียวกบัความปลอดภยัทางการทอ่งเท่ียวในกลุ่มอีสานใต้ เพ่ือเสนอแนะแนวทางป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาความไม่ปลอดภยัทางการท่องเท่ียวในกลุ่มอีสานใต้  และเพ่ือหาแนวทางและยุทธศาสตร์
พึง่พาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการพฒันา และจดัการทอ่งเท่ียวเชิงพืน้ท่ีในกลุม่อีสานใต้สู่ความ
ยัง่ยืน โดยเช่ือมโยงกบักลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน การศกึษามีกลุ่มตัวอย่าง มี 3 กลุ่ม คือ ต ารวจ
ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม แบบ
สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะน ามาท าการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) ส่วนวิธีด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณ จะใช้แบบสอบถาม
นกัท่องเท่ียว โดยน าข้อมลูท่ีได้มาแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ  ผลการศกึษาพบว่าปัญหาท่ี
พบ ได้แก่ ปัญหาในท่ีพกั ปัญหาการเดนิทาง ปัญหาในแหลง่ทอ่งเท่ียว ปัญหาภยัธรรมชาติ ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาท่ีเกิดจากนกัท่องเท่ียวเอง และปัญหาท่ีเกิดจากบริษัทน าเท่ียว ระดบัของ
ประเภทและปัญหาความปลอดภัยทางการท่องเท่ียวท่ีพบบ่อยท่ีสุด  คือ ปัญหาการเดินทาง  
ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากนกัทอ่งเท่ียวเอง ได้แนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภยัทางการ
ท่องเท่ียวในกลุ่มอีสานใต้ 5 แนวทาง ได้แก่ ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเร่ืองความปลอดภยั จดัให้
หน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางการท่องเท่ียวทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  
จดัตัง้หน่วยงานประชาสมัพันธ์เก่ียวกับความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว  มีมาตรการและการ
บงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับสถานประกอบการ และ ประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัย
ทางการทอ่งเท่ียวกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

เชาวลิต สมพงษ์เจริญ  ณชัญากญัจน์ รัตนวรการนต์ และ ชยั หิรัญโชติปรีชา (2553: 65-
68) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตแนวชายแดน ด้าน
จงัหวดัราชบรีุ ในการพฒันามาตรการความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา
มาตรการ และวิเคราะห์มาตรการดแูลความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว  เพ่ือศกึษาความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวตอ่มาตรการความปลอดภยัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และเพ่ือศกึษาแนว
ทางการพฒันามาตรการความปลอดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตแนวชายแดนต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของ ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะส่วนบคุคลของ นกัท่องเท่ียวใน
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เขตแนวชายแดนด้านจงัหวดัราชบรีุ พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างเป็น เพศ มีอายรุะหว่าง 21-
30 ปี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นลกูจ้างประจ า และมีรายได้ 5,000-
10,000 บาท  ผลท่ีได้พบว่า การพฒันามาตรการความปลอดภยัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตแนวชายแดนต่อชีวิตและทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียว มีข้อสรุปดงันี ้ การส่งเสริมพัฒนา
มาตรการความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว ควรเป็นแนวทางการส่งเสริมท่ีให้ความส าคญัเฉพาะด้าน 
โดยเน้นปัจจยัการส่งเสริมท่ีพฒันาทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว ปัจจยัด้านคมนาคม 
ปัจจยัด้านสถานท่ีพกัแรม ปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียว ปัจจยัด้านร้านอาหารและร้านขายของท่ี
ระลึก และปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี โดยจะใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาก าหนดแผนพฒันา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพืน้ท่ี  และก าหนดมาตรการเฝ้าระวังความ
ปลอดภยัในเร่ืองตา่งๆ มาตรการในการให้ความชว่ยเหลือแก่นกัทอ่งเท่ียว มาตรในการการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ และมาตรการในการการปราบปราบผู้กระท าผิด เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิท่ี
ตรงจดุให้กบันกัทอ่งเท่ียวในเขตแนวชายแดนด้านจงัหวดัราชบรีุ 

ชนะการณ์ ออสุวรรณ (2548: 130-138) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ความต้องการของ 
นกั ทอ่งเท่ียวตอ่การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวหวัหิน การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 
ศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ต่อการบริหารจัดการ
อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวหวัหิน และเพ่ือเปรียบเทียบ ความต้องการของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ท่ีมีตอ่การบริหารจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของหวัหิน ในด้านการวาง
แผนการท่องเท่ียวและเอกลกัษณ์ของหวัหิน ด้านการจดัการบคุลากร ด้านการบริการขัน้พืน้ฐาน
และสาธารณปูโภค และด้านการประชาสมัพนัธ์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ ผลการวิจยั สรุปผลได้ดงันี ้ นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพมหานคร  
จบการศกึษาสงูสดุ ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทหรือองค์กรเอกชน มีรายได้ตอ่
เดือนอยูใ่นชว่งระหว่าง 5,000 - 20,000 บาท ความต้องการของนกัท่องเท่ียวตอ่การบริหารจดัการ
อตุสาหกรรมท่องเท่ียวหวัหิน ผลการศกึษา ความต้องการของนกัท่องเท่ียวต่อการบริหารจดัการ
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวหวัหินในแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านการวางแผนการท่องเท่ียว พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความต้องการมากท่ีสดุ ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ต้องการให้หวัหินเป็นเมือง
แห่งความสงบ เหมาะสมส าหรับการพกัผ่อนในวนัหยดุ ต้องการให้หวัหินเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมี
ความปลอดภยัสงู และต้องการให้หวัหินเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีระดบั มีเสน่ห์มีมนต์ขลงั 2) ด้าน
การจดัการแหล่งท่องเท่ียวและเอกลกัษณ์ของหวัหิน พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความต้องการ 
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ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ต้องการให้หวัหินพฒันาและเพิ่มศกัยภาพเก่ียวกบัการพฒันาชายหาดและ
จดัระเบียบให้ดีขึน้ ต้องการให้หวัหินพฒันาและเพิ่มศกัยภาพเก่ียวกบัการพฒันาสิ่งอ านวยความ
สะดวกขัน้พืน้ฐาน เช่น รถรับจ้าง การจราจร ท่ีจอดรถ ทางเดินเท้า และต้องการให้หวัหินพฒันา
และเพิ่มศกัยภาพเก่ียวกบัการจดังานเทศกาล งานประเพณี ตลอดทัง้ปีให้มากขึน้ 3) ด้านการ
บริหารจดัการบคุลากร สรุปผลการวิจยัว่า ความต้องการพฒันาคณุลกัษณะของบคุลากร พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความต้องการมากท่ีสดุ ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ต้องการให้พฒันาหรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร ในคณุลกัษณะด้านความสุภาพ ยิม้แย้มแจ่มใส เป็นมิตร ความ 
สามารถ ในด้านภาษาองักฤษ และภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ความสามารถให้ข้อมลูข่าวสารทางด้าน
การทอ่งเท่ียว ตามล าดบั 4) การพฒันาตนเองของพนกังานบริการภาคเอกชน พบว่า นกัท่องเท่ียว
ชาวไทย มีความต้องการมากท่ีสดุ ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ พนกังานร้านค้าในตลาดโต้รุ่ง พนกังาน
ต้อนรับในโรงแรม และมคัคเุทศก์และบริษัททวัร์ ตามล าดบั 5)การพฒันาตนเองของพนกังาน
บริการภาครัฐ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความมากท่ีสดุ ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจจราจร ต ารวจภธูร เจ้าหน้าท่ีต ารวจทอ่งเท่ียวและเจ้าหน้าท่ีศนูย์ข้อมลูข่าวสารการท่องเท่ียว
ของเทศบาล ตามล าดบั 6) ด้านการบริการขัน้พืน้ฐานและสาธารณูปโภค ด้านการบริการสถานท่ี 
พบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความต้องการมากท่ีสดุ ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ต้องการให้หวัหิน
พฒันาสถานท่ีเก่ียวกบัความสะอาดบริเวณชายหาด และทางลงชายหาด ความสะอาดทัว่ไปของ
เมือง ถนนสายตา่งๆ ตลาดโต้รุ่ง สถานบริการ ร้านค้า และเพิ่มท่ีจอดรถสาธารณะให้เพียงพอ 
ตามล าดบั 7) การบริการสาธารณูปโภค การบริการขัน้พืน้ฐานและความปลอดภัยพบว่า  
นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความต้องการมากท่ีสดุ ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ต้องการให้หวัหินพฒันา
เก่ียวกบัการจดัระบบจราจร มีป้ายบอกทาง มีสญัญาณจราจร พฒันาถนน และความสะดวกใน
การเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียงและให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจเพิ่มการตรวจรักษาความ
ปลอดภยัให้มากขึน้ ตามล าดบั 8) ด้านการประชาสมัพนัธ์ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความ
ต้องการมากท่ีสดุ ใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ต้องการให้หวัหินประชาสมัพนัธ์ด้วยวิธีหนงัสือพิมพ์ และ
นิตยสาร ใช้อินเตอร์เน็ต และใช้ส่ือโทรทศัน์ วิทย ุ 



บทที่ 3  

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

การศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว กรณีศึกษา
ถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง เป็นการวิจยัเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory Research) เพ่ือศกึษาความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย 
หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความปลอดภัยท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจบุนั และเพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง ซึ่งใช้ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี (Mixed Medthods) โดยผู้วิจยั
ใช้เทคนิคการผสมผสานระหว่างการวิจยัการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพ่ือเป็นการพฒันา
(Delevopment) โดยการน าเอาผลของการศึกษาในขัน้ตอนแรกซึ่งใช้วิธีการเชิงปริมาณ ไปใช้
ประโยชน์ในอีกขัน้ตอนถดัไปซึ่งใช้วิธีการเชิงคณุภาพ สาเหตท่ีุต้องน าด้วยวิธีเชิงปริมาณและตาม
ด้วยเชิงคณุภาพ เน่ืองจากเชิงปริมาณจะเน้นไปในด้านความรู้ท่ีเป็นโครงสร้างตามทฤษฎี ค้นหา
ปัจจยัท่ีให้ผลตอ่ตวัแปรตาม แตว่ิธีเชิงปริมาณไมส่ามารถลงรายละเอียด และเข้าถึงประเด็นในเชิง
ลกึได้ จงึต้องท าการศกึษาตามด้วยเชิงคณุภาพ ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ โดยเลือกกลุ่มบคุคลส าคญั 
ท่ีมีพฤตกิรรม ความรู้ ความสามารถท่ีตรงตามประเด็นท่ีสนใจ เพ่ือช่วยให้ผู้วิจยัสามารถใช้จดุเดน่
ของทัง้สองวิธีการมาแก้ไขจุดด้อยของสองวิธีการ โดยผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาตามขัน้ตอนและมี
วิธีการด าเนินวิจยัท่ีได้น ามาเสนอไว้ในบทนีด้งันี ้ 

3.1  กรอบแนวคดิการวิจยั 
3.2  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  
3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมลู  
3.5  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 

3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

     ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม        ผลที่ได้รับ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือ นกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เล 

เขากอบ จังหวดัตรัง ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีมีอายุ 15 ปีขึน้ไป และได้เข้าเย่ียมชมภายในแหล่ง
ทอ่งเท่ียวแล้ว เป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และไมใ่ชช่าวบ้านในพืน้ท่ี 

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ใช้การค านวณหากลุ่มตวัอย่างจากตาราง
ส าเร็จรูปของ Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553: 47) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และคา่ความ 
คลาดเคล่ือน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 398  คน ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัหลกั

ปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. ระดบั

การศกึษา  

4. อาชีพ 

5. รายได้ตอ่เดือน 

6. รูปแบบการ

เดินทาง 

รูปแบบมาตรการ

การรักษาความ

ปลอดภยั 

ความคาดหวัง 

และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในด้านความ

ปลอดภัย 
1. ด้านนกัทอ่งเที่ยว 

2. ด้านการคมนาคม 

3. ด้านแหลง่ทอ่งเที่ยว 

4. ด้านร้านอาหารหรือร้านขาย

ของที่ระลกึ 

5. ด้านเจ้าหน้าที ่
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ความน่าจะเป็น โดยวิธีการได้ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เน่ืองจากการใช้
เคร่ืองมือไปสอบถามนักท่องเท่ียวนัน้ต้องอาศัยความร่วมมือ และความเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูล 
นกัท่องเท่ียวอาจไม่มีเวลามากพอในการให้ข้อมูลได้ จึงต้องอาศยัความสมคัรใจของนกัท่องเท่ียว
เป็นส าคญั ซึ่งผู้ วิจยัไม่สามารถท่ีจะก าหนด หรือกะเกณฑ์ผู้ ท่ีจะให้ข้อมูลหรือเตรียมการอะไรไว้
ก่อนได้  

 
3.2.2  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2   
ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาคือ นกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เล 

เขากอบ จังหวดัตรัง ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีมีอายุ 15 ปีขึน้ไป และได้เข้าเย่ียมชมภายในแหล่ง
ทอ่งเท่ียวแล้ว เป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และต้องไมใ่ชช่าวบ้านในพืน้ท่ี 

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ใช้การค านวณหากลุ่มตวัอย่างจากตาราง
ส าเร็จรูปของ Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553: 47) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และคา่ความ
คลาดเคล่ือน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 398  คน ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้หลกัความ
นา่จะเป็น โดยวิธีการได้ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เน่ืองจากการใช้เคร่ืองมือไป
สอบถามนกัท่องเท่ียวนัน้ต้องอาศยัความร่วมมือ และความเต็มใจท่ีจะให้ข้อมูล นกัท่องเท่ียวอาจ
ไม่มีเวลามากพอในการให้ข้อมูลได้ จึงต้องอาศยัความสมัครใจของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั ซึ่ง
ผู้วิจยัไม่สามารถท่ีจะก าหนด หรือกะเกณฑ์กลุ่มตวัอย่างท่ีจะให้ข้อมลูหรือเตรียมการอะไรไว้ก่อน
ได้  

 
3.2.3  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและการจดัการความ

ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เล เขากอบ จงัหวดัตรัง ได้แก่ คนพายเรือน าเท่ียว  
หนว่ยกู้ภยั  เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบ  

การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ใช้การคดัเลือกบคุคลเข้าร่วมการสมัภาษณ์ 
ได้มีการด าเนินการโดยการหาข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informant) โดยให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลช่วยในการกลั่นกรองผู้ เข้าร่วมการสมัภาษณ์ โดยประชากรคือ  คนพาย
เรือน าเท่ียว  หน่วยกู้ภยั เจ้าหน้าท่ีจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมี
จ านวน 19 คน จ านวนนีไ้ด้มาจากการพิจารณาจากแนวคิดขนาดของประชากร ถ้าประชากรมี
จ านวนน้อยกวา่หรือเทา่กบั 100 แตน้่อยกว่า 1000 ก าหนดให้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีร้อยละ 15-
30 นิภา ศรีไพโรจน์ (2540 อ้างถึงใน เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541: 53) จึงท าให้ค านวณกลุ่มตวัอย่าง
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ได้ทัง้หมดจ านวน 19 คน จากประชากรได้แก่   คนพายเรือน าเท่ียว 60 คน หน่วยกู้ภัย 12 คน 
เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ 50 คน ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 19 คน คือ คน
พายเรือน าเท่ียว 9 คน หนว่ยกู้ภยัอบต.เขากอบ  2 คน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ 
8 คน และเน่ืองจากข้อมลูหลงัจากตวัอย่างท่ี 19 เร่ิมให้ข้อมูลท่ีเหมือนเดิม และซ า้ๆ กับกลุ่ม
ตวัอยา่งก่อนหน้า จงึพิจารณาใช้ข้อมูลจากตวัอย่างท่ี 1-19  ตวัอย่างเท่านัน้ ซึ่งในวตัถปุระสงค์ข้อ
นีใ้ช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากการศกึษาในประเด็นนีเ้ป็น
การศกึษาในเชิงลกึ ต้องการกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูท่ีส าคญัและมีความเก่ียวข้องกบัประเด็น
ท่ีต้องการศกึษาโดยตรง 

 
3.2.4  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและการจดัการความ

ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เล เขากอบ จงัหวดัตรัง ได้แก่ คนพายเรือน าเท่ียว  
หน้วยกู้ภยั เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบ  

การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ใช้การคดัเลือกบคุคลเข้าร่วมการสมัภาษณ์ 
ได้มีการด าเนินการโดยการหาข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informant) โดยให้รองนายก
องค์การบริหารสว่นต าบลชว่ยในการกลัน่กรองผู้ เข้าร่วมการสมัภาษณ์ โดยประชากรได้แก่ คนพาย
เรือน าเท่ียว 60 คน หน่วยกู้ภยั 12 คน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ 50 คน จาก
การพิจารณาจากแนวคิดขนาดของประชากร ถ้าประชากรมีจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 แต่
น้อยกว่า 1000 ก าหนดให้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างมีร้อยละ 15-30 (นิภา ศรีไพโรจน์, 2527 อ้างถึง
ใน เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541:53) ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจ านวน 19 คน คือ คนพายเรือน าเท่ียว 9 
คน หน่วยกู้ภยัอบต.เขากอบ  2 คน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ 8 คน และเน่ือง 
จากข้อมลูหลงัจากตวัอย่างท่ี 19 เร่ิมให้ข้อมลูท่ีเหมือนเดิม และซ า้ๆ กบักลุ่มตวัอย่างก่อนหน้า จึง
พิจารณาใช้ข้อมลูจากตวัอยา่งท่ี 1-19  ตวัอยา่งเทา่นัน้ 

 
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  

ผู้วิจยัได้ท าการก าหนดลกัษณะของเคร่ืองมือและก าหนดวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั ดงันี ้
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3.3.1  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
3.2.1.1            ค               น         

เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งอยู่ในชุดเดียวกัน แบบสอบถามได้แบ่งออก 

เป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

1)  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ ท่ี
ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และรูปแบบการเดินทาง มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

2)  ตอนท่ี 2 ส่วนแรก (ตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1) เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกับความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงั
แหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ซึง่มีเกณฑ์ในการก าหนดคา่น า้หนกัของการประเมินออกเป็น 5       ตามวิธีของ
ลิเคร์ิท (Likert) (ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2553: 75) เน่ืองจากเป็นเกณฑ์การประเมินท่ีมีความละเอียดท่ี
พอดีๆ มีความละเอียดท่ีไมม่ากหรือน้อยจนเกินไป ดงันี ้                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ระดับความคาดหวัง       ค่าน า้หนักของคะแนนของตัวเลือกตอบ 
น้อยท่ีสดุ    ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  1  ค แนน 
น้อย     ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  2  ค แนน 

ปานกลาง     ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  3  ค แนน 

มาก      ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  4  ค แนน 

มากท่ีสดุ     ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  5  ค แนน 

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดบัความคาดหวงัจากการค านวณอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้
สตูรการค านวณหาอนัตรภาคชัน้ 

อนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
จ านวนระดบั 

   =   5 - 1 
              5 
จากการค านวณได้อนัตรภาคชัน้ = 0.80 โดยสามารถแปลผลได้ดงันี ้
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คะแนนเฉล่ีย  4.21– 5.00  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย  3.41– 4.20  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61– 3.40  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความความคาดหวงัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81– 2.60  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 –1.80  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัน้อยท่ีสดุ 
ส่วนหลงั (ตอบวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2)    นแ        ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวใน

ด้านความปลอดภัย หลงัจากท่ีได้ใช้บริการในแหล่งท่องเท่ียวไปแล้ว ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการก าหนดคา่น า้หนกัของการประเมิน
ออกเป็น 5       ตามวิธีของลิเคร์ิท (Likert) (ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2553: 75) ดงันี ้

 
ระดับความพงึพอใจ      ค่าน า้หนักของคะแนนของตัวเลือกตอบ 
น้อยท่ีสดุ    ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  1  ค แนน 
น้อย     ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  2  ค แนน 

ปานกลาง     ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  3  ค แนน 

มาก      ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  4  ค แนน 

มากท่ีสดุ     ก าหนดให้มีคา่เทา่กบั  5  ค แนน 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดบัความพงึพอใจจากการค านวณอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้

สตูรการค านวณหาอนัตรภาคชัน้ 
อนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 

จ านวนระดบั 
 = 5 - 1 

             5 
จากการค านวณได้อนัตรภาคชัน้ = 0.80 โดยสามารถแปลผลได้ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย  4.21– 5.00  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย  3.41– 4.20  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพงึพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61– 3.40  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความความพงึพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81– 2.60  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพงึพอใจน้อย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 –1.80  หมายถึง  นกัท่องเท่ียวมีระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
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3)  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัถ า้เล เขากอบ จงัหวดัตรัง มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended) 

3.2.1.2  กระบวนการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในวิจยั 
  ผู้วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการวิจยั ด้วยการสร้างแบบสอบถาม (Question-
Naire) โดยได้แบง่ออกเป็นล าดบัขัน้ 8 ขัน้ตอนดงันี ้ 

1)  ศกึษารายละเอียดของวตัถปุระสงค์ในการวิจยั เพ่ือให้ทราบถึงราย 
ละเอียดอนัเป็นแนวทาง และขอบเขตการสร้างแบบสอบถาม 

2)  ศกึษาค้นคว้าเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องจากหนงัสือ เอกสาร บทความและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เช่น ความคาดหวงั ความพึงพอใจ และปัญหาความไม่ปลอดภยัในแหล่งท่อง 
เท่ียว เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถาม ในแบบสอบถาม 

3)  ศกึษาหลกัการ และวิธีการในการสร้างแบบสอบถาม 
4)  ก าหนดประเด็น และขอบเขตของค าถาม ด้วยการจดัเป็นหมวดหมู่ 

โดยค านงึถึงวตัถปุระสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเป็นเกณฑ์ 
5)  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างพร้อมกับแบบประเมิน น าไปให้ผู้ เช่ียว 

ชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีท าการศึกษา ได้ท าการตรวจสอบพิจารณา จ านวน 3 
   น เพ่ือทดสอบถึงความเท่ียงตรง ความครอบคลุมของเนือ้หา รวมไปถึงความถูกต้องในส านวน
ภาษา หลังจากท่ีผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

6)  น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญแล้วไปท าการ
ทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกันกับประชากรท่ีจะท าการศึกษา ได้แก่ 
นกัทอ่งเท่ียวในแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้พงุช้าง จงัหวดัพงังา จ านวน 30 ชดุ 

7)  หลงัจากท่ีน าแบบสอบถามฉบบัร่างไปทดลองใช้ (Try Out) มา
ค านวณหาคา่อ านาจจ าแนก (Discrimination) ส าหรับแบบสอบถามท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check-List) และหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีเป็นแบบท่ีมีลกัษณะเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 

8)  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ของ
คา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่ 
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9)  ผู้วิจยัน าแบบสอบถามไปใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวท่ี
เดนิทางมาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 

 
3.3.2  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 

3.3.2.1            ค               น          
 เคร่ืองมือท่ีใช้  คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structureed Interview) ซึ่งได้ก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามไว้ล่วงหน้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การสมัภาษณ์ และสร้างความเป็นมาตรฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั แตอ่ย่างไรก็ดี อาจจะมี
การปรับเปล่ียนค าพดูได้บ้างตามบริบท และความเหมาะสม ซึ่งในการบนัทึกข้อมลูนัน้จะใช้แบบ
บนัทกึการสมัภาษณ์  

3.3.2.2  กระบวนการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในวิจยั 

1)  ศึกษารายละเอียดของวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดอนัเป็นแนวทาง และขอบเขตของการสมัภาษณ์ 

2)  ศกึษาค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการสมัภาษณ์ จากหนงัสือ 
เอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3)  น าข้อค าถามท่ีได้ก าหนดไว้เพ่ือการสมัภาษณ์ ซึ่งได้มาจากการ
ทบทวน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ มาให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยตรวจสอบ และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

4)      น   น      แ     น    น   สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง 
5)  จดัเตรียมบคุลากร อปุกรณ์ เอกสารตา่งๆ ท่ีต้องใช้ในการสมัภาษณ์ 
6)  ด าเนินการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและการ

จดัการความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ได้แก่ คนพายเรือน าเท่ียว 
หน้วยกู้ภยั  ตวัแทนจากองค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบ 

 
3.3.3  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  

3.3.3.1           ค               น          
เคร่ืองมือท่ีใช้  คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structureed Interview) ซึ่งได้ก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามไว้ล่วงหน้า เก่ียวกบัแนวทางการ
สร้างความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ และสร้างความเป็น
มาตรฐานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั แตอ่ย่างไรก็ดี อาจจะมีการปรับเปล่ียนค าพดูได้บ้างตาม
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บริบท และความเหมาะสม ซึ่งในการบนัทึกข้อมลูนัน้จะใช้ใช้เทปบนัทึกเพ่ือถอดข้อมลูในภายหลงั 
นอกจากนีย้งัใช้การน าผลสรุปท่ีได้จากเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น แบบสอบถามในวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1) 
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่ง
ท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง และ วตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 2) ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวใน
ด้านความปลอดภัย หลังจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว รวมถึงข้อสรุปจากการ
สมัภาษณ์ในวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3) สภาพปัญหาความปลอดภัยท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั มาใช้ในการ
สร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว 

3.3.3.2  กระบวนการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในวิจยั 

1) ศึกษารายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการวิจัย  เพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดอนัเป็นแนวทาง และขอบเขตของการสมัภาษณ์ 

2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการสัมภาษณ์ การสร้าง
แผนมาตรการรักษาความปลอดภยั จากหนงัสือ เอกสาร บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

3) น าข้อค าถามท่ีได้ก าหนดไว้เพ่ือการสัมภาษณ์ ซึ่งได้มาจากการ
ทบทวน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ มาให้ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยตรวจสอบ และน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

4)     น   น      แ     น    น   สมัภาษณ์ 
5) จดัเตรียมบคุลากร อปุกรณ์ เอกสารตา่งท่ีต้องใช้ในการสมัภาษณ์ 
6) ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวและการ

จดัการความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ได้แก่ คนพายเรือน าเท่ียว 
หน้วยกู้ภยั ตวัแทนจากองค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบ 

7) น าผลสรุปท่ีได้จากด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวและการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบใน
ประเดน็แนวทางในการสร้างความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ และผล
จากแบบสอบถามในวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1) ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย 
ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จังหวดัตรัง และ วตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 
2) ความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียว
แล้ว รวมถึงข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ในวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3) สภาพปัญหาความปลอดภัยท่ี
เกิดขึน้ในปัจจบุนั มาใช้ในการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 
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3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจยัได้มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้
 
3.4.1  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  

3.4.1.1  ผู้วิจยัได้ย่ืนค าร้อง ให้คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒั-
นบริหารศาสตร์ออกหนงัสือ ขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ ในการท าการ
ขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยั  

3.4.1.2  ผู้วิจยัได้ท าการติดตอ่ผู้ ท่ีมีความสนใจจะท าการเก็บข้อมลูแบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นผู้ ท่ีก าลงัศึกษาในระดบัอดุมศกึษาและผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาในระดบัอุดมศึกษา ซึ่งมีความรู้
ความเข้าใจในการท าวิจยัเป็นอยา่งดี จ านวน 4 คน 

3.4.1.3                   ค         กับทีมเก็บข้อมูล เพ่ือให้มีความเข้าใจท่ี
ตรงกนัทัง้ในเร่ืองของข้อค าถามและกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องใช้ในการเก็บข้อมลู 

3.4.1.4  ผู้วิจยัออกเก็บข้อมลูพร้อมด้วยทีมเก็บข้อมลู โดยแบง่ออกเป็นสองกลุ่ม 
ประจ าพืน้ท่ีหลกัๆ 2        ค            นค   แ             ก   น     น    ซึ่งเป็นจุดท่ีนกั 
ท่องเท่ียวจะไปหลงัจากเท่ี        นแ              เสร็จแล้ว แบง่ทีมเก็บข้อมลูท่ีร้านค้าเป็น 2 
คน และ         น     น      คน เน่ืองจากบริเวณนีจ้ะมีนกัท่องเท่ียวเยอะกว่า โดยในการเก็บ
ข้อมูลจะใช้การสุ่มแบบโควตา ซึ่งผู้ เก็บข้อมูลจะต้องสอบถามนักท่องเท่ียวในเบือ้งต้นเพ่ือกรอง
ข้อมลูเพ่ือให้ได้นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  โดยจะต้องเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป 
ได้เข้าเย่ียมชมภายในแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว และเป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และไมใ่ชช่าวบ้านในพืน้ท่ี 

3.4.1.5  รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้มาท าการตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของ
แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตด้ิวยโปรแกรมส าเร็จรูปตอ่ไป 

 
3.4.2  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  

3.4.2.1  ผู้วิจยัได้ย่ืนค าร้อง ให้คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ออกหนงัสือ ขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ ในการท าการขอ
ความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการวิจยั  

3.4.2.2  ผู้วิจยัได้ท าการติดตอ่ผู้ ท่ีมีความสนใจจะท าการเก็บข้อมลูแบบสอบถาม 
ซึ่งเป็นผู้ ท่ีก าลงัศึกษาในระดบัอุดมศกึษาและผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาในระดบัอุดมศึกษา ซึ่งมีความรู้
ความเข้าใจในการท าวิจยัเป็นอยา่งดี จ านวน 4 คน 
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3.4.2.3                   ค         กับทีมเก็บข้อมูล เพ่ือให้มีความเข้าใจท่ี
ตรงกนัทัง้ในเร่ืองของข้อค าถามและกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องใช้ในการเก็บข้อมลู 

3.4.2.4  ผู้วิจยัออกเก็บข้อมลูพร้อมด้วยทีมเก็บข้อมลู โดยแบง่ออกเป็นสองกลุ่ม 
ประจ าพืน้ท่ีหลกัๆ 2        ค            นค   แ             ก   น     น    ซึ่งเป็นจุดท่ีนัก 
ท่องเท่ียวจะไปหลงัจากเท่ี        นแ              เสร็จแล้ว แบง่ทีมเก็บข้อมลูท่ีร้านค้าเป็น 2 
คน และ         น     น      คน เน่ืองจากบริเวณนีจ้ะมีนกัท่องเท่ียวเยอะกว่า โดยในการเก็บ
ข้อมูลจะใช้การสุ่มแบบโควตา ซึ่งผู้ เก็บข้อมูลจะต้องสอบถามนักท่องเท่ียวในเบือ้งต้นเพ่ือกรอง
ข้อมลูเพ่ือให้ได้นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  โดยจะต้องเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป 
ได้เข้าเย่ียมชมภายในแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว และเป็นนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และไมใ่ชช่าวบ้านในพืน้ท่ี 

3.4.2.5  รวบรวมแบบสอบถามท่ีได้มาท าการตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของ
แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตด้ิวยโปรแกรมส าเร็จรูปตอ่ไป 
 

3.4.3  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
3.4.3.1  ผู้วิจยัได้ย่ืนค าร้องให้คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒั

นบริหารศาสตร์ออกหนงัสือ เชิญบคุคลท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการสมัภาษณ์ 
3.4.3.2  ผู้ วิจยัแจ้งและให้ผู้ ให้สมัภาษณ์ลงนามในหนงัสือแสดงเจตนายินยอม

และสมคัรใจในการให้ข้อมลูเพื่อการสมัภาษณ์ 
3.4.3.3  ผู้ วิจยัเป็นผู้ด าเนินการสมัภาษณ์ เร่ิมต้นด้วยการเร่ิมแนะน าตวั ว่าเป็น

ใคร มาจากไหน มาท าไม ชีแ้จงวตัถุประสงค์ และขอบเขตของการสมัภาษณ์ รวมถึงบอกด้วยว่า
ท าไมจงึเลือกทา่นมาเป็นผู้ให้สมัภาษณ์ เพ่ือสร้างความส าคญัให้แก่ผู้ ให้สมัภาษณ์เกิดการยอมรับ
และมีความมั่นใจ และแจ้งให้ผู้ ให้สัมภาษณ์ทราบด้วยว่าสิ่งท่ีได้ให้สัมภาษณ์นัน้จะเก็บเป็น
ความลบั ไมน่ าไปใช้เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนและไม่เปิดเผยแก่ผู้ อ่ืนอย่างเด็ดขาด ซึ่งจะใช้ประโยชน์
เพ่ือการวิจยัเท่านัน้ ในขณะสมัภาษณ์จะคอยกระตุ้นให้ผู้ ให้สัมภาษณ์มีส่วนร่วมในแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผู้ วิจยัจะพยายามสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเองควบคู่กนัไป
ด้วย  และท าการบนัทกึผลทนัที เพ่ือป้องกนัการหลงลืมหรือจ าคลาดเคล่ือน และเพ่ือไม่ให้ข้อมลูใน
ระหว่างท่ีมีการสมัภาษณ์ตกหล่น นอกจากจะมีการจดบนัทึกการสมัภาษณ์แล้ว จะมีผู้ช่วยผู้ วิจยั
ท าการบนัทึกเทปไว้ด้วย โดยท าการขออนญุาตและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตัง้แตต่อนเร่ิมแนะน าตวั 
ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ และแจ้งให้ทราบวา่จะมีการบนัทกึเทปไว้ด้วย  
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3.4.3.4  ปิดการสมัภาษณ์ โดยการกล่าวขอบคณุผู้ ให้สมัภาษณ์ในการให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี รวมถึงการย า้ถึงความส าเร็จจะเกิดขึน้ได้นัน้ส่วนหนึ่งมาจากผู้ ให้สัมภาษณ์ 
เพ่ือให้ผู้ให้สมัภาษณ์เกิดความภาคภมูิใจและมีความรู้สกึท่ีดีเม่ือเราจากไป 

 
3.4.4  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  

3.4.4.1  ผู้วิจยัได้ย่ืนค าร้อง ให้คณะการจดัการการทอ่งเท่ียว สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ออกหนงัสือ เชิญบคุคลท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการสมัภาษณ์ 

3.4.3.2  ผู้วิจยัแจ้งและให้ผู้ เข้าร่วมการสมัภาษณ์ลงนามในหนงัสือแสดงเจตนา
ยินยอมและสมคัรใจในการเข้าร่วมการสมัภาษณ์ 

3.4.4.3  ผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการสมัภาษณ์ คอยกระตุ้นให้ผู้ ให้สมัภาษณ์แสดง
ความคิดเห็น และพยายามสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกนัเองควบคู่กนัไปด้วย  และเพ่ือไม่ให้
ข้อมูลในระหว่างท่ีมีการสัมภาษณ์ตกหล่น นอกจากจะมีการจดบนัทึกการสัมภาษณ์แล้ว จะมี
ผู้ชว่ยผู้วิจยัท าการบนัทกึเทปไว้ด้วย โดยท าการขออนญุาตและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตัง้แตต่อนเร่ิม
แนะน าตวั ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ และแจ้งให้ทราบวา่จะมีการบนัทกึเทปไว้ด้วย  

3.4.4.4  สรุปงานในสนามของทีมงาน  หลงัการสมัภาษณ์ เพ่ือสร้างความชดัเจน
ในประเดน็ท่ียงัไมเ่ข้าใจ หรือยงัสบัสนอยู่ 

3.4.4.5  น าผลสรุปท่ีได้จากการสมัภาษณ์ดงักล่าวรวมถึงเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้
จากเคร่ืองมืออ่ืนๆ เชน่ ผลจากแบบสอบถามในวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1  และ 2 รวมถึงข้อสรุปจากการ
สมัภาษณ์ในวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 มาใช้ในการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว 
 
3.5  สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.5.1  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบ 

ถามท่ีเก็บรวบรวมได้ มาท าการเปล่ียนเป็นรหสัตวัเลข (Code) แล้วด าเนินการบนัทึกลงใน
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิดงันี ้

3.5.1.1  การค านวณหาข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบ 
ถาม จากแบบสอบถามในตอนท่ี 1 มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้การหา
คา่คา่วามถ่ี (Frequency) และท าการสรุปออกมาเป็นคา่ร้อยละ 
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3.5.1.2  การค านวณหาข้อมลูเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกั 
ท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย จากแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 

3.5.1.3  การเปรียบเทียบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั 
ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง จ าแนกตามสถานภาพ
สว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้และรูปแบบการเดินทาง ใช้การวิเคราะห์
ความแตกตา่งด้วย t-test  ส าหรับสถานภาพส่วนบคุคลด้านเพศ และรูปแบบการเดินทาง ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Anova) ส าหรับสถานภาพส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดบั
การศกึษา อาชีพ และรายได้ โดยการวิเคราะห์ความแตกตา่งเป็นรายกลุ่ม และถ้าหากพบคา่ความ
แตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธี 
Scheffe’ อีกครัง้ 

3.5.1.4  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย 
หลงัจากท่ีได้ใช้บริการในแหล่งท่องเท่ียวไปแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้และรูปแบบการเดินทาง ใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งด้วย t-test  
ส าหรับสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศและรูปแบบการเดินทาง ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (Anova) ส าหรับสถานภาพส่วนบคุคลด้าน อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ 
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม และถ้าหากพบคา่ความแตกตา่งเป็นรายกลุ่ม จะท า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู ่โดยการใช้วิธี Scheffe’ อีกครัง้ 

3.5.1.5  การค านวณหาข้อมูลเก่ียวกับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  จาก
แบบสอบถามในตอนท่ี 3 ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อมูลแบบปลายเปิด ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) แล้วท าการสรุปออกมาเป็นคา่ความถ่ี (Frequency) โดยท าการเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย 

 

3.5.2  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
ในขัน้ตอนของการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content 

Analysis) โดยสรุปเป็นภาพรวมในแตล่ะปัจจยั และยกตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ในแตล่ะปัจจยัท่ีได้ให้
ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจดัการความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ  ได้แสดงความ
คดิเห็นมาน าเสนอ    
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3.5.3  วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์แนวทางการสร้างความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จังหวดัตรังโดยในขัน้ตอนนีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content 
Analysis) นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวแล้วยังได้น าข้อสรุปท่ีเก็บ
รวบรวมได้จากเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีวิเคราะห์เสร็จแล้ว เช่น แบบสอบถามในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1) 
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่ง
ท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง และ วตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวใน
ด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว รวมถึงข้อสรุปจากการสมัภาษณ์
ในวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3) สภาพปัญหาความปลอดภัยท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน มาพัฒนาต่อเป็น
มาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวของถ า้เลเขากอบ  

ส าหรับแบบสอบถามในวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1) ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความ
ปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง  และ 
วตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 2) ความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียม
ชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว เม่ือท าการวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตอ่ความ
ปลอดภัยเสร็จแล้ว จึงน าค่าเฉล่ียดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ต่อเพ่ือน าผลไปพัฒนาเป็น
มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยจะใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า IPA (Importance-Performance 
Analysis) มาประยกุต์ใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้  ซึ่งเทคนิคนีเ้ป็นเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์คณุลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ์ (Martilla and James, 1977: 77-79) เป็นการวดัผลหรือประเมินตวัผู้บริโภคถึงการ
ยอมรับในตวัผลิตภณัฑ์ ของโปรแกรมการตลาดในรูปแบบเฉพาะตา่งๆ เพ่ือท่ีจะให้กิจการสามารถ
มุ่งความสนใจไปในส่วนท่ีควรได้รับการปรับปรุงอย่างถูกจุด หรือแสดงให้ทราบถึงส่วนท่ีอาจใช้
ทรัพยากรมากจนเกินความจ าเป็น ซึ่งการน าเสนอการวิเคราะห์ IPA        น                  
จากคณุลกัษณะแบบตา่งๆ ซึง่มาจากมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ดงันี ้ 

เม่ือน าค่าความคาดหวังและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกันในแต่ละคณุสมบตัิ หาก
ผลลพัธ์ตกอยูใ่น Quadrant ใดๆ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

Quadrant  A หมายถึง ต้องให้ความส าคญั คณุลกัษณะนีมี้ความส าคญัตอ่ผู้บริโภคแต่
ไมไ่ด้รับการตอบสนองอยา่งดีพอ 

Quadrant B         ตัง้ใจท าดีแบบนีต้อ่ไป ผู้ ให้บริการสามารถตอบสนองคณุลกัษณะ
นีไ้ด้อยา่งดีและผู้บริโภคก็ให้ความส าคญัมาก 
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Quadrant C         ความส าคญัต ่า ไม่ต้องให้ความส าคญัมาก เน่ืองจากผู้บริโภค
ไมไ่ด้ให้ความส าคญัมาก และผลการด าเนินงานตอบสนองได้ไมดี่ 

Quadrant D หมายถึง ผู้ให้บริการให้ความส าคญัมากเกินความจ าเป็น คือให้ความส าคญั
ตอบสนองผู้บริโภคได้ดีแต ่ผู้บริโภคให้ความส าคญัน้อย (อย่างไรก็ตามอาจจะมีเหตผุลท่ีดีท่ีจะ
รักษาการด าเนินกิจกรรมนีต้อ่ไป) 

Quadrant  A
ต้องให้ความสนใจ

Concentrate 
Here

Quadrant  B
ลกูค้าพงึพอใจ

Keep Up  The 
Good Work

Quadrant  C
ไม่ต้องให้ความส าคญัมากนกั

Low Priority

พงึพอใจ

น้อย
Quadrant  D
บริการดีมากแต่ลกูค้า
ไม่ได้ให้ความส าคญั

Possible Overkill
ส าคัญน้อย

(ลกูค้ามีความคาดหวงัต ่า)

พงึพอใจ

มาก

ส าคัญมาก

(ลกูค้ามีความคาดหวงัสงู)

 

ภาพท่ี 3.1  การเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจในแตล่ะคณุสมบตัขิองความ
ปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียว 

 
การเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อความปลอดภยัใน

การมาท่องเท่ียวยังถ า้เลเขากอบ ในการวิเคราะห์จะแบ่งการวดัผลออกเป็น 2      ค         
                      ค             น      (ศภุจิต สนิทวงศ์ ณ อยธุยา, 2550: 49) โดยจะ
แสดงผลท่ีได้ออกมาดงันี ้
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Quadrant  A คะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบั 3.41-5.00 และความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั 1.00-3.39 

Quadrant B คะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยู่ในระดบั 3.41-5.00 และความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั 3.41-5.00 

Quadrant C คะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยู่ในระดบั 1.00-3.39 และความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั 1.00-3.39 

Quadrant D คะแนนเฉล่ียความคาดหวงัอยู่ในระดบั 1.00-3.39 และความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบั 3.41-5.00 
 เม่ือท าการวิเคราะห์ด้วยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า IPA (Importance-Performance Analysis) 
เสร็จแล้วจึงน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ร่วมกบัผลการสมัภาษณ์สภาพปัญหาความปลอดภัยท่ีเกิดขึน้
ในปัจจุบนัในวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 และข้อมูลจากการสมัภาษณ์แนวทางการสร้างความปลอดภัย
แก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ มาพฒันาตอ่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกั 
ทอ่งเท่ียวของถ า้เลเขากอบ 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว
กรณีศกึษาถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง ได้จากการสุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ในเดือนเมษายน 2557 จ านวน 398 คน โดยผู้ วิจยัได้แจกแบบ 
สอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 410 ชุดและได้รับคืนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์พร้อมท่ีจะ
วิเคราะห์ 398 ชดุ และท าการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวและการจดัการดแูล
ความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว จ านวน 19 คน โดยผู้วิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเรียง
ตามล าดบัตามหวัข้อดงันี ้

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของนกัทอ่งเท่ียว 
4.2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ

เดนิทางมาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 
4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้

เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้าน

ความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง จ าแนก
ตามสถานภาพสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ และรูปแบบการเดนิทาง 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้าน
ความปลอดภัย หลังจากท่ีได้ใช้บริการในแหล่งท่องเท่ียวแล้วจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ และรูปแบบการเดนิทาง 

4.6 ผลการวิเคราะห์เนือ้หา ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งเป็นข้อคิดเห็นและข้อ  
เสนอแนะเก่ียวกบัการตอ่การพฒันาความปลอดภยัแกน่กัทอ่งเท่ียว 
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4.7 ผลการวิเคราะห์เนือ้หา ท่ีได้จากการสมัภาษณ์สภาพปัญหาความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้
ในปัจจบุนั 

4.8 มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว ของแหล่งท่องเท่ียว ถ า้เลเขากอบ 
จงัหวดัตรัง 

ล าดับต่อไป ผู้ วิจัยขอน าเสนอผลของการวิจัย โดยการเรียงล าดับในการน าเสนอทัง้ 8 
หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
 
       ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว โดยลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ดงันี ้

 
       4.1.1  ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ  

     อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และรูปแบบการเดินทาง 
         ผลของการวิเคราะห์เก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพสว่นบคุคลของนกัท่องเท่ียว 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศชาย 143 35.9 
เพศหญิง 255 64.1 

รวม 398 100.00 
15-24 ปี 137 34.4 
25-34 ปี 131 32.9 
35-44 ปี 74 18.6 
45-54 ปี 43 10.8 
55 ปีขึน้ไป 13 3.3 

รวม 398 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ่) 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 130 32.7 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 212 53.3 
สงูกวา่ปริญญาตรี 56 14.0 

รวม 398 100.00 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 112 28.0 
รับจ้างทัว่ไป 15 3.8 
พนกังานบริษัท 82 20.6 
ลกูจ้างประจ า 29 7.3 
เกษตรกร 7 1.8 
แมบ้่าน 10 2.5 
นกัเรียน/นกัศกึษา 120 30.2 
ธุรกิจสว่นตวั 23 5.8 

รวม 398 100.00 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 133 33.4 
10,000-20,000 บาท 150 37.7 
20,001-30,000 บาท 50 12.6 
มากกวา่ 30,000 บาท 65 16.3 

รวม 398 100.00 
กรุ๊ปทวัร์ 204 51.3 
ตามล าพงั 194 48.7 

รวม 398 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 255 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 64.1 และท่ีเหลือเป็นเพศชาย จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 ส่วนใหญ่มีอาย ุ15-24 
ปี จ านวน 137 คน คดิเป็นร้อยละ 34.4 และรองลงมาได้แก่ อาย ุ25-34 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.9 อาย ุ35-44 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ18.6 อาย ุ 45-54 ปี จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.8 และน้อยท่ีสดุได้แก่ อาย ุ55 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 3.3 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จบ
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การศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และ
รองลงมาจบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 และน้อยท่ีสุด
ได้แก่ จบการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 14.1 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
อาชีพ นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และรองลงมาได้แก่ ข้าราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 พนกังานบริษัทจ านวน 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.6 ลกูจ้างประจ า จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.8 รับจ้างทัว่ไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 แม่บ้าน จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 และน้อยท่ีสดุเป็นเกษตรกร จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
รายได้ตอ่เดือน 10,000-20,000  บาท จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 และรองลงมาได้แก่ มี
รายได้ตอ่เดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 133 คนคิดเป็นร้อยละ 33.4 มีรายได้มากกว่า 30,000 
บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และน้อยท่ีสดุเป็น 20,001-30,000 บาท จ านวน 50 คน 
คดิเป็นร้อยละ 12.6 และสว่นใหญ่มีรูปแบบการเดินทางแบบกรุ๊ปทวัร์ จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.3 และรองลงมาเป็นแบบตามล าพงั จ านวน 194 คน คดิเป็นร้อยละ 48.7 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย 

ก่อนที่จะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง 
 

        การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ
เดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จะน าเสนอแบบภาพรวม แบ่งเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านนกัท่องเท่ียว ด้านการคมนาคม ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ี
ระลกึ และด้านเจ้าหน้าท่ี รวมทัง้ได้วิเคราะห์เป็นรายข้อจ านวน 33 ข้อ ดงันี ้

 
       4.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้าน    
               ความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ 
               โดยภาพรวม จะปรากฏผลดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวใน 
                 ด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดนิทางมาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ 
 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความ
ปลอดภัย 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว 3.70 0.83 มาก 
1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิทางการ
เตรียมตวั ข้อควรปฏิบตั ิผา่นทางส่ือตา่งๆ  

3.66 0.93 มาก 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัสิ าหรับ
นกัทอ่งเท่ียว 

3.73 0.88 มาก 

ปัจจัยด้านการคมนาคม 3.87 0.73 มาก 
1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการเดนิทาง

จากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่ท่องเท่ียว 
4.01 0.78 มาก 

2.  ป้ายบอกทิศทางท่ีมีความชดัเจน 3.80 0.88 มาก 
3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยามค ่าคืน 3.81 0.89 มาก 
ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว    
1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏิบตัสิ าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ี

เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

3.71 0.83 มาก 

2.  ความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถในแหลง่
ทอ่งเท่ียว 

3.79 0.85 มาก 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้
สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

3.61 0.89 มาก 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจากการสิ่ง
สกปรกหรือเชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

3.52 1.039 มาก 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มีข้อมลู 
รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม คา่บริการ
ตา่งๆ ให้ทราบอย่างชดัเจน 

3.65 0.89 มาก 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 
เชน่ พืน้ล่ืน จดุท่ีต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

3.69 0.92 มาก 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ่) 

 
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความ

ปลอดภัย 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

7.  แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมีมาตราสว่นและ
ทิศทางท่ีถกูต้องเพ่ือป้องกนัการหลงทาง 

3.65 0.88 มาก 

8.  สิ่งก่อสร้างเพื่อรักษาความปลอดภยัในจดุท่ี
ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือป้องกนั
การล่ืนไถล ฯลฯ 

3.70 0.89 มาก 

9.  ระบบส่ือสารสาธารณะเช่น โทรศพัท์สาธารณะ ท่ี
พร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 

3.57 1.01 มาก 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัตอ่การ
ใช้งาน 

3.74 0.79 มาก 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัท่องเท่ียวหรือหน่วย
รับแจ้งเหต ุ

3.71 0.81 มาก 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมี
ทีมงานในการปฐมพยาบาล 

3.57 0.96 มาก 

13.  มีถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนัโรคตดิตอ่ 
กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

3.61 0.95 มาก 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอท่ีจะท าให้ไมรู้่สกึ
หวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

3.67 0.94 มาก 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพ่ือไมใ่ห้เดนิออกนอก
เส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมาจดัวางเรียงเป็นขอบ
ทางเดนิ หรือ มีไฟสอ่งสวา่งเป็นแนวทางเดนิ 

3.78 0.85 มาก 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินท่ีหลน่ลงมาและ
ป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อยจากเพดานถ า้ 

3.35 1.12 ปานกลาง 

17.  การให้บริการเสือ้ชชีูพแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเพียงพอ 3.29 1.15 ปานกลาง 
18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐม

พยาบาลเข้าไปในถ า้ 
3.36 1.13 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ่) 

 
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความ

ปลอดภัย 
ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้าย
เกิดขึน้ 

3.39 1.19 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก 3.54 0.81 มาก 
1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจาก

หนว่ยงานของรัฐ 
3.51 0.96 มาก 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ี
เหมาะสม 

3.52 0.86 มาก 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถกู
สขุลกัษณะ 

3.59 0.84 มาก 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ 3.68 0.82 มาก 
1.  มีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เชน่ 

ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานท่ี ข้อควรปฏิบตั ิข้อควร
ระวงั ฯลฯ 

3.61 0.96 มาก 

2.  มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและความช านาญในการ
ให้บริการท่ีมีความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

3.79 0.86 มาก 

3.  มีเจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆหรือจดุท่ีลอ่แหลมตอ่
ภยัอนัตราย 

3.69 0.90 มาก 

4.  เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้
ทนัทว่งที 

3.61 0.99 มาก 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยั
ธรรมชาต ิ 

3.62 0.95 มาก 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยาม
ฉกุเฉิน 

3.75 0.95 มาก 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวม 3.64 0.68 มาก 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่าระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัความคาดหวงัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 ส าหรับผลการพิจารณาเป็น
ปัจจัยรายด้าน ได้แก่ ด้านนักท่องเท่ียวมีระดับความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในด้านความ
ปลอดภัย อยู่ในระดบัความคาดหวงัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 ด้านการคมนาคมมีระดบั
ความคาดหวงัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.87 ด้านแหล่งท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัมาก โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึกมีระดบัความคาดหวงัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.54 ด้านเจ้าหน้าท่ีมีระดบัความคาดหวงัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั3.68 ส าหรับ
ผลการพิจารณาเป็นรายข้อ มีคา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง  3.29-4.01 เรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปน้อย
ตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลดงันี ้
 ระดบัความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ท่ีอยูใ่นระดบัความคาดหวงั
มากท่ีสดุ ผลของการวิจยัไม่พบรายการใดอยูใ่นเกณฑ์เฉล่ียระดบันี ้
 ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ท่ีอยู่ในระดบัความคาดหวงั
มาก ได้แก่ ความปลอดภัยของถนนหนทางในการเดินทางจากถนนใหญ่เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว
(คา่เฉล่ีย 4.01) ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนยามค ่าคืน (คา่เฉล่ีย 3.81) ป้ายบอกทิศทางท่ีมีความ
ชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 3.80) ความปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 3.79) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความ
พร้อมและความช านาญในการให้บริการท่ีมีความปลอดภัย (ค่าเฉล่ีย 3.79) ทางเท้าหรือขอบ
ทางเดินเพ่ือไม่ให้เดินออกนอกเส้นทาง (คา่เฉล่ีย 3.78) ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ (คา่เฉล่ีย 
3.75) สิ่งปลูกสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรง (คา่เฉล่ีย 3.74) การก าหนดข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับ
นกัทอ่งเท่ียว (คา่เฉล่ีย 3.73) กฎข้อบงัคบัข้อควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน
(คา่เฉล่ีย 3.71) ศนูย์บริการข้อมลูให้แก่หรือหนว่ยรับแจ้งเหต ุ(คา่เฉล่ีย 3.71) สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษา
ความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม (ค่าเฉล่ีย 3.70) ป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิดอันตราย
(ค่าเฉล่ีย 3.69) เจ้าหน้าท่ีประจ าในจุดต่างๆ หรือจุดท่ีล่อแหลมตอ่ภัยอนัตราย (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
แสงสว่างภายในถ า้ท่ีเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.67) แหล่งข้อมูลเช่น ข้อมูลทัว่ไป การเดินทาง การ
เตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิผ่านทางส่ือตา่งๆ (คา่เฉล่ีย 3.66) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ (คา่เฉล่ีย 
3.65) ความปลอดภัยในด้านราคาคา่บริการ (คา่เฉล่ีย 3.65) ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้าย
หรือภัยธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.62) ความมิดชิดและปลอดภัยของบริเวณห้องน า้สาธารณะ  (ค่า 
เฉล่ีย 3.61) ถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด (คา่เฉล่ีย 3.61) เจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนเท่ียวชม (คา่ 
เฉล่ีย 3.61) เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที (คา่เฉล่ีย 3.61) ความปลอด 
ภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ (ค่าเฉล่ีย 3.59) ระบบส่ือสารสาธารณะ(ค่าเฉล่ีย 
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3.57) ศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือทีมงานในการปฐมพยาบาล  (ค่าเฉล่ีย 3.57) 
ความสะอาดถูกสุขอนามยั ในตวัห้องน า้สาธารณะ (ค่าเฉล่ีย 3.52) ความปลอดภัยจากการซือ้
สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม (คา่เฉล่ีย 3.52) และสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วย 
งานของรัฐ (คา่เฉล่ีย 3.51) 

ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ท่ีอยู่ในระดบัความคาดหวงั
ปานกลาง ได้แก่ ชดุอปุกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ (คา่เฉล่ีย 3.39) การเตรียมพร้อม
ของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ (คา่เฉล่ีย 3.36) หมวกนิรภยั (คา่เฉล่ีย 3.35) 
และการให้บริการเสือ้ชชีูพ (คา่เฉล่ีย 3.29) 

ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ท่ีอยู่ในระดบัความคาดหวงั
น้อย และน้อยท่ีสดุ ผลการวิจยัไมพ่บรายการใดท่ีอยูใ่นเกณฑ์เฉล่ียในระดบันี ้
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย  
      หลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 

 
        การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงั จาก
ท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว จะน าเสนอทัง้แบบภาพรวม แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
นกัท่องเท่ียว ด้านการคมนาคม ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และ
ด้านเจ้าหน้าท่ี รวมทัง้ได้วิเคราะห์เป็นรายข้อจ านวน 33 ข้อ ดงันี ้
 
       4.3.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวใน 

     ด้านความ ปลอดภัย หลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้วโดย 
     ภาพรวม จะปรากฏผลดังตารางที่ 4.3 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวใน
ด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว 

 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ
ปลอดภัย 

ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว 3.96 0.77 มาก 
1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดินทางการ
เตรียมตวั ข้อควรปฏิบตั ิผา่นทางส่ือตา่งๆ  

3.99 0.81 มาก 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัสิ าหรับ
นกัทอ่งเท่ียว 

3.92 0.85 มาก 

ปัจจัยด้านการคมนาคม 3.95 0.68 มาก 
1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการเดนิทาง
จากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่ท่องเท่ียว 

4.10 0.75 มาก 

2.  ป้ายบอกทิศทางท่ีมีความชดัเจน 3.83 0.85 มาก 
3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยามค ่า
คืน 

3.92 0.79 มาก 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว    
1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏิบตัสิ าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ี
เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

3.86 0.78 มาก 

2.  ความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถในแหลง่
ทอ่งเท่ียว 

3.85 0.82 มาก 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้
สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

3.71 0.88 มาก 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจากการสิ่ง
สกปรกหรือเชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

3.54 0.97 มาก 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มี
ข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม 
คา่บริการตา่งๆ ให้ทราบอย่างชดัเจน 

3.79 0.85 มาก 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 
เชน่ พืน้ล่ืน จดุท่ีต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

3.81 0.90 มาก 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ่) 

 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ
ปลอดภัย 

ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

7.  แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมีมาตราสว่น
และทิศทางท่ีถกูต้องเพ่ือป้องกนัการหลงทาง 

3.78 0.85 มาก 

8.  สิ่งก่อสร้างเพื่อรักษาความปลอดภยัในจดุท่ี
ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือ
ป้องกนัการล่ืนไถล ฯลฯ 

3.78 0.86 มาก 

9.  ระบบส่ือสารสาธารณะเช่น โทรศพัท์สาธารณะ 
ท่ีพร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 

3.47 1.03 มาก 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัตอ่
การใช้งาน 

3.82 0.75 มาก 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัท่องเท่ียวหรือ
หนว่ยรับแจ้งเหต ุ

3.70 0.84 มาก 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมี
ทีมงานในการปฐมพยาบาล 

3.61 0.92 มาก 

13.  มีถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนัโรคตดิตอ่ 
กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

3.58 0.97 มาก 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอท่ีจะท าให้ไมรู้่สกึ
หวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

3.76 0.86 มาก 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพ่ือไมใ่ห้เดนิออก
นอกเส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมาจดัวางเรียงเป็น
ขอบทางเดนิ หรือ มีไฟสอ่งสวา่งเป็นแนวทาง
เดนิ 

