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            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ  จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง 2) เปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง และ 3) ศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมความภักดีในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานครเป็นจ านวน  400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
เชิงอนุมาน Independent Samples t-test, การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

            ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการเดินทางต่างกันมีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในภาพรวมไม่ต่างกัน แต่หากพิจารณาราย
ด้านพบว่านักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนา รายได้ต่อเดือน ประเภทของผู้ร่วม
เดินทาง และประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศต่างกันมีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในรายด้านท่ี
แตกต่างกัน 2) นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
จ านวนผู้ร่วมเดินทางต่างกันมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในภาพรวมท่ีแตกต่างกัน  และ 3) 
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้าน
การให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมาก
ท่ีสุด 
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    The purposes of this study were to 1) compare the image safety of Chinese 

Free and Independent Travelers when traveling to Bangkok categorized by personal 

factors and traveling behavior, 2) compare the perception of safety management of 

Chinese Free and Independent Travelers when traveling to Bangkok categorized by 

personal factors and traveling behavior, and 3) examine the influence that the 

perception of safety management in tourism has on the tendency of loyalty of Chinese 

Free and Independent Travelers  when traveling to Bangkok. This study was a 

quantitative study that comprised 400 samples of Chinese Free and Independent 

Travelers who traveled to Bangkok. The study employed a questionnaire as an 

instrument for data collection. The derived data was analyzed using SPSS where 

descriptive statistics was used to calculate the percentage, mean, and standard 

deviation. The hypothesis was tested using inferential statistics, Independent Samples t-

test, One-Way ANOVA and multiple regression analysis. 

    The findings indicated that 1) Chinese Free and Independent Travelers, who 

 



 ง 

had different personal factors and traveling behaviors, image the overall safety 

indifferently. However, when looking closely at each dimension, it was found that 

Chinese Free and Independent Travelers with different hometown, monthly income, 

traveling companion, and overseas traveling experience had different image safety for 

each dimension, 2) Chinese Free and Independent Travelers with different status, 

career, monthly income, and number of traveling companion, in general, had different 

perception of safety management, and 3) Chinese Free and Independent Travelers, 

who were influenced by the perception of safety management on service/assistance 

measure, had the highest degree of loyalty in Bangkok tourism. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และ
พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ค าปรึกษา ข้อแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจจาก
บุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ในการท าวิทยานิพนธ์นี้ ซึ่งท่านได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท า
วิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. อัจฉรียา ศักด์ินรงค์ ท่ีกรุณาเป็นประธานในการสอบ
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาย
จาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อ านวยการกองมาตรฐานและก ากับความปลอดภัยนักท่องเท่ียว  และนางกัญญ์
ชลา สุขิตรกูล ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพังงา สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีได้
กรุณาตรวจแบบสอบถาม และให้ค าแนะน าในการศึกษาครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดพังงา ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีได้ให้โอกาสในการลาศึกษาเพิ่มเติมในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให้การสนับสนุนด้านข้อมูล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ตอบแบบสอบถามงานวิจัยทุกท่าน ซึ่งมีส่วนให้การศึกษาวิจัยส าเร็จลุล่วง 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะการจัดการการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทุกท่าน ท่ีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และมอบประสบการณ์การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ให้แก่ผู้วิจัย และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของคณะการจัดการการท่องเท่ียวทุกท่านท่ีได้อ านวยความสะดวกในการศึกษาครั้ง
นี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนของผู้วิจัยส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือท่ีมีให้มาโดยตลอด 

ท้ายท่ีสุดนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ซึ่งให้ชีวิตและสติปัญญา คุณค่าท่ีเกิด
จากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณแม ่และบุคคลในครอบครัวทุกท่าน ท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุน 
และเป็นก าลังใจ ท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี 

 
บุนรดา ปัญญารักษ์ 

กันยายน 2562 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
  
 ในปัจจุบันเมื่อพิจารณาปริมาณการขยายตัวของนักท่องเท่ียวจากประเทศเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ท่ีมีฐานประชากรจ านวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศจีนพบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้นักท่องเท่ียวจีนจ านวนมหาศาลหล่ังไหลเดินทางท่องเท่ียวประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก รวมถึง
ประเทศไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) และ
จากข้อมูลการส ารวจในปี 2559 พบว่าการเดินทางระหว่างประเทศมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 3.9 ใน
จ านวนนักท่องเท่ียวท่ัวโลกท้ังหมด 1,235 ล้านคน (UNWTO, 2017) (ITB academy, 2016) โดยมี
ตลาดนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางออกนอกประเทศเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วมีจ านวนถึง 135 ล้านคน 
เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 5.26 จากข้อมูลจ านวนนักท่องเท่ียวที่เดินทางออกนอกประเทศท่ัวโลกใน
ปี 2558 จะเห็นได้ว่าจีนมีการส่งออกนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ดังภาพที่ 1.1  
 

 
  