3.94 0.84 มาก 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินท่ีหลน่ลงมาและ  
ป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อยจากเพดานถ า้ 

3.30 1.19 ปานกลาง 

17.  การให้บริการเสือ้ชชีูพแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเพียงพอ 3.12 1.24 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ่) 

 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ
ปลอดภัย 

ค่าเฉล่ีย 
ค่า

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุ
ปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

3.25 1.21 ปานกลาง 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้าย 3.24 1.19 ปานกลาง 
ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก 3.57 0.77 มาก 
1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจาก

หนว่ยงานของรัฐ 
3.51 0.92 มาก 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ี
เหมาะสม 

3.58 0.84 มาก 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถกู
สขุลกัษณะ 

3.63 0.81 มาก 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ 3.72 0.81 มาก 
1.  มีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม 

เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานท่ี ข้อควรปฏิบตัิ 
ข้อควรระวงั ฯลฯ 

3.64 0.99 มาก 

2.  มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและความช านาญใน
การให้บริการท่ีมีความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

3.89 0.88 มาก 

3.  มีเจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีล่อแหลม
ตอ่ภยัอนัตราย 

3.72 0.92 มาก 

4.  เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้
ทนัทว่งที 

3.61 1.01 มาก 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยั
ธรรมชาต ิ 

3.62 1.00 มาก 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยาม
ฉกุเฉิน 

3.82 0.98 มาก 

ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวม 3.69 0.65 มาก 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่าระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส าหรับผลการพิจารณาปัจจยั
เป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านนกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจด้านความปลอดภัย อยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 ด้านการคมนาคมมีระดบัความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.95 ด้านแหล่งท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 ด้านร้านอาหาร
หรือร้านขายของท่ีระลกึมีระดบัความพงึพอใจมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.57 และด้านเจ้าหน้าท่ีมี
ระดบัความคาดหวงัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.72 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ มีคา่เฉล่ีย
อยู่ระหว่าง 3.12-4.10 เรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปน้อยตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผล
ดงันี ้
 ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยท่ีอยู่ในระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสดุ ผลของการวิจยัไมพ่บรายการใดอยูใ่นเกณฑ์เฉล่ียระดบันี ้
 ระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยัในรายข้อ ท่ีอยู่ในระดบัความ
พึงพอใจมาก ได้แก่ ความปลอดภยัของถนนจากถนนใหญ่เข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว  (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
แหล่งข้อมลูเช่น ข้อมลูทัว่ไป การเดินทาง การเตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิผ่านทางส่ือตา่งๆ  (คา่เฉล่ีย 
3.99) ทางเท้าหรือขอบทางเดิน (ค่าเฉล่ีย 3.94) การก าหนดข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติส าหรับ
นกัทอ่งเท่ียว (คา่เฉล่ีย 3.92) ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนยามค ่าคืน (คา่เฉล่ีย 3.92) เจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ความพร้อมและความช านาญในการให้บริการท่ีมีความปลอดภยั (คา่เฉล่ีย 3.89) กฎข้อบงัคบัข้อ
ควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน (คา่เฉล่ีย 3.86) ความปลอดภยัของสถานท่ี
จอดรถ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ป้ายบอกทิศทางท่ีมีความชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.83) สิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คง
แข็งแรง (คา่เฉล่ีย 3.82) ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ (คา่เฉล่ีย 3.82) ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุ
ท่ีอาจเกิดอนัตราย (คา่เฉล่ีย 3.81) ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ (คา่เฉล่ีย 3.79) แผนท่ี
แสดงท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.78) สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม
(คา่เฉล่ีย 3.78) แสงสว่างภายในถ า้ท่ีเพียงพอ (คา่เฉล่ีย 3.76) เจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือ
จุดท่ีล่อแหลมต่อภัยอันตราย (ค่าเฉล่ีย 3.72) ความมิดชิดและปลอดภัยของบริเวณห้องน า้
สาธารณะ (คา่เฉล่ีย 3.71) ศนูย์บริการข้อมลูหรือหน่วยรับแจ้งเหตุ (คา่เฉล่ีย 3.70) เจ้าหน้าท่ีใน
การปฐมนิเทศก่อนเท่ียวชม (ค่าเฉล่ีย 3.64) ความปลอดภัยของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูกสุข 
ลกัษณะ (คา่เฉล่ีย 3.63) ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ (คา่เฉล่ีย 3.62) เจ้า 
หน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที (คา่เฉล่ีย 3.61) ศนูย์บริการการปฐมพยา-
บาลเบือ้งต้นหรือทีมงานในการปฐมพยาบาล (ค่าเฉล่ีย 3.61) ถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด(ค่าเฉล่ีย 
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3.58 )ความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม(ค่าเฉล่ีย 3.58) ความสะอาดถูกสุข 
อนามยั ในตวัห้องน า้สาธารณะ(ค่าเฉล่ีย 3.54) สัญลักษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจาก
หนว่ยงานของรัฐ(คา่เฉล่ีย 3.51) ระบบส่ือสารสาธารณะ(คา่เฉล่ีย 3.47) 

ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ท่ีอยู่ในระดบัความพึงพอใจ
ปานกลาง ได้แก่ หมวกนิรภยั (คา่เฉล่ีย 3.30) การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐม
พยาบาลเข้าไปในถ า้ (ค่าเฉล่ีย 3.25) ชุดอปุกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.24) และการให้บริการเสือ้ชชีูพ (คา่เฉล่ีย 3.12) 

ระดบัความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ท่ีอยูใ่นระดบัความพงึพอใจ
น้อย และน้อยท่ีสดุ ผลการวิจยัไมพ่บรายการใดท่ีอยูใ่นเกณฑ์เฉล่ียในระดบันี  ้

 
4.4  ผลการทดสอบสมมตฐิาน การเปรียบเทยีบความคาดหวังของนักท่องเที่ยว 
      ในด้านความปลอดภัย ก่อนที่จะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว 
      ถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  
      อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และรูปแบบการเดนิทาง 

 
        การเปรียบเทียบความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมา
ทอ่งเท่ียวยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล ได้แก่ เพศ 
และรูปแบบการเดนิทาง ใช้การวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียความคาดหวงัด้วย t-test  และ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามสถานภาพด้าน 
อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ดงันี ้

 
       4.4.1  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังของนักท่อง  

     เที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง 
     ท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน 
     เพศ ปรากฏดังตารางที่ 4.4  
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ตารางท่ี 4.4  แสดงคา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงั
ของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่
ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพศ n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 
ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว ชาย 

หญิง 
143 
255 

3.60 
3.75 

0.84 
0.82 

-1.75 0.08 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิทางการ
เตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิ ผ่านทางสื่อตา่งๆ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.57 
3.71 

0.99 
0.90 

-1.44 0.15 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.63 
3.79 

0.86 
0.89 

-1.73 0.08 

ปัจจัยด้านการคมนาคม ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.78 
3.91 

0.75 
0.72 

-1.72 0.09 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการเดินทาง
จากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.95 
4.04 

0.83 
0.76 

-1.03 0.30 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.74 
3.83 

0.90 
0.87 

-1.02 0.31 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยามค ่าคืน ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.68 
3.88 

0.93 
0.87 

0.07 0.04* 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.52 
3.64 

0.76 
0.71 

-1.49 0.14 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว ที่
เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.57 
3.79 

0.90 
0.78 

-2.38 0.02* 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถในแหลง่
ทอ่งเที่ยว 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.74 
3.82 

0.88 
0.84 

-0.92 0.36 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้
สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.54 
3.65 

0.87 
0.91 

-1.15 0.25 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจากการสิ่ง
สกปรกหรือเชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.51 
3.53 

1.00 
1.06 

-0.18 0.86 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มีข้อมลู 
รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม คา่บริการ
ตา่งๆ ให้ทราบอยา่งชดัเจน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.62 
3.67 

0.88 
0.90 

-0.47 0.64 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 
เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.62 
3.73 

0.97 
0.89 

-1.10 0.27 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้สิ่งตา่งๆ โดยมีมาตราสว่นและ
ทิศทางที่ถกูต้องเพื่อป้องกนัการหลงทาง 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.61 
3.67 

0.92 
0.86 

-0.71 0.48 
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ตารางท่ี 4.4  (ตอ่) 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพศ n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุที่
ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือป้องกนั
การลื่นไถล ฯลฯ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.66 
3.72 

0.90 
0.88 

-0.69 0.49 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ โทรศพัท์สาธารณะ ที่
พร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.47 
3.62 

1.00 
1.01 

-1.32 0.19 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัตอ่การ
ใช้งาน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.70 
3.76 

0.77 
0.80 

-0.74 0.46 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัทอ่งเที่ยวหรือหน่วย
รับแจ้งเหต ุ

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.65 
3.73 

0.81 
0.81 

-0.93 0.35 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมี
ทีมงานในการปฐมพยาบาล 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.50 
3.61 

0.96 
0.96 

-1.04 0.30 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนัโรคติดตอ่ 
กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.57 
3.63 

0.98 
0.94 

-0.65 0.52 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะท าให้ไมรู้่สกึ
หวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.64 
3.69 

0.98 
0.92 

-0.54 0.59 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อไมใ่ห้เดินออกนอก
เส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมาจดัวางเรียงเป็นขอบ
ทางเดิน หรือ มีไฟสอ่งสวา่งเป็นแนวทางเดิน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.73 
3.81 

0.86 
0.85 

-0.82 0.42 

16   หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลงมาและ
ป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อยจากเพดานถ า้ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.22 
3.42 

1.19 
1.08 

-1.74 0.08 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่นกัทอ่งเที่ยวที่เพียงพอ ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.17 
3.37 

1.24 
1.10 

-1.62 0.11 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐม
พยาบาลเข้าไปในถ า้ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.24 
3.42 

1.19 
1.10 

-1.50 0.14 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้าย
เกิดขึน้ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.23 
3.48 

1.27 
1.14 

-1.98 0.05* 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึก ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.41 

3.69 

0.84 

0.79 

-2.24 0.03* 

1.   มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจาก
หน่วยงานของรัฐ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.32 
3.61 

1.01 
0.91 

-2.93 0.00* 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่
เหมาะสม 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.41 
3.58 

0.88 
0.84 

-1.95 0.05* 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความสะอาดถกู
สขุลกัษณะ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.50 
3.64 

0.87 
0.81 

-1.63 0.11 
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ตารางท่ี 4.4  (ตอ่) 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพศ n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ชาย 

หญิง 
143 
255 

3.58 
3.74 

0.86 
0.79 

-1.84 0.07 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะเที่ยวชม 
เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ ข้อ
ควรระวงั ฯลฯ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.48 
3.68 

1.04 
0.91 

-1.88 0.06 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความช านาญใน
การให้บริการที่มีความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.71 
3.84 

1.04 
0.91 

-1.52 0.13 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุที่ลอ่แหลม
ตอ่ภยัอนัตราย 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.57 
3.76 

0.95 
0.87 

-2.00 0.05* 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถแจ้งเหตไุด้
ทนัทว่งที 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.52 
3.66 

1.05 
0.95 

-1.31 0.19 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยั
ธรรมชาติ  

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.52 
3.67 

1.03 
0.91 

-1.47 0.14 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยาม
ฉกุเฉิน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.67 
3.75 

1.05 
0.95 

-1.24 0.22 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวม ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.56 
3.69 

0.72 
0.65 

-1.91 0.06 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่า 

เฉล่ียระดบัความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงั
แหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ เม่ือเปรียบเทียบเป็น
ปัจจยัรายด้านพบว่า ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึกมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบรายข้อพบว่า มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 6 รายการ ได้แก่  ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนทางเข้าในยามค ่าคืน  
กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน ชดุอปุกรณ์ในการช่วยเหลือ
ชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ ความ
ปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม และเจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีล่อแหลม
ตอ่ภยัอนัตราย 

โดย เพศหญิงมีความคาดหวงัด้านความปลอดภยั ในด้านไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนใน
ยามค ่าคืนมากกว่าเพศชาย เพศหญิงมีความคาดหวงัด้านความปลอดภยั ในด้านกฎข้อบงัคบั ข้อ
ควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจนมากกว่าเพศชาย เพศหญิงมีความคาดหวงั
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ด้านความปลอดภยั ในด้านชดุอปุกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้มากกว่าเพศชาย 
เพศหญิงมีความคาดหวงัด้านความปลอดภัย ในปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก 
มากกวา่ เพศชาย เพศหญิงมีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรอง
ความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ มากกว่าเพศชาย เพศหญิงมีความคาดหวังในด้านความ
ปลอดภัย ด้านสญัลักษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ มากกว่าเพศชาย 
และเพศหญิงมีความคาดหวงัในด้านความปลอดภัย ด้านเจ้าหน้าท่ีประจ าในจุดต่างๆหรือจุดท่ี
ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย มากกวา่เพศชาย 
 
         4.4.2   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังของ 

        นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง 
        ท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน 
        อายุ ปรากฏดังตารางที่ 4.5 

 
ตารางท่ี 4.5  แสดงคา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงั

ของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่
ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอายุ 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 
ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว 15-24 ปี 

25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.78 
3.80 
3.68 
3.28 
3.60 

0.83 
0.79 
0.86 
0.83 
0.55 

4.29 0.00* 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิทางการ
เตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิ ผ่านทางสื่อตา่งๆ 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.74 
3.77 
3.66 
3.21 
3.31 

0.93 
0.89 
1.00 
0.94 
0.63 

3.76 0.01* 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่) 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 
2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับ

นกัทอ่งเที่ยว 
15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.82 

3.83 

3.68 

3.35 

3.38 

0.91 

0.82 

0.86 

0.95 

0.65 

3.44 0.01* 

ปัจจัยด้านการคมนาคม 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.93 

3.85 

3.95 

3.65 

3.60 

0.77 

0.69 

0.71 

0.78 

0.56 

1.84 0.12 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการเดินทาง
จากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

4.04 

3.98 

4.07 

3.93 

3.69 

0.83 

0.72 

0.82 

0.80 

0.63 

0.84 0.50 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน 15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.92 
3.77 
3.83 
3.48 
3.64 

0.93 
0.79 
0.90 
0.88 
0.81 

2.19 0.07 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยามค ่า
คืน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.84 

3.82 

3.93 

3.55 

3.46 

0.95 

0.83 

0.83 

1.02 

0.66 

1.76 0.14 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.74 

3.60 

3.51 

3.36 

3.42 

0.67 

0.72 

0.80 

0.79 

0.73 

2.84 0.02* 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่) 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว 
ที่เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.85 

3.69 

3.62 

3.50 

3.62 

0.80 

0.77 

0.97 

0.83 

0.65 

2.02 0.09 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถในแหลง่
ทอ่งเที่ยว 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.84 

3.76 

3.78 

3.70 

3.92 

0.92 

0.81 

0.81 

0.91 

0.67 

0.37 0.83 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้
สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.72 

3.58 

3.53 

3.42 

3.77 

0.86 

0.89 

0.91 

1.03 

0.60 

1.30 0.27 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจากการสิ่ง
สกปรกหรือเชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.55 

3.55 

3.55 

3.35 

3.38 

 

1.10 

0.95 

1.09 

1.04 

0.87 

0.42 0.80 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มี
ข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม 
คา่บริการตา่งๆ ให้ทราบอยา่งชดัเจน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.81 

3.59 

3.70 

3.38 

3.23 

0.92 

0.88 

0.90 

0.85 

0.73 

2.98 0.02* 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาย ุ n คา่เฉลี่ย S.D. F-test P 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตราย
ตา่งๆ เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.88 

3.64 

3.58 

3.44 

3.62 

0.87 

0.89 

1.02 

0.93 

0.87 

2.69 0.03* 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆโดยมีมาตราสว่น
และทิศทางที่ถกูต้องเพื่อป้องกนัการหลงทาง 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.79 

3.62 

3.66 

3.30 

3.46 

0.87 

0.86 

0.88 

0.94 

0.78 

2.76 0.03* 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุที่
ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือ
ป้องกนัการลื่นไถล ฯลฯ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.85 

3.66 

3.73 

3.40 

3.23 

0.86 

0.87 

0.96 

0.82 

0.83 

3.37 0.01* 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะ เชน่ โทรศพัท์สาธารณะ 
ที่พร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.73 

3.51 

3.51 

3.37 

3.38 

 

0.99 

0.96 

1.12 

1.02 

0.96 

1.55 0.19 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัตอ่
การใช้งาน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.85 

3.75 

3.58 

3.69 

3.46 

0.77 

0.80 

0.76 

0.87 

0.78 

1.90 0.11 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 

อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัทอ่งเที่ยวหรือ

หน่วยรับแจ้งเหต ุ

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.82 

3.74 

3.59 

3.51 

3.46 

0.81 

0.76 

0.84 

0.87 

0.78 

1.93 0.10 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมี

ทีมงานในการปฐมพยาบาล 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.72 

3.62 

3.47 

3.21 

3.31 

0.91 

0.85 

1.07 

1.15. 

0.86 

2.89 0.02* 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนัโรคติดตอ่ 

กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.69 

3.69 

3.53 

3.35 

3.23 

0.95 

0.87 

1.00 

1.07 

1.01 

1.96 0.10 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะท าให้ไมรู้่สกึ

หวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.75 

3.63 

3.62 

3.65 

3.54 

0.89 

0.93 

1.06 

0.95 

0.97 

0.43 0.79 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพ่ือไมใ่ห้เดินออก

นอกเส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมาจดัวางเรียงเป็น

ขอบทางเดิน หรือ มีไฟสอ่งสวา่งเป็นแนวทาง

เดิน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.94 

3.72 

3.69 

3.70 

3.54 

0.83 

0.79 

0.94 

0.94 

0.78 

1.98 0.10 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลงมาและ

ป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อยจากเพดานถ า้ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.56 

3.35 

3.15 

3.00 

3.31 

1.04 

1.08 

1.17 

1.25 

1.18 

2.93 0.02* 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 

อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่นกัทอ่งเที่ยวที่

เพียงพอ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.50 

3.37 

2.99 

2.98 

3.15 

1.02 

1.13 

1.28 

1.26 

1.28 

3.44 0.01* 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุ

ปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.54 

3.38 

3.25 

2.95 

3.23 

1.07 

1.15 

1.18 

1.31 

1.17 

2.55 0.04* 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้าย

เกิดขึน้ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.61 

3.44 

3.13 

3.07 

3.17 

1.07 

1.15 

1.31 

1.35 

1.27 

2.98 0.02* 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึก 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.75 

3.50 

3.34 

3.40 

3.27 

0.75 

0.79 

0.81 

0.90 

0.86 

4.22 0.00* 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจาก

หน่วยงานของรัฐ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.76 

3.49 

3.24 

3.30 

3.23 

0.86 

0.81 

0.88 

0.92 

0.86 

4.73 0.00* 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่

เหมาะสม 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.73 

3.48 

3.26 

3.48 

3.31 

0.84 

0.81 

0.88 

0.92 

0.86 

4.20 0.00* 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่) 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 

อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความสะอาดถกู

สขุลกัษณะ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.75 

3.52 

3.51 

3.51 

3.33 

0.85 

0.79 

0.83 

0.87 

0.89 

2.05 0.09 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.88 

3.64 

3.55 

3.51 

3.31 

0.73 

0.77 

0.91 

0.96 

0.75 

3.82 0.01* 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะเที่ยวชม 

เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ 

ข้อควรระวงั ฯลฯ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.81 

3.59 

3.41 

3.40 

3.46 

0.87 

0.89 

1.03 

1.23 

0.88 

2.86 0.02* 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความช านาญใน

การให้บริการที่มีความปลอดภยัแก่นกั 

ทอ่งเที่ยว 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.93 

3.72 

3.80 

3.67 

3.46 

0.86 

0.80 

0.90 

0.97 

0.97 

1.86 0.12 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุที่ลอ่แหลม

ตอ่ภยัอนัตราย 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.87 

3.65 

3.55 

3.58 

3.46 

0.85 

0.83 

1.00 

1.01 

0.97 

2.24 0.07 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถแจ้งเหตไุด้

ทนัทว่งที 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.83 

3.62 

3.39 

3.42 

3.15 

0.92 

0.92 

1.11 

1.10 

0.90 

3.77 0.01* 
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ตารางท่ี 4.5  (ตอ่) 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยั
ธรรมชาติ  

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.82 
3.61 
3.46 
3.40 
3.15 

0.86 
0.89 
1.05 
1.16 
0.90 

3.56 0.01* 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยาม
ฉกุเฉิน 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

4.01 
3.65 
3.68 
3.58 
3.15 

0.87 
0.89 
1.04 
1.10 
0.80 

4.77 0.00* 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวม 15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.78 
3.64 
3.56 
3.42 
3.40 

0.62 
0.65 
0.74 
0.74 
0.66 

3.46 0.01* 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว
ยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า ในภาพรวมมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบปัจจัยรายด้าน 
ได้แก่ ด้านนกัท่องเท่ียว ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และด้าน
เจ้าหน้าท่ี มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบเป็นราย
ข้อพบว่า ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 17 รายการ ได้แก่ แหล่งข้อมูลเช่น ข้อมูลทั่วไปการ
เดินทางการเตรียมตวัข้อควรปฏิบตัิ ผ่านทางส่ือต่างๆ  การก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบัติ
ส าหรับนักท่องเท่ียว ความปลอดภัยในด้านราคาค่าบริการ ป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิด
อนัตรายตา่งๆ แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุท่ีล่อแหลม 
ศูนย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล หมวกนิรภัย การให้  
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บริการเสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ ชดุอปุกรณ์
ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงาน
ของรัฐ ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม มีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะ
เท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงที ทีมงานในการกู้ ภัยเม่ือเกิด
เหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาต ิและผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยามฉกุเฉิน 
 และเม่ือผู้วิจยัท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ในส่วน
ท่ีไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในปัจจยัรายด้าน
ได้แก่ ด้านแหลง่ทอ่งเท่ียว ด้านเจ้าหน้าท่ี และรายข้อได้แก่ ความปลอดภยัในราคาคา่บริการ ป้าย
เตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุท่ีล่อแหลม 
ศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีงานในการปฐมพยาบาล หมวกนิรภัย การเตรียม 
พร้อมของผู้ น าชมในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมี
เหตุร้ายเกิดขึน้ เจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม และทีมงานในการกู้ ภัยเม่ือเกิด
เหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาต ิส าหรับคูท่ี่แตกตา่งจะปรากฏผลในตารางท่ี 4.6 ดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงคา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงั

ของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่
ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอายุ เป็นรายคู ่

 
อายุ ค่าเฉลี่ย 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ในภาพรวม 
15-24 ปี 3.78 - 0.15 0.23 0.37* 0.38 
25-34 ปี 3.64  - 0.08 0.22 0.23 
35-44 ปี 3.56   - 0.14 0.16 
45-54 ปี 3.42    - 0.02 

55 ปีขึน้ไป 3.40     - 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ่) 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัด้านนกัทอ่งเที่ยว 
15-24 ปี 3.78 - 0.02 0.10 0.50* 0.43 
25-34 ปี 3.80  - 0.13 0.52* 0.46 
35-44 ปี 3.68   - 0.40 0.33 
45-54 ปี 3.28    - 0.07 

55 ปีขึน้ไป 3.35     - 
แหลง่ข้อมลู เชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดินทางการเตรียมตวั ข้อควรปฏบิตัิ ผ่านทางสื่อตา่งๆ 

15-24 ปี 3.74 - 0.03 0.08 0.53* 0.43 
25-34 ปี 3.77  - 0.11 0.56* 0.46 
35-44 ปี 3.66   - 0.45 0.35 
45-54 ปี 3.21    - 0.98 

55 ปีขึน้ไป 3.31     - 
กฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว ที่เผยแพร่อยา่งชัดเจน 

15-24 ปี 3.82 - 0.01* 0.14 0.47* 0.44 
25-34 ปี 3.83  - 0.15 0.48* 0.45 
35-44 ปี 3.68   - 0.34 0.30 
45-54 ปี 3.35    - 0.04 

55 ปีขึน้ไป 3.38     - 
แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ 

15-24 ปี 3.79 - 0.17 0.13 0.49* 0.33 
25-34 ปี 3.62  - 0.04 0.32 0.16 
35-44 ปี 3.66   - 0.36 0.20 
45-54 ปี 3.30    - 0.16 

55 ปีขึน้ไป 3.46     - 
การให้บริการเสือ้ชชูีพ 

15-24 ปี 3.50 - 0.13 0.51* 0.52 0.35 
25-34 ปี 3.37  - 0.38 0.39 0.22 
35-44 ปี 2.99   - 0.01 0.17 
45-54 ปี 2.98    - 0.18 

55 ปีขึน้ไป 3.15     - 
ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลกึ 

15-24 ปี 3.75 - 0.24 0.41* 0.34 0.48 
25-34 ปี 3.50  - 0.17 0.10 0.23 
35-44 ปี 3.34   - 0.07 0.07 
45-54 ปี 3.41    - 0.14 

55 ปีขึน้ไป 3.27     - 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ่) 
 

อายุ ค่าเฉลี่ย 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55 ปีขึน้ไป 
สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 

15-24 ปี 3.76 - 0.27 0.52* 0.46 0.53 
25-34 ปี 3.49  - 0.25 0.19 0.26 
35-44 ปี 3.24   - 0.06 0.01 
45-54 ปี 3.30    - 0.07 

55 ปีขึน้ไป 3.23     - 

ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่เหมาะสม 

15-24 ปี 3.73 - 0.25 0.47* 0.25 0.42 
25-34 ปี 3.48  - 0.23 0.01 0.18 
35-44 ปี 3.26   - 0.22 0.05 
45-54 ปี 3.48    - 0.17 

55 ปีขึน้ไป 3.31     - 
เจ้าหน้าที่ที่มีอปุกรณ์สื่อสารทีส่ามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 

15-24 ปี 3.83 - 0.21 0.44* 0.41 0.68 
25-34 ปี 3.62  - 0.23 0.20 0.46 
35-44 ปี 3.39   - 0.03 0.24 
45-54 ปี 3.42    - 0.27 

55 ปีขึน้ไป 3.15     - 

ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ 
15-24 ปี 4.01 - 0.36* 0.33 0.43 0.85* 
25-34 ปี 3.65  - 0.03 0.07 0.50 
35-44 ปี 3.68   - 0.09 0.52 
45-54 ปี 3.58    - 0.43 

55 ปีขึน้ไป 3.15     - 

 
หมายเหตุ: *คูแ่ตกตา่งโดยวิธี Scheffe’ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะ
เดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ
เป็นรายคู่ โดยภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่
ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ในภาพรวม มากกว่าผู้ ท่ีมีอายุ 
45-54  ปี  
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 ในปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู ่
ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ในปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว มากกว่าผู้ ท่ีมีอาย ุ
45-54 ปี และผู้ ท่ีมีอาย ุ25-34 ปี มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ในปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียวมากกว่าผู้ ท่ีมี
อาย ุ45-54 ปี 

ในด้านแหล่งข้อมลูเช่น ข้อมลูทัว่ไป การเดินทางการเตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิ ผ่านทางส่ือ
ตา่งๆ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-
24 ปีมีความคาดหวังในด้านความปลอดภัย ในปัจจยัด้านแหล่งข้อมูลเช่น ข้อมูลทัว่ไป การเดิน
ทางการเตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิ ผ่านทางส่ือตา่งๆ มากกว่าผู้ ท่ีมีอายุ 45-54 ปี และผู้ ท่ีมีอายุ 25-
34 ปี มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภัย ในปัจจยัด้านแหล่งข้อมูลเช่น ข้อมูลทัว่ไป การเดิน
ทางการเตรียมตวั ข้อควรปฏิบตั ิผา่นทางส่ือตา่งๆ มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับนักท่องเท่ียว ท่ีเผยแพร่อย่างชัดเจน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 25-34 ปี มีความคาดหวงัในด้านความ
ปลอดภยั ด้านกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเท่ียว ท่ีเผยแพร่อยา่งชดัเจนมากกวา่ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี 
ผู้ ท่ีมีอาย ุ15-24 ปี มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียว 
ท่ีเผยแพร่อยา่งชดัเจนมากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี และผู้ ท่ีมีอาย ุ25-34 ปีมีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั 
ด้านกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเท่ียว ท่ีเผยแพร่อยา่งชดัเจน มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านแผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปีมีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านแผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่ง  ๆ
มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านการให้บริการเสือ้ชชีูพ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาย1ุ5-24 ปี มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านการให้บริการเสือ้
ชชีูพ มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ35-44 ปี  

ในปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาย ุ15-24 ปี มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ใน
ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ35-44 ปี  

ในด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหนว่ยงานของรัฐ มีความแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความคาดหวงัใน
ด้านความปลอดภยั ด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหนว่ยงานของรัฐ มากกว่าผู้
ท่ีมีอาย ุ35-44 ปี  
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ในด้านความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม มีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ15-24 ปี มีความคาดหวังในด้านความปลอดภัย ด้านความ
ปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ35-44 ปี  

ในด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงที มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปีมีความคาดหวงัใน
ด้านความปลอดภยั ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที มากกว่าผู้ ท่ีมี
อาย ุ35-44 ปี  

ในด้านผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาย ุ15-24 ปี มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านผู้น า
ชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้เพ่ือใช้ในยามฉกุเฉิน มากกว่าผู้ ท่ีมีอายุ 25-34 ปี และผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 
ปี มีความคาดหวังในด้านความปลอดภัย ด้านผู้ น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้เพ่ือใช้ในยาม
ฉกุเฉิน มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ55 ปีขึน้ไป 

 
4.4.3  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังของ 
        นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง 
        ท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน 
        ระดับการศึกษา ปรากฏดังตารางที่ 4.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

ตารางท่ี 4.7  แสดงคา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงั 
                 ของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่ง

ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านระดบัการศกึษา 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
ระดับการศึกษา n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.73 
3.67 
3.72 

0.86 
0.84 
0.75 

0.27 0.76 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การ
เดินทางการเตรียมตวั ข้อควร
ปฏิบตัิ ผา่นทางสื่อตา่งๆ  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.73 
3.64 
3.59 

0.95 
0.93 
0.95 

0.57 0.57 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อ
ปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.74 
3.70 
3.86 

0.92 
0.90 
0.70 

0.74 0.48 

ปัจจัยด้านการคมนาคม ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.90 
3.86 
3.80 

0.79 
0.72 
0.67 

0.42 0.66 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางใน
การเดินทางจากถนนใหญ่เข้าสู่
แหลง่ทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

4.02 
4.00 
4.02 

0.86 
0.75 
0.75 

0.04 0.97 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.84 
3.81 
3.66 

0.95 
0.86 
0.78 

0.80 0.45 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า 
ในยามค ่าคืน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.86 
3.81 
3.67 

0.91 
0.92 
0.75 

0.84 0.43 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.65 
3.59 
3.51 

0.66 
0.79 
0.64 

0.77 0.47 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว ที่เผยแพร่อยา่ง
ชดัเจน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.77 
3.67 
3.73 

0.88 
0.85 
0.81 

0.55 0.58 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถ
ในแหลง่ทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.83 
3.75 
3.88 

0.88 
0.85 
0.81 

0.68 0.51 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของ
บริเวณห้องน า้สาธารณะ เชน่ ล็อก
เกอร์ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.68 
3.58 
3.57 

0.84 
0.96 
0.74 

0.52 0.59 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั 
ปลอดภยัจากการสิ่งสกปรกหรือ
เชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.48 
3.55 
3.55 

1.08 
1.07 
0.81 

0.19 0.83 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคา
คา่บริการเชน่ มีข้อมลู รายละเอียด
เก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม คา่บริการ
ตา่งๆ ให้ทราบ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.71 
3.63 
3.62 

0.86 
0.94 
0.80 

0.37 0.69 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิด
อนัตรายตา่งๆ เชน่ พืน้ลื่น จดุที่
ต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.78 
3.68 
3.52 

0.88 
0.98 
0.71 

1.66 0.19 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมี
มาตราสว่นและทศิทางที่ถกูต้อง
เพ่ือป้องกนัการหลงทาง 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.72 
3.64 
3.52 

0.82 
0.94 
0.76 

1.00 0.37 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความ
ปลอดภยัในจดุทีล่อ่แหลม เชน่ รัว้
กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือป้องกนั
การลื่นไถล ฯลฯ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.78 
3.71 
3.48 

0.84 
0.93 
0.81 

2.20 0.11 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ 
โทรศพัท์สาธารณะ ที่พร้อมใช้งาน
ในยามฉกุเฉิน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.59 
3.57 
3.49 

1.02 
1.03 
0.92 

0.19 0.83 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง 
ปลอดภยัตอ่การใช้งาน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.75 
3.72 
3.75 

0.75 
0.85 
0.65 

0.06 0.94 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่
นกัทอ่งเที่ยวหรือหน่วยรับแจ้งเหต ุ

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.71 
3.71 
3.68 

0.80 
0.85 
0.69 

0.04 0.96 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐม
พยาบาล 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.67 
3.54 
3.45 

0.96 
0.97 
0.89 

1.24 0.29 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือ
ป้องกนัโรคติดตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆ
ฯลฯ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.63 
3.63 
3.46 

 

0.89 
1.03 
0.79 

0.74 0.48 
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ตารางที่ 4.7  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะ
ท าให้ไมรู้่สกึหวาดกลวัและ 
มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.68 
3.68 
3.61 

0.90 
1.00 
0.78 

0.45 0.86 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อ
ไมใ่ห้เดินออกนอกเส้นทาง  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.86 
3.75 
3.71 

0.80 
0.90 
0.78 

0.87 0.42 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่
ลงมาและป้องกนัศีรษะกระแทก
กบัหินย้อยจากเพดานถ า้ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.47 
3.31 
3.20 

1.09 
1.14 
1.09 

1.39 0.25 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่เพียงพอ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.36 
3.30 
3.09 

1.09 
1.20 
1.13 

1.10 0.33 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมใน
การพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไป
ในถ า้ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.47 
3.33 
3.20 

1.05 
1.19 
1.11 

1.23 0.30 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิต
เม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.46 
3.40 
3.20 

1.10 
1.25 
1.18 

0.97 0.38 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขาย

ของที่ระลึก 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.63 
3.52 
3.39 

0.77 
0.84 
0.76 

1.71 0.18 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความ
ปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.62 
3.50 
3.30 

0.92 
0.97 
0.97 

2.13 0.12 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าใน
ราคาที่เหมาะสม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.61 
3.50 
3.39 

0.85 
0.88 
0.80 

1.35 0.26 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.66 
3.57 
3.48 

0.85 
0.86 
0.71 

1.00 0.37 
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ตารางท่ี 4.7  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.77 

3.64 

3.62 

0.76 

0.86 

0.77 

1.28 0.28 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่
จะเที่ยวชม เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของ
สถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ ข้อควรระวงั 
ฯลฯ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.79 

3.53 

3.48 

0.88 

1.01 

0.91 

3.47 0.03* 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและ
ความช านาญในการให้บริการที่มี
ความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.90 

3.73 

3.79 

0.91 

0.86 

0.78 

1.54 0.22 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือ
จดุที่ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.72 

3.69 

3.55 

0.88 

0.93 

0.85 

0.13 0.88 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่
สามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.69 

3.55 

3.64 

0.99 

1.01 

0.88 

0.78 0.46 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิด
เหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.64 

3.61 

3.59 

0.91 

1.01 

0.85 

0.06 0.94 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ 
เพ่ือใช้ในยามฉกุเฉิน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.91 

3.70 

3.61 

0.88 

0.99 

0.93 

2.75 0.07 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดย
ภาพรวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.70 

3.62 

3.56 

0.62 

0.72 

0.61 

1.01 0.37 

 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว
ยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา พบว่า มี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีในการ
ปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม และผู้ วิจัยจึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
(Scheffe) แตไ่มพ่บวา่รายคูใ่ดท่ีมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 

4.4.4  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังของนักท่อง  
         เที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง 
         ท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน         
         อาชีพ ปรากฏดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8  แสดงคา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงั 
                    ของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดนิทางมาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่       
                    ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาชีพ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
อาชีพ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 
120 
23 

3.67 
3.67 
3.60 
4.00 
3.50 
3.05 
3.79 
3.74 

0.84 
0.75 
0.86 
0.78 
0.91 
0.86 
0.81 
0.77 

1.91 0.07 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การ
เดินทางการเตรียมตวั ข้อควร
ปฏิบตัิ ผา่นทางสื่อตา่งๆ  

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 
120 
23 

3.65 
3.60 
3.54 
4.00 
3.43 
3.00 
3.75 
3.70 

0.97 
0.74 
1.00 
0.80 
1.13 
0.82 
0.90 
0.88 

1.72 0.10 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อ
ปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.68 
3.73 
3.65 
4.00 
3.57 
3.10 
3.83 
3.78 

 

0.88 
0.80 
0.88 
0.85 
0.79 
0.99 
0.89 
0.85 

1.53 0.17 

ปัจจัยด้านการคมนาคม ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.78 
4.00 
3.85 
4.14 
3.57 
3.70 
3.90 
3.86 

0.76 
0.67 
0.67 
0.70 
0.42 
0.55 
0.77 
0.80 

1.17 0.32 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางใน
การเดินทางจากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่
ทอ่งเที่ยว 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.95 
4.07 
4.02 
4.28 
3.57 
3.70 
4.03 
4.00 

0.76 
0.88 
0.75 
0.75 
0.54 
0.48 
0.83 
0.91 

1.14 0.34 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.71 
3.80 
3.74 
4.04 
3.71 
3.78 
3.89 
3.70 

0.81 
0.68 
0.87 
0.74 
0.76 
0.67 
0.96 
1.17 

0.73 0.65 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า 
ในยามค ่าคืน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.68 
4.13 
3.81 
4.14 
3.43 
3.60 
3.83 
3.82 

0.95 
0.74 
0.86 
0.83 
0.54 
0.84 
0.91 
0.80 

1.43 0.19 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 
120 
23 

3.46 
3.66 
3.61 
3.93 
3.31 
3.06 
3.71 
3.50 

0.78 
0.65 
0.73 
0.66 
0.69 
0.67 
0.65 
0.83 

2.89 0.01* 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว ที่เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.55 
3.67 
3.63 
4.00 
3.86 
3.30 
3.83 
3.96 

0.88 
0.82 
0.86 
0.60 
0.69 
0.95 
0.76 
0.88 

2.32 0.03* 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถใน
แหลง่ทอ่งเที่ยว 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.71 
3.73 
3.77 
3.96 
3.86 
3.33 
3.89 
3.74 

0.85 
0.80 
0.84 
0.79 
0.38 
0.71 
0.89 
0.96 

0.94 0.48 

 



115 

ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณ
ห้องน า้สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.48 
3.87 
3.66 
3.86 
3.57 
3.20 
3.67 
3.48 

0.89 
0.83 
0.97 
0.74 
1.13 
0.63 
0.87 
0.95 

1.35 0.23 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยั
จากการสิ่งสกปรกหรือเชือ้โรคในตวั
ห้องน า้สาธารณะ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.39 
3.67 
3.61 
4.04 
3.43 
3.20 
3.48 
3.48 

0.98 
0.82 
1.09 
0.69 
1.13 
0.79 
1.12 
1.16 

1.53 0.16 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ
เชน่ มีข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบั
คา่ธรรมเนียม คา่บริการตา่งๆ ให้
ทราบ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.51 
3.73 
3.68 
3.79 
3.43 
3.20 
3.78 
3.61 

0.92 
0.80 
0.88 
0.77 
0.54 
0.92 
0.89 
1.03 

1.30 0.25 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิด
อนัตรายตา่งๆ เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้อง
ระวงัศีรษะ ฯลฯ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.54 
3.87 
3.73 
3.86 
3.29 
3.20 
3.86 
3.39 

0.91 
0.83 
0.97 
0.79 
0.76 
0.92 
0.86 
1.16 

0.20 0.03* 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมี
มาตราสว่นและทศิทางที่ถกูต้องเพื่อ
ป้องกนัการหลงทาง 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.52 
3.87 
3.66 
3.96 
3.57 
3.10 
3.74 
3.48 

0.89 
0.83 
0.91 
0.79 
0.79 
0.57 
0.84 
1.08 

1.91 0.67 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยั
ในจดุที่ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได 
หรือ ราวจบัเพ่ือป้องกนัการลื่นไถล 
ฯลฯ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3,53 
3.80 
3.83 
4.00 
3.29 
2.90 
3.79 
3.61 

0.90 
0.78 
0.87 
0.76 
1.11 
0.57 
0.85 
1.03 

3.07 0.00* 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ โทรศพัท์
สาธารณะ ที่พร้อมใช้งานในยาม
ฉกุเฉิน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.44 
3.71 
3.55 
3.96 
3.29 
3.10 
3.66 
3.45 

1.04 
0.91 
0.98 
0.84 
1.38 
1.10 
0.99 
1.10 

1.47 0.18 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง 
ปลอดภยัตอ่การใช้งาน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.68 
3.60 
3.71 
4.07 
3.43 
3.10 
3.82 
3.70 

0.78 
0.74 
0.76 
0.70 
1.13 
1.10 
0.78 
0.77 

2.22 0.03* 

 



117 

ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่
นกัทอ่งเที่ยวหรือหน่วยรับแจ้งเหต ุ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.62 
3.73 
3.69 
4.07 
3.57 
3.30 
3.77 
3.59 

0.81 
0.70 
0.83 
0.66 
1.27 
0.48 
0.82 
0.80 

1.55 0.15 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐม
พยาบาล 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.40 
3.71 
3.64 
4.00 
3.43 
2.90 
3.64 
3.48 

1.00 
0.73 
0.91 
0.76 
1.13 
1.20 
0.93 
0.99 

2.38 0.02* 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนั
โรคติดตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.45 
3.53 
3.70 
4.14 
3.00 
3.10 
3.65 
3.65 

0.97 
0.83 
0.99 
0.64 
1.00 
0.74 
0.92 
1.11 

2.79 0.01* 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะ
ท าให้ไมรู้่สกึหวาดกลวัและ มองเห็น
สตัว์ร้ายได้  

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.56 
3.67 
3.74 
3.97 
3.57 
3.10 
3.72 
3.61 

0.97 
0.82 
0.97 
0.82 
0.54 
0.99 
0.87 
1.23 

1.30 0.25 

 



118 

ตารางท่ี 4.8 (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อไมใ่ห้
เดินออกนอกเส้นทาง  

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.63 
3.67 
3.77 
4.00 
3.57 
3.50 
3.92 
3.87 

0.90 
0.72 
0.87 
0.71 
0.54 
0.85 
0.82 
0.97 

1.54 0.15 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลง
มาและป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหนิ
ย้อยจากเพดานถ า้ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.23 
3.53 
3.29 
3.66 
2.71 
2.40 
3.52 
3.30 

1.22 
0.99 
1.06 
1.01 
0.95 
1.08 
1.03 
1.33 

2.36 0.02* 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่เพียงพอ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.16 
3.33 
3.23 
3.76 
2.71 
2.40 
3.50 
3.05 

1.23 
0.90 
1.19 
1.19 
1.25 
1.08 
0.99 
1.25 

2.82 0.01* 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการ
พกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.18 
3.40 
3.33 
3.79 
2.71 
3.00 
3.59 
2.91 

1.17 
0.91 
1.16 
1.05 
1.25 
1.16 
1.04 
1.24 

2.78 0.01* 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือ
มีเหตรุ้ายเกิดขึน้ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.19 
3.43 
3.40 
3.82 
2.71 
2.70 
3.62 
3.14 

1.27 
0.94 
1.26 
1.06 
1.11 
1.25 
1.05 
1.25 

2.62 0.01* 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขาย
ของที่ระลึก 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.33 
3.71 
3.50 
3.94 
3.24 
2.75 
3.74 
3.45 

0.83 
0.81 
0.76 
0.83 
0.46 
0.67 
0.74 
0.84 

5.06 0.00* 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความ
ปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.29 
3.60 
3.39 
3.97 
3.29 
2.80 
3.76 
3.43 

1.07 
0.99 
0.86 
0.87 
0.49 
0.79 
0.85 
1.03 

3.70 0.00* 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าใน
ราคาที่เหมาะสม 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.31 
3.71 
3.48 
3.90 
3.29 
2.67 
3.73 
3.43 

0.86 
0.73 
0.84 
0.86 
0.49 
0.71 
0.82 
0.90 

4.49 0.00* 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.41 
3.64 
3.64 
3.93 
3.14 
3.00 
3.73 
3.48 

0.80 
0.84 
0.80 
0.86 
0.69 
0.76 
0.85 
0.85 

2.98 0.01* 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.50 
3.81 
3.61 
3.98 
3.59 
3.20 
3.87 
3.56 

0.86 
0.80 
0.87 
0.77 
0.74 
0.80 
0.70 
0.86 

3.13 0.00* 

1.  เจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะ
เที่ยวชม เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของ
สถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ ข้อควรระวงั 
ฯลฯ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.39 
3.87 
3.49 
3.86 
3.50 
3.20 
3.85 
3.57 

1.06 
0.83 
0.98 
0.83 
0.55 
0.92 
0.83 
1.04 

2.90 0.01* 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความ
ช านาญในการให้บริการที่มีความ
ปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.63 
3.80 
3.78 
4.07 
3.29 
3.20 
3.98 
3.74 

0.88 
0.78 
0.80 
0.75 
0.76 
1.14 
0.84 
3.74 

2.99 0.01* 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุ
ที่ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.60 
3.73 
3.61 
3.93 
3.71 
3.40 
3.83 
3.50 

0.91 
0.88 
0.98 
0.84 
0.95 
0.84 
0.82 
0.96 

1.30 0.25 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถ
แจ้งเหตไุด้ทนัทว่งท ี

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.42 
3.73 
3.52 
4.07 
3.86 
2.90 
3.80 
3.48 

0.97 
0.88 
1.07 
0.88 
0.90 
0.99 
0.90 
1.08 

3.18 0.00* 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้าย
หรือภยัธรรมชาติ  

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.46 
3.87 
3.60 
4.00 
3.43 
3.20 
3.74 
3.43 

0.98 
0.83 
1.04 
0.89 
0.98 
0.92 
0.86 
1.04 

2.04 0.05* 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือ
ใช้ในยามฉกุเฉิน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.53 
3.87 
3.65 
3.97 
3.57 
3.30 
4.04 
3.65 

0.97 
0.83 
1.07 
0.82 
0.98 
0.82 
0.83 
0.94 

3.40 0.00* 
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ตารางท่ี 4.8  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดย
ภาพรวม 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 
120 
23 

3.50 
3.73 
3.63 
3.97 
3.39 
3.13 
3.77 
3.56 

0.72 
0.61 
0.67 
0.64 
0.48 
0.60 
0.61 
0.74 

3.40 0.00* 

 

หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว
ยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคลด้านอาชีพ พบว่า ในภาพรวม มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบปัจจัยรายด้าน 
ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และ ด้านเจ้าหน้าท่ี มีความ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน 18 รายการ ได้แก่ กฎข้อบงัคบัข้อควรปฏิบตัิส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่
อยา่งชดัเจน ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยั
ในจุดท่ีล่อแหลม สิ่งปลูกสร้างท่ีมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งาน ศูนย์บริการการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล ถังขยะท่ีมีฝาปิด หมวกนิรภัย การให้บริการ
เสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ ชดุอปุกรณ์ในการ
ชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 
ความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาด
ถกูสขุลกัษณะ มีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและความ
ช านาญในการให้บริการท่ีมีความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถ
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แจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาต ิและผู้น าชมมีไฟส ารองใน
การเข้าถ า้ 

จากนัน้ผู้วิจยัจึงทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่  (Scheffe) ในส่วนท่ีไม่
พบรายคูใ่ดท่ีมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ในภาพรวม ปัจจยั
รายด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเท่ียว และด้านเจ้าหน้าท่ี ส่วนรายข้อ ได้แก่ กฎข้อบังคบัข้อควร
ปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีเผยแพร่อยา่งชดัเจน ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 
สิ่งก่อสร้างเพื่อรักษาความปลอดภยัในจดุท่ีลอ่แหลม สิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรงปลอดภยัตอ่การ
ใช้งาน ศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล ถังขยะท่ีมีฝาปิด 
หมวกนิรภยั การให้บริการเสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้า
ไปในถ า้ ชดุอปุกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ ความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ มีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและ
ความช านาญในการให้บริการท่ีมีความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ี
สามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาต ิ   

ล าดับต่อไปเป็นผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาชีพ  ผู้วิจยัได้ทดสอบความแตกตา่งเป็นราย
คูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบความแตกตา่งเป็นรายคู ่ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงั 
                     ของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเท่ียวยงัแหลง่ 
                     ท่องเท่ียวถ า้เลเขา จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาชีพ เป็นรายคู ่
 

อาชีพ 
คา่ 
เฉลี่ย 

ข้าราช 
การ/
รัฐวิสา
หกิจ 

รับจ้าง
ทัว่ไป 

พนกังาน
บริษัท 

ลกูจ้างประ
จ า 

เกษตร
กร 

แม ่
บ้าน 

นกัเรียน/
นกั 
ศกึษา 

ธุรกิจ
สว่น 
ตวั 

ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลกึ 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.33 - 0.38 0.16 0.60 0.10 0.58 0.40* 0.11 

รับจ้างทัว่ไป 3.71  - 0.21 0.23 0.47 0.96 0.03 0.26 
พนกังานบริษัท 3.50   - 0.44 0.26 0.75 0.24 0.05 
ลกูจ้างประจ า 3.94    - 0.70 1.19* 0.20 0.49 
เกษตรกร 3.24     - 0.49 0.50 0.21 
แมบ้่าน 2.75      - 0.99* 0.70 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

3.74       - 0.29 

ธุรกิจสว่นตวั 3.45        - 
ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่เหมาะสม 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.31 - 0.40 0.16 0.58 0.03 0.65 0.41 0.12 

รับจ้างทัว่ไป 3.71  - 0.24 0.18 0.43 1.05 0.01 0.28 
พนกังานบริษัท 3.48   - 0.42 0.19 0.81 0.25 0.04 
ลกูจ้างประจ า 3.90    - 0.61 1.23* 0.17 0.46 
เกษตรกร 3.29     - 0.62 0.44 0.15 
แมบ้่าน 2.67      - 1.06 0.77 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

3.73       - 0.29 

ธุรกิจสว่นตวั 3.43        - 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ่) 
 

อาชีพ คา่ 
เฉลี่ย 

ข้าราช 
การ/
รัฐวิสา
หกิจ 

รับจ้าง
ทัว่ไป 

พนกังาน
บริษัท 

ลกูจ้างประ
จ า 

เกษตร
กร แมบ้่าน นกัเรียน/

นกัศกึษา 
ธุรกิจ
สว่นตวั 

สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.29 - 0.31 0.11 0.68 0.00 0.49 0.47* 0.15 

รับจ้างทัว่ไป 3.60  - 0.21 0.37 0.31 0.80 0.16 0.17 
พนกังานบริษัท 3.39   - 0.58 0.11 0.59 0.37 0.05 
ลกูจ้างประจ า 3.97    - 0.68 1.17 0.21 0.53 
เกษตรกร 3.29     - 0.49 0.47 0.15 
แมบ้่าน 2.80      - 0.99 0.64 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

3.76       - 0.32 

ธุรกิจสว่นตวั 3.43        - 
ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้เพื่อใช้ในยามฉกุเฉิน  
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.53 - 0.34 0.12 0.44 0.05 0.23 0.52* 0.13 

รับจ้างทัว่ไป 3.87  - 0.22 0.10 0.30 0.57 0.18 0.21 
พนกังานบริษัท 3.65   - 0.32 0.08 0.35 0.40 0.01 
ลกูจ้างประจ า 3.97    - 0.39 0.67 0.08 0.31 
เกษตรกร 3.57     - 0.27 0.47 0.08 
แมบ้่าน 3.30      - 0.74 0.35 
นักเรียน/
นักศึกษา 

4.04       - 0.39 

ธุรกิจส่วนตัว 3.65        - 

 

หมายเหตุ: *คูแ่ตกตา่งโดยวิธี Scheffe’ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะ

เดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพเป็นรายคู่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้แก่ นกัเรียน/นกัศึกษา มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภัย 
ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มากกว่า ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจ ามีความ
คาดหวังในด้านความปลอดภัย ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มากกว่า แม่บ้าน นัก 
เรียน/นักศึกษามีความคาดหวังในด้านความปลอดภัย ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก 
มากกวา่ แมบ้่าน 
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ด้านความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ อาชีพลกูจ้างประจ ามีความคาดหวงัในด้าน
ความปลอดภยัมากกวา่ อาชีพแมบ้่าน 

ด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ นกัเรียน/นกัศึกษามีความคาดหวงัใน
ด้านความปลอดภยั ด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ มากกว่า
อาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

ด้านผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ นกัเรียน/นกัศกึษา มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านผู้น าชมมี
ไฟส ารองในการเข้าถ า้เพ่ือใช้ในยามฉกุเฉิน มากกวา่ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 
4.4.5  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังของนักท่อง  
        เที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง 
        ท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน 
        รายได้ ปรากฏดังตารางที่ 4.10 
 

ตารางท่ี 4.10  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความ 
                       คาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเท่ียวยงั     
                       แหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านรายได้ตอ่เดือน 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
รายได้ต่อเดือน n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.73 
3.78 
3.61 
3.51 

0.81 
0.85 
0.76 
0.85 

1.80 0.15 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การ
เดินทางการเตรียมตวั ข้อควร
ปฏิบตัิ ผา่นทางสื่อตา่งๆ  

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.70 
3.76 
3.60 
3.42 

0.89 
0.96 
0.88 
0.98 

2.22 0.09 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อ
ปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.76 
3.80 
3.61 
3.62 

0.89 
0.89 
0.86 
0.86 

1.03 0.38 

ปัจจัยด้านการคมนาคม ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.87 
3.90 
3.80 
3.83 

0.76 
0.73 
0.73 
0.69 

0.31 0.82 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางใน
การเดินทางจากถนนใหญ่เข้าสู่
แหลง่ทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.97 
4.03 
3.96 
4.05 

0.85 
0.77 
0.76 
0.69 

0.27 0.85 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.89 
3.78 
3.69 
3.74 

0.89 
0.83 
0.99 
0.87 

0.84 0.47 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า 
ในยามค ่าคืน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.80 
3.87 
3.77 
3.71 

0.95 
0.89 
0.86 
0.84 

0.50 0.68 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.68 
3.65 
3.45 
3.41 

0.66 
0.74 
0.77 
0.80 

3.03 0.03* 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว ที่เผยแพร่อยา่ง
ชดัเจน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.76 
3.76 
3.56 
3.62 

0.78 
0.84 
0.84 
0.89 

1.14 0.33 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถ
ในแหลง่ทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.82 
3.84 
3.67 
3.72 

0.89 
0.84 
0.83 
0.85 

0.64 0.59 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของ
บริเวณห้องน า้สาธารณะ เชน่ ล็อก
เกอร์ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.65 
3.68 
3.43 
3.52 

0.85 
0.91 
1.00 
0.87 

1.24 0.30 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั 
ปลอดภยัจากการสิ่งสกปรกหรือ
เชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.51 
3.63 
3.46 
3.36 

1.07 
1.03 
1.07 
0.98 

1.11 0.35 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคา
คา่บริการเชน่ มีข้อมลู รายละเอียด
เก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม คา่บริการ
ตา่งๆ ให้ทราบ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.71 
3.69 
3.58 
3.51 

0.86 
0.94 
0.96 
0.81 

0.92 0.43 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิด
อนัตรายตา่งๆ เชน่ พืน้ลื่น จดุที่
ต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.83 
3.74 
3.38 
3.54 

0.86 
0.92 
0.97 
0.95 

3.66 0.01* 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆโดยมี
มาตราสว่นและทศิทางที่ถกูต้อง
เพ่ือป้องกนัการหลงทาง 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.70 
3.72 
3.58 
3.42 

0.81 
0.89 
0.97 
0.90 

2.15 0.09 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความ
ปลอดภยัในจดุทีล่อ่แหลม เชน่ รัว้
กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือป้องกนั
การลื่นไถล ฯลฯ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.75 
3.74 
3.74 
3.46 

0.84 
0.89 
0.97 
0.89 

1.87 0.13 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ 
โทรศพัท์สาธารณะ ที่พร้อมใช้งาน
ในยามฉกุเฉิน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.65 
3.59 
3.47 
3.41 

0.95 
1.05 
1.16 
0.92 

1.01 0.39 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง 
ปลอดภยัตอ่การใช้งาน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.83 
3.72 
3.56 
3.72 

0.76 
0.83 
0.81 
0.72 

1.53 0.21 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่
นกัทอ่งเที่ยวหรือหน่วยรับแจ้งเหต ุ

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.77 
3.73 
3.59 
3.62 

0.78 
0.82 
0.93 
0.76 

0.88 0.45 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉล่ีย S.D. F-test P 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐม
พยาบาล 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.69 
3.65 
3.45 
3.23 

0.89 
0.89 
1.10 
1.06 

4.15 0.01* 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อ
ป้องกนัโรคติดตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆ
ฯลฯ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.68 
3.67 
3.50 
3.38 

0.92 
0.88 
1.04 
1.09 

1.94 0.12 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะ
ท าให้ไมรู้่สกึหวาดกลวัและ 
มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.70 
3.69 
3.62 
3.58 

0.85 
0.98 
0.97 
1.03 

0.32 0.82 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อ
ไมใ่ห้เดินออกนอกเส้นทาง  

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.86 
3.85 
3.60 
3.62 

0.82 
0.82 
0.90 
0.93 

2.23 0.09 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่
ลงมาและป้องกนัศีรษะกระแทก
กบัหินย้อยจากเพดานถ า้ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.51 
3.44 
3.06 
3.02 

1.06 
1.08 
1.15 
1.22 

4.40 0.01* 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่เพียงพอ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.49 
3.35 
3.06 
2.95 

1.02 
1.12 
1.24 
1.33 

4.06 0.01* 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมใน
การพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไป
ในถ า้ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.54 
3.42 
3.10 
3.05 

1.01 
1.15 
1.15 
1.26 

3.78 0.01* 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิต
เม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.57 
3.40 
3.13 
3.20 

1.05 
1.18 
1.28 
1.37 

2.36 0.07 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขาย
ของที่ระลึก 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.71 
3.51 
3.33 
3.41 

0.75 
0.79 
0.83 
0.90 

3.87 0.01* 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความ
ปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.71 
3.48 
3.26 
3.34 

0.86 
0.95 
1.01 
1.07 

3.99 0.01* 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าใน
ราคาที่เหมาะสม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.69 
3.49 
3.28 
3.42 

0.83 
0.85 
0.83 
0.91 

3.48 0.02* 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.73 
3.53 
3.44 
3.55 

0.84 
0.81 
0.88 
0.84 

2.18 0.09 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.85 
3.68 
3.51 
3.47 

0.74 
0.77 
0.93 
0.92 

4.07 0.01* 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่
จะเที่ยวชม เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของ
สถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ ข้อควรระวงั 
ฯลฯ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.80 
3.63 
3.30 
3.42 

0.86 
0.92 
1.07 
1.07 

4.39 0.01* 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและ
ความช านาญในการให้บริการที่มี
ความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.98 
3.74 
3.66 
3.65 

0.82 
0.88 
0.85 
0.89 

3.28 0.02* 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือ
จดุที่ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.81 
3.72 
3.56 
3.49 

0.86 
0.87 
1.01 
0.94 

2.23 0.08 
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ตารางท่ี 4.10  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่
สามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.77 
3.62 
3.54 
3.32 

0.96 
0.93 
1.09 
1.05 

3.12 0.03* 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิด
เหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ  

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.74 
3.67 
3.44 
3.38 

0.87 
0.91 
1.07 
1.09 

2.77 0.04* 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ 
เพ่ือใช้ในยามฉกุเฉิน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.99 
3.69 
3.56 
3.57 

0.84 
0.92 
1.09 
1.05 

4.67 0.00* 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดย
ภาพรวม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.74 
3.68 
3.50 
3.47 

0.62 
0.67 
0.72 
0.74 

3.18 0.02* 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว
ยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคลด้านรายได้ตอ่เดือน พบว่า ใน
ภาพรวม มีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบปัจจยั
รายด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเท่ียว ร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และ ด้านเจ้าหน้าท่ี มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า 
ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 12 รายการ ได้แก่ ป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิดอันตรายต่างๆ 
ศูนย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล หมวกนิรภัย  การให้ 
บริการเสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้สญัลกัษณ์
หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ ความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ี
เหมาะสม เจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและความ
ช านาญในการให้บริการท่ีมีความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถ
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แจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ ผู้น าชมมีไฟส ารองในการ
เข้าถ า้ 

จากนัน้ผู้วิจยัได้ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ในส่วนท่ีไม่
พบรายคู่ใดท่ีมีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ในภาพรวม และ
ปัจจยัรายด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเท่ียว ส่วนปัจจยัรายข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและ
ความช านาญในการให้บริการท่ีมีความปลอดภยั และทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภัย
ธรรมชาต ิ 

ล าดับต่อไปเป็นผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน ด้วยการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟ
เฟ่ (Scheffe)ในสว่นท่ีพบความแตกตา่งเป็นรายคู่ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.11 

 
ตารางท่ี 4.11  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคาด  
                        หวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดนิทางมาทอ่งเท่ียวยงั     
                        แหลง่ท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน เป็นรายคู ่
 

รายได้ตอ่เดือน คา่เฉลี่ย 
ต ่ากวา่10,000

บาท 
10,000-20,000 

บาท 
20,001-30,000 

บาท 
มากกวา่ 30,000

บาท 
ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.83 - 0.09 0.45* 0.29 
10,000-20,000 บาท 3.83  - 0.36 0.20 
20,001-30,000 บาท 3.83   - 0.16 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.83    - 
ศนูย์บริการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.69 - 0.04 0.24 0.46* 

10,000-20,000 บาท 3.65  - 0.20 0.42* 
20,001-30,000 บาท 3.45   - 0.22 
มากกวา่ 30,000บาท 3.23    - 
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ่) 
 

รายได้ตอ่เดือน คา่เฉลี่ย 
ต ่ากวา่10,000

บาท 
10,000-20,000 

บาท 
20,001-30,000 

บาท 
มากกวา่ 30,000

บาท 
หมวกนิรภยั 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.51 - 0.07 0.45 0.50* 

10,000-20,000 บาท 3.44  - 0.38 0.43 
20,001-30,000 บาท 3.06   - 0.05 
มากกวา่ 30,000บาท 3.02    - 

การให้บริการเสือ้ชชูีพ      
ต ่ากวา่10,000บาท 3.49 - 0.15 0.43 0.54* 

10,000-20,000 บาท 3.35  - 0.29 0.39 
20,001-30,000 บาท 3.06   - 0.11 
มากกวา่ 30,000บาท 2.95    - 

การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.54 - 0.12 0.43 0.49* 

10,000-20,000 บาท 3.42  - 0.32 0.38 
20,001-30,000 บาท 3.10   - 0.06 
มากกวา่ 30,000บาท 3.05    - 

ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลกึ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.71 - 0.21 0.39* 0.30 
10,000-20,000 บาท 3.51  - 0.18 0.09 
20,001-30,000 บาท 3.33   - 0.09 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.42    - 
การมีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.71 - 0.23 0.45* 038 
10,000-20,000 บาท 3.48  - 0.22 0.14 
20,001-30,000 บาท 3.26   - 0.08 
มากกวา่ 30,000บาท 3.34    - 
ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่เหมาะสม 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.69 - 0.20 0.41* 0.27 

10,000-20,000 บาท 3.49  - 0.21 0.07 
20,001-30,000 บาท 3.28   - 0.14 
มากกวา่ 30,000บาท 3.42    - 
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ตารางท่ี 4.11  (ตอ่) 
 

รายได้ตอ่เดือน คา่เฉลี่ย 
ต ่ากวา่10,000

บาท 
10,000-20,000 

บาท 
20,001-30,000 

บาท 
มากกวา่ 30,000

บาท 
ปัจจยัด้านเจ้าหน้าที ่      
ต ่ากวา่10,000บาท 3.85 - 0.17 0.34 0.38* 

10,000-20,000 บาท 3.68  - 0.17 0.21 
20,001-30,000 บาท 3.51   - 0.04 
มากกวา่ 30,000บาท 3.47    - 

เจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะเทีย่วชม 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.80 - 0.17 0.50* 0.38 

10,000-20,000 บาท 3.63  - 0.33 0.21 
20,001-30,000 บาท 3.30   - 0.12 
มากกวา่ 30,000บาท 3.42    - 

เจ้าหน้าที่ที่มีอปุกรณ์สื่อสารทีส่ามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.77 - 0.15 0.23 0.45* 

10,000-20,000 บาท 3.62  - 0.08 0.30 
20,001-30,000 บาท 3.54   - 0.22 
มากกวา่ 30,000บาท 3.32    - 

ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.99 - 0.31 0.42 0.42* 

10,000-20,000 บาท 3.69  - 0.13 0.12 
20,001-30,000 บาท 3.56   - 0.01 
มากกวา่ 30,000บาท 3.57    - 

 
หมายเหตุ: *คูแ่ตกตา่งโดยวิธี Scheffe’ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะ

เดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิด
อนัตรายตา่งๆ จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน เป็นรายคู ่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวงัในด้าน
ความปลอดภยั ด้านป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ มากกว่าผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 
20,001-30,000 บาท 

ด้านศนูย์บริการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาลมีความแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 
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บาท มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภัย ด้านศนูย์บริการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงาน
ในการปฐมพยาบาลมากกว่า ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกว่า 30,000บาท และผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 
10,000-20,000 บาท มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านศนูย์บริการปฐมพยาบาลเบือ้ง 
ต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาลมากกวา่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านหมวกนิรภัย มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่
ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านหมวก
นิรภยั มากกวา่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกวา่ 30,000บาท 

ด้านการให้บริการเสือ้ชูชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวังในด้านความ
ปลอดภยั ด้านการให้บริการเสือ้ชชีูพ มากกวา่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านการเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ มีความแตก 
ต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท มีความคาดหวังในด้านความปลอดภัย ด้านการเตรียมพร้อมของผู้ น าชมในการ
พกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ มากกวา่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกวา่ 30,000 บาท 

ในปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวงัใน
ด้านความปลอดภยั ในปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มากกว่าผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 
20,001-30,000 บาท 

ด้านการมีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ มีความแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านการมีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัย
จากหนว่ยงานของรัฐ มากกวา่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท 

ด้านความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความ
คาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสมมากกว่า
ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท 

ในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 
1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ใน
ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี มากกวา่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกวา่ 30,000 บาท 
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ด้านเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวงัใน
ด้านความปลอดภัย ด้านเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม มากกว่าผู้ ท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 20,001-30,000 บาท 

ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความคาดหวังในด้านความปลอดภัย ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทัน 
ทว่งที มากกวา่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน มากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความคาดหวงัในด้านความ
ปลอดภัย ด้านผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ มากกว่าผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,000 
บาท 

 
4.4.6  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคาดหวังของนักท่อง  
        เที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง 
        ท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง จ าแนกตามรูปแบบการเดนิทาง ปรากฏ 
        ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉล่ียระดบัความคาด  
                       หวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดนิทางมาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่      
                       ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง จ าแนกตามรูปแบบการเดนิทาง 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 

รูปแบบ

การ

เดินทาง 

n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.71 

3.69 

0.81 

0.85 

0.24 0.81 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิทางการ

เตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิ ผ่านทางสื่อตา่งๆ 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.62 

3.71 

0.90 

0.97 

-0.89 0.37 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับ

นกัทอ่งเที่ยว 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.79 

3.67 

0.87 

0.89 

1.37 0.17 

ปัจจัยด้านการคมนาคม กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.90 

3.83 

0.69 

0.78 

1.06 0.29 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการเดินทาง

จากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

4.00 

4.01 

0.77 

0.81 

-0.00 1.00 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.89 

3.71 

0.76 

0.98 

1.95 0.05* 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยามค ่า

คืน 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.85 

3.76 

0.84 

0.95 

0.90 0.37 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.61 

3.58 

0.71 

0.76 

0.48 0.63 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

ที่เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.71 

3.72 

0.81 

0.85 

-0.67 0.95 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถในแหลง่

ทอ่งเที่ยว 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.79 

3.79 

0.79 

0.92 

0.09 0.93 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้

สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.66 

3.56 

0.82 

0.96 

1.16 0.25 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจากการ

สิ่งสกปรกหรือเชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.59 

3.46 

0.92 

1.45 

1.20 0.23 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มี

ข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม 

คา่บริการตา่งๆ ให้ทราบอยา่งชดัเจน 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.62 

3.69 

0.90 

0.88 

-0.76 0.45 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รูปแบบ
การ

เดินทาง 

n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตราย
ตา่งๆ เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.70 
3.68 

0.86 
0.98 

0.32 0.75 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ ดยมีมาตราสว่น
และทิศทางที่ถกูต้องเพื่อป้องกนัการหลงทาง 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.68 
3.61 

0.86 
0.90 

0.87 0.39 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุที่
ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือ
ป้องกนัการลื่นไถล ฯลฯ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.72 
3.68 

0.86 
0.91 

0.51 0.61 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ โทรศพัท์สาธารณะ 
ที่พร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.61 
3.52 

1.01 
1.02 

0.90 0.37 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัต่อ
การใช้งาน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.74 
3.73 

0.76 
0.83 

0.15 0.88 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัทอ่งเที่ยวหรือ
หน่วยรับแจ้งเหต ุ

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.70 
3.72 

0.78 
0.84 

-0.23 0.82 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมี
ทีมงานในการปฐมพยาบาล 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.52 
3.63 

0.91 
1.01 

-1.12 0.27 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนั
โรคติดตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.63 
3.59 

0.90 
1.01 

0.42 0.68 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะท าให้ไม่
รู้สกึหวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.63 
3.72 

0.90 
0.98 

-0.96 0.34 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อไมใ่ห้เดินออก
นอกเส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมาจดัวางเรียง
เป็นขอบทางเดิน หรือ มีไฟสอ่งสวา่งเป็น
แนวทางเดิน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.73 
3.84 

0.85 
0.86 

-1.24 0.22 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลงมาและ
ป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อยจากเพดานถ า้ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.43 
3.26 

1.03 
1.21 

1.45 0.15 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่นกัทอ่งเที่ยวที่
เพียงพอ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.35 
3.24 

1.10 
1.21 

0.98 0.33 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุ
ปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.43 
3.29 

1.07 
1.20 

1.23 0.22 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้าย
เกิดขึน้ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.46 
3.32 

1.13 
1.25 

1.14 0.25 
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ตารางท่ี 4.12  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รูปแบบ
การ

เดินทาง 

n คา่เฉลี่ย S.D. t-test P 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่
ระลึก 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.53 
3.54 

0.80 
0.82 

-0.10 0.92 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยั
จากหน่วยงานของรัฐ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.54 
3.47 

0.95 
0.96 

0.78 0.44 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่
เหมาะสม 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.51 
3.53 

0.82 
0.89 

-0.13 0.90 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความสะอาดถกู
สขุลกัษณะ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.56 
3.63 

0.84 
0.84 

-0.87 0.39 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.65 
3.71 

0.78 
0.86 

-0.80 0.42 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะเที่ยวชม 
เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ 
ข้อควรระวงั ฯลฯ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.59 
3.63 

0.92 
1.01 

-0.41 0.68 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความช านาญ
ในการให้บริการที่มีความปลอดภยัแก่
นกัทอ่งเที่ยว 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.75 
3.84 

0.84 
0.89 

-1.04 0.30 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุที่
ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.67 
3.71 

0.84 
0.96 

-0.44 0.66 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถแจ้งเหตุ
ได้ทนัทว่งท ี

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.58 
3.64 

0.92 
1.06 

-0.55 0.58 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยั
ธรรมชาติ  

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.60 
3.64 

0.93 
0.98 

-0.43 0.67 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยาม
ฉกุเฉิน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.70 
3.81 

0.93 
0.98 

-1.24 0.22 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวม กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.65 
3.63 

0.65 
0.71 

0.26 0.79 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียระดบัความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว
ยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง พบว่า  รายข้อมีความแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ ได้แก่ ป้ายบอกทิศทางท่ีมีความชดัเจน 
โดยนกัทอ่งเท่ียวประเภทกรุ๊ปทวัร์ มีความคาดหวงัในด้านความปลอดภยั ด้านป้ายบอกทิศทางท่ีมี
ความชดัเจน มากกวา่ นกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางตามล าพงั 
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4.5  ผลการทดสอบสมมตฐิาน การเปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว 
      ในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 
      จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  
      รายได้ และรูปแบบการเดนิทาง 

 
        การเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียม
ชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและรูปแบบการเดินทาง ใช้
การวิเคราะห์ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียความคาดหวงัด้วย t-test  และเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ของค่าเฉล่ียความคาดหวังของนักท่องเท่ียวจ าแนกตามสถานภาพด้าน อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 
       4.5.1  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพงึพอใจของนักท่อง  

     เที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวแล้ว    
     จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ ปรากฏดังตารางที่ 4.13  

 

ตารางท่ี 4.13  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพงึ 
                       พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ 
                       ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพศ n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 
ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.94 

3.97 

0.67 

0.82 

-0.39 0.69 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิทางการ
เตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิ ผ่านทางสื่อตา่งๆ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.99 
4.00 

0.73 
0.86 

-0.04 0.97 
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพศ n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.89 
3.94 

0.75 
0.90 

-0.65 0.52 

ปัจจัยด้านการคมนาคม ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.88 
3.99 

0.63 
0.71 

-1.47 0.14 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการเดินทาง
จากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

4.07 
4.12 

0.71 
0.77 

-0.61 0.54 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.81 
3.84 

0.81 
0.87 

-0.32 0.75 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยามค ่าคืน ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.76 
4.01 

0.81 
0.77 

-2.90 0.00* 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.57 
3.65 

0.70 
0.70 

-1.10 0.27 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับนกัท่องเที่ยว ที่
เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.75 
3.92 

0.79 
0.76 

-2.03 0.04* 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถในแหลง่
ทอ่งเที่ยว 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.72 
3.93 

0.89 
0.77 

-2.38 0.02* 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้
สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.61 
3.76 

0.86 
0.89 

-1.58 0.12 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจากการสิ่ง
สกปรกหรือเชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.50 
3.56 

0.92 
1.00 

-0.52 0.60 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มีข้อมลู 
รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม คา่บริการ
ตา่งๆ ให้ทราบอยา่งชดัเจน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.73 
3.82 

0.84 
0.86 

-0.97 0.33 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 
เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.78 
3.83 

0.86 
0.92 

-0.62 0.54 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมีมาตราสว่น
และทิศทางที่ถกูต้องเพื่อป้องกนัการหลงทาง 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.72 
3.81 

0.89 
0.82 

-1.05 0.29 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุที่
ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือ
ป้องกนัการลื่นไถล ฯลฯ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.71 
3.81 

0.92 
0.83 

-1.11 0.27 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ โทรศพัท์สาธารณะ ที่
พร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.51 
3.44 

0.96 
1.07 

0.60 0.55 
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพศ n คา่เฉลี่ย S.D. t-test P 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัตอ่การ

ใช้งาน 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.82 

3.82 

0.71 

0.77 

0.01 1.00 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัทอ่งเที่ยวหรือหน่วย

รับแจ้งเหต ุ

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.70 

3.70 

0.84 

0.85 

-0.07 0.95 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมี

ทีมงานในการปฐมพยาบาล 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.60 

3.61 

0.97 

0.89 

-0.08 0.94 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนัโรคติดตอ่ 

กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.59 

3.57 

0.97 

0.97 

0.26 0.80 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะท าให้ไมรู้่สกึ

หวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.73 

3.78 

0.87 

0.86 

-0.59 0.56 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อไมใ่ห้เดินออกนอก

เส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมาจดัวางเรียงเป็นขอบ

ทางเดิน หรือ มีไฟสอ่งสวา่งเป็นแนวทางเดิน 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.97 

3.92 

0.85 

0.83 

0.62 0.53 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลงมาและ

ป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อยจากเพดานถ า้ 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.30 

3.30 

1.22 

1.17 

-0.01 0.99 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่นกัทอ่งเที่ยวที่เพียงพอ ชาย 

หญิง 

143 

255 

2.94 

3.22 

1.32 

1.18 

-2.15 0.03* 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐม

พยาบาลเข้าไปในถ า้ 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.14 

3.31 

1.23 

1.19 

-1.37 0.17 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้าย

เกิดขึน้ 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.08 

3.33 

1.20 

1.18 

-1.99 0.05* 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึก ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.50 

3.61 

0.80 

0.75 

-1.37 0.17 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจาก

หน่วยงานของรัฐ 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.43 

3.56 

0.97 

0.89 

-1.33 0.19 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่

เหมาะสม 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.51 

3.61 

0.84 

0.85 

-1.16 0.25 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความสะอาดถกู

สขุลกัษณะ 

ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.56 

3.68 

0.87 

0.77 

-1.39 0.17 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.61 

3.78 

0.81 

0.80 

-1.95 0.05* 
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ตารางท่ี 4.13  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพศ n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 
1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะเที่ยวชม 

เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ ข้อ
ควรระวงั ฯลฯ 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.56 
3.69 

1.05 
0.96 

-1.28 0.20 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความช านาญใน
การให้บริการที่มีความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.88 
3.90 

0.87 
0.89 

-0.22 0.83 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุที่ลอ่แหลม
ตอ่ภยัอนัตราย 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.58 
3.80 

0.95 
0.89 

-2.25 0.03* 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถแจ้งเหตไุด้
ทนัทว่งที 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.50 
3.67 

1.01 
1.00 

-1.63 0.10 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยั
ธรรมชาติ  

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.44 
3.72 

1.02 
0.98 

-2.70 0.01* 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยาม
ฉกุเฉิน 

ชาย 
หญิง 

143 
255 

3.71 
3.89 

1.05 
0.94 

-1.70 0.09 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวม ชาย 

หญิง 

143 

255 

3.62 

3.72 

0.65 

0.65 

-1.43 0.15 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย หลังจากท่ีได้เข้าเย่ียมชม
แหล่งท่องเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคลด้านเพศ พบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตก 
ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบรายข้อพบว่ามีความแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 7 รายการ ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนน
ทางเข้าในยามค ่าคืน กฎข้อบงัคบัข้อควรปฏิบตัิส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน ความ
ปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ การให้บริการเสือ้ชชีูพ ชดุอปุกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้าย
เกิดขึน้ เจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีล่อแหลมตอ่ภยัอนัตราย ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิด
เหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ 

ในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
นกัท่องเท่ียวเพศหญิง มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี มากกว่า
นกัทอ่งเท่ียวเพศชาย 
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ด้านไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้าในยามค ่าคืนมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักท่องเท่ียวเพศหญิง มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้าน
ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้าในยามค ่าคืน มากกวา่นกัทอ่งเท่ียวเพศชาย 

ด้านกฎข้อบงัคบัข้อควรปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเท่ียว ท่ีเผยแพร่อยา่งชดัเจน มีความแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยนกัทอ่งเท่ียวเพศหญิง มีความพงึพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้าในยามค ่าคืน มากกวา่นกัทอ่งเท่ียวเพศชาย 

ด้านความปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยนกัทอ่งเท่ียวเพศหญิง มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านความปลอดภยั
ของสถานท่ีจอดรถ มากกวา่นกัทอ่งเท่ียวเพศชาย 

ด้านการให้บริการเสือ้ชชีูพ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
นกัทอ่งเท่ียวเพศหญิง มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านการให้บริการเสือ้ชชีูพ มากกว่า
นกัทอ่งเท่ียวเพศชาย 

ด้านชุดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตุร้ายเกิดขึน้ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวเพศหญิง มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั 
ด้านชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ มากกวา่นกัทอ่งเท่ียวเพศชาย  

ด้านเจ้าหน้าท่ีประจ าในจุดต่างๆ หรือจุดท่ีล่อแหลมต่อภัยอันตรายมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวเพศหญิง มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านเจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย มากกว่านกัท่องเท่ียว
เพศชาย 

ด้านทีมงานในการกู้ ภัยเม่ือเกิดเหตุร้ายหรือภัยธรรมชาติ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวเพศหญิง มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั 
ด้านทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ มากกวา่นกัทอ่งเท่ียวเพศชาย 

 
4.5.2  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพงึพอใจของนักท่อง  
        เที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวแล้ว    
        จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ ปรากฏดังตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพงึพอ  
                        ใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่   
                        ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาย ุ
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อายุ n ค่าเฉล่ีย S.D. F-
test 

P 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

4.03 

4.00 

3.92 

3.72 

3.88 

0.77 

0.69 

0.80 

0.89 

0.85 

1.47 0.21 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิ
ทางการเตรียมตวั ข้อควรปฏบิตัิ ผ่าน
ทางสื่อตา่งๆ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

4.02 

4.03 

3.99 

3.84 

3.92 

0.84 

0.74 

0.85 

0.87 

0.86 

0.53 0.71 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิ
ส าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

4.04 

3.96 

3.85 

3.60 

3.85 

0.82 

0.75 

0.88 

1.07 

0.90 

2.38 0.05 

ปัจจัยด้านการคมนาคม 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

4.06 

3.93 

3.93 

3.75 

3.73 

0.70 

0.63 

0.68 

0.78 

0.37 

2.24 0.06 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาย ุ n คา่เฉลี่ย S.D. F-test P 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการเดินทาง

จากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

4.18 

4.08 

4.15 

3.86 

3.92 

0.74 

0.72 

0.74 

0.90 

0.49 

1.82 0.13 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.98 

3.77 

3.77 

3.69 

3.64 

0.86 

0.85 

0.90 

0.75 

0.51 

1.78 0.13 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยามค ่า
คืน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

4.00 

3.94 

3.89 

3.76 

3.62 

0.83 

0.73 

0.79 

0.91 

0.51 

1.29 0.27 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.80 

3.60 

3.53 

3.29 

3.68 

0.68 

0.66 

0.72 

0.75 

0.70 

5.02 0.00* 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเที่ยว 
ที่เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.99 

3.86 

3.70 

3.66 

4.00 

0.74 

0.74 

0.83 

0.88 

0.71 

2.60 0.04* 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถในแหลง่
ทอ่งเที่ยว 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.93 

3.88 

3.79 

3.56 

4.15 

0.88 

0.71 

0.79 

0.93 

0.80 

2.26 0.06 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้
สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.87 

3.73 

3.56 

3.29 

3.92 

0.85 

0.83 

0.89 

0.97 

0.76 

4.54 0.00* 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจากการสิ่ง
สกปรกหรือเชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.74 

3.52 

3.44 

3.70 

3.62 

0.97 

0.92 

0.97 

1.08 

0.65 

4.39 0.00* 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มี
ข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม 
คา่บริการตา่งๆ ให้ทราบอยา่งชดัเจน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.97 

3.74 

3.84 

3.31 

3.62 

0.80 

0.83 

0.84 

0.90 

0.87 

5.44 0.00* 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 
เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

4.03 

3.74 

3.74 

3.40 

4.08 

0.89 

0.87 

0.89 

0.93 

0.64 

5.06 0.00* 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมีมาตราสว่น
และทิศทางที่ถกูต้องเพื่อป้องกนัการหลงทาง 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.96 
3.73 
3.62 
3.58 
3.92 

0.85 
0.83 
0.87 
0.82 
0.64 

2.98 0.02* 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุที่
ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือ
ป้องกนัการลื่นไถล ฯลฯ 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.98 
3.73 
3.70 
3.40 
3.77 

0.83 
0.83 
0.92 
0.86 
0.83 

4.02 0.00* 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ โทรศพัท์สาธารณะ 
ที่พร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.71 
3.42 
3.32 
3.16 
3.23 

1.11 
0.94 
1.01 
0.95 
0.93 

3.46 0.01* 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัตอ่
การใช้งาน 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.96 
3.82 
3.70 
3.64 
3.69 

0.75 
0.73 
0.75 
0.76 
0.63 

2.32 0.06 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัทอ่งเที่ยวหรือ
หน่วยรับแจ้งเหต ุ

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.84 
3.70 
3.61 
3.46 
3.58 

0.89 
0.75 
0.86 
0.93 
0.79 

2.05 0.09 

12. มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมี
ทีมงานในการปฐมพยาบาล 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.80 
3.54 
3.53 
3.35 
3.54 

0.89 
0.86 
0.95 
1.07 
0.78 

2.66 0.03* 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-
test 

P 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนั
โรคติดตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.73 

3.61 

3.50 

3.16 

3.46 

0.90 

0.96 

0.97 

1.07 

1.13 

3.09 0.02* 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะท าให้
ไมรู้่สกึหวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.88 

3.74 

3.74 

3.49 

3.69 

0.79 

0.79 

0.93 

0.99 

1.25 

1.83 0.12 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อไมใ่ห้เดิน
ออกนอกเส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมาจดั
วางเรียงเป็นขอบทางเดิน หรือ มีไฟสอ่ง
สวา่งเป็นแนวทางเดิน 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

4.07 

3.92 

3.89 

3.65 

4.00 

0.82 

0.73 

0.85 

1.02 

1.00 

2.19 0.07 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ่) 
 
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความ

ปลอดภัย 
อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลงมาและ
ป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อยจากเพดาน
ถ า้ 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.45 
3.27 
3.32 
2.84 
3.46 

1.63 
1.16 
1.16 
1.25 
1.39 

2.26 0.06 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่นกัทอ่งเที่ยวที่
เพียงพอ 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.32 
3.07 
3.04 
2.74 
3.23 

1.12 
1.28 
1.29 
1.27 
1.42 

2.08 0.08 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุ
ปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.47 
3.18 
3.10 
2.93 
3.46 

1.13 
1.22 
1.23 
1.33 
1.05 

 

2.49 0.04* 

19. ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้าย
เกิดขึน้ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.45 

3.22 

2.97 

2.95 

3.62 

1.12 

1.18 

1.26 

1.25 

1.12 

2.98 0.02* 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึก 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.76 

3.55 

3.45 

3.29 

3.46 

0.72 

0.69 

0.84 

0.86 

0.87 

4.13 0.00* 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยั
จากหน่วยงานของรัฐ 

15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.72 

3.48 

3.39 

3.19 

3.38 

0.84 

0.85 

0.98 

1.10 

1.04 

3.69 0.01* 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ่) 
 
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความ

ปลอดภัย 
อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่
เหมาะสม 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.74 
3.55 
3.42 
3.40 
3.54 

0.85 
0.77 
0.89 
0.89 
0.88 

2.53 0.04* 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความสะอาดถกู
สขุลกัษณะ 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.80 
3.63 
3.54 
3.33 
3.46 

0.80 
0.72 
0.88 
0.85 
0.88 

3.35 0.01* 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ 15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.95 
3.66 
3.56 
3.38 
3.85 

0.74 
0.76 
0.89 
0.87 
0.79 

5.94 0.00* 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะเที่ยวชม 
เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ 
ข้อควรระวงั ฯลฯ 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.90 
3.61 
3.36 
3.29 
4.00 

0.93 
0.89 
1.11 
1.09 
0.82 

5.91 0.00* 

2.  เจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความช านาญใน
การให้บริการที่มีความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

4.02 
3.87 
3.80 
3.65 
4.15 

0.87 
0.79 
0.98 
0.95 
0.90 

2.09 0.08 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุที่ลอ่แหลม
ตอ่ภยัอนัตราย 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.93 
3.67 
3.56 
3.40 
3.92 

0.88 
0.88 
0.97 
0.93 
0.95 

4.12 0.00* 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถแจ้งเหตไุด้
ทนัทว่งที 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.89 
3.59 
3.39 
3.21 
3.54 

0.91 
0.97 
1.12 
1.04 
0.88 

5.50 0.00* 
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ตารางท่ี 4.14  (ตอ่) 
 
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความ

ปลอดภัย 
อายุ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยั
ธรรมชาติ  

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

3.93 
3.56 
3.44 
3.19 
3.62 

0.88 
0.94 
1.14 
1.05 
0.96 

6.27 0.00* 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยาม
ฉกุเฉิน 

15-24 ปี 
25-34 ปี 
35-44 ปี 
45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 
131 
74 
43 
13 

4.04 
3.69 
3.81 
3.55 
3.85 

0.89 
0.94 
1.06 
1.15 
1.67 

3.14 0.02* 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวม 15-24 ปี 

25-34 ปี 

35-44 ปี 

45-54 ปี 

55 ปีขึน้ไป 

137 

131 

74 

43 

13 

3.86 

3.66 

3.59 

3.38 

3.71 

0.63 

0.59 

0.69 

0.70 

0.64 

5.48 0.00* 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย หลังจากท่ีได้เข้าเย่ียมชม
แหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาย ุพบวา่ ในภาพรวม มีความแตกตา่ง
กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบเป็นปัจจยัรายด้าน ได้แก่ ด้าน
แหล่งท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และ ด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 20 รายการ ได้แก่ กฎข้อบงัคบัข้อควรปฏิบตัิส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน 
ความมิดชิดและปลอดภัยของบริเวณห้องน า้สาธารณะ ความสะอาดถูกสุขอนามยัในตวัห้องน า้
สาธารณะ ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 
แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆ สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจดุท่ีล่อแหลม ระบบส่ือสาร
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สาธารณะ ศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล ถงัขยะท่ีมีฝา
ปิดมิดชิด การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ชุดอปุกรณ์ช่วย 
เหลือชีวิตเม่ือมีเหตุร้ายเกิดขึน้ สัญลักษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ 
ความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาด
ถกูสขุลกัษณะ เจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ี
ล่อแหลมตอ่ภยัอนัตราย เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที ทีมงานในการ
กู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาต ิผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ 

จากนัน้ผู้วิจยัได้ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ในส่วนท่ีไม่
พบรายคูใ่ดท่ีมีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านกฎข้อบงัคบัข้อ
ควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน  ระบบส่ือสารสาธารณะ แผนท่ีแสดงท่ีตัง้
ของสิ่งตา่งๆ ศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล การเตรียม  
พร้อมของผู้น าชมในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตุ 
ร้ายเกิดขึน้ ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้  

ล าดบัต่อไป เป็นผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ เป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ส่วนท่ีพบความ
แตกตา่งเป็นรายคู ่ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพงึ 
                       พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ 
                       ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาย ุเป็นรายคู ่
 

อาย ุ คา่เฉลี่ย 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55 ปีขึน้ไป 
ปัจจยัด้านแหลง่ทอ่งเที่ยว 

15-24 ปี 3.80 - 0.19 0.26 0.50* 0.11 
25-34 ปี 3.60  - 0.07 0.31 0.08 
35-44 ปี 3.53   - 0.24 0.15 
45-54 ปี 3.29    - 0.39 

55 ปีขึน้ไป 3.68     - 
ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ 

15-24 ปี 3.87 - 0.14 0.32 0.59* 0.05 
25-34 ปี 3.73  - 0.17 0.44 0.19 
35-44 ปี 3.56   - 0.27 0.37 
45-54 ปี 3.29    - 0.64 

55 ปีขึน้ไป 3.92     - 
ความสะอาดถกูสขุอนามยัปลอดภยัจากสิ่งสกปรกหรือเชือ้โรค ในตวัห้องน า้สาธารณะ 
15-24 ปี 3.47 - 0.22 0.31 0.68* 0.13 
25-34 ปี 3.52  - 0.09 0.45 0.09 
35-44 ปี 3.44   - 0.37 0.18 
45-54 ปี 3.07    - 0.55 
55 ปีขึน้ไป 3.62     - 
ความปลอดภยัในราคาคา่บริการ 

15-24 ปี 3.97 - 0.23 0.13 0.66* 0.36 
25-34 ปี 3.74  - 0.10 0.43 0.12 
35-44 ปี 3.84   - 0.53* 0.22 
45-54 ปี 3.31    - 0.31 

55 ปีขึน้ไป 3.62     - 
การมีป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 

15-24 ปี 4.03 - 0.29 0.29 0.63* 0.05 
25-34 ปี 3.74  - 0.00 0.35 0.34 
35-44 ปี 3.74   - 0.35 0.33 
45-54 ปี 3.40    - 0.68 

55 ปีขึน้ไป 4.08     - 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ่) 
 

อาย ุ คา่เฉลี่ย 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55 ปีขึน้ไป 
สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุที่ลอ่แหลม 

15-24 ปี 3.98 - 0.25 0.28 0.57* 0.21 
25-34 ปี 3.73  - 0.22 0.32 0.04 
35-44 ปี 3.70   - 0.30 0.07 
45-54 ปี 3.40    - 0.36 

55 ปีขึน้ไป 3.77     - 
ถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิด 

15-24 ปี 3.73 - 0.12 0.23 0.57* 0.27 
25-34 ปี 3.61  - 0.11 0.45 0.15 
35-44 ปี 3.50   - 0.34 0.04 
45-54 ปี 3.16    - 0.30 

55 ปีขึน้ไป 3.46     - 
ปัจจยัด้านการร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลกึ 

15-24 ปี 3.76 - 0.24 0.31 0.47* 0.29 
25-34 ปี 3.55  - 0.10 0.26 0.09 
35-44 ปี 3.45   - 0.16 0.01 
45-54 ปี 3.29    - 0.17 

55 ปีขึน้ไป 3.46     - 
สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 

15-24 ปี 3.72 - 0.25 0.33 0.54* 0.34 
25-34 ปี 3.48  - 0.09 0.29 0.92 
35-44 ปี 3.39   - 0.21 0.01 
45-54 ปี 3.19    - 0.20 

55 ปีขึน้ไป 3.38     - 
ความสะอาดของร้านค้าที่มีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ 

15-24 ปี 3.80 - 0.17 0.26 0.47* 0.44 
25-34 ปี 3.63  - 0.09 0.30 0.17 
35-44 ปี 3.54   - 0.21 0.08 
45-54 ปี 3.33    - 0.13 

55 ปีขึน้ไป 3.46     - 
ปัจจยัด้านเจ้าหน้าที ่

15-24 ปี 3.95 - 0.29 0.39* 0.57* 0.11 
25-34 ปี 3.66  - 0.10 0.28 0.18 
35-44 ปี 3.56   - 0.18 0.28 
45-54 ปี 3.38    - 0.47 

55 ปีขึน้ไป 3.85     - 
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ตารางท่ี 4.15  (ตอ่) 
 

อาย ุ คา่เฉลี่ย 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55 ปีขึน้ไป 
การมีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนทีจ่ะเที่ยวชม 
15-24 ปี 3.90 - 0.29 0.54* 0.62* 0.10 
25-34 ปี 3.61  - 0.25 0.33 0.3 
35-44 ปี 3.36   - 0.08 0.64 
45-54 ปี 3.29    - 0.71 
55 ปีขึ้ไป 4.00     - 

 

15-24 ปี 3.93 - 0.27 0.37 0.54* 0.01 
25-34 ปี 3.67  - 0.11 0.27 0.26 
35-44 ปี 3.56   - 0.17 0.36 
45-54 ปี 3.40    - 0.53 

55 ปีขึน้ไป 3.92     - 
เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารทีส่ามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 

15-24 ปี 3.89 - 0.03 0.50* 0.68 0.35 
25-34 ปี 3.59  - 0.20 0.38 0.05 
35-44 ปี 3.39   - 0.18 0.15 
45-54 ปี 3.21    - 0.33 

55 ปีขึน้ไป 3.54     - 
การมีทีมงานกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ 

15-24 ปี 3.93 - 0.37* 0.49* 0.74 0.31 
25-34 ปี 3.56  - 0.12 0.37 0.06 
35-44 ปี 3.44   - 0.25 0.18 
45-54 ปี 3.19    - 0.43 

55 ปีขึน้ไป 3.62     - 
ในภาพรวม 

15-24 ปี 3.86 - 0.20 0.27 0.48* 0.15 
25-34 ปี 3.66  - 0.07 0.28 0.05 
35-44 ปี 3.59   - 0.21 0.12 
45-54 ปี 3.38    - 0.33 

55 ปีขึน้ไป 3.71     - 

 
หมายเหตุ: *คูแ่ตกตา่งโดยวิธี Scheffe’ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจาก

ท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว ในปัจจัยด้านแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บคุคลด้านอายเุป็นรายคู ่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่
ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ในปัจจัยด้านแหล่งท่องเท่ียว 
มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 
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ในด้านความมิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านความมิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านความสะอาดถูกสุขอนามัยปลอดภัยจากสิ่งสกปรกหรือเชือ้โรค ในตัวห้องน า้
สาธารณะ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ
15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านความสะอาดถกูสุขอนามยัปลอดภยัจากสิ่ง
สกปรกหรือเชือ้โรค ในตวัห้องน า้สาธารณะ มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านความปลอดภัยในราคาคา่บริการ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้าน
ความปลอดภยัในราคาคา่บริการ มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านการมีป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภยั ด้านการมีป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ มากกว่าผู้ ท่ีมีอายุ 45-
54 ปี 

ในด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภยั ด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุท่ีล่อแหลม มากกว่าผู้ ท่ีมีอายุ 45-
54 ปี 

ในด้านถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาย ุ15-24 ปี มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านถงัขยะท่ีมีฝาปิด
มิดชิด มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย 
ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหนว่ยงานของรัฐ มีความแตกตา่งกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจใน
ด้านความปลอดภยั ด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ มากกว่า 
ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 
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ในด้านความสะอาดของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาย ุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภัย ด้านความสะอาดของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ มากกว่า ผู้ ท่ีมีอายุ
45-54 ปี 

ในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 
1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ในปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ี 
มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาย ุ15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม มากกว่าผู้ ท่ีมีอายุ 35-44 ปี และ
ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศ
ก่อนท่ีจะเท่ียวชม มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านการมีเจ้าหน้าท่ีประจ าในจุดต่างๆ หรือจุดท่ีล่อแหลมต่อภัยอันตราย มีความ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความ
พึงพอในด้านความปลอดภัย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีประจ าในจุดต่างๆ หรือจุดท่ีล่อแหลมต่อภัย
อนัตราย มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 

ในด้านเจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที มีความแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภัย ด้านเจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที มากกว่าผู้ ท่ีมีอาย ุ
35-44 ปี 

ในด้านการมีทีมงานกู้ ภัยเม่ือเกิดเหตุร้ายหรือภัยธรรมชาติ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภยั ด้านการมีทีมงานกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ มากกว่าผู้ ท่ีมีอายุ 25-34 
ปี และผู้ ท่ีมีอายุ 15-24 ปี มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านการมีทีมงานกู้ภยัเม่ือเกิด
เหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาต ิมากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ35-44 ปี  

ในภาพรวม มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ 
ผู้ ท่ีมีอาย ุ15-24 ปี มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยั ในภาพรวม มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาย ุ45-54 ปี 
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4.5.3  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพงึพอใจของนักท่อง  
        เที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวแล้ว  
        จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ปรากฏดังตารางที่  
        4.16 

 
ตารางท่ี 4.16  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความ 
                        ปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพ  
                        สว่นบคุคลด้านระดบัการศกึษา 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
ระดับการศึกษา n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.94 

3.96 

4.02 

0.88 

0.72 

0.69 

0.21 0.81 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิ

ทางการเตรียมตวั ข้อควรปฏบิตัิ 

ผ่านทางสื่อตา่งๆ  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.97 

4.00 

4.02 

0.92 

0.76 

0.75 

0.10 0.90 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อ

ปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.91 

3.91 

4.02 

0.94 

0.81 

0.78 

0.39 0.68 

ปัจจัยด้านการคมนาคม ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.99 

3.94 

3.90 

0.79 

0.61 

0.66 

0.44 0.65 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางใน

การเดินทางจากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่

ทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

4.12 

4.08 

4.13 

0.82 

0.72 

0.72 

0.16 0.85 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.91 
3.82 
3.70 

0.92 
0.80 
0.86 

1.17 0.31 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ใน
ยามค ่าคืน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.95 
3.92 
3.85 

0.87 
0.74 
0.80 

0.25 0.78 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.73 
3.57 
3.60 

0.73 
0.67 
0.72 

2.16 0.12 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว ที่เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.93 
3.82 
3.83 

0.81 
0.76 
0.80 

0.77 0.46 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถใน
แหลง่ทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.88 
3.80 
3.98 

0.88 
0.78 
0.78 

1.13 0.33 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณ
ห้องน า้สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.80 
3.64 
3.74 

0.95 
0.84 
0.83 

1.42 0.24 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยั
จากการสิ่งสกปรกหรือเชือ้โรคในตวั
ห้องน า้สาธารณะ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.64 
3.45 
3.64 

1.06 
0.91 
0.99 

1.75 0.18 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ
เชน่ มีข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบั
คา่ธรรมเนียม คา่บริการตา่งๆ ให้ทราบ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.93 
3.70 
3.79 

0.84 
0.84 
0.89 

2.92 0.06 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิด
อนัตรายตา่งๆ เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้อง
ระวงัศีรษะ ฯลฯ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.98 
3.71 
3.82 

0.92 
0.89 
0.86 

3.84 0.02* 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆโดยมี
มาตราสว่นและทศิทางที่ถกูต้องเพื่อ
ป้องกนัการหลงทาง 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.90 
3.73 
3.68 

0.88 
0.82 
0.88 

2.08 0.13 

 

 



161 

ตารางท่ี 4.16  (ตอ่)’ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัใน
จดุที่ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ 
ราวจบัเพ่ือป้องกนัการลื่นไถล ฯลฯ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.92 
3.73 
3.64 

0.88 
0.84 
0.88 

2.75 0.07 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ โทรศพัท์
สาธารณะ ที่พร้อมใช้งานในยาม
ฉกุเฉิน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.55 
3.41 
3.48 

1.16 
0.97 
0.95 

0.82 0.44 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง 
ปลอดภยัตอ่การใช้งาน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.89 
3.79 
3.79 

0.78 
0.75 
0.65 

0.82 0.44 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัทอ่งเที่ยว
หรือหน่วยรับแจ้งเหต ุ

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.80 
3.67 
3.58 

0.91 
0.80 
0.88 

1.67 0.19 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐม
พยาบาล 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.72 
3.59 
3.39 

0.93 
0.91 
0.91 

2.57 0.08 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนั
โรคติดตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.64 
3.56 
3.49 

0.97 
0.98 
0.94 

0.55 0.58 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะท า
ให้ไมรู้่สกึหวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์
ร้ายได้  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.76 
3.73 
3.89 

0.87 
0.86 
0.85 

0.83 0.44 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อไมใ่ห้
เดินออกนอกเส้นทาง  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.96 
3.92 
3.93 

0.88 
0.82 
0.81 

0.08 0.92 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลง
มาและป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหนิ
ย้อยจากเพดานถ า้ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.45 
3.22 
3.27 

1.19 
1.16 
1.24 

1.64 0.20 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่นกัทอ่งเที่ยว
ที่เพียงพอ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.28 
2.05 
3.02 

1.18 
1.22 
1.41 

1.57 0.21 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการ
พกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.37 
3.16 
3.31 

1.19 
1.20 
1.28 

1.32 0.27 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมี
เหตรุ้ายเกิดขึน้ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.48 
3.12 
3.13 

1.13 
1.17 
1.32 

3.99 0.02* 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของ
ที่ระลึก 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.67 
3.53 
3.51 

0.77 
0.77 
0.76 

1.47 0.23 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความ
ปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.62 
3.45 
3.48 

0.92 
0.93 
0.85 

1.27 0.28 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าใน
ราคาที่เหมาะสม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.66 
3.53 
3.55 

0.91 
0.80 
0.85 

1.02 0.36 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.72 
3.62 
3.50 

0.85 
0.78 
0.81 

1.57 0.21 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.84 
3.66 
3.64 

0.82 
0.81 
0.77 

2.36 0.10 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะ
เที่ยวชม เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของ
สถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ ข้อควรระวงั 
ฯลฯ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.88 
3.55 
3.46 

0.94 
1.02 
0.89 

5.52 0.00* 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความ
ช านาญในการให้บริการที่มีความ
ปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.94 
3.90 
3.79 

0.95 
0.84 
0.85 

0.59 0.56 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุที่
ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 
212 
56 

3.84 
3.67 
3.62 

0.94 
0.91 
0.87 

1.69 0.19 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ่) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถ
แจ้งเหตไุด้ทนัทว่งท ี

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.77 

3.55 

3.50 

1.00 

1.01 

0.97 

2.39 0.09 

5.  ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือ
ภยัธรรมชาติ  

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.72 

3.57 

3.60 

1.01 

1.01 

0.96 

0.92 0.40 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้
ในยามฉกุเฉิน 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.92 

3.76 

3.82 

0.93 

1.01 

0.99 

1.13 0.32 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดย
ภาพรวม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

สงูกวา่ปริญญาตรี 

130 

212 

56 

3.78 

3.64 

3.65 

0.69 

0.62 

0.66 

2.02 0.13 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย หลังจากท่ีได้เข้าเย่ียมชม
แหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคลด้านระดบัการศกึษา พบว่าในรายข้อ ความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย มีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน 3 รายการ ได้แก่ ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ ชดุอปุกรณ์
ชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ และเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม 

ล าดบัตอ่ไปผู้วิจยัขอน าเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง
พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านระดบัการศกึษา ด้วยวิธีการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ปรากฎดงัตารางท่ี 4.17 ดงันี ้
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ตารางท่ี 4.17  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพงึ 
                       พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่    
                       ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามระดบัการศกึษา เป็นรายคู ่
 

ระดบัการศกึษา คา่เฉลี่ย ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ สงูกวา่ปริญญาตรี 
ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.98 - 0.28* 0.16 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 3.71  - 0.11 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.82   - 
ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.48 - 0.36* 0.36 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 3.12  - 0.15 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.13   - 
การมีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนเที่ยวชม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.88 - 0.33* 0.41* 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 3.55  - 0.09 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.46   - 

 
หมายเหตุ: *คูแ่ตกตา่งโดยวิธี Scheffe’ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจาก

ท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว ด้านป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ จ าแนก
ตามระดบัการศกึษาเป็นรายคู ่มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 
1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั ด้าน
ป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิดอนัตรายต่างๆ มากกว่า ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษา ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ 

ใน ด้านชุดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีความ
พงึพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ มากกว่า 
ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 

ในด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนเท่ียวชม มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในด้านความปลอดภัย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนเท่ียวชม มากกว่า ผู้ ท่ีมีระดบั
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การศกึษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในด้านความปลอดภัย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนเท่ียวชม มากกว่า ผู้ ท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี 

 
4.5.4  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพงึพอใจของนักท่อง  
         เที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว  
         จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพดังตารางที่ 4.18 
 

ตารางท่ี 4.18  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความ 
                       ปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพสว่น 
                       บคุคลด้านอาชีพ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
อาชีพ n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 
120 
23 

4.02 
3.63 
3.88 
4.17 
3.71 
3.15 
4.04 
3.87 

0.67 
0.99 
0.83 
0.75 
0.95 
0.71 
0.71 
0.94 

2.93 0.01* 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การ
เดินทางการเตรียมตวั ข้อควร
ปฏิบตัิ ผา่นทางสื่อตา่งๆ  

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 
120 
23 

4.09 
3.67 
3.89 
4.28 
3.71 
3.20 
4.04 
3.96 

0.71 
1.11 
0.85 
0.75 
1.11 
0.80 
0.77 
0.93 

2.90 0.01* 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อ
ปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.95 
3.60 
3.88 
4.07 
3.71 
3.10 
4.04 
3.78 

0.81 
0.99 
0.90 
0.80 
0.95 
0.74 
0.76 
1.09 

2.36 0.02* 

ปัจจัยด้านการคมนาคม ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.88 
3.79 
3.91 
4.14 
3.81 
3.77 
4.06 
3.84 

0.65 
0.63 
0.71 
0.72 
0.63 
0.63 
0.64 
0.88 

1.42 0.19 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางใน
การเดินทางจากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่
ทอ่งเที่ยว 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

4.01 
4.07 
4.04 
4.31 
4.00 
3.90 
4.02 
4.13 

0.74 
0.80 
0.81 
0.71 
0.58 
0.57 
0.70 
0.97 

1.08 0.37 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.74 
3.50 
3.76 
4.00 
3.71 
3.89 
3.99 
3.67 

0.80 
0.76 
0.90 
0.94 
0.95 
0.78 
0.81 
0.91 

1.42 0.20 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า 
ในยามค ่าคืน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.87 
3.73 
3.95 
4.14 
3.71 
3.50 
3.99 
3.77 

0.75 
0.70 
0.86 
0.74 
0.76 
0.85 
0.79 
0.87 

1.22 0.29 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 
120 
23 

3.59 
3.50 
3.48 
3.89 
3.37 
3.04 
3.82 
3.40 

0.67 
0.71 
0.68 
0.77 
1.05 
0.64 
0.64 
0.72 

4.18 0.00* 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว ที่เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.88 
3.87 
3.70 
4.00 
4.00 
3.30 
3.98 
3.68 

0.72 
0.74 
0.88 
0.72 
0.82 
0.82 
0.69 
1.00 

2.04 0.05* 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถใน
แหลง่ทอ่งเที่ยว 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.93 
3.80 
3.69 
3.97 
3.86 
3.20 
3.98 
3.57 

0.80 
0.78 
0.77 
0.73 
0.69 
0.79 
0.83 
0.95 

2.50 0.02* 

 



168 

ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณ
ห้องน า้สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.71 
3.73 
3.61 
3.86 
3.57 
3.30 
3.85 
3.27 

0.84 
0.96 
0.90 
0.85 
1.27 
0.82 
0.83 
0.94 

1.87 0.07 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยั
จากการสิ่งสกปรกหรือเชือ้โรคในตวั
ห้องน า้สาธารณะ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.53 
3.33 
3.37 
3.79 
3.43 
3.10 
3.72 
3.30 

0.93 
0.90 
1.00 
1.07 
1.27 
0.57 
0.96 
0.97 

1.82 0.08 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ
เชน่ มีข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบั
คา่ธรรมเนียม คา่บริการตา่งๆ ให้
ทราบ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.75 
3.67 
3.62 
4.01 
3.57 
3.30 
3.98 
3.52 

0.86 
0.72 
0.86 
0.77 
0.98 
0.95 
0.77 
1.04 

2.97 0.01* 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิด
อนัตรายตา่งๆ เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้อง
ระวงัศีรษะ ฯลฯ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.83 
3.60 
3.67 
3.83 
3.71 
3.30 
4.03 
3.48 

0.88 
0.83 
0.90 
0.93 
0.76 
0.82 
0.89 
0.95 

2.41 0.02* 

 



169 

ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมี
มาตราสว่นและทศิทางที่ถกูต้องเพื่อ
ป้องกนัการหลงทาง 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.76 
3.67 
3.61 
4.04 
4.00 
3.40 
3.95 
3.43 

0.86 
0.72 
0.83 
0.88 
0.82 
0.70 
0.82 
0.90 

2.54 0.01* 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยั
ในจดุที่ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได 
หรือ ราวจบัเพ่ือป้องกนัการลื่นไถล 
ฯลฯ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.70 
3.67 
3.67 
4.03 
3.71 
3.20 
3.96 
3.57 

0.86 
0.82 
0,86 
0.82 
1.25 
0.80 
0.80 
0.99 

2.35 0.02* 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ โทรศพัท์
สาธารณะ ที่พร้อมใช้งานในยาม
ฉกุเฉิน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.46 
3.21 
3.26 
3.59 
3.29 
2.50 
3.71 
3.41 

0.98 
1.12 
0.94 
1.09 
1.50 
0.97 
1.07 
0.80 

3.05 0.00* 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง 
ปลอดภยัตอ่การใช้งาน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.78 
3.67 
3.74 
4.24 
3.29 
3.10 
3.94 
3.74 

0.62 
0.72 
0.73 
0.69 
1.25 
0.99 
0.75 
0.75 

4.14 0.00* 

 



170 

ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่
นกัทอ่งเที่ยวหรือหน่วยรับแจ้งเหต ุ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.68 
3.40 
3.53 
4.10 
3.71 
3.30 
3.84 
3.59 

0.78 
0.83 
0.82 
0.72 
1.38 
0.68 
0.89 
0.73 

2.59 0.01* 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐม
พยาบาล 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.56 
3.57 
3.49 
4.00 
3.43 
2.70 
3.73 
3.52 

0.91 
0.76 
0.87 
0.96 
1.27 
0.95 
0.90 
0.90 

2.86 0.01* 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนั
โรคติดตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.49 
3.47 
3.46 
3.90 
3.00 
3.10 
3.77 
3.43 

0.96 
0.99 
1.03 
0.98 
1.29 
0.74 
0.87 
1.04 

2.28 0.03* 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะ
ท าให้ไมรู้่สกึหวาดกลวัและ มองเห็น
สตัว์ร้ายได้  

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.77 
3.73 
3.78 
3.93 
3.14 
3.10 
3.89 
3.26 

0.82 
0.80 
0.89 
0.80 
1.35 
1.20 
0.75 
1.01 

3.15 0.00* 

 



171 

ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อไมใ่ห้
เดินออกนอกเส้นทาง  

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.91 
3.53 
3.99 
4.07 
3.43 
3.30 
4.07 
3.70 

0.74 
0.74 
0.84 
0.84 
1.40 
0.82 
0.81 
1.02 

2.68 0.01* 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลง
มาและป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหนิ
ย้อยจากเพดานถ า้ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.21 
3.33 
3.11 
3.62 
2.71 
2.60 
3.54 
2.26 

1.22 
1.29 
1.09 
1.21 
1.60 
1.35 
1.11 
1.21 

2.21 0.03* 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่เพียงพอ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.06 
3.07 
2.80 
3.52 
2.57 
2.50 
3.41 
3.00 

1.32 
1.33 
1.24 
1.33 
1.51 
1.27 
1.04 
1.16 

2.82 0.01* 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการ
พกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.18 
3.07 
2.98 
3.59 
2.57 
2.90 
3.58 
2.87 

1.26 
1.34 
1.20 
1.35 
1.51 
1.29 
1.01 
1.10 

3.18 0.00* 

 



172 

ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือ
มีเหตรุ้ายเกิดขึน้ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.03 
3.07 
3.06 
3.72 
3.00 
2.50 
3.56 
3.09 

1.25 
1.14 
1.21 
1.07 
1.41 
1.18 
1.06 
1.19 

3.47 0.00* 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขาย
ของที่ระลึก 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.49 
3.49 
3.41 
3.91 
3.48 
2.93 
3.76 
3.48 

0.80 
0.80 
0.71 
0.87 
0.84 
0.68 
0.68 
0.79 

3.76 0.00* 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความ
ปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.44 
3.29 
3.33 
3.90 
3.71 
2.80 
3.71 
3.39 

1.01 
0.83 
0.85 
0.94 
0.76 
0.79 
0.81 
0.99 

3.30 0.00* 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าใน
ราคาที่เหมาะสม 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.46 
3.60 
3.46 
3.83 
3.43 
3.00 
3.77 
3.52 

0.83 
0.83 
0.81 
0.97 
0.79 
0.71 
0.83 
0.85 

2.52 0.01* 

 



173 

ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.56 
3.50 
3.47 
4.00 
3.29 
3.22 
3.81 
3.52 

0.80 
0.94 
0.76 
0.89 
1.11 
0.67 
0.76 
0.79 

2.92 0.01* 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.63 
3.52 
3.53 
3.99 
3.76 
3.21 
3.96 
3.52 

0.83 
0.61 
0.84 
0.88 
0.79 
0.77 
0.70 
0.84 

3.85 0.00* 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะ
เที่ยวชม เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของ
สถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ ข้อควรระวงั 
ฯลฯ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.50 
3.60 
3.38 
3.86 
3.83 
3.20 
3.96 
3.57 

1.00 
0.91 
1.06 
1.03 
0.75 
0.92 
0.88 
0.95 

3.58 0.00* 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความ
ช านาญในการให้บริการที่มีความ
ปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.84 
3.47 
3.85 
4.24 
3.86 
3.10 
4.07 
3.61 

0.88 
0.74 
0.89 
0.74 
0.90 
1.10 
0.82 
0.99 

3.55 0.00* 

 



174 

ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุ
ที่ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.66 
3.67 
3.52 
3.90 
3.71 
3.30 
3.93 
3.55 

0.90 
0.72 
0.98 
0.94 
1.11 
0.82 
0.87 
0.96 

2.14 0.04* 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถ
แจ้งเหตไุด้ทนัทว่งท ี

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.57 
3.33 
3.32 
3.86 
3.86 
3.10 
3.90 
3.39 

1.00 
0.62 
1.08 
1.09 
1.07 
1.10 
0.88 
1.03 

3.60 0.00* 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้าย
หรือภยัธรรมชาติ  

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.49 
3.40 
3.44 
4.03 
3.57 
3.20 
3.87 
3.48 

1.03 
0.74 
1.08 
1.02 
1.13 
0.92 
0.88 
0.99 

3.00 0.00* 

6  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือ
ใช้ในยามฉกุเฉิน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 

120 
23 

3.73 
3.67 
3.70 
4.07 
3.71 
3.44 
4.03 
3.57 

1.07 
0.61 
1.06 
1.00 
1.11 
0.73 
0.85 
0.95 

1.89 0.07 
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

อาชีพ N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดย
ภาพรวม 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท 
ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร 
แมบ้่าน 