ภาพที่ 1.1 จ านวนนักท่องเท่ียวเดินทางออกนอกประเทศ ปี 2558 
แหล่งท่ีมา : (UNWTO Tourism Highlight 2016 Edition) (UNWTO, 2016) 
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 เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจจีนท่ีมีการเติบโตขึ้นถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะซบเซาก็ตาม ซึ่งท า

ให้คนจีนมีฐานะท่ีดีขึ้นที่เป็นปัจจัยตัวแปรส าคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว (เทพรัตน์ ตันติ

กัลยาภรณ์ และโอภาส เหลืองดาวเรือง , 2556) หากพิจารณาค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวจีน

เปรียบเทียบกับนักท่องเท่ียวสัญชาติอื่น พบว่ามูลค่ารวมเป็นอันดับ 1 ของโลก ในปี 2558 

นักท่องเท่ียวจีนมีค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 234.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 262.86 

พันล้านเหรียญสหรัฐ ดังภาพที่ 1.2  

  

  
 

ภาพที่ 1.2 แสดงเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายนักท่องเท่ียวตามสัญชาติ ปี 2558 และ ปี 2559 
แหล่งท่ีมา : (UNWTO Tourism Highlight 2016 Edition : UNWTO, 2016)  
 
     ประเทศจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวจีนเดินทางไปใช้จ่าย ย่อมส่งผลต่อรายได้ภาคการ
ท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจในแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ มีท้ังในเอเชียและยุโรป ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ไทย และอีกหลายประเทศในยุโรปท่ีได้รับประโยชน์จากมูลค่าการใช้จ่ายจากการเดินทาง
ของนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าว และใน 2559 ประเทศไทยได้มีส่วนแบ่งตลาดจีนมูลค่าอยู่ท่ี 439,287 
ล้านบาท จากจ านวนนักท่องเท่ียวจีน 8,221,916 คน ซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีท ารายได้ภาคการ
ท่องเท่ียวเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2559 อ้างถึงใน ฉัฐอ าไพ 
ธงชัย, 2559) นอกจากนี้ในปี 2560 สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ยังได้คาดการณ์ว่า
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นักท่องเท่ียวจีนจะเดินทางมาเยือนเมืองไทยไม่ต่ ากว่า 9,000,000 คน  (สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ประเทศไทย, 2560 อ้างถึงใน (Brandbuffet, 2017)) จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่านักท่องเท่ียวจีน
เป็นตลาดท่ีใหญ่และมีศักยภาพเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย (เทพ
รัตน์ ตันติกัลยาภรณ์, 2556)  
 กระแสการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนรุ่นใหม่ นิยมเดินทางเป็นกลุ่มด้วยตนเอง หรือ
เรียกว่า นักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ หรือ FIT (Free and Independent Traveler) 
เป็นผลมาจากคนจีนเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ซึ่งกลุ่ม FIT จะมีการค้นหาข้อมูล สถานท่ี
ท่องเท่ียว การจองท่ีพัก รวมถึงต๋ัวเครื่องบินด้วยตัวเองผ่านช่องทาง Social media (Gadling, 2010)  
และจากผลส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเข้ามาเท่ียวในประเทศไทยระหว่างวันท่ี 1-15 
มกราคม 2560 พบว่านักท่องเท่ียวจีนท่ีมากับบริษัททัวร์ จ านวนร้อยละ 87.3 ระบุว่าการเดินทางครั้ง
หน้าจะเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยด้วยตนเอง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560a) สะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปของนักท่องเท่ียวจีน ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจนักท่องเท่ียวกลุ่ม
ศักยภาพสูงของจีน ซึ่งพบว่าในพื้นท่ีภาคตะวันออกตามแนวชายฝ่ังทะเลจีนตะวันออก มีจ านวน
นักท่องเท่ียวมากถึง 5.44 ล้านคน อีกพื้นท่ีหนึ่งคือภาคใต้ท่ีเป็นท่ีต้ังของเมืองใหญ่ เช่น นครกวางโจว 
และนครเซินเจ้ิน ซึ่งเป็นภาคท่ีมีเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคัญ โดยมีจ านวนนักท่องเท่ียวมากถึง 1.99 ล้าน
คน และจากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนมากไม่เลือกมากับบริษัททัวร์ แต่เลือกท่ีจะวางแผนการ
เดินทางด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งของบริษัททัวร์ แต่ยังคงเป็นลักษณะการ
เดินทางท่องเท่ียวแบบอิสระมากถึงร้อยละ 58.63 (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) ดังภาพท่ี 
1.3 
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ภาพที่ 1.3 ผลการส ารวจนักท่องเท่ียวจีนศักยภาพสูงในการจัดแผนการเดินทาง 
แหล่งท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558 
 
 จากจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร จ าแนกรูปแบบการ
เดินทางเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) เดินทางมากับบริษัทน าเท่ียว 2) เดินทางด้วยตนเอง จากสถิติจ านวน
นักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีเดินทางด้วยตนเองมีจ านวนมากถึงร้อยละ 64.14 ของ
จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมด และในปี 2558 มีจ านวนเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 11.06  
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ภาพที่ 1.4 จ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
     โดยไม่ได้จ าแนกสัญชาติ ในปี 2557 และปี 2558 
แหล่งท่ีมา : (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) 
 
 นักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระเป็นส่วนตลาดท่ีมีเสน่ห์และน่าสนใจส าหรับ
จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว ด้วยเพราะขนาดและอัตราการเติบโตของตลาดกลุ่มนี้ท่ีเพิ่มมากขึ้น 
จากการส ารวจข้อมูลตัวเลขยอดขายของตัวแทนการเดินทางออนไลน์พบว่า ในพื้นท่ีเอเชียแปซิฟิกมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2010 – 2015 โดยในปี 2015 มียอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ท่ี 79 
พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะเติบโตสะสมจนถึงปี 2020 ถึงร้อยละ 12 และตัวแทน
ออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมคือบริการของ Expedia (Rossini, 2016) ดังภาพที่ 1.5 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
การเติบโตของนักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ  
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ภาพที่ 1.5 อัตราการเติบโตของยอดขายตัวแทนการเดินทางออนไลน์ของเอเชียแปซิฟิก 
แหล่งท่ีมา : Angelo Rossini, 2016 
 
 โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ เป็นกลุ่มท่ีมีก าลังการซื้อสูง ส่วนมาก
เป็นประชากรกลุ่มชนช้ันกลางของจีนท่ีจัดว่ามีศักยภาพสูง มีมากถึงร้อยละ 58.63 มีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มท่ัวไปถึง 3 เท่า มากกว่านั้นคือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้ามากกว่ากลุ่ม
ท่ัวไปถึง 4 เท่า (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพ และจัดเป็นนักท่องเท่ียวช้ันคุณภาพ ซึ่งจะมีบทบาทอย่าง
มากต่อรายได้ภาคการท่องเท่ียวของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการเพิ่มจ านวน
นักท่องเท่ียวคุณภาพ ท่ีจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าตลาดท่องเท่ียวของประเทศไทยให้สูงขึ้น  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความยืดหยุ่นสูง
กว่ากลุ่มท่ีมากับบริษัททัวร์ มีการวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับความสนใจส่วนตัวและสามารถ
ปรับเปล่ียนตารางการท่องเท่ียวได้ตามอารมณ์และสถานการณ์ นักท่องเท่ียวเดินทางด้วยตนเอง
เปิดรับและสนใจในสถาปัตยกรรม อาหาร และเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ   (ฉัฐอ าไพ 
ธงชัย, 2559 ; Gadling, 2010) ด้วยลักษณะการเดินทางท่ีเอื้อต่อการได้สัมผัสวิถีชีวิตประจ าวันของ
เจ้าบ้านในสถานท่ีท่ีได้ไปเยือน อีกท้ังพฤติกรรมในการใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้
ให้ความสนใจตามอิทธิพลของแฟช่ัน มีความหลากหลายในการใช้จ่ายซื้อสินค้าไทย จึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดีอีกด้วย  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระจ านวนร้อยละ 98 ยกให้ประเทศไทยเป็น
จุดหมายปลายทางแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
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และให้ความสนใจในการวางแผนตารางการเดินทางท่องเท่ียวมายังกรุงเทพมหานคร (ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย, 2560) ซึ่งไม่เพียงแต่นักท่องเท่ียวจีน แต่กรุงเทพมหานครยังเป็นเมืองยอดนิยมอันดับ 1 ของ
นักท่องเท่ียวท่ัวโลก (China Tourism Academy, 2017) และหากพิจารณาในด้านค่าใช้จ่ายแล้วยัง
พบว่ากรุงเทพมหานครติดอันดับ 1 ใน 10 ท่ีเป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวจีนมีการใช้จ่ายมากท่ีสุดเป็น
อันดับสองรองจากกรุงโซลเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติของกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา (2559) พบว่า จุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวจีนเดินทางไปเยือนมากท่ีสุดใน
ประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร ในปี 2558 มีจ านวนนักท่องเท่ียวจีนถึง 6,596,176 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.13 ของนักท่องเท่ียวจีนท้ังหมดท่ัวประเทศ  
 

 
 