นกัเรียน/นกัศกึษา 
ธุรกิจสว่นตวั 

112 
15 
82 
29 
7 
10 
120 
23 

3.64 
3.54 
3.55 
3.95 
3.50 
3.14 
3.87 
3.50 

0.63 
0.64 
0.64 
0.73 
0.87 
0.60 
0.59 
0.64 

4.42 0.00* 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย หลังจากท่ีได้เข้าเย่ียมชม
แหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคลด้านอาชีพ พบว่าความพึงพอใจของนกัท่อง 
เท่ียวในด้านความปลอดภัย ในภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และเม่ือเปรียบเทียบเป็นปัจจยัรายด้าน ได้แก่ ด้านนกัท่องเท่ียว ด้านแหล่งท่องเท่ียว ร้าน 
อาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ และ ด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความ
ปลอดภัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 27 รายการ ได้แก่ 
แหล่งข้อมูลเช่น ข้อมูลทั่วไป การเดินทางการเตรียมตัว ข้อควรปฏิบัติ ผ่านทางส่ือต่างๆ การ
ก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน ความปลอดภัยของ
สถานท่ีจอดรถ ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ ป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิดอนัตราย
ต่างๆ แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆ สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม ระบบ 
ส่ือสารสาธารณะ สิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรงปลอดภยัตอ่การใช้งาน ศนูย์บริการข้อมลูหรือหน่วย
รับแจ้งเหต ุศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล ถงัขยะท่ีมีฝา
ปิดมิดชิด แสงสวา่งภายในถ า้ท่ีเพียงพอ ทางเท้าหรือขอบทางเดิน หมวกนิรภยั การให้บริการเสือ้ชู
ชีพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้  ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ  ความ
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ปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ความปลอดภัยของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูก
สุขลักษณะ เจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและความ
ช านาญในการให้บริการท่ีมีความปลอดภยั เจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีล่อแหลมตอ่ภัย
อันตราย เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงที  ทีมงานในการกู้ ภัยเม่ือเกิด
เหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาต ิผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ 

จากนัน้ผู้วิจยัได้ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ในส่วนท่ีไม่
พบรายคูใ่ดท่ีมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ในภาพรวม และใน
ส่วนของปัจจยัรายด้าน ได้แก่ ด้านนกัท่องเท่ียว ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขาย
ของท่ีระลึก และ ด้านเจ้าหน้าท่ี และในส่วนท่ีเป็นรายข้อ ได้แก่ แหล่งข้อมลูเช่น ข้อมลูทัว่ไป การ
เดินทางการเตรียมตัว ข้อควรปฏิบัติ ผ่านทางส่ือต่างๆ การก าหนดกฎข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติ
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน ความปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถ ความปลอดภยัใน
ด้านราคาคา่บริการ ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ 
สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม ระบบส่ือสารสาธารณะ ศูนย์บริการข้อมูล
หรือหน่วยรับแจ้งเหตุ ถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด แสงสว่างภายในถ า้ท่ีเพียงพอ ทางเท้าหรือขอบ
ทางเดิน หมวกนิรภัย การให้บริการเสือ้ชูชีพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชุดปฐม
พยาบาลเข้าไปในถ า้ ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตุร้ายเกิดขึน้ สัญลกัษณ์หรือตรารับรอง
ความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ความ
ปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูกสขุลกัษณะ เจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม 
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและความช านาญในการให้บริการท่ีมีความปลอดภยั  เจ้าหน้าท่ีประจ า
ในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาต ิ  

ล าดบัต่อไปเป็นผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบคุคลด้านอาชีพเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ส่วนท่ีพบความแตก 
ตา่งเป็นรายคูป่รากฏผลดงัตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพงึ 
                       พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ 
                       ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาชีพ เป็นรายคู ่
 

อาชีพ คา่เฉลี่ย 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง
ทัว่ไป 

พนกังาน
บริษัท 

ลกูจ้าง
ประจ า 

เกษตร
กร 

แมบ้่าน 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

ธุรกิจ
สว่นตวั 

ด้านสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คงแข็งแรง ปลอดภยัตอ่การใช้งาน 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.78 - 0.12 0.04 0.46 0.50 0.68 0.16 0.05 

รับจ้างทัว่ไป 3.67  - 0.08 0.58 0.38 0.57 0.28 0.07 
พนกังาน
บริษัท 

3.74   - 0.50 0.46 0.64 0.20 0.01 

ลกูจ้างประจ า 4.24    - 0.96 1.14* 0.30 0.50 
เกษตรกร 3.29     - 0.19 0.66 0.45 
แมบ้่าน 3.10      - 0.84 0.64 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

3.94       - 0.20 

ธุรกิจสว่นตวั 3.74        - 
ศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.56 - 0.01 0.07 0.44 0.13 0.86 0.17 0.04 

รับจ้างทัว่ไป 3.57  - 0.08 0.43 0.14 0.87 0.16 0.05 
พนกังาน
บริษัท 

3.49   - 0.51 0.07 0.79 0.24 0.03 

ลกูจ้างประจ า 4.00    - 0.57 1.30* 0.27 0.48 
เกษตรกร 3.43     - 0.73 0.31 0.09 
แมบ้่าน 2.70      - 1.03 0.82 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

3.73       - 0.21 

ธุรกิจสว่นตวั 3.52        - 
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ตารางท่ี 4.19  (ตอ่) 
 

อาชีพ คา่เฉลี่ย 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

รับจ้าง
ทัว่ไป 

พนกังาน
บริษัท 

ลกูจ้าง
ประจ า 

เกษตร
กร 

แมบ้่าน 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

ธุรกิจ
สว่นตวั 

เจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนการเทีย่วชม 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.50 - 0.10 0.12 0.36 0.33 0.30 0.46 0.07 

รับจ้างทัว่ไป 3.60  - 0.22 0.26 0.23 0.40 0.36 0.04 
พนกังาน
บริษัท 

3.38   - 0.48 0.46 0.18 0.58* 0.19 

ลกูจ้างประจ า 3.86    - 0.03 0.66 0.10 0.30 
เกษตรกร 3.83     - 0.63 0.13 0.27 
แมบ้่าน 3.20      - 0.76 0.37 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

3.96       - 0.39 

ธุรกิจสว่นตวั 3.57        - 
การมีเจ้าหน้าที่ที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.57 - 0.24 0.25 0.29 0.29 0.47 0.33 0.18 

รับจ้างทัว่ไป 3.33  - 0.02 0.53 0.52 0.23 0.57 0.06 
พนกังาน
บริษัท 

3.32   - 0.55 0.54 0.22* 0.58* 0.07 

ลกูจ้างประจ า 3.86    - 0.01 0.76 0.04 0.47 
เกษตรกร 3.86     - 0.76  0.47 
แมบ้่าน 3.10      - 0.80 0.29 
นกัเรียน/
นกัศกึษา 

3.90       - 0.51 

ธุรกิจสว่นตวั 3.39        - 

 
หมายเหตุ: *คูแ่ตกตา่งโดยวิธี Scheffe’ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจาก

ท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว ด้านสิ่งปลูกสร้างท่ีมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อการใช้งาน 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพเป็นรายคู่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาชีพลูกจ้างประจ า มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านสิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรง ปลอดภยัตอ่การใช้งาน มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาชีพแมบ้่าน 

 ด้านศูนย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล มีความ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาชีพลกูจ้างประจ า มี
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ความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานใน
การปฐมพยาบาล มากกวา่ผู้ ท่ีมีอาชีพแมบ้่าน 

ด้านเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนการเท่ียวชม มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนการเท่ียวชม มากกวา่ ผู้ ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัท 

ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัท มีความพึง
พอใจในด้านความปลอดภยั ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที 
มากกวา่ ผู้ ท่ีมีอาชีพแมบ้่าน และผู้ ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัท มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยั 
ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที มากกว่า ผู้ ท่ีมีอาชีพนกัเรียน/
นกัศกึษา 

 
4.5.5  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพงึพอใจของนักท่อง  
        เที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวแล้ว  
        จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนดังตารางท่ี 4.20 
 

ตารางท่ี 4.20  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความ 
                       ปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพสว่น 
                       บคุคลด้านรายได้ตอ่เดือน 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยว 
รายได้ต่อเดือน n ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.98 
3.95 
4.00 
3.01 

0.74 
0.83 
0.69 
0.76 

0.19 0.91 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การ
เดินทางการเตรียมตวั ข้อควร
ปฏิบตัิ ผา่นทางสื่อตา่งๆ  

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.97 
4.01 
4.08 
3.95 

0.79 
0.88 
0.72 
0.78 

0.29 0.83 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อ
ปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.99 
3.89 
3.92 
3.86 

0.81 
0.88 
0.86 
0.86 

0.47 0.71 

ปัจจัยด้านการคมนาคม ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

4.02 
3.91 
3.91 
3.94 

0.67 
0.73 
0.62 
0.62 

0.68 0.57 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางใน
การเดินทางจากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่
ทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

4.14 
4.10 
4.02 
4.09 

0.74 
0.80 
0.71 
0.71 

0.29 0.83 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.93 
3.74 
3.81 
3.86 

0.88 
0.86 
0.77 
0.82 

1.25 0.29 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า 
ในยามค ่าคืน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.98 
3.90 
3.92 
3.85 

0.78 
0.83 
0.79 
0.77 

0.40 0.75 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.78 
3.65 
3.48 
3.37 

0.64 
0.73 
0.68 
0.70 

6.09 0.00* 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว ที่เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.97 
3.86 
3.84 
3.65 

0.68 
0.80 
0.87 
0.83 

2.42 0.07 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถใน
แหลง่ทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.95 
3.84 
3.76 
3.75 

0.80 
0.81 
0.86 
0.83 

1.24 0.29 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณ
ห้องน า้สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.85 
3.72 
3.58 
3.48 

0.83 
0.89 
0.95 
0.84 

2.87 0.04* 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยั
จากการสิ่งสกปรกหรือเชือ้โรคในตวั
ห้องน า้สาธารณะ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.72 
3.56 
3.54 
3.09 

0.95 
1.00 
0.89 
0.92 

6.30 0.00* 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ
เชน่ มีข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบั
คา่ธรรมเนียม คา่บริการต่างๆ ให้
ทราบ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.95 
3.79 
3.71 
3.51 

0.73 
0.89 
0.94 
0.85 

4.14 0.01* 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิด
อนัตรายตา่งๆ เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้อง
ระวงัศีรษะ ฯลฯ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.98 
3.86 
3.44 
3.65 

0.89 
0.86 
0.97 
0.87 

5.51 0.00* 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมี
มาตราสว่นและทศิทางที่ถกูต้อง
เพ่ือป้องกนัการหลงทาง 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.93 
3.84 
3.60 
3.46 

0.79 
0.83 
0.95 
0.83 

5.67 0.00* 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยั
ในจดุที่ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได 
หรือ ราวจบัเพ่ือป้องกนัการลื่นไถล 
ฯลฯ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.93 
3.81 
3.63 
3.48 

0.76 
0.89 
0.91 
0.89 

4.73 0.00* 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ โทรศพัท์
สาธารณะ ที่พร้อมใช้งานในยาม
ฉกุเฉิน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.70 
3.42 
3.26 
3.25 

1.04 
1.09 
0.90 
0.87 

3.99 0.01* 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง 
ปลอดภยัตอ่การใช้งาน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.95 
3.82 
3.68 
3.69 

0.74 
0.80 
0.71 
0.61 

2.59 0.05* 

 



182 

ตารางท่ี 4.20  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่
นกัทอ่งเที่ยวหรือหน่วยรับแจ้งเหต ุ

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.82 
3.69 
3.62 
3.55 

0.83 
0.86 
0.82 
0.83 

1.66 0.18 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐม
พยาบาล 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.77 
3.64 
3.43 
3.32 

0.86 
0.89 
1.00 
0.95 

4.22 0.01* 

13.  มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนั
โรคติดตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.70 
3.63 
3.35 
3.38 

0.94 
0.95 
0.97 
1.03 

2.66 0.05* 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะ
ท าให้ไมรู้่สกึหวาดกลวัและ มองเห็น
สตัว์ร้ายได้  

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.86 
3.73 
3.68 
3.69 

0.75 
0.90 
0.77 
1.03 

0.89 0.45 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อไมใ่ห้
เดินออกนอกเส้นทาง  

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.98 
3.93 
3.80 
3.97 

0.80 
0.88 
0.78 
0.85 

0.63 0.60 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลง
มาและป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหนิ
ย้อยจากเพดานถ า้ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.45 
3.37 
3.18 
2.92 

1.13 
1.18 
1.19 
1.25 

3.33 0.02* 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่
นกัทอ่งเที่ยวที่เพียงพอ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.35 
3.25 
2.90 
2.52 

1.10 
1.23 
1.23 
1.33 

8.11 0.00* 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการ
พกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.47 
3.30 
3.06 
2.82 

1.12 
1.21 
1.21 
1.29 

4.85 0.00* 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือ
มีเหตรุ้ายเกิดขึน้ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.48 
3.28 
3.00 
2.84 

1.06 
1.21 
1.16 
1.31 

5.01 0.00* 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขาย
ของที่ระลึก 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.77 
3.59 
3.39 
3.28 

0.72 
0.72 
0.78 
0.84 

7.36 0.00* 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความ
ปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.71 
3.53 
3.38 
3.17 

0.86 
0.86 
1.01 
0.99 

5.58 0.00* 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าใน
ราคาที่เหมาะสม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.76 
3.56 
3.43 
3.34 

0.85 
0.80 
0.79 
0.90 

4.34 0.01* 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.82 
3.68 
3.37 
3.36 

0.77 
0.79 
0.78 
0.82 

7.06 0.00* 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.91 
3.77 
3.48 
3.42 

0.74 
0.76 
0.88 
0.87 

7.35 0.00* 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะ
เที่ยวชม เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของ
สถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ ข้อควรระวงั 
ฯลฯ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.87 
3.72 
3.30 
3.28 

0.91 
0.92 
1.07 
1.08 

7.95 0.00* 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความ
ช านาญในการให้บริการที่มีความ
ปลอดภยัแก่นกัทอ่งเที่ยว 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

4.05 
3.86 
3.73 
3.78 

0.81 
0.94 
0.79 
0.93 

2.27 0.08 
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รายได้ต่อเดือน N ค่าเฉลี่ย S.D. F-test P 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุ
ที่ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.89 
3.76 
3.46 
3.46 

0.87 
0.90 
0.99 
0.94 

4.81 0.00* 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถ
แจ้งเหตไุด้ทนัทว่งท ี

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.84 
3.66 
3.50 
3.12 

0.92 
0.96 
1.09 
1.05 

8.17 0.00* 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้าย
หรือภยัธรรมชาติ  

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.80 
3.72 
3.36 
3.23 

0.90 
0.96 
1.08 
1.08 

6.71 0.00* 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือ
ใช้ในยามฉกุเฉิน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.98 
3.87 
3.50 
3.64 

0.85 
0.91 
1.20 
1.15 

3.81 0.01* 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดย
ภาพรวม 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกวา่ 30,000 บาท 

133 
150 
50 
65 

3.83 
3.70 
3.54 
3.45 

0.60 
0.66 
0.65 
0.66 

6.16 0.00* 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย หลังจากท่ีได้เข้าเย่ียมชม
แหล่งท่องเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม มี
ความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ 
ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และ ด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจ
ของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน  22 รายการ ได้แก่ ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ ความสะอาด
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ถกูสขุอนามยัในตวัห้องน า้สาธารณะ ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ ป้ายเตือนหรือห้ามใน
จดุท่ีอาจเกิดอนัตรายต่างๆ แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆ สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัใน
จดุท่ีล่อแหลม ระบบส่ือสารสาธารณะ สิ่งปลูกสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรงปลอดภยัต่อการใช้งาน ศนูย์  
บริการข้อมลูหรือหนว่ยรับแจ้งเหต ุศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐม
พยาบาล ถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด หมวกนิรภยั การให้บริการเสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชม
ในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้  ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตุร้ายเกิดขึน้ 
สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้า
ในราคาท่ีเหมาะสม ความปลอดภัยของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ เจ้าหน้าท่ีในการ
ปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีประจ าในจุดต่างๆ หรือจุดท่ีล่อแหลมต่อภัยอันตราย  
เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือ
ภยัธรรมชาต ิผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ 

และเม่ือผู้ วิจยัได้ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูด้่วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ใน
ส่วนท่ีไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ความ
มิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ สิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรงปลอดภยัตอ่การใช้
งาน  และถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด  

ล าดบัต่อไปเป็นผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนเป็นรายคู่  ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ส่วนท่ีมี
ความแตกตา่งเป็นรายคูป่รากฏผลดงัตารางท่ี 4.21 
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ตารางท่ี 4.21  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพงึ 
                       พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ 
                       ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านรายได้ตอ่เดือน  เป็นรายคู ่
 

รายได้ตอ่เดือน คา่เฉลี่ย 
ต ่ากวา่10,000

บาท 
10,000-20,000 

บาท 
20,001-30,000 

บาท 
มากกวา่ 30,000

บาท 
ปัจจยัด้านแหลง่ทอ่งเที่ยว 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.78 - 0.13 0.30 0.41* 
10,000-20,000 บาท 3.65  - 0.18 0.29 
20,001-30,000 บาท 3.48   - 0.11 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.37    - 
ความสะอาดถกูสขุอนามยั ในตวัห้องน า้สาธารณะ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.72 - 0.16 0.18 0.63* 
10,000-20,000 บาท 3.56  - 0.02 0.47* 
20,001-30,000 บาท 3.54   - 0.45 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.09    - 
ความปลอดภยัในราคาคา่บริการ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.95 - 0.15 0.24 0.44* 
10,000-20,000 บาท 3.79  - 0.09 0.29 
20,001-30,000 บาท 3.71   - 0.20 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.51    - 
ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตรายตา่งๆ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.98 - 0.13 0.55* 0.34 
10,000-20,000 บาท 3.86  - 0.42 0.21 
20,001-30,000 บาท 3.44   - 0.21 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.65    - 
แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.93 - 0.09 0.33 0.47* 
10,000-20,000 บาท 3.84  - 0.24 0.38* 
20,001-30,000 บาท 3.60   - 0.14 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.46    - 
สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุที่ลอ่แหลม 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.93 - 0.12 0.30 0.46* 
10,000-20,000 บาท 3.81  - 0.18 0.34 
20,001-30,000 บาท 3.63   - 0.16 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.48    - 
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ตารางท่ี 4.21  (ตอ่) 
 

รายได้ตอ่เดือน คา่เฉลี่ย 
ต ่ากวา่10,000

บาท 
10,000-20,000 

บาท 
20,001-30,000 

บาท 
มากกวา่ 30,000

บาท 
ระบบสื่อสารสาธารณะ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.70 - 0.27 0.44 0.45* 
10,000-20,000 บาท 3.42  - 0.16 0.17 
20,001-30,000 บาท 3.26   - 0.01 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.25    - 
ศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.77 - 0.12 0.34 0.44* 
10,000-20,000 บาท 3.64  - 0.22 0.32 
20,001-30,000 บาท 3.43   - 0.11 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.32    - 
หมวกนิรภยั 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.45 - 0.08 0.27 0.53* 
10,000-20,000 บาท 3.37  - 0.19 0.45 
20,001-30,000 บาท 3.18   - 0.26 
มากกวา่ 30,000 บาท 2.92    - 
การให้บริการเสือ้ชชูีพ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.35 - 0.10 0.45 0.83* 
10,000-20,000 บาท 3.25  - 0.35 0.73* 
20,001-30,000 บาท 2.90   - 0.38 
มากกวา่ 30,000 บาท 2.92    - 
การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.47 - 0.16 0.40* 0.65 
10,000-20,000 บาท 3.30  - 0.24 0.49 
20,001-30,000 บาท 3.06   - 0.25 
มากกวา่ 30,000 บาท 2.82    - 
ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิต 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.48 - 0.20 0.48 0.64* 
10,000-20,000 บาท 3.28  - 0.28 0.43 
20,001-30,000 บาท 3.00   - 0.16 
มากกวา่ 30,000 บาท 2.84    - 
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ตารางท่ี 4.21  (ตอ่) 
 

รายได้ตอ่เดือน คา่เฉลี่ย 
ต ่ากวา่10,000

บาท 
10,000-20,000 

บาท 
20,001-30,000 

บาท 
มากกวา่ 30,000

บาท 
ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลกึ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.77 - 0.18 0.38* 0.49* 
10,000-20,000 บาท 3.59  - 0.20 0.31 
20,001-30,000 บาท 3.39   - 0.11 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.28    - 
สญัลกัษณ์หรือตรารับรอความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.71 - 0.18 0.33 0.54* 
10,000-20,000 บาท 3.53  - 0.15 0.36 
20,001-30,000 บาท 3.38   - 0.21 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.17    - 
ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่เหมาะสม 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.76 - 0.20 0.33 0.42* 
10,000-20,000 บาท 3.56  - 0.13 0.22 
20,001-30,000 บาท 3.43   - 0.09 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.34    - 
ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.82 - 0.15 0.46* 0.46* 
10,000-20,000 บาท 3.68  - 0.31 0.32 
20,001-30,000 บาท 3.37   - 0.01 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.36    - 
ปัจจยัด้านเจ้าหน้าที ่
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.91 - 0.14 0.43* 0.49* 
10,000-20,000 บาท 3.77  - 0.29 0.35* 
20,001-30,000 บาท 3.48   - 0.06 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.42    - 
การมีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนทีจ่ะเที่ยวชม 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.87 - 0.15 0.57* 0.59* 
10,000-20,000 บาท 3.72  - 0.42 0.44 
20,001-30,000 บาท 3.30   - 0.02 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.28    - 
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ตารางท่ี 4.21  (ตอ่) 
 

รายได้ตอ่เดือน คา่เฉลี่ย 
ต ่ากวา่10,000

บาท 
10,000-20,000 

บาท 
20,001-30,000 

บาท 
มากกวา่ 30,000

บาท 
การมีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆหรือจดุที่ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 
ต ่ากวา่10,000 บาท 3.89 - 0.14 0.44* 0.43 
10,000-20,000 บาท 3.76  - 0.30 0.30 
20,001-30,000 บาท 3.46   - 0.00 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.46    - 
การมีเจ้าหน้าที่ที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.84 - 0.18 0.34 0.72* 

10,000-20,000 บาท 3.66  - 0.16 0.54* 
20,001-30,000 บาท 3.50   - 0.38 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.12    - 
การมีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.80 - 0.08 0.44 0.57* 
10,000-20,000 บาท 3.72  - 0.37 0.49* 
20,001-30,000 บาท 3.36   - 0.13 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.23    - 
ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.98 - 0.11 0.48* 0.34 

10,000-20,000 บาท 3.87  - 0.37 0.23 
20,001-30,000 บาท 3.50   - 0.14 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.64    - 
ในภาพรวม 
ต ่ากวา่10,000บาท 3.83 - 0.12 0.29 0.38* 

10,000-20,000 บาท 3.71  - 0.17 0.26 
20,001-30,000 บาท 3.54   - 0.09 
มากกวา่ 30,000 บาท 3.45    - 

 
หมายเหตุ: *คูแ่ตกตา่งโดยวิธี Scheffe’ ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจาก

ท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว ในปัจจัยด้านแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกตามสถานภาพส่วน
บคุคลด้านรายได้ต่อเดือน  เป็นรายคู่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวใน
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ด้านความปลอดภัย ในปัจจัยด้านแหล่งท่องเท่ียว มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
30,000 บาท 

ด้านความสะอาดถูกสุขอนามัย ในตัวห้องน า้สาธารณะ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านความสะอาดถูกสุขอนามัย ในตวัห้องน า้สาธารณะ 
มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,000 บาท และผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 10,000-20,000 
บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านความสะอาดถูกสุขอนามัย ในตัวห้องน า้
สาธารณะ มากกวา่ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านความปลอดภัยในราคาค่าบริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภยั ด้านความปลอดภยัในราคาคา่บริการ มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 
30,000 บาท 

ด้านป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิดอันตรายต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิดอันตรายต่างๆ 
มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท 

ด้านแผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภัย ด้านแผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆ มากกว่าผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 
บาท และผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 10,000-20,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้าน
แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม 
มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านระบบส่ือสารสาธารณะ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านระบบส่ือสารสาธารณะ มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 
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ด้านศูนย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล มีความ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
หรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านหมวกนิรภัย มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่
ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านหมวก
นิรภยั มากกวา่ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,000 บาท 

ด้านการให้บริการเสือ้ชูชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภัย ด้านการให้บริการเสือ้ชูชีพ มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
และผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 10,000-20,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านการ
ให้บริการเสือ้ชชีูพ มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านการเตรียมพร้อมของผู้ น าชมในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า
10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านการเตรียมพร้อมของผู้ น าชมในการ
พกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ มากกวา่ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท 

ด้านชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิต มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิต มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,000 
บาท 

ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จ านวน 2 คู ่ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภัย ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 บาทและผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ มากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านสัญลักษณ์หรือตรารับรอความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรอความปลอดภยัจาก
หนว่ยงานของรัฐ มากกวา่ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,000 บาท 
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ด้านความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม 
มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัยของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูก
สขุลกัษณะ มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่า
กวา่ 10,000 บาท มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 
3 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ใน
ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน
ต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั ในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี มากกว่า ผู้ ท่ี
มีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,000 บาท และผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 10,000-20,000 บาท มี
ความพึงพอใจในด้านความปลอดภยั ในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน
มากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม 
มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท 
มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม 
มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีล่อแหลมตอ่ภยัอนัตราย มีความแตกตา่ง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 
บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีประจ าในจุดต่างๆ หรือจุดท่ี
ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย มากกวา่ ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท 

ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 
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บาท มีความพงึพอใจในด้านความปลอดภยั ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้ง
เหตไุด้ทนัทว่งที มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 30,000 บาท และผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือน
10,000-20,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอุปกรณ์
ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที มากกวา่ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านการมีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านการมีทีมงานในการกู้ ภัยเม่ือเกิดเหตุร้ายหรือภัย
ธรรมชาติ มากกว่าผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน
10,000-20,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอุปกรณ์
ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที มากกวา่ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

ด้านผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภัย ด้านผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ มากกว่า ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือน  20,001-
30,000 บาท 

ในภาพรวม มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ 
ผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ในภาพรวม 
มากกวา่ผู้ ท่ีมีผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

 
4.5.6  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความพงึพอใจของนักท่อง  
        เที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวแล้ว  
        จ าแนกตามรูปแบบการเดนิทาง ปรากฏดังตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงคา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพงึ 
                        พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ 
                        ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รูปแบบ
การ

เดินทาง 

n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.99 
3.93 

0.72 
0.82 

0.80 0.42 

1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิทางการ
เตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิ ผ่านทางสื่อตา่งๆ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

4.03 
3.96 

0.77 
0.86 

0.87 0.38 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.95 
3.90 

0.80 
0.90 

0.63 0.53 

ปัจจัยด้านการคมนาคม กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3,96 
3.94 

0.65 
0.72 

0.24 0.81 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการเดินทาง
จากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

4.08 
4.12 

0.74 
0.76 

-0.48 0.63 

2.  ป้ายบอกทิศทางที่มีความชดัเจน กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.86 
3.80 

0.82 
0.88 

0.68 0.50 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยามค ่า
คืน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.93 
3.91 

0.74 
0.85 

0.25 0.80 

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.69 
3.56 

0.64 
0.76 

1.83 0.07 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏบิตัสิ าหรับนกัทอ่งเที่ยว 
ที่เผยแพร่อยา่งชดัเจน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.88 
3.83 

0.69 
0.86 

0.66 0.51 

2.  ความปลอดภยัของสถานที่จอดรถในแหลง่
ทอ่งเที่ยว 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.95 
3.75 

0.70 
0.92 

2.42 0.02* 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้
สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.80 
3.60 

0.77 
0.97 

2.31 0.02* 
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ตารางท่ี 4.22  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รูปแบบ
การ

เดินทาง 

n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจากการ
สิ่งสกปรกหรือเชือ้โรคในตวัห้องน า้สาธารณะ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.57 
3.50 

0.92 
1.03 

0.76 0.45 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มี
ข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม 
คา่บริการตา่งๆ ให้ทราบอยา่งชดัเจน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.81 
3.76 

0.79 
0.91 

0.57 0.57 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุที่อาจเกิดอนัตราย
ตา่งๆ  เชน่ พืน้ลื่น จดุที่ต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.88 
3.74 

0.84 
0.96 

1.54 0.13 

7.  แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมีมาตราสว่น
และทิศทางที่ถกูต้องเพื่อป้องกนัการหลงทาง 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.81 
3.74 

0.81 
0.89 

0.83 0.41 

8.  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุที่
ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือ
ป้องกนัการลื่นไถล ฯลฯ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.82 
3.73 

0.82 
0.90 

1.13 0.26 

9.  ระบบสื่อสารสาธารณะเชน่ โทรศพัท์สาธารณะ 
ที่พร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.52 
3.41 

1.01 
1.05 

1.07 0.29 

10. มีสิ่งปลกูสร้างที่มัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัตอ่
การใช้งาน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.86 
3.78 

0.68 
0.81 

1.05 0.30 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัทอ่งเที่ยวหรือ
หน่วยรับแจ้งเหต ุ

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.72 
3.69 

0.81 
0.88 

0.33 0.74 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมี
ทีมงานในการปฐมพยาบาล 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.59 
3.62 

0.86 
0.97 

-0.29 0.77 

13. มีถงัขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันโรคติดตอ่ 
กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.63 
3.52 

0.94 
1.00 

1.09 0.28 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอที่จะท าให้ไม่
รู้สกึหวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.78 
3.74 

0.77 
0.95 

0.43 0.67 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพื่อไมใ่ห้เดินออก
นอกเส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมาจดัวางเรียง
เป็นขอบทางเดิน หรือ มีไฟสอ่งสวา่งเป็น
แนวทางเดิน 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.93 
3.95 

0.79 
0.89 

-0.26 0.79 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินที่หลน่ลงมาและ
ป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อยจากเพดานถ า้ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.42 
3.18 

1.10 
1.26 

2.07 0.04* 

17.  การให้บริการเสือ้ชชูีพแก่นกัทอ่งเที่ยวที่
เพียงพอ 

กรุ๊ปทวัร์ 
ตามล าพงั 

204 
194 

3.27 
2.96 

1.18 
1.28 

2.47 0.01* 
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ตารางท่ี 4.22  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รูปแบบ
การ

เดินทาง 

n คา่เฉลี่ย S.D. t-test P 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุ
ปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.41 

3.08 

1.14 

1.26 

2.74 0.01* 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้าย
เกิดขึน้ 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.43 

3.04 

1.11 

1.24 

3.31 0.00* 

ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่
ระลึก 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.66 

3.48 

0.72 

0.81 

2.36 0.02* 

1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยั
จากหน่วยงานของรัฐ 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.61 

3.41 

0.86 

0.97 

2.11 0.04* 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาที่
เหมาะสม 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.67 

3.48 

0.77 

0.90 

2.28 0.02* 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าที่มีความสะอาดถกู
สขุลกัษณะ 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.71 

3.55 

0.78 

0.83 

1.98 0.05* 

ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.78 
3.66 

0.76 
0.85 

1.51 0.13 

1.  มีเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศก่อนที่จะเที่ยวชม 
เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานที่ ข้อควรปฏิบตัิ 
ข้อควรระวงั ฯลฯ 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.74 

3.54 

0.90 

1.08 

1.99 0.05* 

2.  มีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมและความช านาญ
ในการให้บริการที่มีความปลอดภยัแก่
นกัทอ่งเที่ยว 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.92 

3.87 

0.82 

0.95 

0.62 0.54 

3.  มีเจ้าหน้าที่ประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุที่
ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.75 

3.69 

0.85 

0.99 

0.68 0.50 

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์สื่อสารที่สามารถแจ้งเหตุ
ได้ทนัทว่งท ี

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.71 

3.51 

0.95 

1.06 

1.99 0.05* 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยั
ธรรมชาติ  

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.70 

3.54 

0.98 

1.01 

1.65 0.10 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยาม
ฉกุเฉิน 

กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.85 

3.79 

0.97 

1.00 

0.64 0.52 
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ตารางท่ี 4.22  (ตอ่) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

รูปแบบ
การ

เดินทาง 

n ค่าเฉลี่ย S.D. t-test P 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยภาพรวม กรุ๊ปทวัร์ 

ตามล าพงั 

204 

194 

3.74 

3.63 

0.60 

0.70 

1.80 0.07 

 
หมายเหตุ: *มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย หลังจากท่ีได้เข้าเย่ียมชม
แหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว จ าแนกตามรูปแบบการเดนิทาง พบว่า รายด้านได้แก่ ด้านร้านอาหารหรือร้าน
ขายของท่ีระลึก มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบ
รายข้อ พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 11 รายการได้แก่ 
ความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ ความมิดชิดและปลอดภัยของบริเวณห้องน า้สาธารณะ หมวก
นิรภยั การให้บริการเสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปใน
ถ า้ ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยั
จากหน่วยงานของรัฐ ความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ความปลอดภัยของ
ร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม และ
เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 
 โดยในปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ใน
ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ มากกวา่ นกัทอ่งเท่ียวแบบมาตามล าพงั 
 ด้านความปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถในแหล่งท่องเท่ียว มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถในแหล่งท่องเท่ียว มากกว่านกัท่องเท่ียวแบบมา
ตามล าพงั 
 ด้านความมิดชิดและปลอดภัยของบริเวณห้องน า้สาธารณะมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความ
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ปลอดภยั ด้านความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ มากกว่านกัท่องเท่ียวแบบ
มาตามล าพงั 
 ด้านหมวกนิรภัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนัก 
ท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านหมวกนิรภัยมากกว่านัก 
ทอ่งเท่ียวแบบมาตามล าพงั 
 ด้านการให้บริการเสือ้ชชีูพมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
นักท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัย ด้านการให้บริการเสือ้ชูชีพ
มากกวา่นกัทอ่งเท่ียวแบบมาตามล าพงั 
 ด้านการเตรียมพร้อมของผู้ น าชมในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทวัร์ มีความพึงพอใจ
ในด้านความปลอดภยั ด้านการเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 
มากกวา่ นกัทอ่งเท่ียวแบบมาตามล าพงั 

ด้านชุดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตุร้ายเกิดขึน้ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านชดุอปุกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ มากกว่า นกัท่องเท่ียวแบบมา
ตามล าพงั 
 ด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้าน
ความปลอดภัย ด้านสัญลักษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ มากกว่า 
นกัทอ่งเท่ียวแบบมาตามล าพงั 
 ด้านความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสมมากกว่านกัท่องเท่ียวแบบมา
ตามล าพงั 
 ความปลอดภัยของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภัย ด้านความปลอดภัยของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มากกว่านักท่องเท่ียว
แบบมาตามล าพงั 
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 ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภัย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม มากกว่า นกัท่องเท่ียวแบบมา
ตามล าพงั 
 ด้านเจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงทีมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยนักท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทัวร์ มีความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยั ด้านเจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที มากกว่านกัท่องเท่ียวแบบ
มาตามล าพงั 
 
4.6  ผลการวิเคราะห์เนือ้หา ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งเป็นข้อคิดเหน็ 
      และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

 
        การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งเป็นข้อคิด เห็น
และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียว ปรากฏผลดงัตาราง ท่ี 4.23 
ดงันี ้
 
ตารางท่ี 4.23  แสดงผลการวิเคราะห์เนือ้หา ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิดซึง่เป็นข้อคิดเห็น 
                        และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาความปลอดภยั ของนกัท่องเท่ียว 
 

ล าดับที่ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 ควรให้บริการเสือ้ชชีูพ 12 
2 พนกังานไมค่วรพดูหยาบคายกบันกัทอ่งเท่ียว 10 
2 ปรับปรุงห้องน า้ให้สะอาดมากขึน้ 10 
4 ไมเ่รียกร้องขอทิปจากนกัท่องเท่ียว 9 
5 ปรับปรุงความสะอาดในแหล่งทอ่งเท่ียว 5 
6 เพิ่มแสงสวา่งในถ า้ 6 
7 จดัให้บริการหมวกนิรภยั 4 
7 ดแูลเร่ืองกลิ่นเหม็นจากถงัขยะ 4 
7 มีเจ้าหน้าท่ีส าหรับดแูลเร่ืองความปลอดภยัโดยตรง 4 
7 มีการปฐมนิเทศก่อนเข้าถ า้ 4 
7 มีจดุบริการฉกุเฉิน 4 
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ตารางท่ี 4.23  (ต่อ) 
 
ล าดับที่ ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ ความถี่ 

12 มีอปุกรณ์เพิ่มความปลอดภยั 3 
12 เจ้าหน้าท่ีควรมีอปุกรณ์ส่ือสาร 3 
12 มีป้ายบอกทางท่ีชดัเจน 3 
15 มีป้ายภาษาองักฤษ 2 
15 ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบลว่งหน้าเร่ืองการเตรียมตวั 2 
16 มีกระเป๋ากนัน า้ให้บริการ 1 
16 มีป้ายเตือนในจดุอนัตราย 1 
16 มีแทง่เหล็กยดึเกาะก่อนลงเรือ 1 
16 มีศนูย์บริการข้อมลู 1 
16 ห้ามคนมีโรคประจ าตวั 1 
16 มีแผนป้องกนัภยั 1 
16 พนกังานควรมีความสะอาดไมส่บูบหุร่ี 1 
16 ปรับปรุงสะพานเหล็กท่ีช ารุด 1 
16 มีตู้ รับความคดิเห็น 1 

 
4.7  ผลการวิเคราะห์เนือ้หา ที่ได้จากการสัมภาษณ์สภาพปัญหาความปลอดภัย 
      ที่เกดิขึน้ในปัจจุบนั 

 
        ในส่วนนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับความปลอดภัย
ของนักท่องเท่ียวภายในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ในประเด็นเก่ียวกับสภาพปัญหาความ
ปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัของแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ รวมทัง้สิน้ 19 ท่าน โดยแบง่เป็น 3 
กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1  คนพายเรือน าเท่ียวจ านวน 9 ทา่น 
กลุม่ท่ี 2  หนว่ยกู้ภยัขององค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบจ านวน 2 ทา่น 
กลุม่ท่ี 3  เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบ จ านวน 8 ทา่น 

โดยผลการศกึษาประกอบด้วย 5 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1  ปัญหาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในปัจจยัด้านนกัทอ่งเท่ียว 
สว่นท่ี 2  ปัญหาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในปัจจยัด้านการคมนาคม 
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สว่นท่ี 3  ปัญหาความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวในปัจจยัด้านแหลง่ท่องเท่ียว 
ส่วนท่ี 4  ปัญหาความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวในปัจจยัด้านร้านค้าหรือร้านขายของท่ี

ระลกึ 
สว่นท่ี 5  ปัญหาความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี 
 
4.7.1  ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับปัญหาด้านความปลอดภัยของ

นกัท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ในปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว สามารถสรุปปัญหาได้ว่า นกัท่องเท่ียวบาง
คนไม่เช่ือฟังและไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของคนพายเรือ การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ แหล่ง
ท่องเท่ียวผ่านส่ือ เช่น การเตรียมตัวก่อนมาเท่ียว ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียวยังมีน้อย 
นกัท่องเท่ียวสวมใส่เสือ้ผ้าไม่มิดชิดจึงได้รับอนัตราย เช่น มีรอยขีดข่วนจากหินย้อย หรือจากการ
ครูดกบัผนงัถ า้ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวไม่ทราบล่วงหน้าถึงการแต่งกายท่ีเหมาะสมก่อนมาเท่ียวจึง
ได้รับการบาดเจ็บกลบัไป  และช่องทางการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูให้นกัท่องเท่ียวทราบมีผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านัน้ ดงัการให้สัมภาษณ์ของบุคคลต่างๆ ดงันี ้ บุษรัตน์ วารีรักษ์
(2557: ภาคผนวก ค) ได้กลา่วไว้วา่ “นกัท่องเท่ียวเข้าใจว่าเป็นทะเล บางคนใส่ขาสัน้ ใส่ชดุว่ายน า้
มา ถ้าไกด์ไม่ได้แนะน ามา เวลาเข้าถ า้ก็เป็นอนัตราย” สอดคล้องกบัการให้สมัภาษณ์ของ นงเยาว์ 
สงัข์สุวรรณ สุชาดา บริพนัธ์ อญัชลี ขวญัเมือง มนสันนัท์ จนัดี และอรรถพล ไสยสุวรรณ (2557: 
ภาคผนวก ค)  ในเร่ืองการแตง่กายไม่ถกูต้องกบัความปลอดภยั ซึ่งได้ให้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์
ไว้ตามล าดบัว่า “นกัท่องเท่ียวทัว่ไปท่ีไม่ใช่ทวัร์ แตง่ตวัไม่เหมาะสม เข้าใจว่าเป็นทะเล พอนัง่เรือ
เข้าไปในถ า้ พอออกมาก็มีรอยขีดข่วนตามร่างกาย” “ข้อมลูการแตง่กาย ควรให้ค าแนะน าผ่านส่ือ
ทางอินเตอร์เน็ตของ อบต. บอกกลา่วก่อนลงเรือคะ” “การให้ข้อมลูกบันกัท่องเท่ียวนีเ้ป็นปัญหาคะ 
ท่ีควรเพิ่มเตมิในอินเตอร์เน็ตเร่ืองการแตง่กายของนกัทอ่งเท่ียว บางคนเน่ียผิวไปครูดกบัผนงัถ า้ ถกู
หินย้อยมีเลือดออก ตอนนัง่เรือ” “นกัท่องเท่ียวไม่ทราบการแต่งตวั ควรมีในอินเตอร์เน็ตให้ได้อ่าน
รายละเอียดได้ง่าย” “นกัท่องเท่ียวต้องแต่งตวัเรียบร้อยมิดชิดครับ ควรแจ้งไว้ในอินเตอร์เน็ต ท า
เป็นโบรชว์ัให้กบั ททท.ช่วยประชาสมัพนัธ์ให้ด้วย” แตท่ัง้นี ้ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค)  
ได้ให้สมัภาษณ์ท่ีมีความไมส่อดคล้องกบัผู้ ให้สมัภาษณ์คนอ่ืนๆ ว่า “นุ่งขาสัน้ นกัท่องเท่ียวสะดวก
และก็ปลอดภยักวา่นุง่ขายาว เพราะมนัไมเ่กะกะครับ” 
 นอกจากปัญหาเร่ืองการแต่งกายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแล้วยงัมีปัญหาเ ร่ืองความไม่
เพียงพอของแหล่งข้อมูลการประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบ ข้อควรปฏิบตัิส าหรับนักท่องเท่ียว ซึ่ง     
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สมพร เกตทอง (2557: ภาคผนวก ค)  ได้ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า “กฎระเบียบข้อบงัคบั ให้นกัท่องเท่ียว
ปฏิบตัิตามยังมีน้อยครับ ต้องมีการประชาสัมพันธ์เพิ่ม” นอกจากนีย้งัมีปัญหาการไม่เช่ือฟังคน
พายเรือ  ซึง่ ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค)  ได้ให้สมัภาษณ์ถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ “บางคนไม่เช่ือฟัง
คนพาย ต้องประชาสมัพนัธ์ให้เช่ือฟังคนพายและและปฏิบตัิตามท่ีคนพายเรือบอก แนะน าครับ” 
ปัญหาการไม่เช่ือฟังคนพายเรือของ ยอง วิมลเมือง มีความสอดคล้องกับมนสันนัท์ จนัดี (2557: 
ภาคผนวก ค)  ดงัท่ีให้สมัภาษณ์ไว้ว่า “บางคนไม่เช่ือฟังพนกังานพายเรือค่ะ บางทีต้องให้ไกด์
ก าชบัอีกที และพนกังานก็จะก าชบัอีกทีเหมือนกนั”  

นอกจากนี ้ศรุศกัดิ์ ณะฤทธ์ิ (2557: ภาคผนวก ค)  ได้กล่าวถึงช่องทางการประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูให้นกัทอ่งเท่ียวทราบวา่มีผา่นทางเว็ปไซต์ของอบต.เพียงช่องทางเดียวเท่านัน้ จึงควรเพิ่มส่ือ
ทางเฟสบุ๊คด้วย ดงัท่ีได้ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า “ นอกจากการประกาศทางอินเตอร์เน็ตของอบต.แล้ว 
นา่จะมีการเผยแพร่ทางเฟสบุ๊คด้วยๆ เดก็ๆ วยัรุ่นจะได้ด”ู 
     

4.7.2  ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในปัจจัยด้านการคมนาคม 
จากข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกบัปัญหาด้านความปลอดภัยของนกัท่อง 

เท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านการคมนาคม สามารถสรุปปัญหาได้ว่า ไม่มีป้ายบอกระยะทางก่อนถึง
แหลง่ทอ่งเท่ียวท าให้นกัท่องเท่ียวขบัเลยทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว ป้ายยงัมีขนาดเล็กไม่ชดัเจน ควร
ปรับให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ยังไม่มีป้ายกลับรถ หลอดไฟให้แสงสว่างบนท้องถนนติดบ้างไม่ติดบ้าง 
และปัญหาการไม่มีรถประจ าทางในแหล่งท่องเท่ียว ดงัการให้สัมภาษณ์ของบุคคลต่างๆ  ดงันี ้
ณรงค์ ศรีเพ็ญ (2557: ภาคผนวก ค) กลา่วว่า “ป้ายบอกทางเข้ายงัมีขนาดเล็ก ต้องเพิ่มขนาดป้าย
ให้ใหญ่ขึน้ และเขียนให้ชัดเจนครับ ” ซึ่งค าให้สัมภาษณ์ของของนายณรงค์ ศรีเพ็ญ มีความ
สอดคล้องกับ เด่น จนัทรังษี และนายปัญญา สงัข์สุข (2557: ภาคผนวก ค) ดงัท่ีให้สมัภาษณ์
ตามล าดบัไว้วา่ “ป้ายเล็กเกินครับ นกัทอ่งเท่ียวเขามองไม่เห็น ขบัรถเลยไปหลายกิโล” “ต้องมีป้าย
ท่ีปากทางท่ีมองเห็นได้ในระยะไกลๆ ป้ายเดิมนีไ้ม่ชดั ป้ายเล็ก คนท่ีขบัรถมองไม่เห็น” นอกจากนี ้
แคล้ว สมก าลงั (2557: ภาคผนวก ค)  ได้ให้สมัภาษณ์ถึงจ านวนป้ายบอกทางท่ียงัมีจ านวนน้อย 
โดยได้ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า “มีป้ายน้อย ควรจะมีป้ายทางเข้าแหล่งท่องเท่ียวก่อนถึงประมาณ 500 
เมตร บอกระยะก่อนถึงปากทางเข้าครับ และท าป้ายบอกระยะ 100 เมตร ก่อนถึงปากทางเข้าอีก
ป้าย เพราะนัก ท่องเท่ียวขับเลยบ่อย” ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของ แคล้ว สมก าลัง มีความ
สอดคล้องกบั ข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของพรชยั บวัมาก (2557: ภาคผนวก ค)  ว่า “ ระหว่างทาง
ก่อนถึง น่าจะมีป้ายใหญ่ๆ บอกระยะก่อนถึงสัก 400-500 เมตรครับ” นอกจากเร่ืองป้ายบอก
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ระยะทางก่อนถึงแหล่งท่องเท่ียวแล้วยังมีปัญหาเร่ืองป้ายกลับรถท่ี ยอง วิมลเมือง (2557: 
ภาคผนวก ค) ได้กลา่วไว้วา่ “ป้ายกลบัรถยงัไมมี่ ถ้ากลบัรถแถวๆ นี ้มนัเป็นอนัตรายเพราะท่ีก็แคบ
ครับ อยากให้ท าป้ายท่ีกลบัรถบอกระยะว่าก่ีเมตร เพราะว่าข้างหน้ามีท่ีท่ีกลบัรถได้สะดวกกว่า 
เพ่ือให้เขากลบัรถได้สะดวก” 

นอกจากนีย้ังมีปัญหาเร่ืองหลอดไฟบนท้องถนนท่ีมีปัญหา ดงัท่ีสมพร เกตทอง (2557: 
ภาคผนวก ค) ได้ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า “หลอดไฟท่ีมีอยู่ บางดวงก็ติด บางดวงก็ไม่ติด อยากให้แก้ไข
ใหม”่ 

นอกจากนี ้คงศกัดิ ์ตราช ู(2557: ภาคผนวก ค) ได้กลา่วถึงรถโดยสารประจ าทางไว้ว่า “ยงั
ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง รับส่งนกัท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวก็เดินทางล าบาก มาด้วยตนเอง กลบั
ออกไปไมไ่ด้ ควรมีรถมาประจ าครับ” 
 

4.7.3  ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว 
จากข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกบัปัญหาด้านความปลอดภัยของนกัท่อง 

เท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านแหล่งท่องเท่ียว สามารถสรุปปัญหาได้ว่า ห้องน า้ยงัมีน้อยไม่เพียงพอ มี
ปัญหาเร่ืองกลิ่น ความสะอาด มีคนดแูลเร่ืองความสะอาดของห้องน า้น้อย หลอดไฟในถ า้ใช้มา
นานจึงเสียเยอะ และหลอดไฟท่ีเสียการเข้าซ่อมล่าช้า ไม่มีฝาปิดถังขยะท่ีมิดชิด ป้ายเตือนต่างๆ 
ยงัมีจ านวนน้อยและแสดงข้อมูลต่างๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียวเป็นภาษาไทยเกือบทัง้หมด ไม่มีป้าย
ภาษาองักฤษ ภาษาจีนส าหรับนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ ควรให้บริการเสือ้ชชีูพเพราะน า้ในถ า้มีความ
ลึก คนพายเรือยังไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล โทรศพัท์สาธารณะช ารุดทรุดโทรม ไม่มีราวจับใน
ระหว่างขึน้ลงเรือในถ า้ ไม่มีสญัลกัษณ์ท่ีบง่บอกให้ทราบว่าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
กอบเป็นหนว่ยรับแจ้งเหต ุนกัทอ่งเท่ียวจอดรถไว้ริมถนนเป็นอนัตราย สายไฟในถ า้ระเกะระกะห้อย
ลงมาต ่าเป็นอันตราย ศาลาท่ีนั่งพักช ารุด ภายในถ า้บางจุดล่ืน และเป็นหลุมเป็นบ่อ  ดงัค าให้
สมัภาษณ์ของบคุคลตา่งๆ ดงันี ้

ส าหรับปัญหาเก่ียวกับความปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถ อัญชลี ขวัญเมือง (2557: 
ภาคผนวก ค)  ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “สถานท่ีจอดรถยงัไม่เพียงพอ แตย่งัไม่เคยเกิดอบุตัิเหตุ
อะไรคะ่”  

ปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ ณรงค์ สรีเพ็ญ (2557: ภาคผนวก ค) 
ได้แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกบั อญัชลี ขวญัเมือง (2557: ภาคผนวก ค) ดงัท่ีได้แสดงความ
คดิเห็นไว้วา่ “ท่ีจอดรถน่ี ผมวา่มีความปลอดภยัดี เพราะมีเจ้าหน้าท่ีมาจดัรถให้ มาเดินส ารวจดแูล
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ความปลอดภยัให้ตลอดเวลาครับ” นอกจากนีมี้ผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสถานท่ีจอดรถไว้
แล้ว ยงัมีการแสดงความคดิเห็นถึงปัญหาของสถานท่ีจอดรถท่ีสอดคล้องกนัไว้ดงันี ้ยอง วิมลเมือง 
(2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ท่ีจอดรถของอบต.มนัคอ่นข้างจะแคบ แต่ก็มีจุดรับฝากรถของ
เอกชน สามรถไปใช้บริการได้ครับ” และอรรถพล ไสยสวุรรณ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า  “ท่ี
จอดรถไมเ่พียงพอ มีการพาไปจอดริมถนน อาจมีอนัตรายได้” 

ส าหรับในเร่ืองความสะอาดของห้องน า้ มนสันนัท์ จนัดี (2557: ภาคผนวก ค) ได้แสดง
ความคดิเห็นท่ีสอดกนัเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้วา่ “ห้องน า้นีย้งัเป็นปัญหาค่ะ ไม่สะอาด มีกลิ่น แล้วบอ่พกั
ก็มีปัญหาเร่ืองกลิ่น ต้องดแูลให้บ่อยขึน้” ปัญหาความสะอาดของห้องน า้ของ มนัสนนัท์ จันดี มี
ความสอดคล้องกับ อญัชลี ขวญัเมืองณรงค์ ศรีเพ็ญ และปัญญา สงัข์สุข (2557: ภาคผนวก ค) 
ดงัท่ีได้แสดงความคิดเห็นไว้ตามล าดบัดงันี ้ “ห้องน า้มีปัญหาเร่ืองกลิ่นมากค่ะ และความความ
สะอาดด้วย บอ่พกัมีกลิ่นบอ่ย” “ห้องน า้ไม่คอ่ยสะอาดครับ ต้องให้มีความสะอาดมากกว่านี ้ต้อง
ให้อบต.ก าชบัให้มาก กว่านีอี้กครับ” “ความสะอาดของห้องน า้ยงัเป็นปัญหาครับ ความสะอาดมี
ประมาณ 35% ขาดการซ่อมแซม คนดูแลเอาใจใส่น้อย” ส าหรับปัญหาเร่ืองห้องน า้ยงัมีปัญหา
เร่ืองความไม่เพียงพอ ดงัท่ี ณรงค์ ศรีเพ็ญ และสมพร เกตทอง (2557: ภาคผนวก ค) ได้แสดง
ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันไว้ว่า“ผมว่าห้องน า้ยงัไม่พอกบันกัท่องเท่ียว ต้องรีบซ่อมแซมให้เสร็จ
เร็วๆ เพ่ือนกัท่องเท่ียวจะได้มีห้องน า้ใช้มากขึน้” “ห้องน า้ล าบากตอนหน้าเทศกาล มีแค ่3 ห้อง
นกัทอ่งเท่ียวเขารอนาน ท่ีเหลือยงัซอ่มไมเ่สร็จเลยครับ” 
 ส าหรับปัญหาเก่ียวกบัป้ายเตือนหรือป้ายห้าม อญัชลี ขวญัเมือง (2557: ภาคผนวก ค) ได้
แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้วา่ “พวกป้ายเตือน ป้ายห้ามน่ีดฉินัว่า น่าจะมีให้มากกว่านี ้ท่ีมี
อยูต่อนนีก็้ยงัน้อยเกินไป” จากความคดิเห็นของ อญัชลี ขวญัเมือง มีความสอดคล้องกบั แคล้ว สม
ก าลัง และเด่น จันทรังสี (2557: ภาคผนวก ค)  ดงันี ้ “ป้ายเตือนยังมีน้อย และควรมีป้าย
ภาษาองักฤษ จีน ด้วย เพราะส่วนมากมีแค่ป้ายภาษาไทย” “ในถ า้ป้ายเตือนยงัมีน้อย มีติดเป็น
บางจดุ ควรมีป้ายระวงัศีรษะด้วยครับ” 

ส าหรับประเด็นด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุท่ีล่อแหลม ณรงค์ ศรีเพ็ญ 
(2557: ภาคผนวก ค)  ได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองนีไ้ว้ว่า “ในถ า้ควรมีรัว้ในบางจดุ ท่ี
เป็นหลมุเป็นบอ่ ควรมีรัว้กนัตรงท่ีเป็นหลมุบอ่ใหญ่ๆ” คงศกัดิ์ ตราช ู(2557: ภาคผนวก ค) กล่าวไว้
ว่า “อยากให้มีท่ีนั่งพักเพิ่มขึน้ มีซุ้มเป็นครอบครัว เพราะว่านักท่องเท่ียวไม่มีท่ีอยู่เวลาฝนตก 
นกัทอ่งเท่ียวตากฝนก็เป็นอนัตราย เผ่ือไว้ในฤดฝูน” บษุรัตน์ วารีรักษ์ (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าว
ไว้วา่ “อยากให้ในถ า้มีราวจบั เพ่ือสร้างเป็นขอบเขตทางเดนิท่ีชดัเจน” 
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ส าหรับประเด็นเร่ืองระบบส่ือสารสาธารณะ มนสันนัท์ จนัดี (2557: ภาคผนวก ค) ได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาเร่ืองนี ้ไว้ดงันี ้ “ตู้โทรศพัท์ถ้ามีก็ดี เผ่ือใครจ าเป็นต้องใช้ขึน้มา
คะ่” สอดคล้องกบั เดน่ จนัทรังสี (2557: ภาคผนวก ค)  ท่ีกล่าวว่า“อยากให้มีโทรศพัท์สาธารณะ
ครับ เผ่ือนักท่องเท่ียวมีเหตุฉุกเฉิน” นอกจากนีย้ังมีผู้ ท่ีมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ ให้
สมัภาษณ์ดงักล่าวคือ แคล้ว สมก าลงั (2557: ภาคผนวก ค) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า “ผมว่าโทรศพัท์
สาธารณะไมต้่องมีครับ เพราะไมจ่ าเป็น เดี๋ยวนีเ้ขามีมือถือใช้กนัหมดแล้ว” 
 ส าหรับประเด็นเร่ืองสิ่งปลูกสร้างท่ีมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อการใช้งาน   อัญชลี 
ขวญัเมือง (2557: ภาคผนวก ค)  แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี  ้“สิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่น่ี พ่ี
วา่ ก็ปลอดภยัดี มัน่คงแข็งแรงดีนะคะ่” ส าหรับประเดน็เร่ืองสิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรง ปลอดภยั
ต่อการใช้งาน ปัญญา สังข์สุข (2557: ภาคผนวก ค)  แสดงความคิดเห็นท่ีไม่สอดคล้องกัน 
เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้“ศาลาช ารุด และท่ีนัง่พกัหลบแดดหลบฝนของนกัทอ่งเท่ียวยงัมีน้อย” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองการมีศูนย์บริการข้อมูลหรือหน่วยรับแจ้งเหตุ ณรงค์ ศรีเพ็ญ และ
ปัญญา สงัข์สขุ (2557: ภาคผนวก ค) ได้แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้
“หน่วยรับแจ้งเหตนีุไ้ปแจ้งท่ีอบต.ได้เลย เขาจะรับเร่ืองให้ครับ” “ในอบต.มีเจ้าหน้าท่ีดแูลเร่ืองการ
ทอ่งเท่ียวเป็นคนคอยให้ข้อมลู และรับแจ้งเหต”ุ 

ส ารับประเด็นเร่ืองศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือทีมงานในการปฐมพยาบาล 
แคล้ว สมก าลงั (2557: ภาคผนวก ค) ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี  ้ “ทีมงานปฐม
พยาบาลมีเป็นของกู้ภยัของอบต. หมายเลข 1669 อบต.สามารถประสาน งานมาให้ได้ ถ้าหนกั 
เขาก็มีชุดปฐมพยาบาลชุดใหญ่” ซึ่งความคิดเห็นดงักล่าวสอดคล้องกบัความคิดเห็นของ สมพร 
เกตทอง (2557: ภาคผนวก ค) ดงันี“้ทีมปฐมพยาบาลเรามีทีมกู้ภยั ซึ่งถ้ามีปัญหาอะไร โทรไปเขาก็
มาทนัที ถ้าอาการรุนแรงเขาก็ไปสง่โรงพยาบาลรวดเร็วไมต้่องหว่งครับ” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองฝาปิดถังขยะท่ีมิดชิด ได้มีผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็น ท่ีสอดคล้องกัน
เก่ียวกบัปัญหาเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้มนสันนัท์ จนัดี (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ถงัขยะไม่มีฝาปิดคะ่ 
ส่งกลิ่นฟุ้ งขึน้มา แล้วก็มีลิงมาคุ้ย ควรจะมีฝาปิด” นอกจากนี ้เดน่ จนัทรังสี (2557: ภาคผนวก ค)  
ยงัได้แสดงความคดิเห็นท่ีสอดคล้องเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าวไว้ดงันี  ้“ถงัขยะไม่มีฝาปิด มีลิงมาคุ้ย
ขยะเพ่นพ่าน” และ ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ถงัขยะไม่คอ่ยมีฝาปิดครับ มี
ปัญหาเร่ืองกลิ่น แขกเคยบน่ให้ฟังเร่ืองกลิ่นเหม็น คนท าความสะอาดมีน้อย” 

ส าหรับประเดน็เร่ืองแสงสวา่งภายในถ า้ ได้มีผู้แสดงความคดิเห็นท่ีสอดคล้องเก่ียวกบัเร่ือง
นีไ้ว้ดงันี ้ แคล้ว สมก าลงั (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ในถ า้บางจุดไฟเสียบ่อย เพราะมี
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ความชืน้มาก ถือวา่ยงัสวา่งไมเ่พียงพอ” ณรงค์ ศรีเพ็ญ (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ผมว่าแสง
สว่างข้างในถ า้ยงัไม่เพียงพอ บางจุดยังมืดอยู่” ปัญญา สงัข์สขุ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า 
“ระบบไฟฟ้าให้แสงสวา่งดบั เข้าซอ่มแซมช้า นกัทอ่งเท่ียวเดินชนหิน เพราะมนัมืด เพราะในถ า้เน่ีย
ต้องการไฟครับ” สมพงศ์ เหมนแก้ว (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ในถ า้ดวงไฟช ารุด บางครัง้
บอกให้เขาเข้าไปซอ่ม เขาตดิงานมาก อยากให้เข้าไปทนัที บางทีนานเป็นสปัดาห์เลยครับ” และสรุ
ศกัดิ์ ณะฤทธ์ิ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “หลอดไฟในถ า้เสียมาก ของเก่านานแล้ว ถูก
ความชืน้” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองหมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินท่ีหล่นลงมาและป้องกนัศีรษะกระแทกกบั
หินย้อยจากเพดานถ า้ ได้มีผู้ แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันไว้ดงันี ้ มนสันันท์ จนัดี (2557: 
ภาคผนวก ค)  กลา่ววา่ “ไมค่วรใช้หมวกนิรภยั เพราะว่านกัท่องเท่ียวต้องระวงัตวัเอง เพราะหมวก
ท าลายธรรมชาติข้างในถ า้ มีหมวกนกัท่องเท่ียวเขาก็จะไม่ระวงัเดินชนหิน ไม่สนใจว่าเดินชนหกั
คะ่” ณรงค์ ศรีเพ็ญ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “หมวกนิรภยัไม่จ าเป็น เพราะตอนลอดถ า้มนั
ติดหมวก ตอนท่ีนอนลอด สงูนิดเดียวก็ไม่ได้ครับ” อญัชลี ขวญัเมือง (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าว
วา่ “เคยเอามาทดลองใช้แล้วหมวกนิรภยันะ แตว่่ามนัใช้ไม่ได้ เวลานอนในเรือมนัเกะกะไม่สะดวก 
เวลานัง่เรือเข้าไปมนัจะตดิผนงัถ า้คะ่” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองการให้บริการเสือ้ชูชีพได้มีผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็น ท่ีสอดคล้องกัน
เก่ียวกบัปัญหาของเร่ืองนีไ้ว้ดงันี  ้มนสันนัท์ จนัดี (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวไว้ว่า “เสือ้ชชีูพเคย
ลองเอามาใช้แล้ว พอใส่แล้วมนัหนาขึน้เยอะ เข้าถ า้ท่ีต ่ามากๆ มนัจะติด แล้วสายมนัก็ไปเก่ียวกบั
หินท่ีย้อยลงมาคะ่” นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีแสดงความคดิเห็นท่ีไมส่อดคล้องกบับคุคลตา่งๆ ดงักล่าวใน
ประเด็นดงักล่าวดงันี ้สชุาดา บริพนัธ์ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ควรมีเสือ้ชชีูพ เพราะในถ า้
น า้จะลกึ ระหวา่งการขึน้ลงเรือท่ีทา่น า้ อาจจะพลาดได้ ถึงแม้วา่ยงัไมเ่คยเกิดแตเ่ผ่ือพลาด” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองการเตรียมความพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้า
ไปในถ า้ มนสันนัท์ จนัดี ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาของเร่ืองนีไ้ว้ว่า“ชดุปฐมพยาบาลถ้า
มีไว้ก็ดีค่ะ เผ่ือใครเป็นอะไร ตกใจขึน้มากะทันหัน หายใจไม่ออก” นอกจากนี ้ณรงค์ ศรีเพ็ญ 
(2557: ภาคผนวก ค) ยงัมีผู้ ท่ีแสดงความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนัในประเด็นดงักล่าวไว้ว่า “ควรมีชดุ
ปฐมพยาบาลทุกล าครับ บางทีนักท่องเท่ียวเกิดหายใจไม่ออก กว่าจะออกมาถึงข้างนอก ใช้
เวลานาน” และแคล้ว สมก าลงั (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ควรมีกระเป๋าเล็กๆ มียาดม ยา
นวด แอมโมเนีย มีชดุปฐมพยาบาลเล็กๆ ตดิไปในเรือครับ” 
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นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีไม่สอดคล้องกับบุคคลต่างๆ ดงักล่าวในประเด็น
ดงักลา่วดงันี ้บ าเพ็ญ สามสี (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ไม่ต้องพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไป
หรอกคะ เพราะข้างนอกถ า้ เขามีเจ้าหน้าท่ีกู้ภยัคอยให้บริการอยู่ด้านนอก” และอญัชลี ขวญัเมือง 
(2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า  “ชดุปฐมพยาบาลไม่ต้องพกพาไปหรอก พ่ีว่าควรจะมีไว้ท่ีท่าเรือ 
เพราะท่ีทา่เรือยงัไมมี่ แล้วถ้าเจ็บหนกัก็สามารถโทรไปท่ีหนว่ยพยาบาลฉกุเฉินได้” 

นอกจากนีย้งัมีประเด็นอ่ืนๆ ท่ีผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้กล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัด้านแหล่ง
ทอ่งเท่ียวว่า ควรดแูล ตรวจสอบระบบสายไฟภายในถ า้ ดงัท่ีได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี  ้สมพงศ์ 
เหมนแก้ว (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ผมอยากให้ดแูลเร่ืองเก็บสายไฟท่ีมนัห้อยลงมา ให้เป็น
แนว เป็นระเบียบสวยงาม นักท่องเท่ียวมาเห็นจะได้ไม่กลัว ไม่เป็นอันตราย เพราะบางที
นกัทอ่งเท่ียวเขาถามครับ”  

 
4.7.4  ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้าน 
         ขายของท่ีระลึก 
จากข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกบัปัญหาด้านความปลอดภัยของนกัท่อง 

เท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ สามารถสรุปปัญหาได้ว่า มีปัญหาเร่ือง
ความสะอาดของร้านค้าท่ียงัต้องปรับปรุง การดูแลการแต่งกายของผู้ ค้าให้มีความสะอาด ตรา
รับรองคุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกร้านยงัไม่มีและอยากให้มีเพ่ือสร้างความมั่นใจให้
ความนกัทอ่งเท่ียว และมีปัญหาการไมแ่สดงป้ายราคาให้ลกูค้าเห็นอย่างชดัเจน 

ส าหรับประเดน็เร่ืองสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ ได้มีผู้
แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้สชุาดา บริพนัธ์ (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ควรจะมี
สญัลกัษณ์ท่ีรับรองความปลอดภยัของอาหารค่ะ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเขามา
ซือ้ไปกิน”นอกจากนี ้นงเยาว์ สงัสวุรรณ (2557: ภาคผนวก ค) ยงัได้แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
กนัดงันี ้“อยากให้มีคะ เพ่ือความมัน่ใจของนกัท่องเท่ียว”และพรชยั บวัมาก (2557: ภาคผนวก ค) 
ได้กลา่ววา่ “นกัทอ่งเท่ียวมีหลายระดบัครับ ไฮโซก็มีมาก มนัชว่ยยืนยนัมาตรฐานของอาหารครับ” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ได้มีผู้ แสดง
ความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้สมพร เกตทอง (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “บางทีไม่
แสดงป้ายราคา ข้าวจานเท่าไหร่ น า้เท่าไหร่ ลกูค้าเขาไม่กล้าหยิบครับ” นอกจากนี ้บ าเพ็ญ สามสี
(2557: ภาคผนวก ค)  ยงัได้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าวเพิ่มเติม ไว้ว่า “ราคาท่ีเขา
ขายอยูต่อนนีก็้ปกตดีิ ขายคนแถวนีก้บัขายนกัทอ่งเท่ียวราคาเหมือนกนั 
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ส าหรับประเดน็เร่ืองความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ ได้มีผู้แสดง
ความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้สรุศกัดิ ์ณะฤทธ์ิ (2557: ภาคผนวก ค) กลา่ววา่ “ผมวา่
ร้านค้าควรจะมีความสะอาดให้มากกว่านี ้การแตง่ตวัของแมค้่าก็ต้องปรับปรุง” นอกจากนี ้สชุาดา 
บริพนัธ์ (2557: ภาคผนวก ค)  ยงัมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกนัในประเดน็ดงักลา่วดงันี  ้ 
“ความสะอาดของร้านน่ีควรปรับปรุงคะ่ ต้องดแูลการจดัวางสินค้า ความสะอาด ฝุ่ น ไมว่างบนท่ี
ต ่า” และบษุรัตน์ วารีรักษ์ (2557: ภาคผนวก ค)  กลา่วว่า “ความสะอาดของร้านค้ายงัมีไมม่ากคะ่ 
กลางๆ การแตง่กายของแมค้่าไมม่ิดชิด บางร้านไมมี่ผ้ากนัเปือ้น หมวก และก็มีแมลงวนั ” 

 
4.7.5  ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ 
จากข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกบัปัญหาด้านความปลอดภัยของนกัท่อง 

เท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านเจ้าหน้าท่ี สามารถสรุปปัญหาได้ว่า ควรมีการปฐมนิเทศเพ่ือให้นกัท่อง 
เท่ียวมีความรู้ความเข้าใจก่อนลงเรือเท่ียวชมถ า้ ดงัค าให้ภาษณ์ของบุคคลต่างๆ ดงันี ้ยอง วิมล
เมือง (2557: ภาคผนวก ค)   กล่าวว่า “ผมว่าควรมีการปฐมนิเทศก่อนครับ ควรจะบอกตัง้แต่
ข้างบนก่อน อบรมนกัท่องเท่ียวก่อนสกั 5 นาที เพ่ือว่าจะได้ท าตวัถกู” ซึ่งมีผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็น
ขดัแย้งกับ ยอง วิมลเมือง ดงัความคิดเห็นของ มนสันนัท์ จนัดี อญัชลี ขวญัเมือง สมพงศ์ เหมน
แก้ว และสวุนิตย์ รักงาม (2557: ภาคผนวก ค)  ดงันี ้ “การปฐมนิเทศไม่จ าเป็นค่ะ เพราะว่าเขามี
ไกด์แนะน าอยู่แล้ว และตอนลงเรือก็มีคนพายเรือคอยให้ข้อมูลในระหว่างพายเรือก่อนถึงถ า้ค่ะ” 
“ไม่จ าเป็นค่ะ เพราะว่าอธิบายในเรือไปแล้ว” “คนพาย 2 คน แนะน าในระหว่างพายเรือ 
นกัท่องเท่ียวจะเพลิดเพลินไประหว่างพายเรือ” “ไม่ต้องมีคะเพราะไม่งัน้ นกัท่องเท่ียวไปยืนออ ท่ี
ทา่เรือ เสียเวลา ลงเรือป๊ับต้องพดูในขณะพายเรือครับ” 

นอกจากนี ้ในประเดน็ของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะประจ าในจดุตา่งๆ ท่ีล่อแหลมตอ่ภยัอนัตราย ผู้ ท่ี
มีสว่นเก่ียวข้องได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนีว้่าไม่จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ าเพ่ือท าหน้าท่ี
นี ้ด้วยเหตผุลท่ีได้ให้สมัภาษณ์ของ อญัชลี ขวญัเมือง (2557: ภาคผนวก ค)  ดงันี ้“เจ้าหน้าท่ีท่ีจะ
ไปประจ าจุดต่างๆ ดิฉันว่าไม่จ าเป็นค่ะและก็ไม่เป็นปัญหาค่ะ เพราะเรามีต ารวจ มาดูแลความ
เรียบร้อยทุกวัน”จากความคิดเห็นของ อัญชลี ขวัญเมืองมีผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็นสอดคล้องคือ 
แคล้ว สมก าลงั  และพรชยั บวัมาก (2557: ภาคผนวก ค) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า“ไม่เป็นปัญหาครับ ถึงไม่
มีเจ้าหน้าท่ี ก็มีต ารวจมาทกุวนั”  “ไมน่า่เป็นหว่งอะไรครับเพราะมีอปพร. อยูต่ลอดครับ” 

ในประเด็นด้านความพร้อมความช านาญในการให้บริการท่ีมีความปลอดภัยแก่
นกัท่องเท่ียวก็ไม่เป็นปัญหา เห็นได้จากค ากล่าวของ ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค) ดงันี ้
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“ปัญหาความพร้อมความช านาญน่ี ไม่มีปัญหาครับ เพราะเรามีการประชมุทกุเดือน มีวิทยากรมา
อบรมให้” ซึง่ ณรงค์ ศรีเพ็ญ (2557: ภาคผนวก ค) ก็มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกบั ยอง วิมลเมือง
ท่ีว่า “ไม่มีปัญหาอะไรครับ เพราะทกุคนต้องผ่านการฝึกจนช านาญกว่าจะพายได้ รุ่นพ่ีฝึกรุ่นน้อง 
จนกวา่รุ่นพ่ีจะเห็นวา่รุ่นน้องท าได้แล้ว ถึงจะให้มาท าได้” 

ในประเด็นด้านอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที เพ่ือน าเข้าไปใช้ในถ า้นัน้ ก็
ไม่เป็นปัญหา เห็นได้จากค ากล่าวของ ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค) ดงันี ้“อปุกรณ์ส่ือสาร
น่ี ใช้ในถ า้ไม่ได้ครับ มนัไม่มีสัญญาณครับ” ซึ่งมีความสอดคล้อง กับความคิดเห็นของ ปัญญา 
สงัข์สขุ (2557: ภาคผนวก ค) ท่ีได้แสดงความคดิเห็นวา่ “ไมจ่ าเป็นครับเพราะไม่มีสญัญาณ เข้าไป
ในถ า้ สญัญาณก็หมดครับ” 

ในประเด็นของทีมงานกู้ ภัยท่ีเตรียมไว้รับมือหากเกิดเหตุร้ายหรือภัยธรรมชาติ ก็ไม่มี
ปัญหา เห็นได้จากการแสดงความคดิเห็นของ ปัญญา สงัข์สขุ (2557: ภาคผนวก ค)  ดงันี ้

“หนว่ยทีมงานกู้ภยัของท่ีน่ีมีครับ โทรไปท่ีศนูย์ใหญ่เขาก็สง่ทีมงานมาเลยครับ” 
 

4.8  มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยว ถ า้เล 
       เขากอบ จังหวัดตรัง 

 
         ในส่วนนีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แนวทางการสร้างความปลอดภัยแก่นัก
ทอ่ง เท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรังโดยในขัน้ตอนนีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หา
(Content Analysis) นอกจากการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ดงักล่าวแล้วยงัได้น าข้อสรุปท่ี
เก็บรวบรวมได้จากเคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น แบบสอบถามในวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1) ความคาดหวงัของนกั 
ท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ 
จงัหวดัตรัง และ วตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 2) ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงั 
จากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว รวมถึงข้อสรุปจากการสมัภาษณ์ในวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3) 
สภาพปัญหาความปลอดภัยท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั มาพฒันาตอ่เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย
แก่นกัท่องเท่ียวของถ า้เลเขากอบ ส าหรับแบบสอบถามตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1และ2 เม่ือท าการ
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อความปลอดภัยของนักท่อง เท่ียวเสร็จ
แล้ว จึงน าคา่เฉล่ียดงักล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ตอ่เพ่ือน าผลไปพฒันาเป็นมาตรการรักษาความ
ปลอดภยั โดยจะใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า IPA (Importance-Performance Analysis) (Martilla and 
James, 1977: 77-79) ในการวิเคราะห์ ดงันี ้
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4.8.1  ระดับความคาดหวังและระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ 
         ปลอดภัยในปัจจัยย่อยด้านนักท่องเที่ยว 

 
ตารางท่ี 4.24  คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจใน 
                       ด้านความปลอดภยัของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัย่อยด้านนกัท่องเท่ียว 
 

ปัจจัยย่อยด้านนักท่องเที่ยว 
ความคาดหวัง ความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 
1.  แหลง่ข้อมลูเชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิ
ทางการเตรียมตวั ข้อควรปฏิบตั ิผ่านทางส่ือ
ตา่งๆ  

3.66 0.93 3.99 0.81 

2.  มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิ
ส าหรับนกัทอ่งเท่ียว 

3.73 0.88 3.92 0.85 

 
จากตารางท่ี 4.24 ผลของการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัและพึงพอใจใน

ด้านความปลอดภยัในปัจจยัยอ่ยตา่งๆ ด้านนกัทอ่งเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก 
ล าดบัตอ่ไปจะเป็นการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจในด้านความ

ปลอดภยัในปัจจยัย่อยด้านนกัท่องเท่ียวด้วยเทคนิค IPA โดยใน IPA Matrix นัน้ ได้น าคา่เฉล่ีย
ความคาดหวังมาเป็นจุดตดัแกนตัง้ และค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาเป็นจุดตัดแกนนอน ดงัท่ีได้
แสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 4.1 
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ภาพท่ี 4.1  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้าน 
                   ความปลอดภยั ในด้านนกัท่องเท่ียวด้วยเทคนิค IPA 

 
จากภาพท่ี 4.1 พบว่าปัจจยัทางด้านนกัท่องเท่ียวท่ีมีคะแนนความคาดหวงัและความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยัอยู่ในระดบัสูง ซึ่งอยู่ใน Quadrant B ได้แก่ ด้าน
แหลง่ข้อมลู(เชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิทางการเตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิ ผ่านทางส่ือตา่งๆ) และด้าน
กฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับนักท่องเท่ียว ซึ่งหมายความว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความ
คาดหวงัในประเดน็ดงักลา่วในระดบัสงูและมีความพึงพอใจตอ่ประเด็นดงักล่าวในระดบัสงูเช่นกนั 
ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จึงควรตัง้ใจด าเนินงาน ใน
ประเด็นดงักล่าวนีใ้ห้ดีแบบนีต้อ่ไป ทัง้นีปั้จจยัในการศกึษาทกุด้านไม่ปรากฏอยู่ใน Quadrant A 
Quadrant C และ Quadrant D 
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4.8.2  ระดับความคาดหวังและระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ 
          ปลอดภัยในปัจจัยย่อยด้านการคมนาคม 
 
ตารางท่ี 4.25  คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจใน

ด้านความปลอดภยัของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามปัจจยัย่อยด้านการคมนาคม 

 

ปัจจัยย่อยด้านการคมนาคม 
ความคาดหวัง ความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 
1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการ
เดนิทางจากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่ทอ่งเท่ียว 

4.01 0.78 4.10 0.75 

2.  ป้ายบอกทิศทางท่ีมีความชดัเจน 3.80 0.88 3.83 0.85 
3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยาม
ค ่าคืน 

3.81 0.89 3.92 0.79 

 
จากตารางท่ี 4.25 ผลของการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัและพึงพอใจใน

ด้านความปลอดภยัในปัจจยัยอ่ยตา่งๆ ด้านการคมนาคมอยูใ่นระดบัมาก 
ล าดบัตอ่ไปจะเป็นการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจในด้านความ

ปลอดภยัในปัจจยัย่อยด้านการคมนาคมด้วยเทคนิค IPA โดยใน IPA Matrix นัน้ ได้น าคา่เฉล่ีย
ความคาดหวังมาเป็นจุดตดัแกนตัง้ และค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาเป็นจุดตัดแกนนอน ดงัท่ีได้
แสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 4.2 
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ภาพท่ี 4.2  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้าน 
                  ความปลอดภยั ในด้านการคมนาคม ด้วยเทคนิคIPA 

  
จากภาพท่ี 4.2 พบว่าปัจจยัทางด้านนกัท่องเท่ียวท่ีมีคะแนนความคาดหวงัและความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยอยู่ในระดบัสูง ซึ่งอยู่ใน Quadrant B ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัยของถนนทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียว ด้านป้ายบอกทิศทางท่ีมีความชดัเจน และด้าน
ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนยามค ่าคืน ซึ่งหมายความว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัใน
ประเด็นดงักล่าวในระดบัสงูและมีความพึงพอใจต่อประเด็นดงักล่าวในระดบัสงูเช่นกนั ผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จึงควรตัง้ใจด าเนินงานในประเด็น
ดงักล่าวนีใ้ห้ดีแบบนีต้อ่ไปส่วนปัจจยัท่ีมีคะแนน ทัง้นีปั้จจยัในการศึกษาทกุด้านไม่ปรากฏอยู่ใน 
Quadrant A Quadrant C และ Quadrant D 
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4.8.3  ระดับความคาดหวังและระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ 
         ปลอดภัยในปัจจัยย่อยด้านแหล่งท่องเที่ยว 

 
ตารางท่ี 4.26  คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจใน 
                       ด้านความปลอดภยัของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัย่อยด้านแหล่งทอ่งเท่ียว 
 

ปัจจัยย่อยด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ความคาดหวัง ความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 
1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏิบตัสิ าหรับ
นกัทอ่งเท่ียว ท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน 

3.71 0.83 3.86 0.78 

2.  ความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถในแหลง่
ทอ่งเท่ียว 

3.79 0.85 3.85 0.82 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้
สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

3.61 0.89 3.71 0.88 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจาก
การสิ่งสกปรกหรือเชือ้โรคในตวัห้องน า้
สาธารณะ 

3.52 1.039 3.54 0.97 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มี
ข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบัคา่ธรรมเนียม 
คา่บริการตา่งๆให้ทราบอยา่งชดัเจน 

3.65 0.89 3.79 0.85 

6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตราย
ตา่งๆ เชน่ พืน้ล่ืน จดุท่ีต้องระวงัศีรษะ ฯลฯ 

3.69 0.92 3.81 0.90 

7.  แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ โดยมีมาตรา
สว่นและทิศทางท่ีถกูต้องเพ่ือป้องกนัการหลง
ทาง 

3.65 0.88 3.78 0.85 

8.  สิ่งก่อสร้างเพื่อรักษาความปลอดภยัในจดุท่ี
ลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ ราวจบัเพ่ือ
ป้องกนัการล่ืนไถล ฯลฯ 

3.70 0.89 3.78 0.86 
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ตารางท่ี 4.26  (ตอ่) 

 

ปัจจัยย่อยด้านแหล่งท่องเที่ยว 
ความคาดหวัง ความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 
9.  ระบบส่ือสารสาธารณะเช่น โทรศพัท์

สาธารณะ ท่ีพร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 
3.57 1.01 3.47 1.03 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คง แข็งแรง ปลอดภยั
ตอ่การใช้งาน 

3.74 0.79 3.82 0.75 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัท่องเท่ียวหรือ
หนว่ยรับแจ้งเหต ุ

3.71 0.81 3.70 0.84 

12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
หรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล 

3.57 0.96 3.61 0.92 

13.  มีถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนั
โรคตดิตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

3.61 0.95 3.58 0.97 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอท่ีจะท าให้ไม่
รู้สกึหวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์ร้ายได้  

3.67 0.94 3.76 0.86 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพ่ือไมใ่ห้เดนิ
ออกนอกเส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมาจดัวาง
เรียงเป็นขอบทางเดนิ หรือ มีไฟสอ่งสวา่ง
เป็นแนวทางเดนิ 

3.78 0.85 3.94 0.84 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินท่ีหลน่ลงมาและ
ป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อยจาก
เพดานถ า้ 

3.35 1.12 3.30 1.19 

17.  การให้บริการเสือ้ชชีูพแก่นกัท่องเท่ียวท่ี
เพียงพอ 

3.29 1.15 3.12 1.24 

18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพา
ชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

3.36 1.13 3.25 1.21 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมี
เหตรุ้ายเกิดขึน้ 

3.39 1.19 3.24 1.19 
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จากตารางท่ี 4.26 ผลของการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัและพึง
พอใจในด้านความปลอดภยัในปัจจยัย่อยตา่งๆ ด้านแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นปัจจยั
ยอ่ยเก่ียวกบัหมวกนิรภยั การให้บริการเสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐม
พยาบาลเข้าไปในถ า้ และ ชดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ ซึ่งผลการศึกษา
พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ล าดบัตอ่ไปจะเป็นการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจในด้านความ
ปลอดภยัในปัจจยัย่อยด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้วยเทคนิค IPA โดยใน IPA Matrix นัน้ ได้น าคา่เฉล่ีย
ความคาดหวังมาเป็นจุดตดัแกนตัง้ และค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาเป็นจุดตัดแกนนอน ดงัท่ีได้
แสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 4.3 
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ภาพท่ี 4.3  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้าน 

                  ความปลอดภยั ในด้านแหลง่ทอ่งเท่ียว ด้วยเทคนิค IPA 

จากภาพท่ี 4.3  พบว่าปัจจยัทางด้านนกัท่องเท่ียวท่ีมีคะแนนความคาดหวงัและความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยอยู่ในระดบัสูงซึ่งอยู่ใน Quadrant B ได้แก่ กฎ
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ข้อบงัคบั ข้อควรปฏิบตัิส าหรับนักท่องเท่ียว ท่ีเผยแพร่อย่างชัดเจน ความปลอดภัยของสถานท่ี
จอดรถ ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ  ความสะอาดถกูสขุอนามยัในตวั
ห้องน า้สาธารณะ ความปลอดภัยในด้านราคาค่าบริการ ป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิด
อันตราย แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆ  สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม 
ระบบส่ือสารสาธารณะ สิ่งปลูกสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งาน ศนูย์บริการข้อมูล
ให้แก่นกัทอ่งเท่ียวหรือหนว่ยรับแจ้งเหต ุศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการ
ปฐมพยาบาล ถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด แสงสวา่งภายในถ า้ท่ีเพียงพอ ทางเท้า หรือขอบทางเดิน  ซึ่ง
หมายความวา่นกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่มีความคาดหวงัในประเดน็ดงักล่าวในระดบัสงูและมีความพึง
พอใจตอ่ประเดน็ดงักลา่วในระดบัสงูเชน่กนั ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จึงควรตัง้ใจด าเนินงานในประเด็นดงักล่าวนีใ้ห้ดีแบบนีต้อ่ไป ส าหรับ Quadrant C 
ได้แก่ หมวกนิรภัย การให้บริการเสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยา -
บาลเข้าไปในถ า้ และชุดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ ซึ่งหมายความว่านัก  
ทอ่งเท่ียวมีความคาดหวงัความปลอดภยัในประเดน็ดงักลา่ว ในระดบัต ่า แตน่กัท่องเท่ียวก็ไม่ได้พึง
พอใจต่อความปลอดภัยในประเด็นดงักล่าวด้วย ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของนัก 
ท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จึงไม่ควรให้ความส าคญัในประเด็นดังกล่าวมากนัก ทัง้นีปั้จจัยในการ 
ศกึษาทกุด้านไมป่รากฏอยูใ่น Quadrant A และ Quadrant D 
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4.8.4  ระดับความคาดหวังและระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ 
                  ปลอดภัยในปัจจัยย่อยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึก 
 
ตารางท่ี 4.27  คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจใน  
                        ด้านความปลอดภยัของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัย่อยด้านร้านอาหารหรือ      
                        ร้านขายของท่ีระลกึ 
 
ปัจจัยย่อยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของ

ที่ระลึก 
ความคาดหวัง ความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 
1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยั
จากหนว่ยงานของรัฐ 

3.51 0.96 3.51 0.92 

2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ี
เหมาะสม 

3.52 0.86 3.58 0.84 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาด
ถกูสขุลกัษณะ 

3.59 0.84 3.63 0.81 

 
จากตารางท่ี 4.27 ผลของการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัและพึงพอใจใน

ด้านความปลอดภยัในปัจจยัยอ่ยตา่งๆ ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึอยูใ่นระดบัมาก 
ล าดบัตอ่ไปจะเป็นการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจในด้านความ

ปลอดภยัในปัจจยัยอ่ยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึกด้วยเทคนิค IPA โดยใน IPA Matrix 
นัน้ ได้น าคา่เฉล่ียความคาดหวงัมาเป็นจดุตดัแกนตัง้ และคา่เฉล่ียความพงึพอใจมาเป็นจดุตดัแกน
นอน ดงัท่ีได้แสดงรายละเอียดตามภาพท่ี 4.4 
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ภาพท่ี 4.4  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้าน 
                  ความปลอดภยั ในด้านร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึก ด้วยเทคนิค IPA 

 
จากภาพท่ี 4.4  พบว่าปัจจยัทางด้านนกัท่องเท่ียวท่ีมีคะแนนความคาดหวงัและความพึง

พอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง ซึ่งอยู่ใน Quadrant B ได้แก่ 
สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้า
ในราคาท่ีเหมาะสม ความปลอดภัยของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถกูสุขลกัษณะ ซึ่งหมายความว่า
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวังในประเด็นดังกล่าวในระดบัสูงและมีความพึงพอใจต่อ
ประเดน็ดงักลา่วในระดบัสงูเชน่กนั ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวถ า้เลเขา
กอบ จึงควรตัง้ใจด าเนินงานในประเด็นดงักล่าวนีใ้ห้ดีแบบนีต้่อไป ทัง้นีป้ระเด็นในการศึกษาทุก
ประเดน็ไมป่รากฏอยูใ่น Quadrant A Quadrant C และ Quadrant D 
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4.8.5  ระดับความคาดหวังและระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความ 
        ปลอดภัยในปัจจัยย่อยด้านเจ้าหน้าที่ 

 
ตารางท่ี 4.28  คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจใน 
                        ด้านความปลอดภยัของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามปัจจยัย่อยด้านเจ้าหน้าท่ี 
 

ปัจจัยย่อยด้านเจ้าหน้าที่ 
ความคาดหวัง ความพงึพอใจ 

ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 
1.  มีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียว
ชม เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานท่ี ข้อควร
ปฏิบตัิ ข้อควรระวงั ฯลฯ 

3.61 0.96 3.64 0.99 

2.  มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและความช านาญ
ในการให้บริการท่ีมีความปลอดภยัแก่
นกัทอ่งเท่ียว 

3.79 0.86 3.89 0.88 

3.  มีเจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆหรือจดุท่ี
ลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

3.69 0.90 3.72 0.92 

4.  เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตุ
ได้ทนัทว่งที 

3.61 0.99 3.61 1.01 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยั
ธรรมชาต ิ 

3.62 0.95 3.62 1.00 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ใน
ยามฉกุเฉิน 

3.75 0.95 3.82 0.98 

 
จากตารางท่ี 4.28 ผลของการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัและพึงพอใจใน

ด้านความปลอดภยัในปัจจยัยอ่ยตา่งๆ ด้านเจ้าหน้าท่ี อยูใ่นระดบัมาก 
ล าดบัตอ่ไปจะเป็นการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัและระดบัความพึงพอใจในด้านความ

ปลอดภยัในปัจจยัย่อยด้านเจ้าหน้าท่ีด้วยเทคนิค IPA โดยใน IPA Matrix นัน้ ได้น าคา่เฉล่ียความ
คาดหวังมาเป็นจุดตัดแกนตัง้ และค่าเฉล่ียความพึงพอใจมาเป็นจุดตดัแกนนอน ดงัท่ีได้แสดง
รายละเอียดตามภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.5  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้าน 

                  ความปลอดภยั ในด้านเจ้าหน้าท่ี ด้วยเทคนิคIPA 

 
จากภาพท่ี 4.5 พบว่าปัจจยัทางด้านนกัท่องเท่ียวท่ีมีคะแนนความคาดหวงัและความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยัอยู่ในระดบัสงูซึ่งอยู่ใน Quadrant B ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและความช านาญในการให้บริการท่ีมี
ความปลอดภยั เจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีล่อแหลมตอ่ภยัอนัตราย เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์
ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภัยธรรมชาติ ผู้น า
ชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ ซึ่งหมายความว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในประเด็นดงั 
กลา่วในระดบัสงูและมีความพงึพอใจตอ่ประเดน็ดงักลา่วในระดบัสงูเชน่กนั  ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบั
ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จึงควรตัง้ใจด าเนินงานด้านนีใ้ห้ดีแบบนีต้อ่ไป ทัง้นี ้
ปัจจยัในการศกึษาทกุปัจจยัไมป่รากฏอยูใ่น Quadrant A  Quadrant C และ Quadrant D 
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4.8.6  ระดับความคาดหวังและระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในปัจจัยด้าน 
         ความปลอดภัย 

 
ตารางท่ี 4.29  คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของ 
                        นกัทอ่งเท่ียวในปัจจยัด้านความปลอดภยั 
 

ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

ความคาดหวัง ความพงึพอใจ 
ค่าเฉล่ีย S.D. ค่าเฉล่ีย S.D. 

ปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว 3.70 0.83 3.96 0.77 
ปัจจยัด้านการคมนาคม 3.87 0.73 3.95 0.68 
ปัจจยัด้านแหลง่ท่องเท่ียว 3.60 0.73 3.63 0.70 
ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ 3.54 0.81 3.57 0.77 
ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี 3.68 0.82 3.72 0.81 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 3.64 0.68 3.69 0.65 
 

จากตารางท่ี 4.29  ผลของการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัและพึงพอใจใน
ปัจจยัทางด้านความปลอดภยัทกุๆ ปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก 

ล าดบัต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวังและระดบัความพึงพอใจในปัจจัย
ทางด้านความปลอดภยัด้วยเทคนิค IPA โดยใน IPA Matrix นัน้ ได้น าคา่เฉล่ียความคาดหวงัมา
เป็นจดุตดัแกนตัง้ และคา่เฉล่ียความพงึพอใจมาเป็นจดุตดัแกนนอน ดงัท่ีได้แสดงรายละเอียดตาม
ภาพท่ี 4.6 
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ภาพท่ี 4.6  การเปรียบเทียบคะแนนความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้าน 
                  ความปลอดภยั ด้วยเทคนิค IPA 

 
จากภาพท่ี 4.6 พบว่าปัจจยัทางด้านนกัท่องเท่ียวท่ีมีคะแนนความคาดหวงัและความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยอยู่ในระดบัสูง ซึ่งอยู่ใน Quadrant B ได้แก่ ด้าน
นกัท่องเท่ียว ด้านการคมนาคม ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และ
ด้านเจ้าหน้าท่ี ซึ่งหมายความว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวังในปัจจัยดังกล่าวใน
ระดบัสูงและมีความพึงพอใจต่อปัจจัยดงักล่าวในระดบัสูงเช่นกัน ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จึงควรตัง้ใจด าเนินงานด้านนีใ้ห้ดีแบบนีต้อ่ไป ทัง้นีปั้จจยั
ในการศกึษาทกุปัจจยัไมป่รากฏอยูใ่น Quadrant A Quadrant C และ Quadrant D 
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4.8.7  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 
 4.8.7.1  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภัยด้าน

นกัทอ่งเท่ียว 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับวิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิ

เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ควร
ประชาสมัพนัธ์นกัทอ่งเท่ียวถึงข้อควรปฏิบตั ิกฎข้อบงัคบัผา่นทางโบรชวัร์ และเว็ปไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากอบโดยเน้นเร่ืองการแจ้งเร่ืองการเตรียมตวั การแต่งกาย การเช่ือฟังและ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของคนพายเรืออย่างเคร่งครัด เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวทราบ
ลว่งหน้าลงในเว็ปไซต์ ควรมีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูให้แก่นกัท่องเท่ียว ผ่านทางเฟสบุ๊คซึ่งเหมาะ 
สมกับคนรุ่นใหม่ การออกแบบป้ายข้อมูลให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยเพ่ืออ านายความสะดวกให้
นกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ และมีการแสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางเพิ่มเติมเร่ืองการก าหนด
อายผุู้ ท่ีจะเข้าชมหากอายุต ่ากว่า 9 ขวบและผู้สูงอายท่ีุร่างกายไม่แข็งแรงไม่ควรเข้าไปในถ า้ ดงั
การให้สมัภาษณ์ของบคุคลตา่งๆ ดงันี ้คงศกัดิ์ ตราช ู(2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ผมว่าควรมี
กฎข้อบงัคบัหรือว่าข้อปฏิบตัิท่ีท าเป็นโบรชวัร์มาแจก นกัท่องเท่ียวเขาจะได้อ่านครับ” จากการให้
สัมภาษณ์ในประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือดังกล่าว มีความสอดคล้องกับผู้ ให้สัมภาษณ์
ดงัตอ่ไปนี ้สชุาดา บริพนัธ์ (2557: ภาคผนวก ค) ว่า “การเตรียมตวั การแตง่กาย ของนกัท่องเท่ียว 
เราควรให้ค าแนะน า ผ่านทางอินเตอร์เน็ตของอบต. แล้วก็จดัท าเป็นโบรชวัร์ท่ีมีค าแนะน ามาแจก” 
สมพงศ์ เหมนแก้ว (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ให้ข้อมลูท่ีเน้นย า้นกัท่องเท่ียวให้เช่ือฟังและ
ปฏิบัติตามคนพายเรือ ทางอินเตอร์ เน็ต ทางโบรชัวร์ท่ีแจกครับ” บุษรัตน์ วารีรักษ์ (2557: 
ภาคผนวก ค)  กลา่ววา่  “ค าแนะน านกัทอ่งเท่ียวอยากให้โชว์ในเว็ปไซต์ของอบต.” นอกจากนีมี้ผู้ ท่ี
เสนอให้ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูตา่งๆ ผา่นทางเฟสบุ๊ค โดยสรุศกัดิ์ ณะฤทธ์ิ (2557: ภาคผนวก ค)  ได้
แสดงความคดิเห็นไว้ดงันี ้ “ผมเสนอวา่ให้เอาข้อมลูพวกนีใ้สล่งไปในเฟสบุ๊ค เพ่ือวา่เด็กๆ ส่วนใหญ่
ก็เลน่เฟสบุ๊คกนั เขาได้รู้” 

ส าหรับกฎข้อบังคับหรือข้อควรปฏิบัติ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเสนอแนะให้จัดท าเป็น
ภาษาองักฤษด้วย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้วย โดยปัญญา สงัข์สุข  
(2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “กฎข้อบังคับท าเป็นป้ายภาษาอังกฤษด้วย ให้นักท่องเท่ียว
ชาวตา่งชาตเิขาได้อา่นด้วยครับ” 
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นอกจากนี ้ผู้ ให้สมัภาษณ์ยงัเน้นย า้ถึงการประชาสมัพนัธ์ ให้นกัท่องเท่ียวเช่ือฟังคน
พายเรือ โดย ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ ประชาสมัพนัธ์เยอะๆ ว่า ให้เช่ือฟัง
คนพายเรือ และปฏิบตัติามท่ีคนพายแนะน าครับ” 

นอกจากนีผู้้ มีส่วนเก่ียวข้องได้เสนอแนะเร่ืองการจ ากัดอายผุู้ ท่ีจะเข้าไปชมภายใน
ถ า้ เพ่ือไมใ่ห้เกิดอนัตรายดงันี ้สะอาด แก้วประเสริฐ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “เด็กท่ีอายตุ ่า
กวา่ 9 ขวบ ผมแนะน าวา่ไมค่วรพาเข้าไป เพราะดแูลยาก เดก็มนัขีต้กใจ ควบคมุยาก และผู้สงูอาย ุ
ท่ีเคล่ือนไหวไมค่อ่ยได้ เชน่ ตอนก้ม เดนิยาก ครับ” 

4.8.7.2  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัด้าน
การคมนาคม 

จากข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับวิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิ
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในปัจจัยด้านการคมนาคม สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ใน
ระยะทางก่อนถึงแหลง่ทอ่งเท่ียว ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอยากให้มีการจดัท าป้ายบอกระยะก่อนถึงแหล่ง
ทอ่งเท่ียว ส าหรับป้ายตรงบริเวณทางเข้าควรปรับป้ายให้มีขนาดใหญ่ขึน้ๆ จะได้มองเห็นได้ชดัเจน 
เพ่ือนกัท่องเท่ียวจะได้ทราบว่าถึงทางเข้าแล้ว และเร่ืองของหลอดไฟท่ีให้แสงสว่างยามค ่าคืนควร
ปรับปรุงซ่อมแซมหลอดท่ีเสียหายช ารุด เพ่ือแสงสว่างบนท้องถนน ดงัการให้สมัภาษณ์ของบคุคล
ตา่งๆ ดงันี ้ มนสันนัท์ จนัดี (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “พ่ีอยากให้มีป้ายบอกล่วงหน้า 500 
เมตร ก่อนจะถึงทางเข้าถ า้เลเขากอบอะคะ่” นอกจากนี ้แคล้ว สมก าลงั (2557: ภาคผนวก ค)  ได้
แสดงความคิดเห็นไว้ ซึ่งสอดคล้องกับบุคคลดงักล่าวดงันี  ้“ ผมอยากให้ท าป้ายทางเข้าแหล่ง
ท่องเท่ียว 500 เมตร ก่อนจะถึงปากทางเข้า จะได้ไม่ต้องขบัเลยทางเข้าไป ” และสวุนิตย์ รักงาม 
(2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “พ่ีว่าต้องมีป้ายท่ีปากทางเพิ่มเติมอีก  ควรมีป้ายบอกระยะ 100 
เมตร ก่อนจะถึงแหลง่ทอ่งเท่ียว ให้มีขนาดใหญ่” 

ส าหรับเร่ืองของป้ายทางเข้าแหลง่ทอ่งเท่ียวผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้เสนอให้เพิ่มขนาด
ให้มีขนาดใหญ่ขึน้ดงันี ้สมพงศ์ เหมนแก้ว (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ป้ายท่ีอยู่ทางเข้าเล็ก
เกินไป อยากให้ท าป้ายท่ีใหญ่ๆหน่อย จะได้มองเห็นได้ชัด” นอกจากนีส้ะอาด แก้วประเสริฐ 
(2557: ภาคผนวก ค) ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรับขนาดของป้ายทางเข้า ซึ่งสอดคล้อง
กนัดงันี ้“ตอนทางเข้าอะ ท าป้ายทางเข้าให้นกัท่องเท่ียวเห็นชดัๆ กว่านี ้ว่านกัท่องเท่ียวมาถึงแล้ว” 
และ สุรศกัดิ์ ณฤทธ์ิ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ป้ายยังไม่ชัดเจนครับ ยังขึน้ป้ายไม่ชัด 
ตวัหนงัสือก็มีขนาดเล็กเกิน” 
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ส าหรับเร่ืองไฟฟ้าสอ่งสวา่งในยามค ่าคืน ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้เสนอแนะแนวทาง
ไว้ดงันี ้ สมพร เกตทอง (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ดวงไฟอะครับ บางดวงก็ติด บางดวงก็ไม่
ตดิ อยากให้ปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ด้วย” 

4.8.7.3  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภัยด้าน
แหลง่ทอ่งเท่ียว 

จากข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับวิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิ
เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียว สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ให้
เพิ่มจ านวนห้องน า้ให้เพียงพอมากขึน้ มีเจ้าหน้าท่ีหมั่นดูแลห้องน า้ การเสนอให้มีโทรศัพท์
สาธารณะ เพิ่มจ านวนท่ีนั่งพักเป็นจุดหลบฝน การไม่ควรน าหมวกนิรภัยมาใช้เพราะเป็นการ
ท าลายธรรมชาตแิละไมส่ะดวกก็การนัง่เรือ การเพิ่มป้ายเตือนให้มีจ านวนเยอะขึน้ เพิ่มป้ายให้มี 3 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน และองักฤษ การเสนอแนะให้ใช้และไม่ควรใช้เสือ้ชูชีพ การพกพาชุด
ปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ การมีชุดปฐมพยาบาลประจ าไว้ท่ีท่าเรือ การจดัการให้ถังขยะมีฝาปิด
เพ่ือป้องกนัลิง สุนขัมาคุ้ยกระจายเชือ้โรค การล้างขยะเพ่ือลดเชือ้โรค การแนะน าให้นกัท่องเท่ียว
จอดรถไว้กับเอกชนในกรณีท่ีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ การเสนอให้เอกชนมาจดัการดแูลห้องน า้แทน
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ การประชาสมัพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวทราบว่าจดุรับแจ้งเหตแุละ
จดุบริการข้อมลูอยู ่ณ ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบ มีการสร้างราวจบัในถ า้ การเพิ่ม
แสงสว่างในจุดท่ีเส่ียงต่ออันตรายภายในถ า้ ปรับปรุงเว็ปไซต์ใ ห้มีกฎข้อบังคับ ข้อควรปฏิบัติ
ส าหรับนกัท่องเท่ียว การด าเนินการเก็บสายไฟให้เรียบร้อย โดยเก็บให้อยู่พ้นน า้ จดัการซ่อมแซม
ศาลาท่ีช ารุด การให้องค์การบริหารสว่นต าบลซือ้ท่ีดนิเพิ่มเพ่ือท าท่ีจอดรถ ดงัการให้สมัภาษณ์ของ
บคุคลตา่งๆ ดงันี ้สวุนิตย์ รักงาม (2557: ภาคผนวก ค) กลา่ววา่ “ปรับปรุงเว็ปไซต์ให้มีกฎข้อบงัคบั 
ข้อควรปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเท่ียวคะ่ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้นกัทอ่งเท่ียวได้ทราบ”  

ส าหรับประเด็นเร่ืองความปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถ ได้มีผู้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางการดแูลเร่ืองนีไ้ว้ดงันี  ้ สุรศกัดิ์ ณะฤทธ์ิ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ผมว่า
อบต.ควรซือ้ท่ีดินเพิ่มเพ่ือท าท่ีจอดรถ ตอนนีท่ี้จอดรถไม่พอ รถท่ีจอดอยู่ข้างถนนมนัเป็นอนัตราย
ครับ” นอกจากนีย้ังมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองสถานท่ีจอดรถไว้ดงันี  ้นงเยาว์ สังข์
สวุรรณ (2557: ภาคผนวก) กล่าวว่า “ท่ีจอดรถของอบต.ในช่วงเทศกาลไม่เพียงพอ ควรแนะน าให้
จอดในท่ีของเอกชน จะได้ไม่จอดริมถนนให้เป็นอนัตราย” จากการแสดงความคิดเห็นเร่ืองความ
ปลอดภัยของสถานท่ีจอดรถดังกล่าว มีความสอด คล้องกับ อรรถพล ไสยสุวรรณ (2557: 
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ภาคผนวก ค)  ดงัต่อไปนี ้ “ไม่ควรให้จอดรถริมถนนครับ เพราะเป็นอนัตราย รถท่ีวิ่งอยู่บนถนน
อาจจะมาเฉ่ียวเอาได้ ควรให้ไปจอดของเอกชน” 

ส าหรับประเด็นเก่ียวกับห้องน า้สาธารณะ ได้มีผู้ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประเด็นนีไ้ว้ดงันี ้ คงศกัดิ์ ตราชู (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “อยากให้เพิ่มจ านวนห้องน า้ให้
เพียงพอครับ แล้วก็ดูแลเร่ืองกลิ่น โดยท่ีให้มีเจ้าหน้าท่ีหมั่นไปดูแล เช่นว่า มีสเปรย์ฉีดดบักลิ่น
ในช่วงท่ีมีนกัท่องเท่ียวมากๆ ครับ” นอกจากนี ้สมพร เกตทอง (2557: ภาคผนวก ค)  ได้แสดง
ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกบับคุคลดงักล่าว ไว้ดงันี  ้ “อยากให้รีบซ่อมห้องน า้ให้เสร็จทนัใช้ เพราะ
ตอนนีมี้ใช้แค ่3 ห้อง นกัทอ่งเท่ียวใช้ไม่พอครับ”นอกจากนี ้บษุรัตน์ วารีรักษ์ (2557: ภาคผนวก ค) 
ยงัได้แสดงความคดิเห็นเสนอแนะให้เอกชนเข้ามาจดัการดแูลห้องน า้ ดงันี  ้“เร่ืองห้องน า้น่ีพ่ีว่าควร
ให้เอกชนมาบริหารจดัการคะ่ สมัปทานไปสกัหนึง่เร่ือง เก็บเงินนกัท่อง เท่ียว เพ่ือให้มนัสะอาดกว่า
นี ้เพราะตอนนีก็้มีคนดแูลแคค่นเดียวคะ่” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิดอนัตราย ได้มีผู้ ท่ีได้แสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้สุชาดา บริพันธ์ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ควรมีป้าย
เตือนเพิ่มขึน้ เพราะเท่าท่ีมีตอนนีย้งัน้อยอยู่ค่ะ” นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
กนัในเร่ืองการเพิ่มป้ายเตือนให้มากขึน้ ดงัท่ี นงเยาว์ สงัข์สวุรรณ (2557: ภาคผนวก ค) ได้เสนอไว้
ดงันี ้ “ควรเพิ่มป้ายเตือนให้ระมดัระวงั เช่น ระวงัศีรษะ ระวังเดินชนอะไรแบบนีค้่ะ” นอกจากนี ้
ประเด็นเร่ืองป้าย มีการเสนอให้เพิ่มป้ายเป็นภาษา คือ ไทย จีน และอังกฤษ โดย นงเยาว์ สังข์
สวุรรณ(2557: ภาคผนวก ค)  ได้เสนอไว้ดงันี ้ “พ่ีอยากให้มีป้ายให้ครบสามภาษาอะคะ่ เพราะ
นกัทอ่งเท่ียว มีทัง้คนไทย ฝร่ัง พวกจีนมาเลย์ ควรจะมีภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาจีน เลยคะ่” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองสิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม ได้มี
ผู้ ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี  ้ ณรงค์ ศรีเพ็ญ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ในถ า้ควรมี
ราวจบัในบางจุด ท่ีมันล่ืนง่าย เป็นหลุมเป็นบ่อนะผมว่า ” นอกจากนีย้ังมีผู้ ท่ีแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับสิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม ได้สอดคล้องกับบุคคลดงักล่าวไว้
ดงันี ้บษุรัตน์ วารีรักษ์ (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “อยากให้ท าเป็นราวจบัค่ะ เพราะตอนนีย้งั
ไมมี่คะ่ เพื่อวา่ราวจบันีไ้ด้เป็นขอบเขตด้วยคะ่” 

ส าหรับแนวทางการจดัการในประเด็นเร่ืองระบบส่ือสารสารธารณะ ได้มีผู้ ท่ีแสดง
ความคิดเห็นว่าควรมีโทรศัพท์สาธารณะในแหล่งท่องเท่ียว ไว้ดังนี  ้ สุชาดา บริพันธ์ (2557: 
ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “พ่ีว่าควรจะมีโทรศพัท์สาธารณะนะค่ะ เพราะว่าของเดิมเน่ียใช้ไม่ได้แล้ว
คะ่”นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกัน กบัประเด็นดงักล่าวดงันี ้ โดย บุษรัตน์ 
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วารีรักษ์ (2557: ภาคผนวก ค) กลา่ววา่ “พ่ีวา่ควรจะมีโทรศพัท์สาธารณะคะ่ เพราะถ้านกัท่องเท่ียว
แบตหมดเน่ีย เขาจะได้ใช้ตดิตอ่ในกณีฉกุเฉินค่ะ” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองสิ่งก่อสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรง ปลอดภยัตอ่การใช้งานได้มีผู้ ท่ี ได้
แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้ปัญญา สงัข์สขุ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ผมอยาก
ให้ซอ่มแซมศาลาท่ีมนัช ารุด และมีท่ีนัง่พกัไว้ส าหรับเวลาฝนตก แขกจะได้มีท่ีหลบฝน” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองศนูย์บริการข้อมลูหรือหน่วยรับแจ้งเหต ุได้มีผู้ ท่ีได้แสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้บษุรัตน์ วารีรักษ์ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “พ่ีนะอยากให้มีการ
ประชาสมัพนัธ์ว่าถ้ามีปัญหาอะไร นกัท่องเท่ียวจะสามารถแจ้งได้ท่ีจุดขายตัว๋ และก็ท่ีอบต.ก็ได้
คะ่” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ได้มีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้ สรุศกัดิ์ ณะฤทธ์ิ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ผมว่าถงัขยะควรจะมีฝาปิดทกุถงั
ครับ แล้วก็หาเชือกมดัด้วยเพ่ือป้องกนัไม่ให้ลิงมาคุ้ยได้” นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็น
สอดคล้องกัน กับประเด็นดงักล่าวดงันี ้สมพร เกตทอง (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ดแูลให้มี
ฝาปิดถังขยะครับ จะได้ไม่มีกลิ่น หมาไม่มาคุ้ยสกปรกครับ” และ อรรถพล ไสยสุวรรณ (2557: 
ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ถังขยะควรให้มีฝาปิดครับ เพราะลมพัดปลิวกระจายตามพืน้ ดูไม่
เรียบร้อยครับ” นอกจากนีย้งัมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเร่ืองถังขยะ เพ่ือลดปัญหาเร่ืองกลิ่น และ
เชือ้โรค ดงัท่ี ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค) ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า “ผมอยากให้ล้างถงั
ขยะครับ เพ่ือลดปัญหาเร่ืองเชือ้โรค เร่ืองกลิ่นเหม็นครับ”  

ส าหรับประเดน็เร่ืองแสงสวา่งภายในถ า้ ได้มีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง
นีไ้ว้ดงันี ้สมพร เกตทอง (2557: ภาคผนวกค)  กล่าวว่า “ผมว่าควรเพิ่มเติมให้มีแสงสว่างมากขึน้
ครับ เสริมไว้ในจุดท่ีอนัตรายครับ เพราะความชืน้ท าให้หลอดไฟเสียง่ายครับ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีมา
เปล่ียนอยูเ่ร่ือยๆ และถ้าแจ้งไปก็อยากให้รีบมาซอ่มเลยครับ”  

ส าหรับประเด็นเร่ืองหมวกนิรภัย ได้มีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ว้
ดงันี ้คงศกัดิ ์ตราช ู(2557: ภาคผนวก ค)  กลา่ววา่ “หมวกนิรภยัน่ีไมค่วรน ามาใช้ครับ เพราะมนัจะ
ท าลายธรรมชาต ินกัทอ่งเท่ียวก็จะไมร่ะมดัระวงัเดนิชนหิน หกัเสียหาย ผมมัน่ใจว่านกัท่องเท่ียวจะ
ปลอดภยัครับถ้าเช่ือฟังคนพายเรือ เพราะเขาจะคอยบอกให้ระมดัระวงัเอง”  

ส าหรับประเด็นเร่ืองเสือ้ชูชีพ ได้มีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ว้ดงันี  ้
สชุาดา บริพนัธ์ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าว่า “พ่ีว่าเสือ้ชชีูพอะ ควรจะมีให้นกัท่องเท่ียวนะคะ น า้
ในถ า้จะลกึ ถ้าเกิดพลาด เผ่ือไว้อาจจะพลาดได้” 
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ส าหรับประเด็นเร่ืองการเตรียมความพร้อมของผู้ น าชมในการพกพาชุดปฐม
พยาบาลเข้าไปในถ า้ ได้มีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองนีไ้ว้ดงันี  ้ สชุาดา บริพนัธ์ (2557: 
ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “พ่ีคิดว่าควรจะมีชุดปฐมพยาบาลเข้าไปคะ เพราะถ้าเกิดอุบตัิเหต ุจะได้
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้นก่อนคะ เพ่ือไม่ให้เสียเวลาคะ” นอกจากนีย้ังมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็น
สอดคล้องกนั กบัประเดน็ดงักล่าวดงันี ้นงเยาว์ สงัข์สวุรรณ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ควรมี
ชดุปฐมพยาบาลเข้าไปคะ เผ่ือว่านกัท่องเท่ียวเขามีอบุตัิเหตเุดินชนหินท่ีอยู่ในถ า้” และนอกจากนี ้
ยงัมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเตรียมชุดปฐมพยาบาลไว้ท่ีท่าเรือ ดงั  ท่ีได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ดงันี ้ อญัชลี ขวญัเมือง (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “พ่ีว่าควรมีชดุปฐมพยาบาลไว้ท่ี
ทา่เรือ เพราะอบุตัเิหตสุว่นมากถ้าเกิด ก็มกัเกิดท่ีถ า้ลอด แล้วมนัก็ใกล้ทางออกแล้วคะ่” 

นอกจากนีย้ังมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างจุดนัง่พกัเพิ่มเติมไว้ใน
ยามฝนตกเพ่ือเป็นจุดหลบฝน ดงัท่ีผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี  ้ คงศกัดิ์ ตราช ู
(2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “อยากมีท่ีนัง่พกัเพิ่มขึน้ ท าเป็นซุ้มให้นกัท่องเท่ียวได้มีท่ีหลบฝน 
เวลาฝนตกครับ” 

นอกจากนี ้ยังมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการสายไฟท่ีไม่เป็น
ระเบียบ ห้อยลงต ่า ดงัท่ีผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นไว้ดงันี  ้ สะอาด แก้วประเสริฐ 
(2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “อยากให้เข้าไปด าเนินการเก็บสายไฟให้เรียบร้อย เก็บให้อยู่พ้นน า้ 
ไม่ให้ไว้ต ่าจนเกินไปครับ” จากการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องกับบุคคลดงักล่าวไว้ดงันี  ้ สมพงศ์ เหมนแก้ว (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ผมฝาก
เร่ืองเก็บสายไฟท่ีมนัห้อยลงมา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะได้ไมด่นูา่กลวัด้วยครับ” 

4.8.7.4  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภัยด้าน
ร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึ 

จากข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับวิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิ
เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในปัจจัยด้านร้านค้าหรือร้านขายของท่ีละลึก สามารถสรุป
แนวทางได้ว่า ควรให้ร้านค้ามีตรารับรองความปลอดภัย เพ่ือสร้างให้เกิดความมั่นใจแก่นกัท่อง 
เท่ียว การดแูลเร่ืองราคาขายให้มีความเหมาะสม การปรับปรุงความสะอาดของร้านค้า การแต่ง
กาย การก าจดัของเสียของร้าน และการแสดงป้ายราคาสินค้าท่ีจ าหน่าย ดงัการให้สมัภาษณ์ของ
บคุคลตา่งๆ ดงันี ้