ภาพที่ 1.6 จัดอันดับเมืองท่องเท่ียวที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวทั่วโลก ปี 2559 
 แหล่งท่ีมา : Mastercard, 2016 อ้างถึงใน (China Tourism Academy, 2017)  
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 ด้วยศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ส่งผล
ให้องค์กรด้านการท่องเท่ียวของนานาประเทศท่ัวโลกให้ความสนใจและต้องการท าการส่งเสริม
การตลาดกลุ่มดังกล่าว (เทพรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ และโอภาส เหลืองดาวเรือง , 2556) และแต่ละ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างพยายามใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อท่ีจะดึงดูดให้นักท่องเท่ียวจีนได้ไป
ท่องเท่ียวใช้จ่ายในประเทศของตนเอง  ซึ่งรวมถึงประเทศไทย จากการส ารวจความคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวศักยภาพสูงชาวจีน พบว่าประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญของไทยในอาเซียนคือ มาเลเซี ย และ
สิงคโปร์ ในส่วนคู่แข่งด้านมิติของภาพลักษณ์ คือ เกาหลีใต้ จะเห็นได้ว่าเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง 
แหล่งท่องเท่ียวหลายประเทศต่างก าลังขวนขวายช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดนี้  
 นอกจากนี้ ในการส่งเสริมนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระยังมีข้อจ ากัดหลาย
ด้าน ด้วยนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมความสนใจท่ีหลากหลายมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมากับ
บริษัททัวร์ และยังมีความกังวลกับความเส่ียงในการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ียังไม่เคยไป ประกอบกับ
การรับรู้ข้อมูลเพื่อเป็นปัจจัยการตัดสินใจเดินทางมาจากการเข้าถึงส่ือ social media ท าให้ยากต่อ
การควบคุมการรับรู้การจัดการความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของไทย  อีกท้ังในทัศนะ
ของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มองภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในประเทศไทยอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีต่ า (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558)   
 จากการท่ีประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล อีกท้ังอุทกภัย และ
มลภาวะต่าง ๆ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศท่ีปรากฏต่อท้ังผู้ท่ีเคยมาเยือนและผู้ท่ีไม่เคยมาเยือน
ว่าเป็นประเทศท่ีขาดการจัดการวิกฤตท่ีดี ส่งผลไปยังความรู้สึกไม่ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเมื่อ
เดินทางมายังประเทศไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555) นอกจากนี้ยังพบข้อมูลสถิติการเกิด
คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของประเทศไทย ใน ปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีรายงานอุบัติเหตุจราจร 
84,545 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 8,409 ราย บาดเจ็บสาหัส 1,925 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 5,558 ราย ซึ่งเป็น
จ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 18.84 (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2560) ท้ังนี้ นักท่องเท่ียว
จีนส่วนมากร้อยละ 45 ให้ความส าคัญกับการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ และ
เป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก (ศศิธร เจตานนท์, 2558) 
ความปลอดภัยจึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะบอกถึงศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว และมีผลต่อการ
ตัดสินใจวางแผนการเดินทางไปยังประเทศจุดหมายปลายทางนั้น ๆ (ITB academy, 2016 ; Parr, 
1989) ดังนั้นในการค านึงถึงการจัดการภาพลักษณ์ความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน แต่ท้ังนี้การส่งเสริมภาพลักษณ์ส าหรับตลาดกลุ่มนี้ถือเป็นความท้าทาย 
เพราะหากมีการรับรู้ถึงอันตรายในจุดหมายปลายทาง ท้ังจากค าบอกเล่า และการบอกต่อ จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ (ITB academy, 2016) 



 9 

 จากรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวและการเดินทาง 
(The Travel & Tourism Competitiveness Index) ของ WEF : World Economic Forum ซึ่งมี
การจัดอันดับทุก 2 ปี ในปี 2560 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นอันดับท่ี 34 
ขึ้นมาจากอันดับท่ี 35 (ปี 2558) ซึ่งแนวโน้มยังไม่ดีขึ้นมากนัก และจากผลการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดด้าน
ความปลอดภัย (Regulatory framework : Safety & Security) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 
118 จากท้ังหมด 141 ประเทศ คะแนนท่ีได้คือ 4.00 จากคะแนนเต็ม 7 เมื่อเปรียบเทียบกับการจัด
อันดับครั้งท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น และอันดับขึ้นมาจากครั้งท่ีแล้วท่ีอยู่ท่ี 132 แต่
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณากับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับเกือบ
สุดท้ายของอาเซียน (UNWTO, 2016) และมากกว่านั้นหากเปรียบกับประเทศคู่แข่งในกลุ่มตลาด
นักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวอิสระด้วยกัน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ซึ่งมีการพัฒนาขีด
ความสามารถในตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากประเทศไทยต้องการให้เกิดความ
เช่ือมั่นจากนักท่องเท่ียวจีนกลุ่มนี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้
เพิ่มข้ึนอย่างเร่งด่วน 
 

 
 

ภาพที่ 1.7 การเปรียบเทียบอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเท่ียวและการเดินทางของ 
ประเทศไทยกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ ปี 2556 , ปี 2558 และ ปี 2560 

แหล่งท่ีมา : World Economic Forum, The Travel & Tourism Competiveness Report 2013 - 2017 
        

 

76 

35 
34 

6 11 13 

55 

25 
26 25 

29 

19 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ปี 2013 ปี 2015 ปี 2017 

Thailand

Singapore

Malaysia

Korea (ROK)

Ranking of Travel & Tourism Competitiveness 2013, 2015 and 2017 



 10 

 
 

ภาพที่ 1.8 การเปรียบเทียบอันดับตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของประเทศไทยกับประเทศคู่แขง่ท่ีส าคัญ 
     ปี 2556 , ปี 2558 และ ปี 2560  
แหล่งท่ีมา : World Economic Forum, The Travel & Tourism Competiveness Report 2013 – 2017 
(World Economic Forum, 2013 ; World Economic Forum, 2015 ; World Economic Forum, 2017) 
 
 นอกจากการจัดอันดับท่ีให้เห็นถึงภาพลักษณ์ในระดับประเทศแล้ว ในด้านของเมืองท่องเท่ียว 
หน่วยงาน The Economist Intelligence Unit – EIU (2016) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีวิเคราะห์
เศรษฐกิจของนิตยสารช่ือดังระดับโลก ก็ได้มีการจัดอันดับ เมืองน่าอยู่ (Liveability ranking) จาก
ท้ังหมด 140 ประเทศ ผลปรากฏว่ากรุงเทพมหานครถูกจัดอยู่ในล าดับท่ี 102 เมื่อพิจารณาข้อมูล
รายละเอียดด้านความปลอดภัย พบว่ากรุงเทพมหานครถูกรั้งท้ายล าดับสุดท้ายในอาเซียน โดยเป็นผล
ส ารวจจาก 8 เมือง 7 ประเทศในอาเซียน ตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพ ( Stability) 
ประกอบไปด้วย ความชุกชุมของอาชญากรรมเล็กน้อย ความชุกชุมของอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรง 
การถูกคุกคามด้วยความหวาดกลัว การถูกคุกคามจากความขัดแย้งทางทหาร และการถูกคุกคามจาก
ภาวะไม่สงบของเมือง (Economist Intelligence Unit’s, 2016) สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ด้าน
ความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครท่ีนักท่องเท่ียวสามารถรับรู้ได้ ท้ังนี้ความปลอดภัยเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีนักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระค านึงถึงและพิจารณาประกอบการวางแผนการ
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง (กองวิจัยการตลาด การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556)  
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ภาพที่ 1.9 ผลส ารวจเมืองท่ีมีความปลอดภัยและเสถียรภาพในอาเซียน ปี 2559 
แหล่งท่ีมา : The Economist Intelligence Unit Limited 2016 
 
 ในปัจจุบันปัญหาความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นกับนักท่องเท่ียวทั่วโลกมากข้ึน ตามการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Mathieson & Wall, 1982) และจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยท่ี

เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเท่ียวทั้งท่ีเคยเดินทางมาและไม่เคยเดินทางมา 

ดังนั้นในการท่ีจะส่งเสริมการตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระจึงมีความจ าเป็น

เร่งด่วนท่ีจะต้องสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว   

ความส าคัญอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวที่จะส่งผลให้เกิดการรับรู้

ถึงการจัดการความปลอดภัยของประเทศไทย จึงจะสามารถ การยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยและเป็นการก้าวสู่การเป็นผู้น าด้านตลาดการท่องเท่ียวท่ีจะ

สร้างมูลค่าส่วนแบ่งตลาดกลุ่มนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลอีกด้วย ท้ังนี้การศึกษาในมุมมองของ

นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในด้านความปลอดภัยในการท่องเท่ียวประเทศไทยแบบ

เฉพาะเจาะจงมีจ านวนน้อยมาก การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวใน           
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มุมกว้างท่ัวไป ในด้านความปลอดภัยเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยของการศึกษา ส่งผลให้ยังไม่มีการ

ส่งเสริมภาพลักษณ์และการรับรู้ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้อย่างตรงประเด็นและเป็น

รูปธรรม (จิรายุทธ์ สนดา, 2557) 

 ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระให้เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณาข้อจ ากัดและอุปสรรคใน
ทุกด้าน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด การศึกษาท าความเข้าใจนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ เพื่อให้
ทราบถึงระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ความปลอดภัยและการรับรู้การจัดการความปลอดภัย ท าให้
สามารถเข้าใจนักท่องเท่ียวในแต่ละกลุ่มประชากรศาสตร์ได้ จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งเสริม
ภาพลักษณ์และออกแบบการจัดการความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาจะท า
ให้วิเคราะห์ได้ถึงอิทธิพลของการรับรู้ท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระได้ ผลของการศึกษาวิจัยนี้จะน ามาซึ่งประโยชน์ในการจัดการด้านภาพลักษณ์และ
สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 
 

1.2 ค าถามงานวิจัย 
 
 1.2.1 ท าอย่างไรให้นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีความเช่ือมั่นในความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 1.2.2 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีความกังวลหรือมั่นใจในความปลอดภัย
ด้านไหนมากท่ีสุด 
 1.2.3 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีการรับรู้มาตรการจัดการความปลอดภัย
อย่างไร 
 1.2.4 จากการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ จะท าให้มีพฤติกรรมความภักดีอย่างไร 
 1.2.5 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ แต่ละปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การเดินทางมีความกังวลหรือมั่นใจและมีการรับรู้มาตรการจัดการความปลอดภัยเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
  