ส าหรับประเด็นเร่ืองการมีสัญลักษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วย 
งานของรัฐ มนสันนัท์ จนัดี (2557: ภาคผนวก ค) ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี  ้“ตรา
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รับรองน่ี พ่ีคิดว่าควรจะมีค่ะ เพราะถ้ามีมันจะโอเคกว่า นักท่องเท่ียวได้มีความเช่ือถือมากขึน้ 
เพราะพ่ีว่าบางคนเขาก็กลวัเร่ืองอาหารไม่ปลอดภยัคะ่” จากการแสดงความคิดเห็นดงักล่าว มีผู้ ท่ี
ได้แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกับบคุคลดงักล่าวไว้ดงันี  ้ อญัชลี ขวญัเมือง (2557: ภาคผนวก 
ค) กล่าวว่า “พ่ีอยากให้ด าเนินการให้ร้านค้าให้ได้ตรารับรองความปลอดภัยมาคะ มันน่าจะดี 
เพราะนกัท่องเท่ียวจะได้มัน่ใจในอาหาร” และณรงค์ ศรีเพ็ญ (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ควร
จะมีองค์การอนามยัเข้ามาตรวจสอบ และตดิป้ายให้ นกัทอ่งเท่ียวมาเห็นจะได้สบายใจครับ” 

ส าหรับประเด็นเร่ืองความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ได้มีผู้ ท่ี
ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี  ้มนสันนัท์ จนัดี (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ราคา
ของบางอย่างสงูไปนะคะพ่ีว่า ควรจะมีการก าชบัแม่ค้าว่าควรขายให้ราคาเหมาะสม ” และ สมพร 
เกตทอง (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “ทุกร้านค้าอะครับ ผมอยากให้แสดงป้ายราคาทุกๆ 
รายการท่ีขาย เชน่ ข้าวจานเทา่ไหร่ น า้ราคาเทา่ไหร่ ลกูค้าบางทีกลวัแพงไมก่ล้าหยิบครับ” 

ส าหรับประเดน็เร่ืองความปลอดภยัของร้านท่ีมีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ ได้มีผู้ ท่ี
ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้ มนสันนัท์ จนัดี (2557: ภาคผนวก ค) กล่าวว่า “พ่ีคิด
วา่ควรจะให้บางร้านปรับปรุง เอาน า้ท่ีใช้แล้วไปทิง้ให้ไกลๆ ป้องกนัแมลงวนัตอมอาหาร ดแูลหมวก
ไม่ให้ผมหล่นลงไปในอาหาร และอยากให้ใส่ผ้ากันเปื้อนทุกคนค่ะ” นอกจากการแสดงความ
คดิเห็นดงักลา่ว มีผู้ ท่ีได้แสดงความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนัในเร่ืองความสะอาดของร้านค้าดงักล่าว 
ดงันี ้ โดย ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค)  กล่าวว่า “ผมอยากเสนอให้แม่ค้าน่ีต้องใส่หมวก 
แตง่กายให้สะอาด มีผ้ากนัเปือ้น ให้เรียบร้อย ดแูลภาชนะบรรจอุาหารให้สะอาด ให้นา่ดนูา่ซือ้” 

4.8.7.5  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัด้าน
เจ้าหน้าท่ี 

จากข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกบัวิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิ
เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวมีความปลอดภยัในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ให้เจ้าหน้า 
ท่ีให้ค าแนะน าก่อนลงเรือไปชมภายในถ า้ การอบรมด้านภาษาให้แก่คนพายเรือ และการตรวจสอบ
ก่ิงไม้ท่ีอาจผุพงัหล่นลงมาเป็นอันตรายต่อนกัท่องเท่ียวได้ ดงัการให้สัมภาษณ์ของบุคคลต่างๆ 
ดงันี ้

ส าหรับประเดน็เร่ืองการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม ได้มีผู้ ท่ีได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค)  ได้กล่าวไว้ว่า “ผม
อยากให้เจ้าหน้าท่ีบอกค าแนะน าตัง้แตข้่างบน คือ อบรมก่อนสกั 5 นาทีครับ เพ่ือนกัท่องเท่ียวจะ
ได้ปฏิบตัติามครับ” 
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ส าหรับปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี ยอง วิมลเมือง (2557: ภาคผนวก ค) ได้แสดงความ
คดิเห็นเพิ่มเติม่เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้ “ผมอยากให้มีคนมาคอยเช็ค ก่ิงไม้ท่ีผ ุ ควรมีคนมาดแูลตรง
นีด้้วย เพราะต้นไม้เยอะ ลมพดัแรงๆ อาจจะเป็นอนัตรายได้ครับ” และ สุวนิตย์ รักงาม (2557: 
ภาคผนวก ค) ได้แนะน าว่า “พ่ีอยากให้มีการอบรมคนพายเรือเจ้าหน้าท่ี และก็คนพายเรือ ด้าน
ภาษาองักฤษ เพราะวา่ไมน่านก็จะเข้าสูอ่าเซียนแล้วคะ่” 

 
4.8.8  มาตรการการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวถ า้เลเขา 
         กอบ จังหวัดตรัง 
จากการรวบรวมความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวจากแบบสอบถามและการน าความคิดเห็น

ดงักล่าวมาวิเคราะห์การด้วยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า IPA (Importance-Performance Analysis) 
เพ่ือท่ีจะสามารถรู้วา่ควรจะมุง่ความสนใจไปในประเด็นเร่ืองใดท่ีควรได้รับการปรับปรุงอย่างถกูจดุ 
หรือแสดงให้ทราบถึงส่วนท่ีอาจใช้ทรัพยากรมากจนเกินความจ าเป็น  ซึ่งจากผลท่ีออกมาโดย
ภาพรวมตกอยู่ใน Quarant B ซึ่งหมายความว่าผู้ดแูลแหล่งท่องเท่ียวสามารถสนองคณุลกัษณะ
ต่างๆ ทางด้านความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ไม่มีปัจจยัด้านใดท่ีต้องปรับปรุงหรือแก้ไข
อย่างเร่งด่วน หรือต้องให้ความส าคญัมากเป็นพิเศษ  และจากการวิเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกบัปัญหาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบใน
ปัจจุบนั รวมถึงวิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภัย ท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ จงึน าไปสูก่ารสรุปเป็นมาตรการการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว
ยงัถ า้เลเขากอบโดยทัว่ๆ ไป ซึง่แบง่ออกเป็นปัจจยั 5 ด้านดงันี ้

4.8.8.1  ปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว 
ควรปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารสว่นต าบล และเนือ้หาในโบรชวัร์ โดยการ

เพิ่มเนือ้หารายละเอียดในเชิงเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวปฏิบตัิตามเพ่ือไม่ให้ดเูป็นการบงัคบั และ
นักท่องเท่ียวจะได้ไม่รู้สึกอึดอัด เก่ียวกับข้อมูลการเดินทาง การเตรียมตวัท่ีดีก่อนมาเท่ียว เช่น  
สวมใส่เสือ้ผ้าท่ีรัดกุม ควรเป็นเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว สวมใส่รองเท้าประเภทหุ้มหรือหุ้มข้อท่ี
ไมอุ่้มน า้ และมีดอกยางเพื่อชว่ยในการยดึเกาะ ไม่ให้ล่ืนล้มได้ง่ายในขณะเดิน มีเป้หรือกระเป๋ากนั
น า้ในกรณีท่ีต้องการน าของมีค่าติดตวัเข้าไปในถ า้ เช่น โทรศพัท์มือถือ กล้องถ่ายรูปเพ่ือป้องกัน
ทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวได้รับความเสียหาย และการเชิญชวนให้ปฏิบตัิตามกฎหรือค าแนะน า
ของเจ้าหน้าท่ี และคนพายเรืออย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภยัของตวันกัท่องเท่ียวเอง นอกจาก 
นีค้วรประชาสมัพนัธ์ถึงอายุของนกัท่องเท่ียวท่ีไม่ควรต ่ากว่า 9 ปี เพ่ือความสะดวกในการดแูล
ความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ีในการพายเรือเข้าไปชมภายในถ า้ เน่ืองจากเด็กท่ีเล็กๆ มกัจะตกใจ
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และหวาดกลวัได้ง่าย รวมถึงการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั คนชราท่ีมีสขุภาพร่างกายไม่คอ่ยแข็งแรง
หรือผู้ ท่ีมีโรคประจ าตวั เชน่ โรคหวัใจ โรคหอบหืด เป็นต้น วา่ไมค่วรเข้าไปในถ า้เน่ืองจากภายในถ า้
มีอากาศเบาบาง นกัท่องเท่ียวจะรู้สึกอึดอดั และเหน่ือยง่าย อีกทัง้ยงัต้องก้มๆ เงยๆ บอ่ยๆ  จึงไม่
เหมาะกบับคุคลเหลา่นี ้

4.8.8.2  ปัจจยัด้านการคมนาคม 
จดัท าป้ายก่อนถึงทางเข้า 500 เมตร 1 ป้าย และ 100 เมตร 1 ป้ายเพ่ือช่วยให้นกั 

ทอ่งเท่ียวได้ทราบลว่งหน้าและจะได้ชะลอรถตัง้แตก่่อนถึง  และปรับขนาดป้ายตรงบริเวณทาง เข้า
ให้มีขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถมองเห็นได้ชดัตัง้แตร่ะยะไกลๆ จะไม่ต้องหยดุรถใน
ระยะประชิด และจะได้ไม่ขบัรถเลยทางเข้า ท าให้นกัท่องเท่ียวต้องเสียเวลา และไม่ต้องขบัหาทาง 
เข้าให้วุน่วาย  

ควรประสานงานกบัผู้ประกอบการรถโดยสาร หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ซึ่งอาจ 
จะมาประจ าอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวหรือให้สามารถโทรศพัท์ติดตอ่ขอใช้บริการให้เข้ามารับในแหล่ง
ทอ่งเท่ียวเพ่ือไปสง่ยงัสถานท่ีตา่งๆ ท่ีนกัทอ่งเท่ียวประสงค์จะเดนิทางไปได้ เพ่ืออ านวยควมสะดวก
ในกรณีท่ีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางมาทอ่งเท่ียวด้วยตวัเอง และไมมี่รถสว่นตวัมา 

4.8.8.3  ปัจจยัด้านแหลง่ทอ่งเท่ียว 
ในกรณีท่ีลานจอดรถของทางองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบเต็มแล้ว เจ้า หน้า 

ท่ีท่ีดแูลเร่ืองการจดัรถ ควรแนะน านกัท่องเท่ียวให้ไปใช้บริการสถานท่ีจอดรถของเอกชนท่ีอยู่ข้างๆ 
เพ่ือป้องกันมิให้นกัท่องเท่ียวน ารถไปจอดไว้ริมถนน ซึ่งอาจท าให้รถของนกัท่องเท่ียวถูกเฉ่ียวชน
จากรถท่ีแลน่อยูบ่นถนน เน่ืองจากถนนมีความแคบ 

ควรดแูลปรับปรุงเร่ืองความสะอาด และปัญหาเร่ืองกลิ่นของห้องน า้เพิ่มเติม โดย
การเพิ่มจ านวนผู้ดแูลห้องน า้ให้เยอะขึน้ และผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกันเข้าไปท าความสะอาดให้
บอ่ยมากขึน้ รวมถึงการด าเนินการรีบซอ่มแซมห้องน า้ให้เสร็จโดยเร็วเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถมี
ห้องน า้ใช้อยา่งเพียงพอ ไมต้่องรอนาน ถงัขยะในห้องน า้ก็ควรมีฝาปิดเพ่ือป้องกนัการส่งกลิ่นเหม็น
และการแพร่กระจายของเชือ้โรค 

ควรเพิ่มป้ายเตือนในจดุท่ีเส่ียงตอ่อนัตรายให้มากขึน้ เช่น ป้ายเตือนให้ระวงัศีรษะ 
พืน้ล่ืน บริเวณท่ีเป็นหลมุ เป็นบ่อ เป็นต้น เน่ืองจากการใช้หมวกกันกระแทกไม่สะดวกต่อการเข้า
ชมถ า้ลกัษณะนี ้เพราะต้องนอนในเรือหมวกอาจไปเก่ียวติดกบัหิน  และเป็นการท าลายธรรมชาติ
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวอาจเดินไม่ระมดัระวงัท าให้หินย้อยท่ีสวยงามบนเพดานถ า้พงัเสียหาย จึง
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ควรใช้ป้ายเตือนให้นกัท่องเท่ียวระมดัระวงัในจดุตา่งๆ ด้วยตนเองทดแทน นอกจากนีค้วรปรับปรุง
ป้ายให้มีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษเพ่ือชว่ยอ านวยความสะดวกให้แก่นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาติ 

ควรด าเนินการก่อสร้างให้มีราวจบับริเวณท่าเรือก่อนเข้าชมถ า้ และภายในถ า้เพ่ือ
ชว่ยให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถประคองตวัในขณะลงเรือได้ และไมเ่ส่ียงตอ่การพลดัตกลงไปในน า้ 

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลควรติดต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการติดตัง้โทรศพัท์
สาธารณะ มาด าเนินการติดตัง้โทรศัพท์สาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียว
สามารถใช้ได้ในยามฉกุเฉินหากนกัทอ่งเท่ียวเกิดการลืมโทรศพัท์ หรือแบตเตอร่ีหมด 

ด าเนินการซ่อมแซมราวจับของสะพานท่ีเป็นสนิม และช ารุด ซึ่งส่วนท่ีช ารุดนัน้
อาจบาดมือหรือเป็นอนัตรายแก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเดินบนสะพานได้ และอีกส่วนท่ีควรด าเนินการ
ซอ่มแซม คือ บริเวณศาลานัง่พกัผอ่นของนกัทอ่งเท่ียวให้ปลอดภยัตอ่การใช้งาน 

หมัน่ตรวจสอบก่ิงไม้ผ ุบริเวณโดยรอบแหลง่ท่องเท่ียว และด าเนินการตดัแตง่ก่ิงท่ี
ผลุงมาเพ่ือป้องกนัมิให้ก่ิงไม้หกัพงัลงมาท าอนัตรายแกน่กัทอ่งเท่ียว 

ด าเนินการจดัเก็บสายไฟภายในถ า้ท่ีห้อยลงต ่า ให้พ้นน า้ และอยู่ในท่ีสงูเพ่ือมิให้
เป็นอนัตรายตอ่นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้าไปเท่ียวชม และไมท่ าให้นกัทอ่งเท่ียวรู้สกึหวาดกลวั 

ตรวจเช็คหลอดไฟท่ีช ารุดเสียหาย แล้วด าเนินการซอ่มโดยเร็วให้สามารถใช้งานได้
ดงัเดิม และเพิ่มเติมหลอดไฟให้แสงสว่างในจุดท่ีล่อแหลมอนัตราย เพ่ือให้สามารถมองเห็นจุดท่ี
เป็นเส่ียงตอ่อนัตรายได้ 

ประชาสมัพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวทราบว่าท่ีท าการบริหารส่วนต าบลเป็นศนูย์บริการ
ข้อมลูให้แก่นกัท่องเท่ียว รวมถึงเป็นจดุรับแจ้งเหตตุา่งๆ โดยการให้ข้อมลูแก่นกัท่องเท่ียวช่วงก่อน
หรือหลงัการลงเรือ หรือมีป้ายบอกให้นกัท่องเท่ียวทราบเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวอาจจะไม่ทราบว่า
องค์การบริหารสว่นต าบลเขากอบเป็นผู้จดัการดแูลเร่ืองนี ้

จดัหาถังขยะท่ีมีฝาปิดมาใช้ และเป็นถังขยะท่ีสามารถล็อคฝาปิดได้เพ่ือป้องกัน 
ลมพัด และลิงหรือสุนขัมาคุ้ยเข่ียถังขยะเพ่นพ่าน เพ่ือไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น และป้องกันโรคติดต่อ
และแมลงตา่งๆ 

ควรจดัเตรียมชดุปฐมพยาบาลชดุเล็กๆ ท่ีบรรจใุนกระเป๋าพกพาให้แก่คนพายเรือ
ทกุล าไว้ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวอาจต้องการได้รับการปฐมพยาบาลเบือ้ง 
ต้นและควรให้การฝึกอบรมในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่คนพายเรือ และเจ้าหน้าท่ีทกุคนเพ่ือให้
ทกุคนมีทกัษะและความช านาญในด้านนี ้ 
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ควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นเครือข่าย
ภายในพืน้ท่ี เพ่ือการระดมก าลงัและเพ่ือประสานความช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียวเม่ือเกิดอบุตัิภัย 
จากนัน้จัดเตรียมพิมพ์ป้ายปิดประกาศข้อมูลช่องทางการติดต่อประสานงาน เป็นหมายเลข
โทรศพัท์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเครือข่ายความช่วยเหลือในพืน้ท่ี ท่ีจะสามารถติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น เบอร์หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เบอร์โรงพยาบาล เบอร์สถานีต ารวจ เบอร์หน่วยกู้ภัย
ฉกุเฉิน เป็นต้น นอกจากนีค้วรมีข้อมูลแนวทางปฏิบตัิเม่ือเกิดอุบตัิภัยและการให้ความช่วยเหลือ
นกัท่องเท่ียวแก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องทุกคนเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันและเป็นแนวทางปฏิบตัิ
หากเกิดเหตฉุกุเฉิน 

น าอปุกรณ์กระดานลอยน า้มาใช้แทนการใช้เสือ้ชชีูพ เน่ืองจากการใช้เสือ้ชชีูพ ไม่
เหมาะแก่สภาพการท่องเท่ียวท่ีเป็นแบบถ า้ลอด ซึ่งอาจท าให้ตวัเสือ้ไปเก่ียวยึดติดกับก้อนหินบน
เพดานถ า้ได้ และไมส่ะดวกตอ่การเคล่ือนท่ีของเรือ โดยหากใช้กระดานลอยน า้จะมีขนาดกะทดัรัด 
และสามารถจดัวางในเรือได้ และสามารถใช้ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวได้ในกรณีท่ีอาจเกิดอบุตัิเหตุ
นกัทอ่งเท่ียวตกน า้ 

ด าเนินการติดตัง้ตู้ รับข้อเสนอแนะ เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ปัญหาด้านความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียวและพนกังาน เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มา
วิเคราะห์เพ่ือท าการปรับปรุงด้านความปลอดภยัให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

4.8.8.4  ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก 
ประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือจากส านกังานสาธารณสุขอ าเภอห้วยยอด ใน

การมาประเมินคณุภาพร้านอาหารเพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเร่งปรับปรุงร้านของตนเองให้
ได้มาตรฐานตามการประเมิน เพ่ือให้ได้ป้ายตราสญัลกัษณ์รับรองความปลอดภัยอาหารสะอาด 
รสชาตอิร่อย (Clean Food Good Taste) เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีจะมาอดุหนนุ  

ก าชบักับทกุร้านในการให้ความร่วมมือในก าจัดของเสียอย่างถูกวิธีไม่ทิง้น า้เสีย
เร่ียราด อาจเน่ืองด้วยการก าจดัของเสียท่ีผิดวิธีการอาจก่อให้เกิดการหมกัหมมและเกิดการแพร่ 
กระจายของเชือ้โรค ท่ีอาจไปเป็นอนัตรายตอ่นกัทอ่งเท่ียวได้ 

ก าชับกับทุกร้านในการให้ความร่วมมือในการติดป้ายราคาอาหาร และสินค้าท่ี
จ าหนา่ยให้นกัทอ่งเท่ียวทราบอยา่งชดัเจน 
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4.8.8.5  ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี 
จดัฝึกอบรมภาษาองักฤษในการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว ให้กับเจ้าหน้าท่ี และ

คนพายเรือ เพ่ือรองรับกบัการเข้าสูเ่ศรษฐกิจประชาคมอาเซียนเพ่ือเจ้าหน้าท่ีและคนพายเรือจะได้
ส่ือสารและให้ความชว่ยเหลือกบันกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตไิด้ 

ควรมีการซกัซ้อมการให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวในกรณีท่ีเกิดเหตฉุุกเฉินให้ 
แก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคนกนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 



บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี (Mixed Medthods) โดยก าหนดวตัถปุระสงค์
ของการวิจยั เพ่ือศกึษาความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมา
ทอ่งเท่ียวยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวใน
ด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความ
ปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั และเพ่ือศกึษาแนวทางการสร้างมาตรการการรักษาความปลอดภัย
แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง โดยต่อไปนีจ้ะเป็นการน าเสนอบทสรุป
ผลการวิจยัดงันี ้

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
       การวิจยัเร่ืองการศกึษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว
กรณีศกึษาถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง สามารถสรุปผลการวิจยัท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ดงั 
ตอ่ไปนี ้

 
5.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15-24 ปี จบการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ส่วนใหญ่มีรูปแบบ
การเดนิทางแบบกรุ๊ปทวัร์ 
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5.1.2  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยก่อน  
        ที่จะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง 
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยในภาพรวม อยู่ในระดับความ

คาดหวงัมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นปัจจยัรายด้านพบว่า มีระดบัความคาดหวงัของนกัท่อง 
เท่ียวในด้านความปลอดภยั อยูใ่นระดบัความคาดหวงัมากในทกุๆ ปัจจยั ระดบัความคาดหวงัของ
นักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยในรายข้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัความคาดหวังมาก ยกเว้น
ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยัในรายข้อ ท่ีอยู่ในระดบัความคาดหวงั
ปานกลาง ได้แก่ ชดุอปุกรณ์ชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการ
พกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ หมวกนิรภยัและการให้บริการเสือ้ชชีูพ เรียงตามล าดบั 

 
5.1.3  ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลัง  
        จากที่ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยในภาพรวม อยู่ในระดบัความพึง

พอใจมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นปัจจยัรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากในทกุๆ 
ปัจจยั 
 ระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัความพงึพอใจมาก ยกเว้นระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ท่ีอยู่
ในระดบัความพงึพอใจปานกลาง ได้แก่ หมวกนิรภยั การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุ
ปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ และการให้บริการเสือ้ชู
ชีพแก่นกัทอ่งเท่ียวท่ีเพียงพอ เรียงตามล าดบั 

  
5.1.4  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตาม   
        สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ เม่ือเปรียบเทียบเป็นปัจจยัรายด้านพบว่า 
ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึกมีความแตกตา่งกนั ส่วนการเปรียบเทียบรายข้อพบว่า มี
ความแตกตา่งกนั จ านวน 5 รายการ ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนทางเข้าในยามค ่าคืน กฎ
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ข้อบงัคบั ข้อควรปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีเผยแพร่อยา่งชดัเจน ชดุอปุกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิต
เม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ ความปลอด 
ภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม และเจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีล่อแหลมตอ่ภยั
อนัตราย 

 
5.1.5  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตาม 
        สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุเป็นรายคู ่ท่ีพบความแตกตา่งกัน ได้แก่ 
ในภาพรวม ปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว ด้านแหล่งข้อมูลเช่น ข้อมูลทัว่ไป การเดินทางการเตรียมตวั 
ข้อควรปฏิบัติ ผ่านทางส่ือต่างๆ ด้านกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับนักท่องเท่ียว ท่ีเผยแพร่
อย่างชดัเจน ด้านแผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งต่างๆ ด้านการให้บริการเสือ้ชชีูพ ปัจจยัด้านร้านอาหาร
หรือร้านขายของท่ีระลึก ด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ ด้าน
ความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถ
แจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที ด้านผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้  

 
5.1.6  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตาม 
        สถานภาพส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา  
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความ
แตกตา่งกนั  
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5.1.7  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวงแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพ 
        ส่วนบุคคลด้านอาชีพ  
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพเป็นรายคู่ ท่ีมีความแตกต่างกันได้แก่ 
ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก ด้านสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจาก
หนว่ยงานของรัฐ ด้านผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้  

  
5.1.8  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตาม  
        สถานภาพส่วนบุคคลด้านรายได้ 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน เป็นรายคู่ ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านป้ายเตือน
หรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ ด้านด้านศนูย์บริการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานใน
การปฐมพยาบาล ด้านหมวกนิรภยั ด้านการให้บริการเสือ้ชู ด้านการเตรียมพร้อมของผู้น าชมใน
การพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ ในปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ี ด้านการมี
สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ ด้านความปลอดภัยจากการซือ้
สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี ด้านเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม 
ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที ด้านผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้า
ถ า้  

 
5.1.9  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ  
        เดนิทางมาท่อง เท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามรูปแบบ 
        การเดนิทาง  
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ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง พบว่า  มีความแตกตา่งกนั จ านวน 1 รายการได้แก่ 
ป้ายบอกทิศทางท่ีมีความชดัเจน 

 
5.1.10  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้     
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ 
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ พบวา่ ด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกตา่งกนั ส่วนการเปรียบเทียบ
รายข้อพบว่า มีความแตกตา่งกนั จ านวน 7 รายการ ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนทางเข้าใน
ยามค ่าคืน กฎข้อบงัคบัข้อควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชดัเจน ความปลอดภัย
ของสถานท่ีจอดรถ การให้บริการเสือ้ชูชีพ ชุดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตุร้ายเกิดขึน้ 
เจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีล่อแหลมตอ่ภยัอนัตราย ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้าย
หรือภยัธรรมชาต ิ

 
5.1.11  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ 
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ 
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุเป็นรายคู่ ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ในปัจจัยด้านแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านความมิดและปลอดภัยของบริเวณห้องน า้สาธารณะ ด้านความสะอาดถูกสุข 
อนามยัปลอดภยัจากสิ่งสกปรกหรือเชือ้โรค ด้านความปลอดภยัในราคาคา่บริการ ด้านการมีป้าย
เตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ ด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภยัในจดุท่ีล่อ 
แหลม ด้านถังขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด ในปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก ด้านสัญ -
ลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ ด้านความสะอาดของร้านค้าท่ีมีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ ในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียว
ชม ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีประจ าในจุดต่างๆ หรือจุดท่ีล่อแหลมต่อภัยอันตราย ด้านเจ้าหน้าท่ีมี
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อุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงที ด้านการมีทีมงานกู้ ภัยเม่ือเกิดเหตุร้ายหรือภัย
ธรรมชาต ิและในภาพรวม  

 
5.1.12  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ 
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน 
          ระดับการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามระดบัการศกึษาเป็นรายคู ่ท่ีมีความแตกตา่งกนั ได้แก่ ด้านป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิด
อนัตรายต่างๆ ด้านชุดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีใน
การปฐมนิเทศก่อนเท่ียวชม  

 
5.1.13  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ 
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพ 
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพเป็นรายคู่ ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านสิ่งปลูกสร้างท่ี
มัน่คงแข็งแรง ปลอดภยัตอ่การใช้งาน ด้านศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานใน
การปฐมพยาบาล ด้านเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนการเท่ียวชม  ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
อปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที  

 
5.1.14  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ 
          ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
          ด้านรายได้ต่อเดือน  
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน  เป็นรายคู่ ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ในปัจจัย
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ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านความสะอาดถกูสุขอนามยั ในตวัห้องน า้สาธารณะ ด้านความปลอดภัย
ในราคาคา่บริการ ด้านป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ ด้านแผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของ
สิ่งต่างๆ ด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม ด้านระบบส่ือสารสาธารณะ 
ด้านศูนย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล ด้านหมวกนิรภัย 
ด้านการให้บริการเสือ้ชูชีพ ด้านการเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไป
ในถ า้ ด้านชุดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิต ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก ด้าน
สัญลักษณ์หรือตรารับรอความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ ด้านความปลอดภัยจากการซือ้
สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ด้านความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ ในปัจจยั
ด้านเจ้าหน้าท่ี ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีประจ า
ในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย ด้านการมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้ง
เหตไุด้ทนัท่วงที ด้านการมีทีมงานในการกู้ภัยเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ ด้านผู้น าชมมีไฟ
ส ารองในการเข้าถ า้ และในภาพรวม  

  
5.1.15  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ 
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามรูปแบบการเดนิทาง  
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามรูปแบบการเดินทาง พบว่า ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึกมีความแตกต่างกัน 
ส่วนการเปรียบเทียบรายข้อพบว่ามีความแตกตา่งกนั จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ความปลอดภัย
ของสถานท่ีจอดรถความมิดชิดและปลอดภัยของบริเวณห้องน า้สาธารณะ หมวกนิรภัย การให้ 
บริการเสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ ชดุอปุกรณ์
ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหน่วยงาน
ของรัฐ ความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ความปลอดภัยของร้านค้าท่ีมีความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ มีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม และเจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์
ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 

ล าดบัต่อไปนีจ้ะเป็นการสรุป การยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน โดยน าเสนอในรูปแบบ
ตารางดงันี ้
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ตารางท่ี 5.1  แสดงการยอมรับและปฏิเสธสมมตฐิาน 
 

สถานภาพส่วนบุคคล ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
ความคาดหวังด้านความปลอดภัยในภาพรวม   
1. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ พบวา่  ในภาพรวม ไม ่ 

มีความแตกตา่ง 

 / 

2. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาย ุพบวา่ในภาพรวม มี
ความแตกตา่งกนั 

/  

3. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านระดบัการศึกษา ในภาพ ไม่
มีความแตกตา่งกนั 

  
/ 

4. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาชีพ พบวา่ในภาพรวม มี
ความแตกตา่งกนั 

/  

5. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านรายได้ตอ่เดือน พบวา่ใน 
ภาพรวม มีความแตกตา่งกนั 

/  

6. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านรูปแบบการเดินทาง พบวา่ 
ไมมี่ความแตกกนั 

 / 

ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยในภาพรวม   
1. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ พบวา่  ในภาพรวม ไม่

มีความแตกตา่ง 

 / 

2. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาย ุพบวา่ในภาพรวม มี
ความแตกตา่งกนั 

/  

3. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านระดบัการศึกษา ในภาพ ไม่
มีความแตกตา่งกนั 

 / 

4. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาชีพ พบวา่ในภาพรวม มี
ความแตกตา่งกนั 

/  

5. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านรายได้ตอ่เดือน พบวา่ใน
ภาพรวม มีความแตกตา่งกนั 

/  

6. จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านรูปแบบการเดินทาง พบวา่ 
ไมมี่ความแตกกนั 

 / 

 
จากตารางท่ี 5.1 จะเห็นได้ว่าความคาดหวังด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวใน

ภาพรวมเม่ือจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับ
การศึกษา และรูปแบบการเดินทาง ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน ส าหรับ
เม่ือจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นการยอมรับสมมติฐาน และส าหรับความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวใน
ภาพรวม เม่ือจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับ
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การศึกษา และรูปแบบการเดินทาง ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน ส าหรับ
เม่ือจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นการยอมรับสมมตฐิาน 

 
5.1.16  ผลการวิเคราะห์เนือ้หา ที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งเป็นข้อคิดเหน็ 
          และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
ผลการวิเคราะห์เนือ้หา ท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอ 

แนะเก่ียวกบัการพฒันาความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว ได้แก่ ควรให้บริการเสือ้ชูชีพ พนกังานไม่
ควรพูดหยาบคายกับนักท่องเท่ียว ปรับปรุงห้องน า้ให้สะอาดมากขึน้ ไม่เรียกร้องขอทิปจาก
นกัทอ่งเท่ียว ปรับปรุงความสะอาดในแหลง่ทอ่งเท่ียว เพิ่มแสงสวา่งในถ า้ จดัให้บริการหมวกนิรภยั 
ดูแลเร่ืองกลิ่นเหม็นจากถังขยะ มีเจ้าหน้าท่ีส าหรับดูแลเร่ืองความปลอดภัยโดยตรง มีการ
ปฐมนิเทศก่อนเข้าถ า้ มีจุดบริการฉุกเฉิน มีอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีควรมีอุปกรณ์
ส่ือสาร มีป้ายบอกทางท่ีชัดเจน มีป้ายภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าเร่ืองการ
เตรียมตวั มีกระเป๋ากันน า้ให้บริการ มีป้ายเตือนในจุดอนัตราย มีแท่งเหล็กยึดเกาะก่อนลงเรือ มี
ศนูย์บริการข้อมลู ห้ามคนมีโรคประจ าตวั มีแผนป้องกนัภยั พนกังานควรมีความสะอาดไม่สบูบหุร่ี 
มีเข็มขดันิรภยับนเรือ ปรับปรุงสะพานเหล็กท่ีช ารุดเสียหาย  ด าเนินการตดิตัง้ตู้ รับความคิดเห็น 

 
5.1.17   ผลการวเิคราะห์เนือ้หา ที่ได้จากการสัมภาษณ์สภาพปัญหาความปลอดภัยที่เกดิขึน้ 

             ในปัจจุบัน 
5.1.17.1  ปัจจยัด้านนกัทอ่งเท่ียว  สามารถสรุปปัญหาได้ว่า นกัท่องเท่ียวบางคน

ไม่เช่ือฟังและไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าของคนพายเรือ การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
ผ่านส่ือ เช่น การเตรียมตวัก่อนมาเท่ียว ข้อควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวยงัมีน้อย นกัท่องเท่ียว
สวมใส่เสือ้ผ้าไม่มิดชิดจึงได้รับอนัตราย เน่ืองจากนักท่องเท่ียวไม่ทราบล่วงหน้าถึงการแต่งกาย  
และช่องทางการประชาสมัพนัธ์ข้อมูลให้นกัท่องเท่ียวทราบมีผ่านทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว
เทา่นัน้ 

5.1.17.2  ปัจจัยด้านการคมนาคม สามารถสรุปปัญหาได้ว่า ไม่มีป้ายบอก
ระยะทางก่อนถึงแหล่งท่องเท่ียว ควรปรับให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ยงัไม่มีป้ายกลบัรถ หลอดไฟให้แสง
สวา่งบนท้องช ารุดบางสว่น และไมมี่รถประจ าทางในแหลง่ทอ่งเท่ียว  
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5.1.17.3  ปัจจยัด้านแหลง่ทอ่งเท่ียว สามารถสรุปปัญหาได้ว่า ห้องน า้ยงัมีน้อย มี
ปัญหาเร่ืองกลิ่น ความสะอาด มีคนดแูลความสะอาดของห้องน า้น้อย หลอดไฟในถ า้เสียเยอะ และ
เข้าซ่อมล่าช้า ไม่มีฝาปิดถังขยะ ป้ายเตือนต่างๆ ยงัมีจ านวนน้อยและแสดงข้อมลูเป็นภาษาไทย
เกือบทัง้หมด ไมมี่ป้ายภาษาองักฤษ ภาษาจีนส าหรับนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ ควรให้บริการเสือ้ชชีูพ 
คนพายเรือไมมี่อปุกรณ์ปฐมพยาบาล โทรศพัท์สาธารณะช ารุดทรุดโทรม ไม่มีราวจบัในระหว่างขึน้
ลงเรือในถ า้ นกัท่องเท่ียวไม่ทราบว่าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบเป็นหน่วยรับแจ้ง
เหต ุการจอดรถไว้ริมถนนเป็นอนัตราย สายไฟในถ า้ห้อยลงมาต ่า ศาลาท่ีนัง่พกัช ารุด ภายในถ า้
บางจดุล่ืน และเป็นหลมุเป็นบอ่ 

5.1.17.4  ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก สามารถสรุปปัญหาได้
วา่ มีปัญหาเร่ืองความสะอาดของร้านค้าท่ียงัต้องปรับปรุง การแตง่กายของผู้ ค้าไม่มีความสะอาด 
ตรารับรองคณุภาพความปลอดภยัของอาหารทกุร้านยงัไมมี่ และมีปัญหาการไม่แสดงป้ายราคาให้
อยา่งชดัเจน 

5.1.17.5  ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี สามารถสรุปปัญหาได้ว่า ควรปฐมนิเทศเพ่ือให้
นกัทอ่งเท่ียวมีความรู้ความเข้าใจก่อนลงเรือเท่ียวชมถ า้  

 
5.1.18  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 

5.1.18.1  ปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ควรประชาสมัพนัธ์
นกัท่องเท่ียวถึงข้อควรปฏิบตัิ กฎข้อบงัคบั ผ่านทางโบรชวัร์ และเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากอบ โดยเน้นเร่ืองการเตรียมตวั การแต่งกาย การเช่ือฟังและปฏิบตัิตามค าแนะน าของ
คนพายเรืออย่างเคร่งครัด ควรมีการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลผ่านทางเฟสบุ๊คซึ่งเหมาะสมกับคนรุ่น
ใหม่ ออกแบบป้ายข้อมูลให้เป็นภาษาอังกฤษด้วยเพ่ืออ านายความสะดวกให้นักท่องเท่ียวจาก
ตา่งประเทศ และก าหนดอายผุู้ ท่ีจะเข้าชมหากอายตุ ่ากว่า 9 ขวบและผู้สงูอายท่ีุร่างกายไม่แข็งแรง
ไมค่วรเข้าไปในถ า้  

5.1.18.2  ปัจจยัด้านการคมนาคม สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ในระยะทางก่อน
ถึงแหล่งท่องเท่ียว ควรมีการจดัท าป้ายบอกระยะก่อนถึงแหล่งท่องเท่ียว ส าหรับบริเวณทางเข้า
ควรปรับป้ายให้มีขนาดใหญ่ขึน้ๆ และควรซอ่มแซมหลอดไฟบนท้องถนนท่ีให้แสงสว่างยามค ่าคืนท่ี
เสียหายช ารุด  

5.1.18.3  ปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียว สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ควรเพิ่มจ านวน
ห้องน า้ให้เพียงพอมากขึน้ มีเจ้าหน้าท่ีหมัน่ดแูลห้องน า้ ควรมีโทรศพัท์สาธารณะ เพิ่มจ านวนท่ีนัง่
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พกัเป็นจุดหลบฝน ไม่ควรน าหมวกนิรภัยมาใช้เพราะเป็นการท าลายธรรมชาติและไม่สะดวกแก่
การนอนในเรือ การเพิ่มป้ายเตือน เพิ่มป้ายให้มี 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน และองักฤษ การ
เสนอแนะให้ใช้และไม่ควรใช้เสือ้ชชีูพ ควรพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ ควรมีชดุปฐมพยา- 
บาลประจ าไว้ท่ีท่าเรือ ถังขยะควรมีฝาปิด และล้างถังขยะเพ่ือลดเชือ้โรค การแนะน าให้นกัท่อง 
เท่ียวจอดรถไว้กับเอกชนในกรณีท่ีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ควรเสนอให้เอกชนมาจดัการดแูลห้องน า้
แทนองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ ควรประชาสมัพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวทราบว่าจดุรับแจ้งเหตุ
และจดุบริการข้อมลูอยู่ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ ควรสร้างราวจบัในถ า้ เพิ่ม
แสงสว่างในจุดท่ีเส่ียงต่ออันตรายภายในถ า้  การด าเนินการเก็บสายไฟให้อยู่พ้นน า้  จัดการ
ซอ่มแซมศาลาท่ีช ารุดและให้องค์การบริหารสว่นต าบลซือ้ท่ีดนิเพิ่มเพ่ือท าท่ีจอดรถ  

5.1.18.4  ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก สามารถสรุปแนวทางได้
วา่ ควรให้ร้านค้ามีตรารับรองความปลอดภยั เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่นกัท่องเท่ียว ดแูลเร่ืองราคา
ขายให้มีความเหมาะสม การปรับปรุงความสะอาดของร้านค้า การแตง่กาย การก าจดัของเสียของ
ร้าน และการแสดงป้ายราคาสินค้าท่ีจ าหนา่ย  

5.1.18.5  ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ให้เจ้าหน้าท่ีให้ค า 
แนะน าก่อนลงเรือไปชมภายในถ า้ การอบรมด้านภาษาให้แก่คนพายเรือ และการตรวจสอบก่ิงไม้ท่ี
อาจผพุงัหลน่ลงมาเป็นอนัตรายตอ่นกัทอ่งเท่ียว 

 
5.1.19  มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยว ถ า้เล 
          เขากอบ จังหวัดตรัง 

5.1.19.1  ปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว ควรปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และเนือ้หาในโบรชวัร์ เก่ียวกบัข้อมลูการเดนิทาง การเตรียมตวัท่ีดีก่อนมา และการเชิญชวน
ให้ปฏิบตัิตามกฎหรือค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด ควรประชาสมัพันธ์ถึงอายุของนัก 
ท่องเท่ียวท่ีไม่ควรต ่ากว่า 9 ปี รวมถึง คนชราท่ีมีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรือผู้ ท่ีมีโรค
ประจ าตวั ไมค่วรเข้าไปในถ า้ 

5.1.19.2  ปัจจยัด้านการคมนาคม ควรจดัท าป้ายก่อนถึงทางเข้า 500 เมตร 1 
ป้าย และ 100 เมตร 1 ป้าย และปรับขนาดป้ายตรงบริเวณทางเข้าให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ควรประ 
สานงานกบัผู้ประกอบการรถโดยสาร หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ให้มาประจ าอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว
หรือให้สามารถโทรศพัท์ตดิตอ่ขอใช้บริการให้เข้ามารับในแหลง่ท่องเท่ียว 
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5.1.19.3  ปัจจยัด้านแหลง่ทอ่งเท่ียว ในกรณีท่ีลานจอดรถของทางองค์การบริหาร
สว่นต าบลเขากอบเต็มแล้ว ควรแนะน านกัท่องเท่ียวให้ไปใช้บริการสถานท่ีจอดรถของเอกชน ควร
ดแูลปรับปรุงเร่ืองความสะอาดและปัญหาเร่ืองกลิ่นของห้องน า้ โดยการเพิ่มจ านวนผู้ดแูลห้องน า้
ให้เยอะขึน้ และผลดัเปล่ียนหมนุเวียนกนัเข้าไปท าความสะอาดให้บอ่ยขึน้ ด าเนินการรีบซ่อมแซม
ห้องน า้ให้เสร็จโดยเร็ว ถงัขยะในห้องน า้ควรมีฝาปิด ควรเพิ่มป้ายเตือนในจดุท่ีเส่ียงตอ่อนัตรายให้
มากขึน้ นอกจากนีค้วรปรับปรุงป้ายให้มีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ควรด าเนินการก่อสร้างให้
มีราวจบับริเวณท่าเรือก่อนเข้าชมถ า้ และภายในถ า้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลควรด าเนินการ
ตดิตัง้โทรศพัท์สาธารณะ ด าเนินการซ่อมแซมราวจบัของสะพานท่ีเป็นสนิม และช ารุด ควรด าเนิน 
การซ่อมแซมศาลานัง่พกัผ่อนของนกัท่องเท่ียวให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน หมัน่ตรวจสอบก่ิงไม้ผุ
บริเวณโดยรอบ และด าเนินการตดัแตง่ก่ิงท่ีผลุงมา ด าเนินการจดัเก็บสายไฟภายในถ า้ท่ีห้อยลงต ่า 
ให้พ้นน า้ และอยู่ในท่ีสูงเพ่ือมิให้เป็นอนัตรายต่อนกัท่องเท่ียว ตรวจเช็คหลอดไฟท่ีช ารุดเสียหาย 
แล้วด าเนินการซ่อมโดยเร็ว และเพิ่มเติมหลอดไฟให้แสงสว่างในจุดท่ีล่อแหลมอนัตราย ประชา 
สมัพนัธ์ให้นกัทอ่งเท่ียวทราบวา่ท่ีท าการบริหารส่วนต าบลเป็นศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัท่องเท่ียว 
รวมถึงเป็นจดุรับแจ้งเหตตุา่งๆ จดัหาถงัขยะท่ีมีฝาปิดมาใช้ และเป็นถงัขยะท่ีสามารถล็อคฝาปิดได้ 
ควรจดัเตรียมชดุปฐมพยาบาลชดุเล็กๆ ท่ีบรรจใุนกระเป๋าพกพาให้แก่คนพายเรือทกุล าและควรให้
การฝึกอบรมในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่คนพายเรือ และเจ้าหน้าท่ีทุกคน  ควรติดต่อ
ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องไว้ลว่งหน้า เพ่ือเป็นเครือขา่ยภายในพืน้ท่ี เพ่ือการระดมก าลงั
และเพ่ือประสานความช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียวเม่ือเกิดอบุตัิภัย จดัเตรียมพิมพ์ป้ายปิดประกาศ
ข้อมูลช่องทางการติดต่อประสานงาน เป็นหมายเลขโทรศพัท์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและควรมีข้อมูล
แนวทางปฏิบตัิเม่ือเกิดอบุตัิภัยและการให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวแก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องทุก
คน น าอปุกรณ์กระดานลอยน า้มาใช้แทนการใช้เสือ้ชชีูพ และด าเนินการตดิตัง้ตู้ รับข้อเสนอแนะ  

5.1.19.4  ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก ประสานงานเพ่ือขอ
ความร่วมมือจากส านกังานสาธารณสขุอ าเภอห้วยยอด ในการมาประเมินคณุภาพร้านอาหาร เพ่ือ 
ให้ได้ป้ายตราสญัลกัษณ์รับรองความปลอดภัยอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good 
Taste) ก าชบักบัทกุร้านในการให้ความร่วมมือในก าจดัของเสียอยา่งถกูวิธี และก าชบักบัทกุร้านใน
การให้ความร่วมมือในการตดิป้ายราคาอาหาร และสินค้าท่ีจ าหนา่ยให้ทราบอยา่งชดัเจน 

5.1.19.5 ปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ี ควรมีการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษในการให้ 
บริการแก่นักท่องเท่ียว ให้กับเจ้าหน้าท่ี และคนพายเรือ และควรมีการซกัซ้อมการให้ความช่วย 
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เหลือนักท่องเท่ียวในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องทุกคนกันอย่างน้อยปีละ 2 
ครัง้ 

 
5.2  อภปิรายผล 
 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นกัท่องเท่ียว
กรณีศึกษาถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง สามารถสรุปผลการวิจยัท่ีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ดงัต่อ 
ไปนี ้

 
5.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียว  
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขดัแย้งกบั เชาวลิต สมพงษ์เจริญ และคณะ (2553: 41) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตแนวชายแดนด้านจงัหวดัราชบุรีในการพฒันามาตรการความ
ปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีพบว่าลกัษณะส่วนบคุคลของนกัท่องเท่ียวในเขตแนวชายแดนด้าน
จงัหวดัราชบุรีพบว่าส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย แต่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ชนะ
การณ์ ออสุวรรณ (2548: 131) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวต่อการ
บริหารจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหวัหินท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมากจากผู้หญิงมีโอกาสในการ
เรียนรู้และเข้าถึงความรู้มากขึน้ รวมถึงมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้ สามารถเรียนจบ
ในระดบัการศึกษาท่ีสูงขึน้ ท าให้มีงาน มีรายได้เป็นของตวัเอง จึงส่งผลให้มีรายได้ในการใช้จ่าย
มากขึน้ และมีวนัหยุดเพ่ือการท่องเท่ียวสอดคล้องกบัสพุรรณิกา กสุมุาวลี (2547: 132-133) ท่ีได้
กลา่วถึง สตรีไทยในปัจจบุนัวา่มีอตัราการลงทะเบียนเรียนในทกุๆ ระดบัชัน้ ตัง้แตป่ระถมศกึษาไป
จนถึงระดบัอดุมศกึษานัน้ มีเพิ่มมากขึน้ ปรากฏการณ์เช่นนี ้มีความแตกตา่งไปจากความเช่ือและ
ภาพพจน์ของสตรีไทยในอดีต ท่ีผู้หญิงไม่จ าเป็นต้องเล่าเรียนสงู การศึกษาควรเป็นเร่ืองของฝ่าย
ชาย แตค่วามเช่ือและภาพพจน์เชน่นีก้ าลงัจะเปล่ียนแปลงไปอีกทัง้การท่ีสตรีมีโอกาสในการศกึษา
มากขึน้ จงึมีโอกาสท่ีจะเข้าสู่การจ้างงานเพิ่มขึน้ ดงันัน้อตัราการมีงานท าของสตรีไทยจึงสงูขึน้ จึง
นบัวา่สตรีไทยเข้ามามีสว่นร่วมในระบบเศรษฐกิจและมีบทบาทเป็นหวัหน้าครัวเรือนสงูขึน้ 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอาย ุ15-24 ปี สอดคล้องกบั มลัลิกา เกือ้ปัญญา (2542: 44)ท่ีได้
ท าการศกึษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวตอ่การจดัการสภาพแวดล้อม
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ในแหล่งท่องเท่ียว หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ท่ีพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีอายตุ ่ากว่า 25 ปี ทัง้นี ้
อาจเน่ืองด้วยลกัษณะการทอ่งเท่ียวของถ า้เลเขากอบเป็นการท่องเท่ียวแบบผจญภยั ซึ่งต้องนัง่เรือ
ลอดถ า้ท่ีมีความมืด และระดบัน า้ท่ีใกล้กับเพดานท่ีถ า้มาก จึงเหมาะสมกับผู้ ท่ีมีความกล้า ชอบ
ความท้าทาย หวาดเสียว อย่างคนวยัระดบันี ้ซึ่งสอดคล้องกบั จิระวฒัน์ อนวุิชชานนท์ (2554: 16) 
ท่ีได้กล่าวว่า วัยอย่างเยาวชน ชอบการเดินทางแบบผจญภัย ต่ืนเต้น มีก าลงัซือ้ไม่สูง จึงไม่ต้อง 
การสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมากมายเกินความจ าเป็น 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา สอดคล้องกับ อุดมศักดิ์ แนวจิตร 
(2544: 57) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดั
สภาพแวดล้อมเพ่ือการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศกึษาอทุยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียว
สว่นใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยระยะเวลาในการเก็บข้อมลูเป็นช่วงการ
ปิดเทอมใหญ่ จึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษามาท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ ประกอบ
กบัวยัของนกัเรียน/นกัศึกษาเป็นวยัท่ีชอบความต่ืนเต้น ท้าทาย จึงท าให้เลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวท่ี
ถ า้เลเขากอบกนัมาก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวในเชิงผจญภยั สอดคล้องกับ จิระวฒัน์ อนวุิชชานนท์
(2554: 51) ท่ีกลา่ววา่กลุ่มวยัรุ่นมีก าลงัในการซือ้น้อย เพราะยงัไม่มีรายได้เป็นของตนเอง นกัท่อง  
เท่ียวกลุ่มนีจ้ะชอบความสนกุสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย และชอบในการค้นพบสิ่งใหม่ๆ นักท่องเท่ียว
กลุม่นีจ้งึเหมาะกบัรูปแบบการทอ่งเท่ียวแบบผจญภยั 

นกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือน 10,000-20,000 บาทสอดคล้องกบั ณริษา นิลแสง
(2553: 56) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ตอ่ตลาดน า้บางน า้ผึง้ อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
รายได้ตอ่เดือน 10,001-20,000 บาท ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วย ราคาคา่บริการท่ีเก็บนกัท่องเท่ียวไม่แพง
มากนกั ตอ่เรือหนึ่งล าในการเข้าชม จะเก็บเพียง 300 บาท เรือหนึ่งล าจะนัง่ได้ 5 คน เม่ือท าการ
หารเฉล่ียนกัทอ่งเท่ียวต้องจ่ายเงินเพียงคนละ 60 บาทเท่านัน้ ประกอบกบัสิ่งอ านวยความสะดวก
ท่ีมีให้บริการนกัท่องเท่ียวอยู่พอประมาณจึงเหมาะกบัคนท่ีมีรายได้ตอ่เดือน  10,000-20,000 บาท 
ซึง่สอดคล้องกบันายศกัดิช์ยั เถรวอ่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ ท่ีได้ให้สมัภาษณ์
ถึงราคาคา่บริการว่าคา่เข้าชมจะเก็บแคล่ าละ 300 บาทซึ่งถือว่าถกูมาก ล าหนึ่งนัง่ได้ไม่เกิน 5 คน 
คา่ใช้จ่ายตอ่คนแคค่นละ 60 บาท ดงันัน้นกัท่องเท่ียวจึงมีก าลงัพอท่ีจะจ่ายเงินจ านวนนีไ้ด้ ถือว่า
คุ้มคา่เงินท่ีจ่ายไป และการท่ีแหล่งท่องเท่ียวคิดคา่บริการในราคาถกู ประกอบกบัสิ่งอ านวยความ
สะดวกของแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบท่ียงัไม่ถึงขัน้สะดวกสบายหรูหรามากนกั จึงเหมาะกบัผู้ ท่ี
มีรายได้น้อย ผู้ ท่ีมีรายได้ระดบันีจ้ึงนิยมเลือกมาเท่ียวท่ีถ า้เลเขากอบกนัมาก และยงัสอดคล้องกบั
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จิระวฒัน์ อนวุิชชานนท์ (2554: 16) ท่ีได้จ าแนกผู้ ซือ้ตามฐานะทางสงัคม ไว้ว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ฐานะทางสงัคมดี รายได้สงู จะมีก าลงัซือ้สงู และต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหรูหรา ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวแบบประหยดั หรือผู้ ท่ีมีรายได้ค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง จะมีก าลงัซือ้ค่อนข้างท่ีจะ
จ ากดั ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในระดบัท่ีพอใช้ 

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรูปแบบการเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ปาจรีย์  
ผลประเสริฐ และคณะ (2549: 86) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ ความเช่ือมั่นด้านการ
รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและความสามารถท่ีพึงประสงค์ของต ารวจ
ทอ่งเท่ียว ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเอง แตส่อดคล้อง
กบั สุธิดา วงษ์พนัธุ์  (2544: 32) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองทศันคติของนกัท่องเท่ียวต่างประเทศต่อ
ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินในจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าการเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีการเดินทางมาเป็นกลุ่มคณะ ทัง้นีอ้าจเน่ือง
ด้วยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความชอบท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมีค่าใช้จ่ายถูก ไม่
ชอบการเดินทางโดยล าพงั และต้องการความสะดวกสบาย และไม่ต้องเตรียมการอะไรเยอะ ซึ่ง
สอด คล้องกับ ศภุลกัษณ์ อคัรางกูร (2549: 115) ท่ีกล่าวถึงนกัท่องเท่ียวท่ีซือ้บริการจดัน าเท่ียว
ส าหรับคนกลุม่ใหญ่วา่ เป็นนกัทอ่งเท่ียวท่ีถกูจงูใจด้วยราคาท่ีถกู มีความชอบแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
ท่ีนิยม ต้องการในสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนกัทอ่งเท่ียว ชอบท่ีจะไปกนัแบบเป็นกลุ่ม และไม่
ต้อง การความล าบาก และสอดคล้องกบั ฉันทชั วรรณถนอม (2552: 128-129) ท่ีได้กล่าวไว้ว่านกั 
ทอ่งเท่ียวท่ีต้องการใช้บริการจากบริษัทน าเท่ียว ก็เพ่ือลดภาระและขัน้ตอนความยุง่ยากของตนเอง 

 
5.2.2  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย  
        ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง 
ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัยในภาพรวม อยู่ในระดบัความคาด 

หวงัมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นปัจจยัรายด้าน พบว่ามีระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว
ด้านความปลอดภัยในปัจจยัรายด้าน อยู่ในระดบัความคาดหวงัมากในทกุๆ ปัจจยั โดยเรียงตาม 
ล าดบั ได้แก่ ด้านการคมนาคม ด้านนักท่องเท่ียว ด้านเจ้าหน้าท่ีด้านแหล่งท่องเท่ียวด้านร้าน 
อาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ อุดมศกัดิ์ แนวจิตร (2544: 68) ท่ีได้ท า 
การศกึษาเร่ืองความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวตอ่การจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศกึษาอทุยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคาด 
หวงัอยา่งมากในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภยั ทัง้นีค้วามคาดหวงัในด้านความปลอดภยัท่ีมี
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มาก อาจเน่ืองด้วยมนุษย์มีความต้องการด้านความปลอดภัยเป็นพืน้ฐานด้วยกันทุกคน ซึ่งสอด 
คล้องกบั จิระวฒัน์ อนวุิชชานนท์ (2554: 15) ท่ีกล่าวถึงสินค้าท่องเท่ียวว่า หนึ่งในส่วนประกอบ
ของการท่องเท่ียวคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Safety) อันได้แก่ ความปลอดภัย
ในขณะ ท่ีเดนิทางทอ่งเท่ียวท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัตัง้แตอ่อกเดินทางจนการท่องเท่ียว และเป็นความ

ต้องการของมนุษย์ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการในขัน้ท่ีสองของ Maslow (1954: 

84-89) 
 

5.2.3  ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลัง  
        จากที่ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดบัความพึง

พอใจมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นปัจจยัรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากในทกุๆ
ปัจจยั โดยเรียงตามล าดบั ได้แก่ ด้านนักท่องเท่ียว ด้านการคมนาคม ด้านเจ้าหน้าท่ี ด้านแหล่ง
ทอ่งเท่ียวและด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก ซึ่งมีความสอดคล้องกบั อดุมศกัดิ์ แนวจิตร
(2544: 68) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดั
สภาพแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ท่ีพบว่ากลุ่มตัว 
อย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอย่างมาก ตอ่การจดัการด้านสวสัดิภาพและความปลอดภยั ทัง้นี ้
อาจเน่ืองด้วยแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบมีการตระหนกัและใส่ใจดแูลเร่ืองการให้ความปลอดภยั
แก่นักท่องเท่ียวในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี นักท่องเท่ียวจึงมีความพึงพอใจสูง  ซึ่งสอดคล้องกับ 
บญุเลิศ  จิตตัง้วฒันา (2555: 106) ท่ีกลา่วถึงประสบการณ์ของนกัทอ่งเท่ียวไว้ว่า เม่ือนกัท่องเท่ียว
ได้ประเมินผลการเดินทางท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น สถานท่ี สภาพแวดล้อม ผู้คน การบริการ สิ่ง
อ านวยความสะดวก ก็ท าให้ได้ผลของประสบการณ์ท่องเท่ียวมา โดยลกัษณะท่ีมีความพึงพอใจ 
คือ เป็นประสบการณ์ในทางบวก (Positive) ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ หรือได้สัมผัสจากสิ่งต่างๆ 
ในขณะท่ีก าลงัเดนิทางทอ่งเท่ียวปรากฏผลการประเมินวา่ตวัของนกัท่องเท่ียวมีความพงึพอใจ 
 

5.2.4  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตาม 
        สถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ  
ผลการวิเคราะห์คา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคาด 

หวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เล
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เขากอบ จ าแนกตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านเพศ พบว่า  ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้าน
ความปลอดภัย ในปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึกมีความแตกต่างกัน  ส่วนการ
เปรียบเทียบรายข้อพบว่ามีความแตกตา่งกนัจ านวน 6 รายการ ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนน
ทางเข้าในยามค ่าคืน กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏิบตัิส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเผยแพร่อย่างชัดเจน ชุด
อปุกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจาก
หนว่ยงานของรัฐ ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม และเจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุ
ต่างๆหรือจุดท่ีล่อแหลมต่อภัยอันตราย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ประภัสสร รัตนเจริญ และ
ศิริพร หลินประเสริฐ (2552: 243) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ืองแนวการพัฒนาความปลอดภัยในการ
ทอ่งเท่ียวชายทะเล ณ หาดแมร่ าพงึอทุยานแหง่ชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดจงัหวดัระยอง ท่ี
ได้พบว่า\นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกตา่งกนันัน้ ได้ให้ความส าคญัตอ่มาตรการรักษาความปลอดภัย
ในการทอ่งเท่ียวชายทะเล แตกตา่งกนั 2 ด้าน\คือ 1) มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบั
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว โดยรายข้อแตกต่างกัน\1\ข้อ\ได้แก่\การให้ผู้ประกอบการอธิบาย
ข้อมูลแก่นกัท่องเท่ียว\เก่ียวกับสญัลกัษณ์ทางทะเล\เช่น\ธงแดง\ป้าย\การติดตัง้ทุ่น 2) มาตรการ
รักษาความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกบันกัท่องเท่ียว\\โดยรายข้อแตกต่างกัน\1\ข้อ\ได้แก่\การห้ามนกั 
ทอ่งเท่ียวด่ืมสรุาหรือของมนึเมาแล้วลงเลน่น า้ 

 
5.2.5  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตาม 
        สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ 
ผลการวิเคราะห์คา่สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความคาด 

หวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เล
เขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคลด้านอายุ พบว่าความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้าน
ความปลอดภัย ในภาพรวมมีความแตกต่างกัน และเม่ือเปรียบเทียบปัจจยัรายด้าน ได้แก่ ด้าน
นกัท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก มีความแตกต่างกัน ส่วนการเปรียบ เทียบ
เป็นรายข้อพบว่า ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย มีความแตกต่างกัน
จ านวน 8 รายการ ได้แก่ แหล่งข้อมลูเช่น ข้อมลูทัว่ไปการเดินทางการเตรียมตวัข้อควรปฏิบตัิ ผ่าน
ทางส่ือต่างๆ  การก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียว แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่ง
ตา่งๆ การให้บริการเสือ้ชชีูพแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเพียงพอ สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัย



254 
 
จากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที และผู้น าชมมีไฟ
ส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยามฉกุเฉิน และความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม 
มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ ประภสัสร รัตนเจริญ และ ศิริพร หลินประเสริฐ (2552: 243-
246) ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ืองแนวการพัฒนาความปลอดภัยในการท่องเท่ียวชายทะเล  ณ หาดแม่
ร าพึงอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดจงัหวดัระยอง ซึ่งพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
แตกตา่งกัน ได้ให้ความส าคญัตอ่มาตรการรักษาความปลอดภยัในการท่องเท่ียวชายทะเล แตก 
ตา่งกนั\3\ด้าน\คือ 1) มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบัอทุยานแห่งชาติ\โดยภาพรวมมี
ความแตกตา่งกนั\ ซึ่งรายข้อมีความแตกตา่งกนั\11\ข้อ\ได้แก่\การมีเจ้าหน้าท่ีออกประชาสมัพนัธ์
ให้ความรู้เก่ียวกบัการลงเล่นน า้อย่างปลอดภยั\การมีเจ้าหน้าท่ีออกลาดตระเวนชายหาดเพ่ือดแูล
ความปลอดภัย\การมีเจ้าหน้าท่ีประจ าจดุท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอนัตราย\การปักธงแดงแสดงพืน้ท่ีเขต
อนัตราย\การปักป้ายเตือนภยัแสดงพืน้ท่ีเขตอนัตราย\การติดตัง้เสียงตามสายบริเวณชายหาดเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์\การติดตัง้สญัญานเตือนภัยบริเวณชายหาด\การมีหอตรวจการณ์ชายหาดพร้อม
เจ้าหน้าท่ีประจ าหอตรวจการณ์\การเตรียมพร้อมอปุกรณ์ส่ือสารในการประสานงานกบัหน่วยกู้ภยั
และต ารวจทอ่งเท่ียว\การเตรียมพร้อมอปุกรณ์ส่ือสารในการประสานงานกบัหน่วยกู้ภยัและต ารวจ
ท่องเท่ียว\การเตรียมพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล\เช่น\ถงัออกซิเจนบริสุทธ์ิ\เชือก\เสือ้ชูชีพ\ห่วงชู
ชีพ\และการเตรียมพร้อมรถยนต์ตรวจการณ์\ส าหรับน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 2) มาตรการ
รักษาความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว\โดยภาพรวมแตกตา่งกนั\ซึ่งราย
ข้อมีความแตกต่างกัน\5\ข้อ\ได้แก่\การให้ผู้ประกอบการอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว\เก่ียวกับ
สญัลกัษณ์ทางทะเล\เช่น\ธงแดง\ป้าย\การติดตัง้ทุ่น\การให้ผู้ประกอบการเตรียมอุปกรณ์เสือ้ชชีูพ
และห่วงยางส าหรับนักท่องเท่ียว\การให้ผู้ประกอบการเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแก่นักท่อง 
เท่ียว\การให้ผู้ประกอบการเตือนนกัทอ่งเท่ียวเม่ือพบเห็นพฤตกิรรมท่ีนา่จะเกิดอนัตราย\และการให้
ผู้ ประกอบการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแก่เจ้าหน้าท่ี \เม่ือพบเห็นนักท่องเท่ียวประสบอันตราย 
3) มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบันกัท่องเท่ียว\โดยภาพรวมมีความแตกตา่งกนั\โดย
รายข้อมีความแตกต่างกัน\3\ข้อ\ได้แก่\การห้ามนักท่องเท่ียวลงเล่นน า้เวลากลางคืน\การให้นัก 
ท่องเท่ียวดแูลบตุรหลานอย่างใกล้ชิดขณะท่องเท่ียว\และการให้นกัท่องเท่ียวตรวจนบัสมาชิกหลงั
เลน่น า้ทกุครัง้\ 

 
 
 



255 
 

5.2.6  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
         ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
         เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตาม 
         สถานภาพส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษา พบว่าไม่มีความแตกตา่งกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประภสัสร รัตนเจริญ และ ศิริพร หลินประเสริฐ (2552: 246-247) 
ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ืองแนวการพัฒนาความปลอดภัยในการท่องเท่ียวชายทะเล ณ หาดแม่ร าพึง
อทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดจงัหวดัระยองซึ่งผลการวิจยัพบว่า\นกัท่องเท่ียวท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกัน\ให้ความส าคญัต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
ชายทะเล\แตกตา่งกนั\2\ด้าน\คือ 1) มาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบัอทุยานแห่งชาติ\
โดยภาพรวมแตกต่างกัน\โดยรายข้อมีความแตกต่างกัน\5\ข้อ\ได้แก่\การปักธงแดง\การปักป้าย
เตือนภยัแสดงพืน้ท่ีเขตอนัตราย\การติดตัง้เสียงตามสายบริเวณชายหาดเพ่ือประชาสมัพนัธ์\การ
เตรียมพร้อมอปุกรณ์ปฐมพยาบาล\และการเตรียมพร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ 2) มาตรการรักษา
ความปลอดภยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว\โดยภาพรวมแตกตา่งกนั โดยรายข้อมี
ความแตกต่างกัน\2\ข้อ\ได้แก่\การให้ผู้ ประกอบการอธิบายข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว \และการให้
ผู้ประกอบการเตรียมอปุกรณ์เสือ้ชชีูพและหว่งยางส าหรับนกัท่องเท่ียว 

    
5.2.7  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตาม        
        สถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพ  
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่าความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว
ในด้านความปลอดภัย เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัรายด้าน ได้แก่ ด้าน ร้านอาหารหรือร้านขายของท่ี
ระลึก มีความแตกต่างกนั ส่วนการเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว
ในด้านความปลอดภัย มีความแตกต่างกัน จ านวน 3 รายการ ได้แก่ สญัลกัษณ์หรือตรารับรอง
ความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ ความปลอดภัยจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม และ
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ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภัสสร รัตนเจริญและ ศิริพร 
หลินประเสริฐ (2552: 247) ท่ีได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาความปลอดภยัในการ
ท่อง เท่ียวชายทะเล ณ หาดแม่ร าพึงอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดจงัหวดัระยอง 
ซึ่งพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน\ให้ความส าคญัต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวชายทะเล\แตกต่างกัน\1\ด้าน\คือ มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับ
อทุยานแห่งชาติ\\โดยรายข้อแตกตา่งกนั\2\ข้อ\ได้แก่\การมีเจ้าหน้าท่ีออกประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้
เก่ียวกบัการลงเล่นน า้อย่างปลอดภยั\และการเตรียมพร้อมอปุกรณ์ส่ือสารในการประสานงานกับ
หนว่ยกู้ภยัและต ารวจทอ่งเท่ียว 

 
5.2.8  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตาม 
        สถานภาพส่วนบุคคลด้านรายได้ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคลด้านรายได้ พบว่าเม่ือเปรียบเทียบปัจจยัรายด้าน 
ได้แก่ ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และ ด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกต่างกัน ส่วนการ
เปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั มีความแตก 
ตา่งกัน จ านวน 12 รายการ ได้แก่ ป้ายเตือนหรือห้ามในจุดท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ ศนูย์บริการ
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล หมวกนิรภัย การให้บริการเสือ้ชูชีพ 
การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ สญัลกัษณ์หรือตรารับรอง
ความปลอดภยัจากหนว่ยงานของรัฐ ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม เจ้าหน้า 
ท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที ผู้น า
ชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ประภัสสร รัตนเจริญและ ศิริพร หลิน
ประเสริฐ (2552: 248) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ืองแนวการพฒันาความปลอดภัยในการท่องเท่ียวชาย 
ทะเล ณ หาดแม่ร าพึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดจงัหวดัระยอง โดยพบว่านกั 
ท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกต่างกนั\ให้ความส าคญัตอ่มาตรการรักษาความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวชายทะเล\แตกต่างกัน\2\ด้าน\คือ 1. มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับ
อทุยานแห่งชาติ\โดยภาพรวมแตกตา่งกนั\ ซึ่งรายข้อแตกตา่งกนั\4\ข้อ\ได้แก่\การมีเจ้าหน้าท่ีออก
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ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกับการลงเล่นน า้อย่างปลอดภัย\การมีเจ้าหน้าท่ีออกลาดตระเวน
ชายหาดเพ่ือดแูลความปลอดภยั\การมีเจ้าหน้าท่ีประจ าจดุท่ีเส่ียงตอ่การเกิดอนัตราย\และการติด 
ตัง้สัญญาณเตือนภัยบริเวณชายหาด 2. มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับนักท่อง 
เท่ียว\โดยภาพรวมแตกตา่งกนั\โดยรายข้อมีความแตกตา่งกนั\1\ข้อ\ได้แก่\การให้นกัท่องเท่ียวดแูล
บตุรหลานอยา่งใกล้ชิดขณะทอ่งเท่ียว 
 

5.2.9  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
        ระดับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะ 
        เดนิทางมาท่อง เที่ยวยังแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามรูปแบบ 
        การเดนิทาง 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง พบว่า เม่ือการเปรียบเทียบรายข้อพบว่ามีความ
แตกตา่งกนั จ านวน 1 รายการ ได้แก่ ป้ายบอกทิศทางท่ีมีความชดัเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยั
ของผู้ใด 
 

5.2.10  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้  
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ 
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัรายด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้าท่ี มี
ความแตกตา่งกนั ส่วนการเปรียบเทียบรายข้อพบว่ามีความแตกตา่งกนั จ านวน 7 รายการได้แก่ 
ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนทางเข้าในยามค ่าคืน กฎข้อบงัคบัข้อควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ี
เผยแพร่อย่างชดัเจน ความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ การให้บริการเสือ้ชชีูพ ชดุอปุกรณ์ในการ
ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ เจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆ หรือจดุท่ีล่อแหลมตอ่ภยัอนัตราย 
ทีมงานในการกู้ ภัยเม่ือเกิดเหตุร้ายหรือภัยธรรมชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับ ทัศนาวลัย ตนัติเอกรัตน์
(2554: 96) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการควบคมุดแูลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและความภักดีของนักท่องเท่ียวในจังหวัดตรัง ซึ่งพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกันมี
ความพึงพอใจในการควบคมุความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในจงัหวดัตรัง แตกตา่งกนั โดย 
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เฉพาะในด้านอบุตัิเหต ุซึ่งเพศหญิงมีความพึงพอใจในการควบคมุดแูลความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินในจงัหวดัตรังมากกวา่เพศชาย 

 
5.2.11  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ 
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ 
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาย ุพบว่าความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย 
ในภาพรวม มีความแตกตา่งกนั และเม่ือเปรียบเทียบเป็นปัจจยัรายด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเท่ียว 
ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และ ด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกตา่งกัน ส่วนการเปรียบ 
เทียบเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั มีความแตกตา่งกนั 
จ านวน 20 รายการ ได้แก่ ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ ความสะอาดถกู
สขุอนามยัในตวัห้องน า้สาธารณะ ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุ
ท่ีอาจเกิดอันตรายต่างๆ สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม ถังขยะท่ีมีฝาปิด
มิดชิด สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหนว่ยงานของรัฐ ความปลอดภยัของร้านค้าท่ี
มีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ เจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุ
ตา่งๆ หรือจุดท่ีล่อแหลมต่อภยัอนัตราย เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที 
และทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกบั ทศันาวลยั ตนัติเอกรัตน์
(2554: 96-97) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองความพึงพอใจในการควบคมุดแูลความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินและความภักดีของนักท่องเท่ียวในจังหวัดตรัง ได้พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีอายุต่างกันมี
ความพึงพอใจในการควบคมุความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในจงัหวดัตรังแตกต่างกัน  โดย
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 25 ปี มีความพงึพอใจมากกวา่กลุม่ท่ีมีอายชุว่งอ่ืนๆ 

 
5.2.12  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ 
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน 
          ระดับการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
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ตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านระดบัการศกึษา พบว่าความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความ
ปลอดภยั เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบวา่ ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั 
มีความแตกตา่งกนั จ านวน 3 รายการ ได้แก่ ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ ชดุ
อปุกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ และเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม ซึ่งมี
ความไม่สอดคล้องกบั ทศันาวลยั ตนัติเอกรัตน์ (2554: 98) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองความพึงพอใจ
ในการควบคมุดแูลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินและความภักดีของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดั
ตรัง โดยพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีความพึงพอใจตอ่การควบคมุความปลอด 
ภยัในชีวิตและทรัพย์สินในจงัหวดัตรังไมแ่ตกตา่งกนั 

 
5.2.13  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ 
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านอาชีพ  
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพสว่นบคุคลด้านอาชีพ พบว่าความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั 
เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั มีความ
แตกต่างกนั จ านวน 4 รายการ ได้แก่ สิ่งปลูกสร้างท่ีมัน่คงแข็งแรงปลอดภัยต่อการใช้งาน ศนูย์ 
บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล เจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศ
ก่อนเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที ซึ่งสอดคล้องกบั ทศันาวลยั 
ตนัติเอกรัตน์ (2554: 97) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองความพึงพอใจในการควบคมุดแูลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินและความภักดีของนักท่องเท่ียวในจังหวัดตรัง โดยพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมี
อาชีพต่างกันมีความพึงพอใจในการควบคุมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในจังหวัดตรัง
แตกตา่งกนั โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มท่ีมีอาชีพ
อ่ืนๆ  

 
5.2.14  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ 
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้าน 
          รายได้ต่อเดือน 
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ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบคุคลด้านรายได้ตอ่เดือน พบว่าความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความ
ปลอดภัย ในภาพรวม มีความแตกตา่งกนั  และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก และ ด้านเจ้าหน้าท่ี มีความแตกต่างกัน ส่วน
การเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั มีความ
แตกตา่งกัน จ านวน 22 รายการ ได้แก่ ความสะอาดถูกสุขอนามยัในตวัห้องน า้สาธารณะ ความ
ปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการ ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ แผนท่ีแสดงท่ีตัง้
ของสิ่งต่างๆ สิ่งก่อสร้างเพ่ือรักษาความปลอดภัยในจุดท่ีล่อแหลม ระบบส่ือสารสาธารณะ ศนูย์  
บริการข้อมลูหรือหนว่ยรับแจ้งเหต ุศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐม
พยาบาล หมวกนิรภัย การให้บริการเสือ้ชูชีพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชุดปฐม
พยาบาลเข้าไปในถ า้ ชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตุร้ายเกิดขึน้ สัญลกัษณ์หรือตรารับรอง
ความปลอดภยัจากหน่วยงานของรัฐ ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม ความ
ปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถูกสขุลกัษณะ เจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม 
เจ้าหน้าท่ีประจ าในจุดต่างๆ หรือจุดท่ีล่อแหลมต่อภัยอันตราย เจ้าหน้าท่ีมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ี
สามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที ทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ และผู้น าชมมีไฟ
ส ารองในการเข้าถ า้  ซึ่งสอดคล้องกบั ทศันาวลยั ตนัติเอกรัตน์ (2554: 97-98) ท่ีได้ท าการศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความภักดีของ
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดัตรัง ซึ่งพบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจในการควบคมุ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินในจงัหวดัตรัง มีความแตกตา่งกนั ซึง่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต ่า
กวา่ 10,000 บาท มีความพงึพอใจมากกวา่กลุม่ท่ีมีรายได้สงูกวา่ 

 
5.2.15  ผลการวิเคราะห์ค่าสถติทิี่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
          ระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ 
          เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว จ าแนกตามรูปแบบการเดนิทาง 
ผลการวิเคราะห์คา่สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียระดบัความพึง

พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ท่องเท่ียวแล้ว จ าแนก
ตามรูปแบบการเดินทาง พบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ด้านร้าน 
อาหารหรือร้านขายของท่ีระลึกมีความแตกตา่งกนั ส่วนการเปรียบเทียบรายข้อ พบว่ามีความแตก 
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ตา่งกนัอยา่ง จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถ ความมิดชิดและปลอด 
ภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ หมวกนิรภยั การให้บริการเสือ้ชชีูพ การเตรียมพร้อมของผู้น าชม
ในการพกพาชุดปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ ชุดอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ 
สญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้า
ในราคาท่ีเหมาะสม ความปลอดภัยของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถกูสุขลกัษณะ มีเจ้าหน้าท่ีในการ
ปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัท่วงที ซึ่งพบว่าไม่
สอดคล้องกบังานวิจยัของผู้ใด 

 
5.2.16  ผลการวิเคราะห์เนือ้หา ที่ได้จากการสัมภาษณ์สภาพปัญหาความปลอด  
          ภัยที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน และวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัตเิพื่อให้ 
          นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 

5.2.16.1  ปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียวจากข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียว 
กับปัญหาด้านความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ สามารถสรุปปัญหาได้ว่า นกัท่อง 
เท่ียวบางคนไม่เช่ือฟังและไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าของคนพายเรือ การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
แหลง่ทอ่งเท่ียวผา่นส่ือ เชน่ การเตรียมตวัก่อนมาเท่ียว ข้อควรปฏิบตัิส าหรับนกัท่องเท่ียวยงัมีน้อย 
นกัทอ่งเท่ียวใสเ่สือ้ผ้าไมม่ิดชิดจงึได้รับอนัตรายเชน่ มีรอยขีดข่วนจากหินย้อย หรือจากการครูดกบั
ผนงัถ า้ นกัทอ่งเท่ียวไมท่ราบลว่งหน้าถึงการแตง่กายท่ีเหมาะสมก่อนมาเท่ียว จึงได้รับการบาดเจ็บ
กลบัไป ชอ่งทางการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูให้นกัทอ่งเท่ียวทราบมีผา่นทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว
เท่านัน้  และส าหรับวิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในปัจจยั
ด้านนกัท่องเท่ียว สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ควรประชาสมัพนัธ์นกัท่องเท่ียวถึงข้อควรปฏิบตัิ กฎ
ข้อบงัคบัผ่านทางโบรชวัร์ และเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ เน้นเร่ืองการประชา 
สมัพนัธ์เร่ืองการเตรียมตวั การแตง่กาย การเช่ือฟังและปฏิบตัิตามค าแนะน าของคนพายเรืออย่าง
เคร่งครัด เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวทราบลว่งหน้า มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูให้แก่นกัท่องเท่ียว ผ่านทาง
เฟสบุ๊คซึง่เหมาะสมกบัคนรุ่นใหม่ และแจ้งข้อมลูให้ทราบเร่ืองการก าหนดอายผุู้ ท่ีจะเข้าชมว่าหาก
อายตุ ่ากวา่ 9 ขวบและผู้สงูอายท่ีุร่างกายไม่แข็งแรงไม่ควรเข้าไปในถ า้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยในปัจจยั
ด้านความปลอดภัยท่ีมาจากนกัท่องเท่ียว ในปัจจุบนัยงัไม่ได้รับความร่วมมือท่ีดีพอจากนกัท่อง 
เท่ียว ในการสร้างให้เกิดความปลอดภัยให้เกิดขึน้ในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบกับการดแูลความ
ปลอดภยัของผู้ดแูลแหล่งท่องเท่ียวในประเด็นด้านนกัท่องเท่ียวอาจจะยงัไม่เพียงพอ จึงมีปัญหา
เหล่านีเ้กิดขึน้ซึ่งควรได้รับการแก้ไขให้ดีขึน้ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการจดัการมาตรการด้านนกั 
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ท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับ นุชรีย์ แสงสว่าง (2549: 80) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองการปฏิบตัิของ
เจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติ ท่ีได้สอบถามเจ้าหน้าท่ีอทุยานแห่ง  
ชาต ิพบวา่มีปัญหาอปุสรรคท่ีผู้มาเยือนไมเ่ช่ือฟังค าตกัเตือน ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อห้ามตา่งๆ ไม่ให้
ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีอทุยานแห่งชาติเช่นเล่นดนตรีเสียงดงัใช้อ านาจข่มขู่ และสอด คล้องกบั 
รัตนา ลกัขณาวรกลุ (2554: 74 -118) ท่ีมีแนวคิดส าหรับการพฒันาถ า้เพ่ือสู่มาตรฐานว่า ควรจะมี
การพิจารณาด าเนินการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียวในการเข้าชมถ า้และมีการจัดท าระบบส่ือ
ความหมาย รวมถึงมีแนวคิดเก่ียวกับเสือ้ผ้าท่ีนักท่องเท่ียวจะสวมใส่ในการเข้าชมถ า้ว่าเป็นสิ่ง
ส าคญั เพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เพ่ือท่ีจะช่วยป้องกันการขีดข่วนจากหินท่ีมีความแหลมคม 
ซึง่ต้องเป็นกางเกงขายาว และเสือ้แขนยาว และมีน า้หนกัเบา และแห้งเร็ว และมีแนวคิดถึงการใช้
ส่ือเพ่ือให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวในรูปแบบตา่งๆ ว่ามีทัง้ วีดีทศัน์ เทป การใช้แสง สี เสียง การใช้
ภาพสามมิติ หรือส่ืออีกประเภทหนึ่งคือ คู่มือในการน าชม โปสการ์ด แผ่นพับ ใบปลิว และสมุด
ภาพท่ีเก่ียวกบัถ า้ 

5.2.16.2  ปัจจัยด้านการคมนาคม จากข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
เก่ียวกบัปัญหาด้านความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านการคมนาคม สามารถสรุป
ปัญหาได้วา่ ไมมี่ป้ายบอกระยะทางก่อนถึงแหล่งท่องเท่ียวท าให้นกัท่องเท่ียวขบัเลยทางเข้าแหล่ง
ท่องเท่ียว ป้ายยงัมีขนาดเล็กไม่ชดัเจน ควรปรับให้มีขนาดใหญ่ขึน้ หลอดไฟให้แสงสว่างบนท้อง
ถนนตดิบ้างไมต่ดิบ้าง และปัญหาไมมี่รถประจ าทางในแหล่งท่องเท่ียว และส าหรับวิธีการหรือแนว
ทางการปฏิบตัิเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภัยในปัจจยัด้านการคมนาคม สามารถสรุปแนว 
ทางได้ว่า ในระยะทางก่อนถึงแหล่งท่องเท่ียวผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอยากให้มีการจดัท าป้ายบอกระยะ
ก่อนถึงแหล่งท่องเท่ียว ส าหรับป้ายตรงบริเวณทางเข้าควรปรับป้ายให้มีขนาดใหญ่ขึน้ๆ จะได้
มองเห็นได้ชดัเจน เพ่ือนกัท่องเท่ียวจะได้ทราบว่าถึงทางเข้าแล้ว และเร่ืองของหลอดไฟท่ีให้แสง
สว่างยามค ่าคืนควรปรับปรุงซ่อมแซมหลอดท่ีเสียหายช ารุด เพ่ือแสงสว่างบนท้องถนน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบั ชนะการณ์ ออสวุรรณ (2548: 117) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองความต้องการของนกัท่อง  
เท่ียวต่อการบริหารจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหวัหิน ท่ีพบว่านกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งประเทศมีความต้องการตอ่การบริหารจดัการอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวหวัหิน ด้านบริการ
ขัน้พืน้ฐานและสาธารณูปโภคมากท่ีสดุคือ ต้องการให้หวัหินพฒันาเก่ียวกบัการจดัระบบจราจร มี
ป้ายบอกทางมีสญัญาณจราจร ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการจดัการดแูลแหล่งท่องเท่ียวในด้านการ
คมนาคมในปัจจบุนั ยงัไม่มีประสิทธิภาพท่ีดีพอ จึงท าให้พบปัญหาท่ียงัต้องได้รับการแก้ไขอยู่ จึง
ควรปรับปรุงตามแนวทางดงักลา่วเพ่ือชว่ยให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัมากขึน้ ซึ่งมีความสอด 

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=YB08F27531532.9642&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&ri=2&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
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คล้องกับ เดชา บญุค า้ และคณะ (2528: 96-97) ท่ีได้กล่าวถึงป้ายว่าควรมีลกัษณะใจความท่ีไม่
สับสน ง่ายในการเข้าใจ และกระชับ ขนาดของตวัหนังสือควรสัมพันธ์กับขนาดของป้าย ป้าย
ส าหรับคนท่ีอยู่บนรถยนต์ต้องมีขนาดป้ายและขนาดตวัหนังสือท่ีใหญ่กว่าป้ายของคนเดินเท้า 
เพราะรถแลน่ด้วยความเร็วสงูกวา่ 

5.2.16.3  ปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียวจากข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
เก่ียวกับปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านแหล่งท่องเท่ียว สามารถ
สรุปปัญหาได้วา่ ห้องน า้ยงัมีน้อย ไมเ่พียงพอ มีปัญหาเร่ืองกลิ่น ความสะอาด มีคนดแูลเร่ืองความ
สะอาดของห้องน า้น้อย หลอดไฟในถ า้ใช้มานานจงึท าให้มีหลอดไฟท่ีเสียเยอะและหลอดไฟท่ีเสียมี
การเข้าซ่อมท่ีล่าช้า ไม่มีฝาปิดถังขยะท่ีมิดชิด ป้ายเตือนต่างๆ ยงัมีจ านวนน้อยและแสดงข้อมูล
ต่างๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียวเป็นภาษาไทยเกือบทัง้หมด ไม่มีป้ายภาษาองักฤษ ภาษาจีนส าหรับ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ควรให้บริการเสือ้ชูชีพเพราะน า้ในถ า้ลึก คนพายเรือยงัไม่มีอุปกรณ์ปฐม
พยาบาล โทรศพัท์สาธารณะช ารุดทรุดโทรม ไม่มีราวจบัในระหว่างขึน้ลงเรือในถ า้ ไม่มีสญัลกัษณ์
ท่ีบง่บอกให้ทราบว่าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบเป็นหน่วยรับแจ้งเหต ุนกัท่องเท่ียว
จอดรถไว้ริมถนนเป็นอนัตราย สายไฟในถ า้ระเกะระกะห้อยลงมาต ่าเป็นอนัตราย ศาลาท่ีนัง่พัก
ช ารุด ภายในถ า้บางจดุล่ืน และเป็นหลมุเป็นบอ่ และส าหรับวิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือให้
นกัทอ่งเท่ียวมีความปลอดภยัในปัจจยัด้านแหลง่ทอ่งเท่ียว สามารถสรุปแนวทางได้ว่าผู้ มีส่วนเก่ียว 
ข้องอยากให้เพิ่มจ านวนห้องน า้ มีเจ้าหน้าท่ีหมั่นดูแลตรวจสอบห้องน า้ การเสนอให้มีโทรศพัท์
สาธารณะ เพิ่มจ านวนท่ีนั่งพักเป็นจุดหลบฝน การไม่ควรน าหมวกนิรภัยมาใช้เพราะเป็นการ
ท าลายธรรมชาตแิละไมส่ะดวกก็การนัง่เรือ การเพิ่มป้ายเตือนให้มีจ านวนเยอะขึน้ เพิ่มป้ายให้มี 3 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน และองักฤษ การเสนอแนะให้ใช้และไม่ควรใช้เสือ้ชูชีพ การพกพาชุด
ปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ การมีชุดปฐมพยาบาลประจ าไว้ท่ีท่าเรือ การจดัการให้ถังขยะมีฝาปิด
เพ่ือป้องกันลิงและสุนัขมาคุ้ ยกระจายเชือ้โรค การล้างถังขยะเพ่ือลดเชือ้โรค การแนะน าให้
นกัท่องเท่ียวจอดรถไว้กบัเอกชนในกรณีท่ีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ การเสนอให้เอกชนมาจดัการดแูล
ห้องน า้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ การประชาสมัพนัธ์ให้นกัท่องเท่ียวทราบว่าจุดรับ
แจ้งเหตแุละจุดบริการข้อมลูอยู่ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ มีการสร้างราวจบั
ในถ า้ การเพิ่มแสงสว่างในจุดท่ีเส่ียงต่ออนัตรายภายในถ า้ ปรับปรุงเว็ปไซต์ให้มีกฎข้อบงัคบั ข้อ
ควรปฏิบตัสิ าหรับนกัทอ่งเท่ียว การด าเนินการเก็บสายไฟให้เรียบร้อย โดยเก็บให้อยู่พ้นน า้ จดัการ
ซอ่มแซมศาลาท่ีช ารุด การให้องค์การบริหารส่วนต าบลซือ้ท่ีดินเพิ่มเพ่ือท าท่ีจอดรถ ทัง้นีอ้าจเน่ือง
ด้วยการจดัการดแูลความปลอดภยัเก่ียวกบัปัจจยัในด้านแหล่งท่องเท่ียวยงัไม่มีความพร้อมท่ีดีพอ 
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จึงท าให้ยงัมีปัญหาท่ีต้องด าเนินการเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั เดชา บญุค า้ และคณะ 
(2528: 2-90) ท่ีได้กล่าวถึงสภาพปัญหาด้านอบุตัิเหตท่ีุอาจจะเกิดขึน้ในแหล่งท่องเท่ียวถ า้ได้แก่ 
การล่ืนล้ม จากปัญหาทางเดนิท่ีไมส่ะดวก การตกจากท่ีสงู เน่ืองจากการล่ืนไถลไม่เห็นทาง ซึ่งอาจ
เป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้ และได้กลา่วถึงสภาพปัญหาด้านกายภาพว่า เก่ียวกบัการจดับริเวณเพ่ือ
รองรับกิจกรรมตา่งๆ ของนกัทอ่งเท่ียว เช่น ไม่มีการเตรียมพืน้ท่ีส าหรับพกัผ่อนหรือส่วนพกัเหน่ือย
ส าหรับนกัทอ่งเท่ียว การขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวก ขนาดป้ายแนะน า และป้ายเตือนตา่งๆ 
ท่ีอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสวัสดิภาพแก่นักท่อง  เท่ียวได้ และการให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว
เน่ืองจากการพัฒนาพืน้ท่ีให้เป็นบริเวณท่องเท่ียวจ าเป็นท่ีจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
เพียงพอ การมีระบบการก าจดัขยะท่ีไมไ่ด้รับการวางแผนท่ีดีผลเสียท่ีจะเกิดขึน้คือกลิ่น แมลงตา่งๆ 
มด แมลงสาบ และไขข่องแมลงเหลา่นีร้วมทัง้สตัว์ตา่งๆ อาจจะเป็นพาหะของน าโรค หรือเป็นท่ีอยู่
อาศยัของสตัว์เลือ้ยคลานได้ และสอดคล้องกบั รัตนา ลกัขณาวรกลุ (2554: 75-143) ท่ีมีแนวคิด
เก่ียวกับความปลอดภัยแก่ผู้ เข้าชมว่า ถ้าหากทางเดินไม่สะดวก บนัไดล่ืน ดวงไฟแตก อาจเป็น
สาเหตใุห้เกิดอุบตัิเหตไุด้ โดยท่ีการท่องเท่ียวถ า้เพ่ือการผจญภัย จะต้องมีอุปกรณ์เฉพาะเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัย เช่น หมวกส าหรับกันกระแทก สนบัเข่า สนบัมือ และใส่เสือ้ผ้าเฉพาะ และมี
แนวคิดว่าการติดตัง้ไฟภายในถ า้เพ่ือการท่องเท่ียวนัน้ ก็เพ่ือเป็นการน าทางนกัท่องเท่ียว เพ่ือดแูล
ความสะดวก ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว เพ่ือเชือ้เชิญนักท่องเท่ียวไม่ให้เกิดความรู้สึก
หวาดกลวัต่อความมืด และสตัว์ร้าย และถ า้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวแบบผจญภัย จะต้องมี
ทัง้ป้ายภาษาไทย และภาษาองักฤษติดตัง้อยู่ โดยมีการแนะน านกัท่องเท่ียวว่าสามารถหลีกเล่ียง
ไมใ่ห้เกิดอนัตรายได้อยา่งไร  

5.2.16.4  ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึกจากข้อมลูการสมัภาษณ์
ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเก่ียวกบัปัญหาด้านความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านร้านอาหาร
หรือร้านขายของท่ีระลึก สามารถสรุปปัญหาได้ว่า ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ให้ข้อมูลถึงปัญหาความ
สะอาดของร้านค้าท่ียงัต้องปรับปรุงการดแูลการแตง่กายของผู้ ค้าให้มีความสะอาด ตรารับรองคณุ 
ภาพความปลอดภัยของอาหารทุกร้านตอนนีย้งัไม่มี และอยากให้มีเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้ความ
นกัทอ่งเท่ียว มีระบบการก าจดัน า้เสียและของเสียจากร้านอยา่งถกูวิธีไมเ่ททิง้เร่ียราด และมีปัญหา
การไม่แสดงป้ายราคา และส าหรับวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้นักท่องเท่ียวมีความ
ปลอดภยัในปัจจยัด้านร้านค้าหรือร้านขายของท่ีละลึก สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ควรให้ร้านค้ามี
ตรารับรองความปลอดภยั เพ่ือสร้างให้เกิดความมัน่ใจแก่นกัท่องเท่ียว การดแูลเร่ืองราคาขายให้มี
ความเหมาะสม การปรับปรุงความสะอาดของร้านค้า การแตง่กาย การก าจดัน า้เสียของร้าน และ
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การแสดงป้ายราคาสินค้าท่ีจ าหน่าย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ และคณะ 
(2548: 6) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจด้านความ
ปลอดภัยของชาวตา่งประเทศในงานถนนคนเดินในจงัหวดัเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าสาเหตใุนการเลือก
บริโภคของชาวตา่งประเทศสว่นใหญ่ได้มีการพิจารณาจากความปลอดภยัเป็นส าคญั ได้แก่ ความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ การจดัวางอาหาร การแต่งกายของผู้สมัผสัอาหาร และผู้ ท่ีให้บริการ 
และพฤติกรรมการปฏิบตัิตวัของผู้สมัผสัอาหารและผู้ ท่ีให้บริการ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยปัญหาความ
ปลอดภัยท่ีเกิดจากปัจจยัด้านร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกภายในแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขา
กอบนัน้ ยังมีปัญหาท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยู่  และเพ่ือให้การแก้ไขปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีเสนอแนวทางดงักล่าวเพ่ือเป็นมาตรการท่ีจะก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
นกัท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัมากยิ่งขึน้ ซึ่งมีความสอดคล้องกบัเดชา บญุค า้ และคณะ 
(2528: 2) ท่ีได้กล่าวถึงปัญหาความสกปรกจากร้านค้าภายในแหล่งท่องเท่ียวว่า มีปัญหาท่ีเกิด
จากขยะและน า้เสียท่ีได้จากการปรุงอาหารและล้างภาชนะ และสอดคล้องกบั รัตนา ลกัขณาวรกลุ 
(2554: 67) ท่ีมีแนวคิดส าหรับการก าจดัขยะระบบบ าบดัน า้เสีย ว่าการบ าบดัน า้เสียควรใช้บ่อ
เกรอะ บอ่กรอง บอ่ซมึ และส าหรับร้าน อาหารจะต้องมีบอ่ดกัไขมนั  

5.1.16.5  ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ีจากข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกบั
ปัญหาด้านความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ ด้านเจ้าหน้าท่ี สามารถสรุปปัญหาได้ว่า 
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ีว่า ควรมีการปฐมนิเทศเพ่ือให้นักท่อง 
เท่ียวมีความรู้ความเข้าใจก่อนลงเรือเท่ียวชมถ า้ และส าหรับวิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือให้
นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัในปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี สามารถสรุปแนวทางได้ว่า ให้เจ้าหน้าท่ีให้
ค าแนะน าก่อนลงเรือไปชมภายในถ า้ การตรวจสอบก่ิงไม้ท่ีอาจผุพังหล่นลงมาเป็นอันตรายต่อ
นกัท่องเท่ียวได้ และการอบรมด้านภาษาให้แก่คนพายเรือ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ชนะการณ์  
ออสวุรรณ (2548: 109) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองความต้องการของนกัท่องเท่ียวตอ่การบริหารจดัการ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหัวหิน ท่ีพบว่านักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความ
ต้องการตอ่การบริหารจดัการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหวัหิน เก่ียวกับคุณลกัษณะของบุคลากร
มากท่ีสุด คือ ต้องการให้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในคุณลักษณะด้านความ 
สามารถในด้านภาษาองักฤษและภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยปัญหาความปลอดภยั
ท่ีเกิดจากปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี ยงัมีจดุท่ียงับกพร่องหรือต้องปรับปรุงแก้ไขให้เ ป็นไปในทางท่ีดีขึน้ 
จงึได้มีการเสนอแนะแนวทางดงักลา่วเพ่ือให้ปัญหาความไม่ปลอดภยัท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีลดลง ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับ รัตนา ลกัขณาวรกุล (2554: 115) ท่ีได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบตัิเพ่ือให้เกิด
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ประสบการณ์แก่นกัท่องเท่ียวว่า จะต้องมีการบริการข้อมลูให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีถกูต้อง แตไ่ม่ควร
ท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง และควรให้ข้อมูลก่อนการเดินทาง 
เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวลดกิจกรรมท่ีไมพ่งึปรารถนาลง และสอดคล้องกบั ราณี อิสิชยักลุ (2544: 227) 
ท่ีได้ให้แนวคิดเก่ียวการปฐมนิเทศนกัท่องเท่ียวว่า การปฐมนิเทศแก่นกัท่องเท่ียวก่อนการเข้าชม
แหล่งท่องเท่ียว เป็นไปเพ่ือชีแ้จงให้ทราบถึงสาเหตุของความไม่ปลอดภัย  รวมถึงแนวทางการ
ป้องกนั ซึง่อาจจดัในรูปของการบรรยาย จดันิทรรศการ หรือแจกแผน่พบั 

 
5.2.17  มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ของแหล่งท่องเที่ยว ถ า้เล 
          เขากอบ จังหวัดตรัง 

5.2.17.1  ปัจจยัด้านนกัท่องเท่ียว ควรปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และเนือ้หาในโบรชวัร์ โดยการเพิ่มเนือ้หารายละเอียดในเชิงเชิญชวนให้นกัท่องเท่ียวปฏิบตัิ
ตามเพื่อไมใ่ห้ดเูป็นการบงัคบั และนกัท่องเท่ียวจะได้ไม่รู้สึกอึดอดั เก่ียวกบัข้อมลูการเดินทาง การ
เตรียมตวัท่ีดีก่อนมาเท่ียว เช่น  สวมใส่เสือ้ผ้าท่ีรัดกมุ ควรเป็นเสือ้แขนยาว กางเกงขายาว สวมใส่
รองเท้าประเภทหุ้มหรือหุ้มข้อท่ีไม่อุ้มน า้ และมีดอกยางเพ่ือช่วยในการยึดเกาะ ไม่ให้ล่ืนล้มได้ง่าย
ในขณะเดิน มีเป้หรือกระเป๋ากันน า้ในกรณีท่ีต้องการน าของมีค่าติดตวัเข้าไปในถ า้เช่น โทรศพัท์  
มือถือ กล้องถ่ายรูปเพ่ือป้องกนัทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียวได้รับความเสียหาย และการเชิญชวนให้
ปฏิบตัติามกฎหรือค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี และคนพายเรืออย่างเคร่งครัด เพ่ือความปลอดภยัของ
ตวันกัท่องเท่ียวเองนอกจากนีค้วรประชาสมัพนัธ์ถึงอายขุองนกัท่องเท่ียวไม่ควรต ่ากว่า 9 ปี เพ่ือ
ความสะดวกในการดแูลความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ีในการพายเรือเข้าไป เน่ืองจากเด็กท่ีเล็กๆ
มกัจะตกใจและหวาดกลวัได้ง่าย รวมถึงการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั คนชราท่ีมีสขุภาพร่างกายไม่
คอ่ยแข็งแรง หรือผู้ ท่ีมีโรคประจ าตวัเช่น โรคหวัใจ โรคหอบหืด เป็นต้น ว่าไม่ควรเข้าไปในถ า้เน่ือง  
จากภายในถ า้มีอากาศเบาบาง นกัท่องเท่ียวจะรู้สึกอึดอดั และเหน่ือยง่าย อีกทัง้ยงัต้องก้มๆ เงยๆ 
บ่อยๆ จึงไม่เหมาะกับบุคคลเหล่านี ้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยระบบการประชาสมัพันธ์ของแหล่งท่อง 
เท่ียวยงัไม่ดีเท่าท่ีควร จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนีใ้ห้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ เชาวลิต สมพงศ์เจริญและคณะ (2553: 64) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตแนวชายแดนด้านจงัหวดัราชบรีุ ตอ่การพฒันามาตรการความ
ปลอดภัยให้แก่นกัท่องเท่ียว ท่ีพบว่าควรมีการปรับปรุงมาตรการการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ด้าน
ความปลอดภัยผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต แผ่นพบั ใบปลิว เอกสารเก่ียวกับแนะน าการ
ท่องเท่ียว และสอดคล้องกับ รัตนา ลกัขณาวรกุล (2554: 123-124) ท่ีมีแนวคิดว่าการเตรียมตวั

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=YB08F27531532.9642&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&ri=2&aspect=basic&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb
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ของนกัทอ่งเท่ียวควรสวมใสเ่สือ้ท่ีต้องรัดกมุ เป็นเสือ้แขนยาว และกางเกงขายาว สวมรองเท้าท่ีหุ้ม
ส้นหรือหุ้มข้อท่ีไม่อุ้ มน า้ มีดอกยางท่ีพอจะเกาะพืน้ไม่ท าให้ล่ืน มีเป้สะพายหลังแบบกันน า้ท่ีมี
ขนาดพอเหมาะ เพ่ือความคล่องตวัในการเดินทาง และมีแนวคิดว่าข้อปฏิบตัิในการเข้าถ า้ว่าควร
ปฏิบตัติามกฎท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า และ 

5.2.17.2  ปัจจยัด้านการคมนาคม ควรมีช่องทางประสานงานกบัผู้ประกอบการ
รถโดยสาร หรือหรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง อาจจะมาประจ าอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวหรือให้สามารถ
โทรศพัท์ตดิตอ่ขอใช้บริการให้เข้ามารับในแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือไปส่งยงัสถานท่ีตา่งๆ ท่ีนกัท่องเท่ียว
ประสงค์จะเดินทางไปได้ เพ่ือส าหรับกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวด้วยตวัเอง และไม่มี
รถสว่นตวัมา สว่นเร่ืองป้ายควรจดัท าป้ายก่อนถึงทางเข้า 500 เมตร 1 ป้าย และ 100 เมตร 1 ป้าย
เพ่ือช่วยให้นกัท่องเท่ียวได้ทราบล่วงหน้าและจะได้ชะลอรถตัง้แตก่่อนถึง  และปรับขนาดป้ายตรง
บริเวณทางเข้าให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วย นกัท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เดินทางมาโดยรถส่วนตวั
หรือมากับคณะทวัร์ อาจมีปัญหาเก่ียวกับการเดินทางเข้า-ออกจากแหล่งท่องเท่ียวจึงควรมีแนว 
ทางท่ีดีในการดแูลเร่ืองดงักล่าว ประกอบกับเร่ืองป้ายท่ีมีขนาดและจ านวนท่ีเหมาะสม จะเป็นสิ่ง 
จ าเป็นในการบอกระยะทาง และบอกวา่ถึงแหลง่ทอ่งเท่ียวหรือยงั ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถ
มองเห็นได้ชดัตัง้แตร่ะยะไกลๆ ไม่ต้องเบรคหรือหยดุรถในระยะประชิด และจะได้ไม่ขบัรถเลยทาง 
เข้า ท าให้นกัท่องเท่ียวต้องเสียเวลา และไม่ต้องขบัหาทางเข้าให้วุ่นวาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
พจัน์พิตตา ศรีสมพงษ์ (2551: 299-300) ท่ีได้อธิบายถึงปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้เกิดความปลอดภยัแก่
นกัทอ่งเท่ียว ไว้ว่าสถานท่ีท่องเท่ียว ควรมีระบบท่ีช่วยอ านวยความปลอดภยั มีป้ายบอกทาง ป้าย
ส่ือความหมายท่ีมีความชดัเจนและสอดคล้องกบั เดชา บญุค า้ และคณะ (2537: 27-155) ท่ีกล่าว
ไว้ว่าเพ่ือสร้างความปลอดภยัให้แก่นกัท่อง เท่ียวท่ีมาเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวประเภทถ า้ จะต้องมี
การด าเนินการเก่ียวกับป้ายบอกทางว่า ในกรณีของป้ายบอกทาง ควรวางในต าแหน่งใกล้กับ
บริเวณทางแยกและควรมีระยะทางก าหนดไว้ด้วย และต าแหนง่ท่ีวางควรเดน่ชดัไมถ่กูบดบงั 

5.1.17.3  ปัจจยัด้านแหลง่ทอ่งเท่ียว ในกรณีท่ีลานจอดรถของทางองค์การบริหาร
สว่นต าบลเขากอบเตม็แล้ว เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลเร่ืองการจดัรถ ควรแนะน านกัท่องเท่ียวให้ไปใช้บริการ
สถานท่ีจอดรถของเอกชนท่ีอยูข้่างๆ เพ่ือป้องกนัมิให้นกัท่องเท่ียวน ารถไปจอดไว้ริมถนนซึ่งอาจท า
ให้รถของนกัท่องเท่ียวเกิดการเฉ่ียวชนจากรถท่ีก าลงัวิ่งอยู่บนถนนได้ เน่ืองจากถนนมีความแคบ 
ควรดแูลปรับปรุงเร่ืองความสะอาด และปัญหาเร่ืองกลิ่นของห้องน า้เพิ่มเติม โดยการเพิ่มจ านวน
ผู้ดแูลห้องน า้ให้เยอะขึน้ และผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกันเข้าไปท าความสะอาดให้บอ่ยมากขึน้ รวม 
ถึงการด าเนินการรีบซ่อมแซมห้องน า้ให้เสร็จโดยเร็วเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวสามารถมีห้องน า้ใช้อย่าง



268 
 
เพียงพอ ไม่ต้องรอนานถังขยะในห้องน า้ก็ควรมีฝาปิดเพ่ือป้องกันการส่งกลิ่นเหม็นและการ
แพร่กระจายของเชือ้โรค ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวปริมาณมากจ าเป็นท่ี
จะต้องดแูลเร่ืองเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับเดชา บุญค า้ และคณะ 
(2528: 2) ท่ีได้กล่าวถึงสภาพปัญหาเร่ืองจ านวนและมาตรฐานของสิ่งอ านวยความสะดวกว่า 
ปัญหาเหลา่นีม้กัจะพบได้ทัว่ๆ ไป ตามแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีตา่งๆ ซึง่แหลง่ทอ่งเท่ียวจ าเป็นจะต้องมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 

ควรเพิ่มป้ายเตือนในจดุท่ีเส่ียงตอ่อนัตรายให้มากขึน้ เชน่ ป้ายเตือนให้ระวงัศีรษะ 
พืน้ล่ืน บริเวณท่ีเป็นหลมุ เป็นบ่อ เป็นต้น เน่ืองจากการใช้หมวกกันกระแทกไม่สะดวกตอ่การเข้า
ชมถ า้ลกัษณะนี ้เพราะต้องนอนในเรือหมวกอาจไปเก่ียวติดกบัหิน  และเป็นการท าลายธรรมชาติ
นกัท่องเท่ียวอาจเดินไม่ระมดัระวงัท าให้หินย้อยท่ีสวยงามบนเพดานถ า้พงัเสียหาย จึงควรใช้ป้าย
เตือนให้นักท่องเท่ียวระมดัระวงัในจุดต่างๆ ด้วยตนเองแทน นอกจากนีค้วรปรับปรุงป้ายให้มีทัง้
ภาษาไทย และภาษาองักฤษเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวต่างชาติ  ทัง้นีอ้าจ
เน่ืองด้วยป้ายตา่งๆ มีความส าคญัท่ีจ าเป็นในการก่อให้เกิดการเตือนภยั และช่วยให้นกัท่องเท่ียว
ทราบข้อมลูท่ีส าคญัๆ เพ่ือจะได้ปฏิบตัติวัได้ถกูต้อง ซึง่มีความสอดคล้องกบั เชาวลิต สมพงศ์เจริญ
และคณะ (2553: 63) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตแนว
ชายแดนด้านจงัหวดัราชบรีุ ตอ่การพฒันามาตรการความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว ท่ีพบว่าควร
มีการปรับปรุงป้ายบอกลกัษณะของพืน้ท่ีเพ่ือความปลอดภยั เชน่ ทางล่ืน ทางลาดชนั 

ควรด าเนินการก่อสร้างให้มีราวจบับริเวณท่าเรือภายนอกถ า้ และภายในถ า้เพ่ือ
ชว่ยให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถประคองตวัในขณะลงเรือได้ และไม่เส่ียงตอ่การพลดัตกลงไปในน า้ซึ่ง 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยสภาพของท่าเรือโล่งๆ อาจไม่ปลอดภัยในการก้าวเท้าลงเรือ ซึ่งควรมีเคร่ืองท่ี
ช่วยประคอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับ เชาวลิต สมพงศ์เจริญและคณะ (2553: 63) ท่ีได้ท าการ 
ศกึษาเร่ืองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตแนวชายแดนด้านจงัหวดัราชบรีุ ตอ่การ
พฒันามาตรการความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว ท่ีพบว่าควรมีการปรับปรุงการสร้างสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือรักษาความปลอดภัยในจดุท่ีล่อแหลม เช่น การสร้างรัว้กัน้บริเวณหน้าผา หรือการสร้างบนัได
เพ่ือป้องกันการล่ืนไถล และสอดคล้องกับ เดชา บญุค า้ และคณะ (2528: 122) ท่ีได้กล่าวถึงราว
เกาะวา่เป็นเคร่ืองชว่ยในการสญัจรทางเท้าหากทางเท้านัน้มีการเปล่ียนระดบั มีความลาดชนั เป็น
ทางทางลาดหรือเป็นขัน้บนัได จงึต้องการราวเกาะเพื่อให้มีความมัน่คงเม่ือเดนิขึน้ลง 

ทางองค์การบริหารส่วนต าบลควรติดตอ่ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการติดตัง้โทรศพัท์
สาธารณะ มาด าเนินการติดตัง้โทรศัพท์สาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียว
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สามารถใช้ได้ในยามฉุกเฉิน ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยโทรศพัท์สาธารณะอาจมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ใน
การตดิตอ่ส่ือสารเม่ือยามจ าเป็น เช่น ในเวลานกัท่องเท่ียวเกิดการลืมโทรศพัท์ หรือแบตเตอร่ีหมด
จะสามารถมีช่องทางท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ เชาวลิต สมพงศ์เจริญ
และคณะ (2553: 63) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตแนว
ชายแดนด้านจงัหวดัราชบรีุ ตอ่การพฒันามาตรการความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว ท่ีพบว่าควร
มีการปรับปรุงระบบส่ือสารสาธารณะท่ีสะดวกและพร้อมใช้งาน 

ด าเนินการจัดเก็บสายไฟภายในถ า้ท่ี เกะกะ ห้อยลงมาต ่า ให้พ้นน า้ ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในท่ีสูง เพ่ือมิให้เป็นอนัตรายต่อนกัท่องเท่ียวท่ีเข้าไปเท่ียวชม และไม่ท า
ให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกหวาดกลวั ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วย หากมีการจัดเก็บสายไฟท่ีไม่ปลอดภัย ระบบ
กระแสไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเท่ียวได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ รัตนา ลักขณาวรกุล 
(2554: 144) ท่ีมีแนวคิดว่าแนวทางการเดินสายไฟว่า ควรวางในแนวทางท่ีไม่เปิดเผย หลบซ่อน
การมองเห็น ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของการไม่ก่อเกิดอนัตรายต่อคน และปราศจากมลภาวะทาง
สายตา ไมมี่สายไฟเกะกะไมเ่ป็นระเบียบ  

ตรวจเช็คหลอดไฟท่ีช ารุดเสียหาย แล้วด าเนินการซ่อมโดยเร็วให้สามารถใช้งาน
ได้ดงัเดมิ และเพิ่มเตมิหลอดไฟให้แสงสวา่งในจดุท่ีลอ่แหลมอนัตราย เพ่ือให้สามารถมองเห็นจดุท่ี
เป็นเส่ียงต่ออันตรายได้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยแสงสว่างมีความจ าเป็นเพ่ือช่วยในการมองเห็น และ
ช่วยให้การเดินทางเท่ียวถ า้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึน้หากมองเห็นสิ่งรอบๆ ตวั ซึ่งมีความสอด 
คล้องกบั เดชา บญุค า้ และคณะ (2528: 44) ท่ีกลา่วถึงจดุ ประสงค์ของการให้แสงสว่างภายในถ า้
วา่ สิ่งท่ีส าคญัคือ การน าทางให้แก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือดคูวามสะดวกและปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
เพ่ือไม่ให้นักท่องเท่ียวรู้สึกหวาดกลวัความมืด สตัว์ร้าย ซึ่งแสงสว่างท่ีต้องการจึงไม่มากนัก แต่
เพียงพอให้เห็นแสงสวา่งเพื่อการมองเห็น 

จดัหาถงัขยะท่ีมีฝาปิดมาใช้ และเป็นถงัขยะท่ีสามารถล็อคฝาปิดได้ เพ่ือป้องกัน 
ลมพดั และลิงหรือสนุขัมาคุ้ยเข่ียถงัขยะกระจายออก เพ่ือไมใ่ห้สง่กลิ่นเหม็น และป้องกนัโรคติดตอ่
และแมลงตา่งๆ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยถงัขยะท่ีมีฝาปิดจะช่วยป้องกนัเชือ้โรคท่ีจะแพร่กระจายออกมา
ภายนอก และป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจากสัตว์หรือแมลงท่ีไปตอมหรือคุ้ยเข่ียได้ ซึ่งมีความสอด 
คล้องกบั เดชา บญุค า้ และคณะ (2528: 91) ท่ีกล่าวถึงถงัขยะว่า ควรมีฝาปิดเพ่ือป้องกนัมิให้ลม
พดัพาขยะ ป้องกนัมิให้สตัว์ตา่งๆ มาคุ้ยถงัขยะ 

ควรจดัเตรียมชดุปฐมพยาบาลชดุเล็กๆ ท่ีบรรจใุนกระเป๋าพกพาให้แก่คนพายเรือ
ทกุล าไว้ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวอาจต้องการได้รับการปฐมพยาบาลเบือ้ง 
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ต้น และควรให้การฝึกอบรมในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่คนพายเรือ และเจ้าหน้าท่ีทุกคนเพ่ือ 
ให้ทกุคนมีทกัษะและความช านาญในด้านนี ้ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยชดุปฐมพยาบาลจะมีความส าคญั
อย่างยิ่งเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึน้ และการฝึกเจ้าหน้าท่ีจะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีมีความช านาญ และ
สามารถให้การช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวในเบือ้งต้นได้ทนัทีหากเกิดเหตอุนัตรายเกิดขึน้  ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบั เดชา บญุค า้ และคณะ (2528: 3-4) ท่ีได้กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้กบันกัท่องเท่ียวใน
ด้านสขุภาพของกทอ่งเท่ียว ท่ีเกิดจากอากาศไม่ดีภายในถ า้ เน่ืองจากถ า้บางถ า้มีอากาศถ่ายเทไม่
สะดวกโดยเฉพาะบริเวณลึกๆ ท่ีจะไม่ค่อยมีอากาศถ่ายเท อาจท าให้รู้สึกร้อนอบตวั  อึดอดั และ
ปัญหาความเหน่ือยล้า จากการมดุ ลอดท าให้เกิดการเหน็ดเหน่ือย ประกอบกบัปริมาณออกซิเจน
ท่ีน้อย จะเป็นปัญหากบัผู้ ท่ีสขุภาพไม่ดี จนอาจท าให้ร่างกายไม่สามารถรับได้ นอกจากนีอ้าจจะมี
อบุตัเิหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เชน่ การล่ืนล้ม การชนเฉ่ียวหินงอกหินย้อยหรือฝาผนงัถ า้ การตกจากท่ี
สงูเน่ืองจากการล่ืนไถล และสอดคล้องกบั รัตนา ลกัขณาวรกุล (2554: 119) ท่ีมีแนวคิดว่าผู้น า
เท่ียวจะต้องมีความรู้เบือ้งต้นท่ีจะจดัล าดบัความส าคญั และการตดัสินใจในการช่วยเหลือ โดย
ต้องทราบวิธีการช่วยเหลือคนท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงควรมีความรู้ในเร่ืองการปฐม
พยาบาล และสอดคล้องกบั ส านกัส่งเสริมการป้องกนัสาธารณภัย (ม.ป.ป.: 113) ท่ีได้ให้แนวคิด
เก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นไว้ว่า การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างทนัท่วงทีและเป็นไปด้วย
ความถกูต้อง จะเป็นผลให้ผู้บาดเจ็บรอดชีวิต และยงัลดการสูญเสียลงได้มาก การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นนัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ รู้หลักการ
ปฏิบัติท่ีถูกต้อง  และได้รับการฝึกฝนจนช านาญ จึงจะท าให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นเครือข่าย
ภายในพืน้ท่ี เพ่ือการระดมก าลงัและเพ่ือประสานความช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียวเม่ือเกิดอบุตัิภัย 
จากนัน้จัดเตรียมพิมพ์ป้ายปิดประกาศข้อมูลช่องทางการติดต่อประสานงาน เป็ นหมายเลข
โทรศพัท์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเครือข่ายความช่วยเหลือในพืน้ท่ี ท่ีจะสามารถติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น เบอร์หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เบอร์โรงพยาบาล เบอร์สถานีต ารวจ เบอร์หน่วยกู้ภัย
ฉกุเฉิน เป็นต้น นอกจากนีค้วรมีข้อมูลแนวทางปฏิบตัิเม่ือเกิดอุบตัิภัยและการให้ความช่วยเหลือ
นกัท่องเท่ียวแก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องทุกคนเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันและเป็นแนวทางปฏิบตัิ
หากเกิดเหตฉุุกเฉิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ จนัทกร ร่ืนรมย์ (2547: 64) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเทือกเขาพระ-เขาสูง 
อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์ ท่ีพบว่าควรจดัตัง้คณะท างานความไม่ปลอดภยั ท่ีอาจเกิดขึน้ 
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โดยมีรายช่ือพร้อมเบอร์โทรศพัท์ และจดัท าแผนการด าเนินงานตา่งๆ และมีการประสานงานตาม
ขัน้ตอนกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยการประสานงานกบัเครือข่าย
เพ่ือขอความร่วมมือท่ีดี จะเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาความปลอดภยัตา่งๆ ท่ี
อาจเกิดขึน้ได้ทกุเวลา ซึ่งจะช่วยให้การท างานในขณะเกิดเหตขุึน้จริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกบั รัตนา ลกัขณาวรกลุ (2554: 119) ท่ีมีแนวคิดว่าการตดัสินใจกรณีฉกุเฉิน 
จะต้องทราบว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉินจะเรียกหรือติดตอ่ทีมกู้ภยัได้อย่างไร และสอดคล้องกบั ราณี 
อิสิชยักลุ (2544: 227) ท่ีได้กล่าวถึงการป้องกนัการเกิดความไม่ปลอดภัยในอนาคตว่า สิ่งท่ีผู้ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องในสถานท่ีท่องเท่ียวควรร่วมมือกันด าเนินการ ได้แก่ การจดัตัง้คณะท างานในการ
จดัการวิกฤตการณ์ความไม่ปลอดภัย ท่ีอาจเกิดขึน้ และจัดท าบญัชีรายช่ือพร้อมเบอร์โทรศพัท์
ติดต่อของคณะท างาน จัดท าแผนด าเนินการต่างๆ เพ่ือท่ีจะป้องกันความไม่ปลอดภัย เช่น การ
จดัท าแผนระดมพลฉกุเฉิน จดัทีมเจ้าหน้าท่ีร่วมงานและตดิตัง้อปุกรณ์ใช้งานอปุกรณ์ท่ีจ าเป็น และ
มีการประสานงานตามขัน้ตอนต่างๆ กับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร องค์การบริหารสว่นต าบล เป็นต้น  