 1.3.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร
ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
เดินทาง 
 1.3.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง 
 1.3.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมความภักดีในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว        
แบบอิสระ 
 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1.4.1.1 ศึกษาภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านอาชญากรรม ด้านอุบัติเหตุ 
ด้านสาธารณสุข ด้านภัยธรรมชาติ และด้านการก่อการร้าย โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการเดินทาง 
  1.4.1.2 ศึกษาการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ แบ่งเป็น 4 มาตรการ ดังนี้ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย มาตรการด้านการส่ือสาร และมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง 
  1.4.1.3 ศึกษาพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
แบ่งเป็น 5 พฤติกรรม ดังนี้  การบอกต่อ การมีความหนักแน่นในส่ิงท่ีตนเองชอบ การแสดงตัว การมี
ส่วนร่วมในการปกป้อง และการไตร่ตรองเป็นพิเศษ  
 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที ่
  ผู้วิจัยศึกษาพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว และผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ี
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นิยมมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง ย่านสุขุมวิท วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลาดรถไฟ
รัชดา และสวนจตุจักร (อ้างอิงข้อมูลจากบันทึกของนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวจากเว็บไซต์ 
www.mafengwo.cn , www.qiongyou.cn และ www.thaipublica.org) 
 
 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ (Free 
and Independent Traveler - FIT) ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 3,957,705 คน (โดยอ้างอิงสถิติ
จากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปี 2558 พบว่ามีนักท่องเท่ียวจีนเดินทางมา
ท่องเท่ียวยังกรุงเทพมหานครจ านวน 6,596,176 คน โดยมีนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระคิดเป็นร้อยละ 60 ของนักท่องเท่ียวจีนท้ังหมด) ดังนั้นประชากรท่ีใช้ท าการศึกษาในครั้งนี้จึง
อนุมานตัวเลขดังกล่าวมาใช้เป็นจ านวนประชากร 
 
 1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
  การเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2560 
 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
 หน่วยงาน/องค์กรท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 1.5.1 หน่วยงานภาครัฐ  
  เช่น กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กองบังคับการ
ต ารวจท่องเท่ียว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
  1.5.1.1 วางแผนส่งเสริมภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวประเทศไทยได้
อย่างมีประสิทธิผล 
  1.5.1.2 ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
  1.5.1.3 ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทางได้อย่างเหมาะสม  
 
 1.5.2 ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  
  เช่น บริษัทน าเท่ียว โรงแรม ผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นต้น  
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  1.5.2.1 ก าหนดมาตรการการป้องกันและลดการเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปลอดภัยใน
สถานท่ีท่องเท่ียวของผู้ประกอบการ และส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ตามปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการเดินทาง 
  1.5.1.2 ก าหนดต าแหน่งทางการตลาด เสนอภาพลักษณ์มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  
  
 1.5.3 ภาควิชาการ  
  เช่น นักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น 
  1.5.3.1 ต่อยอดองค์ความรู้ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาวิจัยเชิงลึกหรือศึกษา
เพิ่มเติมท้ังด้านความปลอดภัยและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
 
 1.5.4 ชุมชนที่เก่ียวข้อง  
  เช่น เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน หรือชุมชนเจ้าบ้าน เป็นต้น  
  1.5.4.1 ประยุกต์ใช้ในการจดัท าแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน  
  1.5.4.2 ก าหนดมาตรการป้องกันและการจัดการความปลอดภัยในพื้นท่ีชุมชน
ท่องเท่ียว 
  ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พัฒนาตามภารกิจของ
หน่วยงาน/องค์กร และเกิดการประสานความร่วมมือกันอย่างบูรณาการได้ เพื่อให้นักท่องเท่ียวจีนมี
ความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย และมีแนวโน้มพฤติกรรมความภักดีในการท่องเท่ียวประเทศไทย 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  
 1.6.1 นักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระ  
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ หรือ FIT (Free and Independent 
Traveler) หมายถึง นักท่องเท่ียวจีนท่ีมีการท่องเท่ียวด้วยตนเอง มีการวางแผนจัดการการท่องเท่ียว
เดินทางและใช้เวลาอย่างอิสระ หรืออาจใช้บริการบริษัทน าเท่ียวในบางรายการเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท่องเท่ียว เป็นลักษณะการท่องเท่ียวคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  
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 1.6.2 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว หมายถึง ความรู้สึก ความเช่ือของ
นักท่องเท่ียวที่มีการสร้างขึ้นเอง โดยมีการอ้างอิงจากการรับรู้ข่าวสารทั้งท่ีเป็นความรู้ ข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ และ/หรือจากประสบการณ์ท่ีได้รับโดยตรง เกิดปรากฏเป็นภาพจดจ า ภาพที่มีต่อสภาวการณ์ท่ี
ปราศจากภัยครอบคลุมท้ังด้านอาชญากรรม ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณสุข ด้านภัยธรรมชาติ และ
ด้านการก่อการร้าย 
 
 1.6.3 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยว  
  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว หมายถึง  กระบวนการรับรู้ท่ี
นักท่องเท่ียวเลือกสรรเปิดรับส่ิงเร้าจากช่องทางต่าง ๆ ถึงแนวทางการจัดการ และมาตรการต่าง ๆ ท่ี
ถูกก าหนดให้สภาพแวดล้อมในการท่องเท่ียวนั้น ๆ อยู่ในสภาวการณ์ท่ีปราศจากภัย ท้ังทางด้าน
กายภาพ ด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย ด้านการส่ือสาร และด้านการให้บริการ/ให้ความ
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 
 