น าอุปกรณ์กระดานลอยน า้มาใช้ โดยกระดานลอยน า้จะมีขนาดกะทัดรัด และ
สามารถจดัวางในเรือได้ และสามารถใช้ช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวได้ในกรณีท่ีอาจเกิดอุบตัิเหตนุัก  
ท่องเท่ียวตกน า้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยการใช้เสือ้ชูชีพ ไม่เหมาะแก่สภาพการท่องเท่ียวท่ีเป็นแบบถ า้
ลอด ซึ่งอาจท าให้ตวัเสือ้ไปเก่ียวยึดติดกบัก้อนหินบนเพดานถ า้ได้ และไม่สะดวกตอ่การเคล่ือนท่ี
ของเรือ จงึควรมีอปุกรณ์ท่ีกะทดัรัดและมีความเหมาะสมมากกว่ามาใช้ทดแทนกนั ซึ่งมีความสอด 
คล้องกับ บุญเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548: 148) ท่ีกล่าวไว้ว่าถ้าเป็นการเดินทางทางเรือต้องมีการ
เตรียมเคร่ืองชชีูพให้พร้อมส าหรับทกุคน 

ด าเนินการติดตัง้ตู้ รับข้อเสนอแนะ เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
ปัญหาด้านความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียวและพนกังาน เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มา
วิเคราะห์เพ่ือท าการปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วย
การรับฟังความคดิเห็นโดยท่ีผู้แสดงความคดิเห็นไมแ่สดงตวัวา่เป็นใครนัน้ จะท าให้เขามีความกล้า
ท่ีจะให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มากขึน้ ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงความปลอดภยัให้แก่นกัทอ่งเท่ียวได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั ชยัยทุธ ชวลิตนิธิกลุ (2535: 
427) ท่ีได้กลา่วถึงตู้ รับข้อเสนอแนะวา่ เป็นวิธีการท่ีจะช่วยกระตุ้นให้พนกังานหรือคนงานทกุคนได้
มีส่วนร่วม เน่ืองจากพนกังานเป็นผู้ ท่ีคลุกคลีอยู่กับงาน ย่อมทราบปัญหาดีและอาจมีแนวคิดใน
การปรับปรุงแก้ไขในปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
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5.1.17.4  ปัจจยัด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก ควรประสานงานเพ่ือขอ
ความร่วมมือจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอห้วยยอด ในการมาประเมินคุณภาพร้านอาหาร
เพ่ือให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเร่งปรับปรุงร้านของตนเองให้ได้มาตรฐานตามการประเมิน เพ่ือให้
ได้ป้ายตราสญัลกัษณ์รับรองความปลอดภัยอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good 
Taste) เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีจะมาอุดหนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ เชาวลิต 
สมพงศ์เจริญและคณะ (2553: 62) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในเขตแนวชายแดนด้านจงัหวดัราชบุรี ตอ่การพฒันามาตรการความปลอดภยัให้แก่นกัท่องเท่ียว 
ท่ีพบว่าควรมีการปรับปรุงปัจจยัด้านร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึก ด้วยการให้มีสญัลกัษณ์
หรือตรารับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ และมีข้อมูลเก่ียวกับราคาและรายละเอียด
เก่ียวกบัการบริการตา่งๆ ให้นกัท่องเท่ียวทราบชดัเจน ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยการตรวจประเมินความ
ปลอดภยัของร้านอาหาร จะช่วยให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัเม่ือมาอดุหนนุ และนกัท่องเท่ียว
จะมีความเช่ือมัน่มากยิ่งขึน้  

ก าชบักบัทุกร้านในการให้ความร่วมมือในการก าจดัของเสียอย่างถกูวิธีไม่ทิง้น า้
เสียเร่ียราด ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยการก าจดัของเสียท่ีผิดวิธีการอาจก่อให้เกิดการหมกัหมมและเกิด
การแพร่กระจายของเชือ้โรค ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อนกัท่องเท่ียวได้ ซึ่งสอดคล้องกบั เดชา บุญค า้ 
(2528: 7) ท่ีได้กลา่วถึงร้านอาหารไว้วา่ ต้องประกอบ ด้วยบอ่ก าจดัน า้เสียและบริเวณล้างจาน  

ก าชบักับทุกร้านในการให้ความร่วมมือในการติดป้ายราคาอาหาร และสินค้าท่ี
จ าหน่ายให้นกัท่องเท่ียวทราบอย่างชดัเจน ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วยการจ าหน่ายอาหาร หรือสินค้าแก่
นกัทอ่งเท่ียวอยา่งซือ้สตัย์ จะก่อให้เกิดความปลอดภยัตอ่เงินในกระเป๋าของนกัท่องเท่ียวท่ีจะได้ใช้
จ่ายอย่างคุ้มคา่ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่แหล่งท่องเท่ียวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ พจัน์พิตตา 
ศรีสมพงษ์ (2551: 299-300) ท่ีได้อธิบายถึงปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้เกิดความปลอดภัยแก่นกัท่อง 
เท่ียว ไว้วา่การให้บริการของ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ควรมีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ ไม่
โก่งราคานักท่องเท่ียว หรือหลอกขายสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ พร้อมให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่นกัทอ่งเท่ียวเป็นอยา่งดี 

5.1.17.5  ปัจจยัด้านเจ้าหน้าท่ี ควรจดัฝึกอบรมภาษาองักฤษในการให้บริการแก่
นกัท่องเท่ียว ให้กบัเจ้าหน้าท่ี และคนพายเรือ เพ่ือรองรับกบัการเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
เพ่ือเจ้าหน้าท่ีและคนพายเรือจะได้ส่ือสารและให้ความช่วยเหลือกบันกัท่องเท่ียวตา่งชาติได้  ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2546: 212-214) ท่ีได้กล่าวถึงปัญหาเร่ืองภาษา ท่ีนกั 
ท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัประเทศไทยมกัมีปัญหาเร่ืองภาษา เ น่ืองจากนกัท่อง 
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เท่ียวไมส่ามารถพดูภาษาไทยได้ และเจ้าบ้านคนไทยก็พดูภาษาตา่งประเทศได้น้อยเช่นกนั อาจท า
ให้การส่ือสารเข้าใจกนัยาก 

ควรมีแผนการรับมือกบัเหตกุารณ์ฉกุเฉินและมีการซกัซ้อมเจ้าหน้าท่ีภายในและ
บคุคลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากภายนอก ในการให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวในกรณีท่ีเกิด
เหตฉุกุเฉินให้แก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคนกนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึ่งมีความสอดคล้องกบั นชุรีย์ 
แสงสว่าง (2549: 80) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองการปฏิบตัิของเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภยัของผู้มา
เยือนอทุยานแห่งชาติ ท่ีได้สอบถามเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติท่ีพบว่า ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ี
อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่เสนอแนะว่าควรมีการฝึกอบรมเร่ืองต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่ง 
ชาติทุกๆ คนเพ่ือให้เกิดความพร้อมและช านาญส าหรับการช่วยเหลือผู้มาเยือนเช่นฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองด้วย การซักซ้อมจะช่วยให้ทุกฝ่ายมีความ
พร้อมอยู่เสมอ และหากเกิดเหตอุนัตรายจะสามารถทราบแนวทางในการปฏิบตัิท่ีสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งมีความสอดคล้องกบั และสอดคล้องกับ อนนัต์ ตณัมุขยกุล และชุม
พล บุญประยรู (2533: 507) ท่ีได้กล่าวถึงการวางแผนรับสาธารณภัยว่า แผนเพ่ือรับสาธารณภัย
แตล่ะชนิดนัน้มีข้อแตกตา่งกนัในรายปลีกยอ่ย แตจ่ะมีหลกัการในแนวทางเดียวกนั ดงันัน้การงวาง
แผนรับสาธารณภยัท่ีดี พร้อมทัง้ได้ฝึกซ้อมเพ่ือรับสาธารณภัยมาแล้ว ก็จะเป็นการทดสอบความ
พร้อมเพรียงและความแม่นย าในการใช้แผนงาน และจะเป็นการเอือ้อ านวยประโยชน์ตอ่การตัง้รับ
สา-ธารณภยั และสอดคล้องกบั ศภุโชค นิจสนุกิจ (2554: 8) ท่ีกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมท่ีจะ
รับ มือกับเหตุภัยพิบตัิต่างๆ จะช่วยขจัดความกลัว ช่วยลดความสูญเสียจากผลกระทบของภัย
พิบตัิท่ีอาจเกิดขึน้ และสอดคล้องกับ ส านกัส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย (ม.ป.ป.: 2) ท่ีได้ให้
แนวคิดเก่ียวกบัระบบการบริหารจดัการในสถานการณ์ฉกุเฉิน ไว้ว่าภยัพิบตัิจากธรรมชาติและภัย
จากการกระท าของมนุษย์ ได้สร้างความสญูสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรเตรียมพร้อมป้องกัน
ภยัพิบตั ิทัง้ในเร่ืองของคน เคร่ืองมือให้พร้อมส าหรับการเผชิญเหต ุรวม ทัง้ระบบการบริหารจดัการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสอดคล้องกบั มกุดา ตนัชยั (2534: 826) ท่ีได้กล่าวถึงการฝึกซ้อมรับ
เหตุฉุกเฉินไว้ว่า การฝึกซ้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินนัน้ควรจะท าการฝึกซ้อมร่วมกันทัง้บุคลากร
ภายในและบคุลากรจากหน่วยงานภายนอก ดงันัน้การฝึกซ้อมรับเหตฉุกุเฉินจึงมีความส าคญัต่อ
ประสิทธิภาพในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการฝึก  ซ้อมจะท าให้
พนักงานท่ีเข้าร่วมการฝึกซ้อมเกิดความคุ้นเคย เกิดความเข้าใจในระบบการติดต่อ  ส่ือสารใน
ขณะท่ีเกิดเหตแุละใช้งานได้อย่างถกูต้อง เจ้าหน้าท่ีเกิดความคุ้นเคยกบับทบาทของตน เอง ท าให้
มีประสบการณ์ซึ่งช่วยสร้างมัน่ใจในตนเองเม่ือเจ้าหน้าท่ีต้องเผชิญกับเหตกุารณ์จริง บคุลากรทัง้
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ภายในและภายนอกสามารถประสานงานกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วยความเข้าใจและเคารพซึ่ง
กันและกัน และยังเป็นการยืนยันความถูกต้องในรายละเอียดของแผนและประสิทธิ ภาพของ
เคร่ืองมือด้วย 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากผลการวิจยัเร่ือง การศกึษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่อง 

เท่ียวกรณีศกึษาถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง ผู้วิจยัเห็นควรเสนอแนะแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยรวม เพ่ือให้
นกัทอ่งเท่ียวมีความปลอดภยัในการท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ และมีความพงึพอใจมากยิ่งขึน้โดยให้
องค์การบริหารส่วนต าบลถ า้เลเขากอบ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น หน่วยงานป้องกนับรรเทา
สาธารณภยั หน่วยกู้ภยั ควรน าข้อมลูผลการศกึษาในครัง้นี ้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา
ป้องกนัความปลอดภัยและช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวในพืน้ท่ีถ า้เลเขากอบ ให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อแหล่งท่องเท่ียว และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัท่องเท่ียว  โดยมีแนวทาง
ดงันี ้

5.3.1.1  ด้านนกัท่องเท่ียว ควรปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
และเนือ้หาในโบรชัวร์ โดยการเพิ่มเนือ้หา เก่ียวกับข้อมูลการเดินทาง การเตรียมตวัท่ีดีก่อนมา
เท่ียว การเชิญชวนให้ปฏิบตัิตามกฎหรือค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ี และคนพายเรืออย่างเคร่งครัด 
เพ่ือความปลอดภยัของตวันกัท่องเท่ียว นอกจากนีค้วรจ ากดัอายขุองนกัท่องเท่ียวท่ีจะเข้าไปในถ า้
เพ่ือความปลอดภยั  

5.3.1.2  ด้านการคมนาคม ควรจดัท าป้ายบอกระยะทางก่อนถึงทางเข้าแหล่ง
ท่องเท่ียว เพ่ือช่วยให้นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหน้าก่อนถึง  และปรับขนาดป้ายทางเข้าให้มีขนาด
ใหญ่ขึน้ และประสานงานกับผู้ประกอบการรถโดยสาร หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เพ่ือขอความ
ร่วมมือให้เข้ามาให้บริการในแหลง่ทอ่งเท่ียวด้วย 

5.3.1.3  ด้านแหล่งท่องเท่ียว ถ้าหากท่ีจอดรถของแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้บริการเต็ม
แล้ว เจ้าหน้าท่ีควรแนะน านกัทอ่งเท่ียวให้ไปใช้บริการของเอกชน เพ่ือความปลอดภยัของทรัพย์สิน
นกัทอ่งเท่ียว ควรดแูลปรับปรุงเร่ืองความสะอาดของห้องน า้เพิ่มเติม และถงัขยะท่ีใช้ในห้องน า้ควร
มีฝาปิด ควรเพิ่มป้ายเตือนในจดุท่ีเส่ียงต่ออนัตรายให้มากขึน้ และควรปรับปรุงป้ายให้มีทัง้ภาษา 
ไทย และภาษาองักฤษเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ  ควรด าเนินการ
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ก่อสร้างราวจบับริเวณทา่เรือด้านนอก และภายในถ า้เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวไม่เส่ียงตอ่การพลดัตกลง
ไปในน า้ ควรติดตัง้โทรศพัท์สาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียวในยามฉุกเฉิน 
ด าเนินการซอ่มแซมราวจบัของสะพานท่ีเป็นสนิม และช ารุด และซ่อมแซมศาลานัง่ให้ปลอดภยัตอ่
การใช้งาน หมัน่ตรวจสอบก่ิงไม้ผ ุบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเท่ียว ด าเนินการจดัเก็บสายไฟให้เป็น
ระเบียบและปลอดภัยต่อนักท่องเท่ียว ตรวจเช็คหลอดไฟท่ีช ารุดเสียหายและด าเนินการซ่อม
โดยเร็ว และเพิ่มเติมหลอดไฟให้แสงสว่างในจดุท่ีล่อแหลมอนัตราย แจ้งให้นกัท่องเท่ียวทราบว่าท่ี
ท าการบริหารส่วนต าบลเป็นศนูย์บริการข้อมูลให้แก่นกัท่องเท่ียว รวมถึงเป็นจุดรับแจ้งเหตตุ่างๆ 
จัดหาถังขยะท่ีมีฝาปิดมาใช้ จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลชุดเล็กๆ ให้แก่คนพายเรือทุกล าไว้ให้ 
บริการแก่นกัทอ่งเท่ียว และฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่คนพายเรือ และเจ้าหน้าท่ีทกุคน 
ควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นเครือข่ายภายในพืน้ท่ี จัด 
เตรียมท าป้ายข้อมูลช่องทางการติดต่อประสานงานผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเครือข่ายความช่วย 
เหลือ ควรมีข้อมลูแนวทางปฏิบตัิเพ่ือให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวแก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องทกุคน
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัหิากเกิดเหตฉุกุเฉิน และน ากระดานลอยน า้มาใช้เพ่ือชว่ยเหลือนกัท่องเท่ียว
ได้ในกรณีท่ีอาจเกิดอบุตัเิหตนุกัทอ่งเท่ียวตกน า้ 

5.3.1.4  ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึก ควรขอความร่วมมือจากส านกั 
งานสาธารณสุขอ าเภอห้วยยอด ในการด าเนินการประเมินตรวจสอบร้านค้า เพ่ือให้ได้ป้ายตรา
สญัลกัษณ์รับรองความปลอดภยัอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เพ่ือ
สร้างความมัน่ใจให้แก่นกัท่องเท่ียว ก าชบักบัทกุร้านในการให้ความร่วมมือในก าจัดของเสียอย่าง
ถกูวิธีไมท่ิง้น า้เสียเร่ียราด และให้ทกุร้านตดิป้ายราคาอาหาร และสินค้าท่ีจ าหนา่ยอยา่งชดัเจน 

5.3.1.5  ด้านเจ้าหน้าท่ี ควรฝึกอบรมภาษาองักฤษให้กบัเจ้าหน้าท่ี และคนพาย
เรือ เพ่ือจะได้ส่ือสารและให้ความช่วยเหลือกบันกัท่องเท่ียวตา่งชาติได้  และควรมีการซกัซ้อมการ
ให้ความช่วยเหลือนกัท่องเท่ียวในกรณีท่ีเกิดเหตฉุกุเฉินให้แก่พนกังานท่ีเก่ียวข้องทุกคนกันอย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
จากการศกึษาเร่ือง การศกึษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่อง 

เท่ียวกรณีศกึษาถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง เพ่ือให้เกิดผลดียิ่งขึน้ ผู้วิจยัจะขอเสนอแนะให้มีการวิจยั
ดงันี ้
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5.3.2.1  ควรศกึษาความความและความพึงพอใจในด้านความปลอดภยัของนกั 
ท่องเท่ียว จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้วย เพ่ือช่วยให้ทราบถึงทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  เพ่ือให้สามารถน าผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มี
ความปลอดภัยท่ีครอบคลมุถึงความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งชาตด้ิวย 

5.3.2.2  ควรมีการศกึษาในลกัษณะนีใ้นพืน้ท่ีแหลง่ท่องเท่ียวอ่ืนๆ ท่ียงัไม่มีมาตร- 
การรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือให้แหล่งท่องเท่ียวนัน้ๆ น าผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางใน
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา ปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้มีมากยิ่งขึน้ เพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่แหลง่ทอ่งเท่ียวนัน้ๆ 
 
5.4   ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 
5.4.1  จ านวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
ในชว่งของการเร่ิมต้นของการท าวิจยันัน้ ผู้วิจยัได้ใส่ตวัแปรสญัชาติของนกัท่องเท่ียวลงไป

ในรายงานด้วย แตเ่ม่ือได้ท าการลงพืน้ท่ีจริงในช่วงเดือนเมษายน 2557 กลบัพบว่า ในช่วงนัน้ไม่มี
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวภายในแหล่งเลย จึงท าให้ผู้ วิจัยด าเนินการ
เปล่ียนมาศกึษาเฉพาะกบันกัทอ่งเท่ียวชาวไทยเทา่นัน้ 

 
5.4.2  ความร่วมมือและปัญหาด้านเวลา 
ในสว่นของการวิจยัเชิงคณุภาพ เดมิที ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือคือ การสนทนากลุ่ม แตเ่น่ืองจาก

มีปัญหาเร่ือง การให้ความร่วมมือ และเวลาว่างท่ีไม่ตรงกนัของกลุ่มตวัอย่าง จึงท าให้ผู้วิจยัจ าเป็น 
ต้องปรับเปล่ียนมาใช้เคร่ืองมือ คือ การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างแทน เน่ืองจากการบริหารเวลา
ในการเก็บข้อมลูเหมาะกบักลุม่ตวัอยา่งเหลา่นีมี้ความเหมาะสมมากกว่า 
 

5.4.3  ความร่วมมือในการให้ข้อมูลก่อนและหลังเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียว 
เนือ้หาของแบบสอบถามในตอนท่ี 2 นัน้ ผู้วิจยัต้องการทราบถึงข้อมลูความคาดหวงัและ

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ซึ่งผู้ วิจยัทราบดีว่าควรศึกษาจากกลุ่มตวั 
อย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวและหลังจากท่ีได้เข้าชม
แหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว แตเ่น่ืองด้วยข้อจ ากดัจากนกัท่องเท่ียวท่ีจะกรอกข้อมลูให้สองครัง้คือก่อนและ
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หลงัการเท่ียวชมแหล่งท่องเท่ียวนัน้ไม่คอ่ยได้รับความร่วมมือจากนกัท่องเท่ียว ผู้วิจยัจึงเก็บข้อมลู
ครัง้เดียว แต่ทัง้นีไ้ด้เน้นย า้กับนกัท่องเท่ียวในประเด็นความคาดหวงัด้านความปลอดภัยของนัก 
ท่องเท่ียวว่า ให้นักท่องเท่ียวให้ข้อมูลท่ีเป็นความคาดหวังของตนท่ีเกิดขึน้ก่อนท่ีจะเดินทางมา
ทอ่งเท่ียว 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขออนุญาตลงพืน้ที่เก็บข้อมูล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หนังสือขออนุญาตลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แบบสอบถาม 

 

เร่ือง  ความคาดหวงัของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาทอ่งเท่ียว 
ยงัแหลง่ทอ่งเท่ียว และความพงึพอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้า

เย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง แล้ว 
 

เอกสารฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามซึ่งผู้ วิจยัใคร่ขอความร่วมมือจากนกัท่องเท่ียวในการให้
ข้อมลูและความคิดเห็นตามความเป็นจริงโดยข้อมลูท่ีตอบแบบสอบถามนีจ้ะถกูเก็บเป็นความลบั
การศึกษาครัง้นีมี้จุดประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย 
ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง และเพ่ือศกึษาความพึง
พอใจของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวแล้วซึ่งผลท่ี
ได้จากการวิจยัครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ทัง้ในด้านการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  สามารถน า
ข้อมูลผลการศกึษานีม้าเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาป้องกันความปลอดภัยและช่วยเหลือ
นกัทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรังให้มีประสิทธิภาพ 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี ้

 
ค าชีแ้จง:  แบบสอบถามนีแ้บง่ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้

ตอนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ข้อมลูแสดงความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมา

ทอ่งเท่ียวยงัแหลง่ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง และข้อมลูแสดงความพึงพอใจของ
นกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว 

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ ความคดิเห็นเก่ียวกบัการพฒันาด้านความปลอดภยั ของแหลง่ทอ่งเท่ียว
ถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 

 
................................................................. 
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ตอนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าอธิบาย: โปรดอา่นข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วตอบค าถามตามความเป็นจริงโดยท า 
เคร่ืองหมาย√ลงในชอ่งท่ีตรงกบัสถานภาพของทา่น 
 
1. เพศ 

ชาย    หญิง 
 
2. ปัจจุบันท่านมีอายุอยู่ในช่วงใด 

15- 24 ปี   5 – 34 ปี 
 – 44 ปี   5 – 54 ปี 
 ขึน้ไป 

 
3. ระดับการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
สงูกวา่ปริญญาตรี 

 
4. อาชีพปัจจุบัน 

ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ รับจ้างทัว่ไป 
พนกังานบริษัท   ลกูจ้างประจ า 
เกษตรกร    แมบ้่าน 
นกัเรียน / นกัศกึษา   อ่ืนๆโปรดระบ…ุ………………………  

 

5. รายได้ต่อเดือน 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท   0-20,000 บาท 
1-30,000 บาท  มากกว่า 30,000บาท 

 
6. รูปแบบการเดนิทาง 
 กรุ๊ปทวัร์    ตามล าพงั 
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ตอนที่ 2  ข้อมลูแสดงคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่อง 
เท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียว และข้อมูลแสดงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านความปลอดภัย 
หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวของถ า้เลเขากอบ แล้ว 
ค าอธิบาย: กรุณาอ่านข้อความท่ีก าหนดให้แตล่ะข้อแล้วพิจารณาเลือกค าตอบโดยท า 
เคร่ืองหมาย√ลงในชอ่งท่ีก าหนดให้เพียงข้อละ 2 แหง่ตามความคิดเห็นของทา่น 

ประเดน็พจิารณา 
 

ระดับความคาดหวัง 
 

ระดับความพงึพอใจ 
 

(ก่อนเยี่ยมชม) (หลังเยี่ยมชม) 
มาก
ท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

มาก
ท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ปัจจัยด้าน
นักท่องเที่ยว 

          

1. แหลง่ข้อมลูเช่น 
ข้อมลูทัว่ไป การ
เดินทางการเตรียม
ตวั ข้อควรปฏิบตัิ 
ผา่นทางสือ่ตา่งๆ  

          

2.  มีการก าหนดกฎ
ข้อบงัคบัหรือข้อ
ปฏิบตัิส าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว  

          

ปัจจัยด้านการ
คมนาคม 

          

1.  ความปลอดภยัของ
ถนนหนทางในการ
เดินทางจากถนน
ใหญ่เข้าสูแ่หลง่
ทอ่งเที่ยว 

          

2.  ป้ายบอกทิศทางที่
มีความชดัเจน 

          

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบน
ท้องถนนทางเข้า 
ในยามค า่คืน 
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ประเดน็พจิารณา 
 

ระดับความคาดหวัง 
 

ระดับความพงึพอใจ 
 

(ก่อนเยี่ยมชม) (หลังเยี่ยมชม) 
มาก
ท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

มาก
ท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ปัจจัยด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว 

          

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อ
ควรปฏิบตัิส าหรับ
นกัทอ่งเที่ยว ท่ี
เผยแพร่อยา่ง
ชดัเจน 

          

2.  ความปลอดภยัของ
สถานท่ีจอดรถใน
แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

          

3.  ความมิดชิดและ
ปลอดภยัของ
บริเวณห้องน า้
สาธารณะ เช่น 
ลอ็กเกอร์  

          

4.  ความสะอาดถกู
สขุอนามยั 
ปลอดภยัจากการ
สิง่สกปรกหรือเชือ้
โรค ในตวัห้องน า้
สาธารณะ 

          

5.  ความปลอดภยัใน
ด้านราคาคา่บริการ
เช่น มีข้อมลู 
รายละเอียด
เก่ียวกบั
คา่ธรรมเนียม 
คา่บริการตา่งๆ ให้
ทราบอยา่งชดัเจน 

          

6. ป้ายเตือนหรือห้าม
ในจดุที่อาจเกิด
อนัตราย  
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ประเดน็พจิารณา 
 

ระดับความคาดหวัง 
 

ระดับความพงึพอใจ 
 

(ก่อนเยี่ยมชม) (หลังเยี่ยมชม) 
มาก
ท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

มาก
ท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

7.  แผนท่ีแสดงที่ตัง้ของ
สิง่ตา่งๆ โดยมี
มาตราสว่นและ
ทิศทางทีถ่กูต้องเพื่อ
ป้องกนัการหลงทาง 

          

8.  สิง่ก่อสร้างเพื่อรักษา
ความปลอดภยัใน
จดุที่ลอ่แหลม เช่น 
รัว้กัน้บนัได หรือ ราว
จบัเพื่อป้องกนัการ
ลืน่ไถล ฯลฯ 

          

9.  ระบบสือ่สาร
สาธารณะเช่น 
โทรศพัท์สาธารณะ 
ที่พร้อมใช้งานใน
ยามฉกุเฉิน 

          

10. มีสิง่ปลกูสร้างที่
มัน่คง แขง็แรง 
ปลอดภยัตอ่การใช้
งาน 

          

11. มีศนูย์บริการข้อมลู
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยว
หรือหนว่ยรับแจ้ง
เหต ุ

          

12. มีศนูย์บริการการ
ปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นหรือมี
ทีมงานในการปฐม
พยาบาล 

          

13. มีถงัขยะทีม่ีฝาปิด
มิดชิดเพื่อป้องกนั
โรคติดตอ่ กลิน่ 
แมลงตา่งๆ ฯลฯ 

          

 
 



293 

ประเดน็พจิารณา 
 

ระดับความคาดหวัง 
 

ระดับความพงึพอใจ 
 

(ก่อนเยี่ยมชม) (หลังเยี่ยมชม) 
มาก
ท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

มาก
ท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

14.  ภายในถ า้มีแสง
สวา่งเพียง
พอท่ีจะท าให้ไม่
รู้สกึหวาดกลวั
และ มองเห็น
สตัว์ร้ายได้  

          

15.  ทางเท้า หรือ
ขอบทางเดนิ 
เพ่ือไมใ่ห้เดนิ
ออกนอกเส้นทาง 
เชน่ ใช้ก้อนหิน
มาจดัวางเรียง
เป็นขอบทางเดิน 
หรือ มีไฟสอ่ง
สวา่งเป็น
แนวทางเดิน 

          

16.  หมวกนิรภยัเพื่อ
ป้องกนัหินท่ีหลน่
ลงมาและป้องกนั
ศีรษะกระแทกกบั
หินย้อยจากเพดาน
ถ า้ 

          

17.  การให้บริการเสือ้ชู
ชีพแก่นกัทอ่งเที่ยว
ที่เพียงพอ 

          

18.  การเตรียมพร้อม
ของผู้น าชมในการ
พกพาชดุปฐม
พยาบาลเข้าไปใน
ถ า้ 
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ประเดน็พจิารณา 
 

ระดับความคาดหวัง 
 

ระดับความพงึพอใจ 
 

(ก่อนเยี่ยมชม) (หลังเยี่ยมชม) 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการ
ช่วยเหลอืชีวติเมื่อมี
เหตรุ้ายเกิดขึน้ 

          

ปัจจัยด้าน
ร้านอาหารหรือ
ร้านขายของท่ี
ระลึก 

          

1. มีสญัลกัษณ์หรือตรา
รับรองความปลอดภยั
จากหนว่ยงานของรัฐ 

          

2. ความปลอดภยัจาก
การซือ้สนิค้าในราคา
ที่เหมาะสม 

          

3. ความปลอดภยัของ
ร้านค้าทีม่ีความ
สะอาดถกูสขุลกัษณะ 

          

ปัจจัยด้าน
เจ้าหน้าที่ 

          

1.  มีเจ้าหน้าทีใ่นการ
ปฐมนิเทศก่อนที่จะ
เที่ยวชม เช่น ให้
ข้อมลูทัว่ไปของ
สถานท่ี ข้อควร
ปฏิบตัิ ข้อควรระวงั 
ฯลฯ 
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ประเดน็พจิารณา 
 

ระดับความคาดหวัง 
 

ระดับความพงึพอใจ 
 

(ก่อนเยี่ยมชม) (หลังเยี่ยมชม) 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

2.  มีเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวาม
พร้อมและความ
ช านาญในการ
ให้บริการท่ีมคีวาม
ปลอดภยัแก่
นกัทอ่งเที่ยว 

          

3. มีเจ้าหน้าที่ประจ า
ในจดุตา่งๆ หรือจดุที่
ลอ่แหลมตอ่ภยั
อนัตราย 

          

4.  เจ้าหน้าที่มีอปุกรณ์
สือ่สารท่ีสามารถ
แจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 

          

5. มีทีมงานในการกู้ภยั
เมื่อเกิดเหตรุ้ายหรือ
ภยัธรรมชาติ  

          

6. ผู้น าชมมีไฟส ารอง
ในการเข้าถ า้ เพื่อใช้
ในยามฉกุเฉิน 

          

 
ตอนที่ 3 โปรดแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะของทา่น ตอ่การพฒันาความปลอดภยั ของแหลง่
ทอ่งเท่ียวถ า้เลเขากอบ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

ขอบคุณค่ะ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

กระบวนการสมัภาษณ์ ได้ด าเนินการในวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีผู้ให้สมัภาษณ์
จ านวน 19 คน ดงันี ้

1. นายคงศกัดิ ์ ตราช ูต าแหนง่พนกังานพายเรือ 
2. นายสรุศกัดิ ์ณะฤทธ์ิ ต าแหนง่พนกังานพายเรือ 
3. นายสมพร เกตทอง ต าแหนง่พนกังานพายเรือ 
4. นายพรชยั บวัมาก ต าแหนง่พนกังานพายเรือ 
5. นายสะอาด แก้วประเสริฐ ต าแหนง่พนกังานพายเรือ 
6. นายสมพงศ์ เหมนแก้ว ต าแหนง่พนกังานพายเรือ 
 7. นายปัญญา สงัข์สขุ ต าแหนง่พนกังานพายเรือ 
8. นายเดน่ จนัทรังสี ต าแหน่งพนกังานพายเรือ 
9. นายณรงค์ ศรีเพ็ญ ต าแหนง่พนกังานพายเรือ 
10. นางสาวอญัชลี ขวญัเมือง ต าแหนง่พนกังานราชการ 
11. นางสาวมนสันนัท์ จนัดี ต าแหนง่พนกังานราชการ 
12. นางบ าเพ็ญ สามสี ต าแหนง่พนกังานราชการ 
13. นายอรรถพล ไสยสวุรรณ ต าแหนง่ลกูจ้างพนกังานของรัฐ 
14. นางสาวสวุนิตย์ รักงาม ต าแหนง่ลกูจ้างพนกังานของรัฐ 
15. นางสาวบษุรัตน์ วารีรักษ์ ต าแหนง่ข้าราชการ 
16. นางนงเยาว์ สงัข์สวุรรณ ต าแหนง่ข้าราชราชการ 
17. นางสาวสชุาดา บริพนัธ์ ต าแหนง่พนกังานราชการ 
18. นายยอง วิมลเมือง ต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีหนว่ยบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
19. นายแคล้ว สมก าลงั ต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีหนว่ยบริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
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แบบสัมภาษณ์ 
 

ช่ือเร่ือง การศกึษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว 

กรณีศกึษาถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 

 

ข้าพเจ้า............................................................................มีความสมคัรใจและยินยอมท่ีจะให้

ผู้วิจยั  ซึง่คือ นางสาวอญัชิษฐา  กิม้ภู่ ได้ด าเนินการสมัภาษณ์ เพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะด้านปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว และแนวทางในการรักษาความ

ปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว  

ลงช่ือ...............................................................ผู้ให้สมัภาษณ์ 

                                                            (                                                           ) 

วนัท่ี......................................................................... 

 

 
 

ช่ือ-สกลุผู้ให้สมัภาษณ์.....................................................................................เพศ..................

อาย.ุ........................ระดบัการศกึษา.............................อาชีพ.................................................. 

วนัเดือนปีท่ีสมัภาษณ์........................................................เวลา………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท์.......................................................สถานท่ี................................................. 

ผู้สมัภาษณ์..........................................................................................                                               
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1.  ปัญหาด้านนักท่องเที่ยว 

1.1  ทา่นคิดวา่มีปัญหาด้านนกัทอ่งเท่ียวเหลา่นีห้รือไม ่และมีปัญหาอยา่งไร 

1.  แหลง่ข้อมลู เชน่ ข้อมลูทัว่ไป การเดนิทางการเตรียมตวั ข้อควรปฏิบตัิ ผา่น

ทางส่ือตา่งๆ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  2.  การก าหนดกฎข้อบงัคบัหรือข้อปฏิบตัสิ าหรับนกัท่องเท่ียว  
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.2  มีปัญหาอ่ืนๆ ด้านนกัท่องเท่ียวนอกเหนือจากนีอี้กหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.3  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัควรเป็นอยา่งไร

บ้าง 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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2.  ปัญหาด้านการคมนาคม 

2.1  ทา่นคิดวา่มีปัญหาด้านการคมนาคมเหล่านีห้รือไม ่และมีปัญหาอยา่งไร 

1.  ความปลอดภยัของถนนหนทางในการเดนิทางจากถนนใหญ่เข้าสูแ่หลง่

ทอ่งเท่ียว 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.  ป้ายบอกทิศทางท่ีมีความชดัเจน 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.  ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบนท้องถนนทางเข้า ในยามค ่าคืน 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.2  มีปัญหาอ่ืนๆด้านการคมนาคมนอกเหนือจากนีอี้กหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.3  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัควรเป็นอยา่งไร

บ้าง 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3.  ปัญหาด้านแหล่งท่องเที่ยว 

3.1  ทา่นคิดวา่มีปัญหาด้านแหลง่ทอ่งเท่ียวเหล่านีห้รือไม ่และมีปัญหาอยา่งไร 

1.  กฎข้อบงัคบั ข้อควรปฏิบตัสิ าหรับนกัท่องเท่ียว ท่ีเผยแพร่อยา่งชดัเจน 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.  ความปลอดภยัของสถานท่ีจอดรถในแหลง่ท่องเท่ียว 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.  ความมิดชิดและปลอดภยัของบริเวณห้องน า้สาธารณะ เชน่ ล็อกเกอร์ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.  ความสะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยัจากการสิ่งสกปรกหรือเชือ้โรค ในตวั

ห้องน า้สาธารณะ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.  ความปลอดภยัในด้านราคาคา่บริการเชน่ มีข้อมลู รายละเอียดเก่ียวกบั

คา่ธรรมเนียม คา่บริการตา่งๆให้ทราบอย่างชดัเจน 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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6.  ป้ายเตือนหรือห้ามในจดุท่ีอาจเกิดอนัตรายตา่งๆ เชน่ พืน้ล่ืน จดุท่ีต้องระวงั

ศีรษะ ฯลฯ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

7.  แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆโดยมีมาตราส่วนและทิศทางท่ีถกูต้องเพ่ือ

ป้องกนัการหลงทาง 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8.  สิ่งก่อสร้างเพื่อรักษาความปลอดภยัในจดุท่ีลอ่แหลม เชน่ รัว้กัน้บนัได หรือ 

ราวจบัเพ่ือป้องกนัการล่ืนไถล ฯลฯ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

9.  ระบบส่ือสารสาธารณะเช่น โทรศพัท์สาธารณะ ท่ีพร้อมใช้งานในยามฉกุเฉิน 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10.  มีสิ่งปลกูสร้างท่ีมัน่คง แข็งแรง ปลอดภยัตอ่การใช้งาน 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11.  มีศนูย์บริการข้อมลูให้แก่นกัท่องเท่ียวหรือหน่วยรับแจ้งเหต ุ

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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12.  มีศนูย์บริการการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นหรือมีทีมงานในการปฐมพยาบาล 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

13.  มีถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพ่ือป้องกนัโรคตดิตอ่ กลิ่น แมลงตา่งๆฯลฯ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

14.  ภายในถ า้มีแสงสวา่งเพียงพอท่ีจะท าให้ไมรู้่สกึหวาดกลวัและ มองเห็นสตัว์

ร้ายได้ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

15.  ทางเท้า หรือขอบทางเดิน เพ่ือไมใ่ห้เดนิออกนอกเส้นทาง เชน่ ใช้ก้อนหินมา

จดัวางเรียงเป็นขอบทางเดิน หรือ มีไฟสอ่งสวา่งเป็นแนวทางเดนิ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

16.  หมวกนิรภยัเพ่ือป้องกนัหินท่ีหลน่ลงมาและป้องกนัศีรษะกระแทกกบัหินย้อย

จากเพดานถ า้ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

17.  การให้บริการเสือ้ชชีูพแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเพียงพอ 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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18.  การเตรียมพร้อมของผู้น าชมในการพกพาชดุปฐมพยาบาลเข้าไปในถ า้ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

19.  ชดุอปุกรณ์ในการชว่ยเหลือชีวิตเม่ือมีเหตรุ้ายเกิดขึน้ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.2  มีปัญหาอ่ืนๆ ด้านแหลง่ทอ่งเท่ียวนอกเหนือจากนีอี้กหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.3  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัควรเป็นอยา่งไร

บ้าง 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.  ปัญหาด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึก 

4.1  ท่านคิดวา่มีปัญหาด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึเหลา่นีห้รือไม ่และมี

ปัญหาอยา่งไร 

 1.  มีสญัลกัษณ์หรือตรารับรองความปลอดภยัจากหนว่ยงานของรัฐ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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2.  ความปลอดภยัจากการซือ้สินค้าในราคาท่ีเหมาะสม 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.  ความปลอดภยัของร้านค้าท่ีมีความสะอาดถกูสขุลกัษณะ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.2  มีปัญหาอ่ืนๆ ด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลึกนอกเหนือจากนีอี้กหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.3  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัควรเป็นอยา่งไร

บ้าง 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.  ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ 

5.1  ทา่นคิดวา่มีปัญหาด้านร้านอาหารหรือร้านขายของท่ีระลกึเหลา่นีห้รือไม ่และมี

ปัญหาอยา่งไร 

1. มีเจ้าหน้าท่ีในการปฐมนิเทศก่อนท่ีจะเท่ียวชม เชน่ ให้ข้อมลูทัว่ไปของสถานท่ี 

ข้อควรปฏิบตั ิข้อควรระวงั ฯลฯ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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2.  มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความพร้อมและความช านาญในการให้บริการท่ีมีความ

ปลอดภยัแก่นกัทอ่งเท่ียว 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.  มีเจ้าหน้าท่ีประจ าในจดุตา่งๆหรือจดุท่ีลอ่แหลมตอ่ภยัอนัตราย 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.  เจ้าหน้าท่ีมีอปุกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถแจ้งเหตไุด้ทนัทว่งที 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.  มีทีมงานในการกู้ภยัเม่ือเกิดเหตรุ้ายหรือภยัธรรมชาติ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6.  ผู้น าชมมีไฟส ารองในการเข้าถ า้ เพ่ือใช้ในยามฉกุเฉิน 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.2  มีปัญหาอ่ืนๆ ด้านเจ้าหน้าท่ีนอกเหนือจากนีอี้กหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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5.3  วิธีการหรือแนวทางการปฏิบตัเิพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัควรเป็นอยา่งไร

บ้าง 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่ามีปัญหาอะไรอีกบ้าง และท่านมีแนวทางหรือข้อเสนอ 
แนะในการแก้ปัญหานีอ้ยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่าแหล่งท่องเท่ียวควรมีการเสริมมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง หรือมีสิ่งใดท่ี
อยากให้คงรักษาไว้ เพราะเหตใุด 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านคิดว่าองค์กรหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใดท่ีควรเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในเร่ือง
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียวบ้าง 

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค่าความเชื่อม่ัน 
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ค่าความเช่ือม่ัน 
 

แบบสอบถามความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดนิทางมา
ท่องเที่ยว 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 66.7 

Excludeda 10 33.3 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.884 32 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้เข้า
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 16 53.3 

Excludeda 14 46.7 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.916 32 
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ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเที่ยว 
 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ความต้องการแหลง่ข้อมลู 113.55 138.155 .554 .881 
มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัและข้อ
ปฏิบตั ิ

113.80 135.221 .446 .880 

ความปลอดภยัของถนนเข้าสูแ่หลง่
ทอ่งเที่ยว 

113.90 131.147 .545 .878 

ป้ายบอกทิศทางที่ชดัเจน 113.80 133.116 .518 .879 
เผยแพร่กฎข้อบงัคบั 113.50 136.895 .503 .880 
ความปลอดภยัสถานที่จอดรถ 114.00 134.316 .479 .880 
คามมิดชิดของห้องน า้สาธารณะ 114.55 135.629 .348 .883 
ความสะอาดของห้องน า้ 114.20 126.484 .767 .873 
ความปลอดภยัในราคา 114.00 132.737 .521 .879 
ป้ายเตือนในจดุอนัตราย 114.40 135.095 .355 .883 
แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ 114.15 128.766 .657 .875 
รัว้กัน้ราวเกาะ 114.10 132.095 .643 .877 
สื่อสารสาธารณะ 114.30 136.537 .283 .884 
สิ่งปลกูสร้างมัน่คงแข็งแรง 113.65 140.871 .245 .884 
ศนูย์บริการข้อมลู 114.10 130.305 .631 .876 
ศนูย์ปฐมพยาบาล 114.15 140.029 .232 .884 
ฝาปิดถงัขยะ 114.10 133.358 .567 .878 
แสงสวา่งในถ า้ 113.95 134.261 .554 .879 
ทางเท้า 114.10 137.042 .393 .882 
หมวกนิรภยั 114.50 150.263 -.318 .898 
เสือ้ชชูีพ 114.80 142.063 .011 .893 
การเตรียมพร้อมของผู้น าชม 114.40 143.726 -.037 .890 
อปุกรณ์ชว่ยเหลือชีวิต 114.60 140.884 .175 .885 
สญัลกัษณ์หรือตรารับรอง 113.55 139.313 .331 .883 
สินค้าราคาเหมาะสม 114.00 132.842 .625 .877 
ความสะอาดของร้าน 113.95 129.418 .715 .875 
ปฐมนิเทศก่อนเที่ยวชม 113.95 131.524 .515 .879 
ความพร้อมความช านาญ 113.90 137.042 .348 .882 
เจ้าหน้าที่ประจ าจดุลอ่แหลม 114.30 138.326 .240 .885 
อปุกรณ์สื่อสารแจ้งเหต ุ 113.95 129.103 .732 .874 
ทีมงานกู้ภยัธรรมชาติ 114.10 130.621 .667 .876 
ไฟส ารอง 113.95 133.524 .491 .879 
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้ เข้าเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้ว 
 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ความต้องการแหลง่ข้อมลู 117.13 151.983 .450 .914 
มีการก าหนดกฎข้อบงัคบัและข้อ
ปฏิบตั ิ

117.31 156.229 .164 .919 

ความปลอดภยัของถนนทางเข้า 117.50 142.667 .761 .909 
ป้ายบอกทิศทางที่ชดัเจน 117.25 155.400 .296 .916 
เผยแพร่กฎข้อบงัคบั 117.19 147.629 .749 .910 
ความปลอดภยัสถานที่จอดรถ 117.25 158.333 .071 .920 
คามมิดชิดของห้องน า้สาธารณะ 117.56 153.463 .445 .914 
ความสะอาดของห้องน า้ 117.44 147.729 .594 .912 
ความปลอดภยัในราคา 117.31 158.363 .096 .918 
ป้ายเตือนในจดุอนัตราย 117.63 149.717 .582 .912 
แผนที่แสดงที่ตัง้ของสิ่งตา่งๆ 117.19 148.296 .707 .911 
รัว้กัน้ราวเกาะ 117.56 150.529 .648 .912 
สื่อสารสาธารณะ 117.44 154.129 .221 .919 
สิ่งปลกูสร้างมัน่คงแข็งแรง 117.25 150.867 .736 .911 
ศนูย์บริการข้อมลู 117.44 147.729 .773 .910 
ศนูย์ปฐมพยาบาล 117.31 144.229 .844 .908 
ฝาปิดถงัขยะ 117.56 146.129 .715 .910 
แสงสวา่งในถ า้ 117.63 151.583 .473 .914 
ทางเท้า 117.38 144.917 .693 .910 
หมวกนิรภยั 117.75 153.133 .376 .915 
เสือ้ชชูีพ 117.88 145.983 .586 .912 
การเตรียมพร้อมของผู้น าชม 117.75 145.933 .636 .911 
อปุกรณ์ชว่ยเหลือชีวิต 117.88 150.650 .416 .915 
สญัลกัษณ์หรือตรารับรอง 117.19 150.963 .651 .912 
สินค้าราคาเหมาะสม 117.56 150.396 .657 .912 
ความสะอาดของร้าน 117.25 153.000 .564 .913 
ปฐมนิเทศก่อนเที่ยวชม 117.50 166.133 -.314 .925 
ความพร้อมความช านาญ 117.25 149.667 .575 .912 
เจ้าหน้าที่ประจ าจดุลอ่แหลม 117.44 147.596 .782 .910 
อปุกรณ์สื่อสารแจ้งเหต ุ 117.63 150.250 .550 .913 
ทีมงานกู้ภยัธรรมชาติ 117.69 150.763 .514 .913 
ไฟส ารอง 117.69 157.696 .088 .920 
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ภาคผนวก จ 
ผลการประเมิน IOC 
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แบบประเมินแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญ 

ช่ือเร่ือง การศึกษาแนวทางการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

กรณีศึกษาถ า้เลเขากอบ จังหวัดตรัง 

ค าชีแ้จง: โปรดพิจารณารายการข้อค าถามในแบบสอบถามแตล่ะข้อ แล้วท าเคร่ืองหมาย / ลงใน

ชอ่งตวัเลือกท่ีก าหนดให้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของท่านและกรุณากรอกข้อมลูสิ่งท่ีควร

จะต้องปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะในชอ่งวา่งท่ีเว้นไว้ให้ 

 
ตอนที่ 1 สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อค าถาม 

ความเหมาะสมของ
เนือ้หา/ความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ความเหมาะสมของ
ส านวนภาษา 

สิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
มาก 

 
3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 
1 

มาก 
 
3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 
1 

ข้อที่ 1. 
 

3   3    

ข้อที ่2. 
 

 2.66   2.66  แตล่ะช่วงควรเทา่กนั 

ข้อที ่3. 
 

 2.66   2.66  ควรเพิม่ ป.โท , ป.เอก 

ข้อที ่4. 
 

3   3    

ข้อที ่5. 
 

3   3    

ข้อที ่6. 
 

3   2.33   -เปลีย่นจากเชือ้ชาตเิป็นสญัชาติ 
-ถามสญัชาติให้ละเอียดกวา่นี ้
-เพิ่มรูปแบบของการเดินทาง  
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ความคิดเห็นที่ มีต่อการปรับปรุงแบบสอบถามในตอนที่  1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

1.  สิ่งท่ีควรจะต้องปรับปรุงตามแบบสอบถามของเดมิ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2.  ข้อค าถามท่ีควรเพิ่มเตมิเพ่ือให้ครอบคลมุเนือ้หา 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 ข้อมลูแสดงความต้องการของนกัท่องเท่ียวในด้านความปลอดภยั ก่อนท่ีจะเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง และข้อมูลแสดงความพึงพอใจจากประสบ 
การณ์ของนกัทอ่งเท่ียวในด้านความปลอดภยั หลงัจากท่ีได้เข้าเย่ียมชมแหลง่ทอ่งเท่ียวแล้ว 

ข้อค าถาม 

ความเหมาะสมของ
เนือ้หา/ความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ความเหมาะสมของ
ส านวนภาษา 

สิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ 

มาก 
 
3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 
1 

มาก 
 
3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 
1 

ปัจจัยด้านนักท่องเที่ยว  
ข้อที่ 1. 
 
 

 2.33   2.66  - แหลง่ข้อมลูแหลง่ทอ่งเที่ยว
และเส้นทางก่อนการเดินทาง 

- เช็คค า อะไรคือช่อทาง อะไร
คือสือ่ 

- อยูเ่หนือการควบคมุของ
แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

ข้อที2่. 
 
 

  1.66  2  - ข้อค าถามไมม่ีความชดัเจน 
ผู้ตอบตอบยาก-อยูเ่หนือการ
ควบคมุของแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

ปัจจัยด้านการคมนาคม  
ข้อที่ 1.  2.33   2.66  - เน้นสะดวกหรือปลอดภยั 
ข้อที2่.  2.33  3    

ข้อที่ 3.   2.33  3    

ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว -  กว้างเกินไป ควรแยกหวัข้อ
เป็นแตล่ะด้าน 

ข้อที่ 1. 
 
 

 2   2  - มี 2 ค าถาม คือข้อบงัคบั,ข้อ
ปฏิบตัิ 

- มีการก าหนดแล้วได้เผยแพร่
อยา่งชดัเจนหรือไม ่

- มีการชีแ้จงกบันกัทอ่งเที่ยว
ก่อนเข้าถ า้หรือไม ่ 
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ข้อค าถาม 

ความเหมาะสมของ
เนือ้หา/ความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ความเหมาะสมของ
ส านวนภาษา 

สิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ   

มาก 
 
3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 
1 

มาก 
 
3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 
1 

ข้อที ่2.  2.33  3    
ข้อที่ 3.  
 

  2  2.66  - พืน้ท่ีสาธารณะจ าเป็นต้อง
มิดชิด? ควรตดัพืน้ท่ี
สาธารณะออก 

ข้อที่ 4.   1.66  2.66   
ข้อที ่5.   1.66  2.66  - ความปลอดภยั?หรือความ

สะอาด  
ข้อที6่.   1.66  2   
ข้อท่ี7.   2   3   
ข้อท่ี 8.   1.5 3    
ข้อท่ี 9.  2  3    
ข้อท่ี10. 
 

  1   1.5 - ระบช่ืุอของสือ่สาธารณะก็จะ
ดี 

- พร้อมใช้งานยามฉกุเฉินหรือ
เปลา่ 

ข้อท่ี10. 
 

  1   1.5 - ระบช่ืุอของสือ่สาธารณะก็จะ
ดี 

- พร้อมใช้งานยามฉกุเฉินหรือ
เปลา่ 

ข้อท่ี11.   1.5  2.5  - ความปลอดภยัตอ่การ
ใช้งาน 

ข้อท่ี 12.  2   2  - เพิ่มค าวา่ มี หน้าประโยค 
ข้อที่ 13.  2.33   2  - เพิ่มค าวา่ มี หน้าค าถาม  
ข้อที1่4.   1.66  2.66  - ความปลอดภยัหรือไม ่
ข้อที่ 15.   2.33   2.66   
ข้อที่ 16.  2.33   2.66   
ข้อที ่17.  2   2.33  - ทางเท้าหรือขอบ

ทางเดิน 
ข้อที่ 18.  2.33  3    
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ข้อค าถาม 

ความเหมาะสมของ
เนือ้หา/ความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ความเหมาะสมของ
ส านวนภาษา 

สิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ 

มาก 
 
3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 
1 

มาก 
 
3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 
 
1 

ข้อที1่9.  2  3   - ไมแ่นใ่จวา่จ าเป็นหรือไม่ 
- คณุภาพหรือไม ่หรือเพียงพอ 

ข้อที่ 20.  
 

 2   2.66  - การเตรียมพร้อมของผู้น า
ชม?/การมชีดุปฐมพยาบาลท่ี
ดีพอ 

ข้อที่ 21.   1.66  2.66  - ความปลอดภยัหรือเปลา่ 
ข้อที ่22.  2.33  3    
ปัจจัยด้านร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึก  
ข้อที่ 1. 
 

 2   2.66  - ความปลอดภยัหรือความ
สะอาดหรือคณุภาพ 

ข้อที2่.   1.66  2.66  - ความปลอดภยัหรือไม ่
ข้อที่ 3.    1.66  2.66  - ความปลอดภยัหรือไม ่
ข้อที่ 4.   1.66  2.66  - ความปลอดภยัหรือไม ่
ข้อที ่5.   1.66  2.66  - ความปลอดภยัหรือไม ่
ข้อท่ี 6.   1.66  2.66  - ความปลอดภยัหรือไม ่
ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่  
ข้อที่ 1.  2.33  3    
ข้อที2่.  2.33   2.66  - บริการอะไร ป้องกนัดแูล

ความปลอดภยัหรือไม ่
ข้อที่ 3.   2.33  3    
ข้อที่ 4.  2.33  3    
ข้อที ่5.  2  3   - ซ า้กบัหวัข้อแหลง่ทอ่งเที่ยว 
ข้อท่ี 6. 
 

  1.66  2  - เช็คค าถามนีอ้กีท ี
- ความปลอดภยัหรือไม ่

ข้อท่ี7.   2.33   2.66   
ข้อท่ี 8.  2.33   2.66   
ข้อท่ี 9.  2.33   2.66   
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ความคิดเห็นที่มีต่อการปรับปรุงแบบสอบถามในตอนที่ 2ข้อมูลแสดงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัย ก่อนท่ีจะเดนิทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวถ า้เล
เขากอบ จังหวัดตรัง และข้อมูลแสดงความพงึพอใจจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวใน
ด้านความปลอดภัย หลังจากที่ได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 
1.  สิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงตามแบบสอบถามของเดิม 

 ควรเปล่ียนแนวค าถามจากความต้องการมาเป็นความส าคญัมากท่ีสดุ ส าคญัมาก ส าคญั

ปานกลาง ส าคญัน้อย ส าคญัน้อยท่ีสดุ เพราะจะได้ค าตอบท่ีแนน่อนมาเพราะทกุคนจะ

ตอบวา่ต้องการทัง้หมด 

 ต้องการเน้นถึงความปลอดภยั หรือ ความสะดวก หรือความสะอาด 

 ความพงึพอใจหรือประสบการณ์ 

 จ าแนกองค์ประกอบของความปลอดภยัให้มีระบบ/หลกั/นา่เช่ือถือ 

 เลือกค าถามท่ีตรงกบัประเด็นความปลอดภยั 

2. ข้อค าถามที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเนือ้หา 

 ความไว้ใจได้ หรือความวางใจได้ของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้น าเท่ียว 

 ขีดความสามารถในการดแูลความปลอดภยัของเจ้าหน้าท่ีหรือผู้น าเท่ียว 

 ขีดความสามารถในการลดความเส่ียงของ Destination Org.  

 ขาดท่ีมาและสรุปองค์ประกอบความปลอดภยั นิยามศพัท์ ชีวิต, ทรัพย์สิน(องค์ประกอบ

ความปลอดภยั)  
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ภาคผนวก ฉ 
จ านวนนักท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

สถติจิ านวนนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาเยี่ยมชม ถ า้เลเขากอบ 

 
ปี พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยว(คน) 

2547 142,765 

2548 57,000 

2549 70,926 

2550 82,141 

2551 73,137 

2552 86,586 

2553 119,466 

2554 48,570 

2555 56,385 

2556 92,465 
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