 1.6.4 พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระ 
  พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ  หมายถึง 
พฤติกรรมการแสดงออกของนักท่องเท่ียวท่ีมีความต้ังใจท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว
ประเทศไทย วัดได้จาก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การบอกต่อ การมีความหนักแน่นในส่ิงท่ีตัวเองชอบ 
การแสดงตัว การมีส่วนร่วมในการปกป้อง และการไตร่ตรองเป็นพิเศษ 
 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว และการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 
  
 2.1 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ  
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัย 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีภาพลักษณ์ 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความปลอดภัย 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง 
 2.7 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียว 
 2.8 สถานการณ์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีน 
 2.9 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
  
 2.1.1 นักท่องเที่ยวประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระ 
  นักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ หรือ Free and Independent 
Traveler (FIT) เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวที่มีการจัดการวางแผนการท่องเท่ียวด้วยตนเองและมีความเป็น
ส่วนตัว โดยท่ีกลุ่มนี้จะไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของรายละเอียดในการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง การ
เดินทาง ค่าใช้จ่าย และเวลา (ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, 2556 ; Parr, 1989) ซึ่งนักท่องเท่ียวอาจใช้
บริการของบริษัทน าเท่ียวในการอ านวยความสะดวกในบางส่วน เช่น รายการท่องเท่ียวไปยังสถานท่ี
ต่าง ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการบริการแบบเป็นหมู่คณะ แต่มีความเป็นส่วนตัวและอิสระมากกว่า 
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นักท่องเท่ียวมักมีการศึกษาข้อมูลของสถานท่ีท่องเท่ียวจากส่ือต่าง ๆ มาก่อน ท าให้นักท่องเท่ียวมี
รายละเอียดท่ีจะเดินทางได้ตามล าพัง (ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, 2556) 
  2.1.1.1 ลักษณะของนักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จะมีความแตกต่าง
จากคณะทัวร์กลุ่มใหญ่ ดังนี้ (ชนิดาภา ไมตรีแก้ว, 2554) 
   1) นักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ เป็นกลุ่มตลาดเฉพาะท่ีมี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียว และมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ท่ีพยายามจะดึงดูดนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยมีการให้แนวคิดว่า นักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จะมีการใช้จ่ายท่ี
หลากหลายและมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมาเป็นหมู่คณะ เปรียบเทียบโดยนักท่องเท่ียวประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ านวน 15 คน มาท่องเท่ียวมีการใช้จ่ายท่ีแตกต่างกัน 15 ท่ี แต่ถ้าเป็น
นักท่องเท่ียวท่ีมาเป็นกลุ่มคณะทัวร์ จ านวน 15 คน เท่ากัน แต่การใช้จ่ายจะกระจุกอยู่ท่ีบริษัทน า
เท่ียวเพียงแห่งเดียว ถึงแม้ว่าจะมีการใช้จ่ายในด้านท่ีพัก ร้านอาหาร และกิจกรรมอื่น ๆ แต่ก็จะอยู่
ภายใต้การควบคุมของบริษัทน าเท่ียวเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
   2) การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยส าคัญของการเติบโตของนักท่องเท่ียว
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ  ธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นท่ีพัก ร้านอาหาร รวมถึง
ข้อมูลและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวสามารถสืบค้นได้ด้วยตัวเองจาก
อินเตอร์เน็ต อีกท้ังการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักท่องเท่ียวด้วยกันเอง จากผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท่องเท่ียวหรือท ากิจกรรมการท่องเท่ียวในท่ีใดท่ีหนึ่ง  ก็นิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการบอกเล่าเรื่องราว
ประสบการณ์และความทรงจ า ท าให้เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งส าหรับผู้ท่ียังไม่เคยเดินทางไปท่ีแห่งนั้นได้ 
      2.1.1.2 เหตุผลหลักท่ีนักท่องเท่ียวนิยมการเดินทางในรูปแบบการท่องเท่ียวแบบ
อิสระ (ชวัลนุช อุทยาน, 2552) ดังนี้  
        1)  นักท่องเท่ียวมีความอิสระและมีความเป็นส่วนตัวสูง  และยังสามารถ
ยืดหยุ่นเวลาได้ตามต้องการ เพราะหากเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะกับบริษัทน าเท่ียว  นักท่องเท่ียว
จะต้องปฏิบัติตามเวลาท่ีก าหนดไว้ในรายการน าเท่ียวอย่างเคร่งครัด   
       2)  นักท่องเท่ียวเป็นกลุ่มท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของการเดินทางท่องเท่ียวไปยัง
สถานท่ีต่าง ๆ มากกว่าปริมาณแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้ไปเยือน หากเป็นการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
นักท่องเท่ียวจะได้ไปในสถานท่ีท่องเท่ียวจ านวนมาก แต่นักท่องเท่ียวไม่มีโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและรู้จักกับคนในท้องถิ่นได้เต็มท่ี ในลักษณะการวางแผนการเดินทางด้วยตนเองท าให้
สามารถสร้างประสบการณ์ และสัมผัสสถานท่ีท่ีไปเยือนได้อย่างลึกซึ้งและใช้เวลาได้ตามต้องการ 
  
 2.1.2 นักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระ 



 19 

  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ส่วนมากเป็นนักท่องเท่ียววัยหนุ่มสาว
รุ่นใหม่ (เกิดในช่วงยุค 80s และ 90s) ช่วงท่ีเกิดและเติบโตมาพร้อมกับความเจริญของบ้านเมืองและ
การมีวิถีชีวิตแบบสังคมเมืองสมัยใหม่ (Liu, 2013) โตมากับวัฒนธรรมตะวันตก เรียนรู้และเข้าใจใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารมากขึ้น นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มักชอบการเดินทางผจญภัย ท่องเท่ียว
ธรรมชาติ เท่ียวในสไตล์เดินทางด้วยตนเอง ไม่นิยมไปกับบริษัททัวร์   
  2.1.2.1 ปัจจัยท่ีส่งผลให้นักท่องเท่ียวจีนรุ่นใหม่นิยมการเดินทางรูปแบบการ
ท่องเท่ียวแบบอิสระ ดังนี้ 
   1) การขยายตัวและเติบโตของอินเทอร์เน็ตกว้างขวางขึ้น ประชากรจีน
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง 731 ล้านคน จากประชากรท้ังหมดมากกว่า 1,400 ล้านคน (Liu, 2013) ใน
ยุคท่ีอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญท่ีท าให้รูปแบบการท่องเท่ียวของชาวจีนเปล่ียนไปอย่างมาก ชาวจีน
รุ่นใหม่สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว แผนท่ีเส้นทางต่าง ๆ ไปจนถึงการจองและวางแผน
ล่วงหน้า มากไปกว่านั้นในปัจจุบันผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีกระแสในการแบ่งปันข้อมูล ภาพถ่ายท่ี
ตนเองได้ไปให้คนอื่น ๆ ได้รับรู้ รวมถึงการเขียนบทความรีวิวสถานท่ีและบริการของแหล่งท่องเท่ียวใน
บล็อกหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ท าให้เกิดเป็นแหล่งข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวชาวจีนรุ่นใหม่หลายคนได้ใช้
ประกอบการตัดสินใจวางแผนการท่องเท่ียวด้วยตนเอง (โสภิต หวังวิวัฒนา, 2557) 
   2) ค่านิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนจีนรุ่นใหม่ กลุ่มหนุ่มสาวท่ีเกิดใน
ยุค 80s และ 90s มีค่านิยมท่ีต่างไปจากยุคก่อนอย่างชัดเจน (ยุทธพงศ์ เอกปฐมศักดิ,์ 2555) 
    (1) กลุ่มท่ีเกิดหลังปี 1980 เป็นกลุ่มแรกท่ีเกิดในยุคท่ีจีนได้เปิด
ประเทศและส่วนมากเกิดภายใต้นโยบายลูกคนเดียวของรัฐบาลจีน ท าให้กลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะตัว
เป็นกลุ่มท่ีโตมาในยุคของการเปล่ียนผ่านระหว่างสังคมแบบเก่าและแบบใหม่ มีการใช้ชีวิตท่ีมีความ
เป็น “ปัจเจก”แต่ชอบตามกระแสและพร้อมเปล่ียนตามกระแสใหม่ ๆ ได้เสมอ จึงท าให้ไม่สามารถ
เรียกว่าเป็น “ปัจเจกอย่างแท้จริง” คนวัยนี้ให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์และสถานะทางสังคม
ค่อนข้างมาก เพราะพวกเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม นอกจากนี้ยัง ให้ความส าคัญกับการใช้
จ่ายเพื่อความสุขและความบันเทิงในการใช้ชีวิตเป็นหลัก 
    (2) กลุ่มท่ีเกิดหลังปี 1990 กลุ่มนี้มีความเป็น “ปัจเจกอย่าง
แท้จริง” คนจีนกลุ่มนี้เติบโตมาในยุคท่ีสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างแพร่หลายในจีนพร้อมกับการ
ขยายตัวของสังคมเมือง  และเช่ือมั่นในความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงความเป็นตัวของตัวเอง ท าให้
กล้าน าเสนอส่ิงใหม่ ๆ ในแบบของตัวเอง ท้ังในด้านศิลปะ ดนตรี และเทคโนโลยี เลือกช่องทางการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น ท้ังในด้านของการพูดคุย การติดตามข่าวสาร รวมท้ัง
การน าเสนอความเป็นตัวเองผ่านส่ือออนไลน์ ต้องการได้รับความสนใจเป็นประเด็นในการถูกกล่าวถึง 
ชอบแสวงหาประสบการณ์ และรักการใช้ชีวิตมากกว่าเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนหน้า ยุคท่ีคนให้
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ความส าคัญกับการหาความสุขใส่ตัว กังวลกับการเอาตัวรอดน้อยลง เป็นกลุ่มท่ียังไม่มีความกดดันทาง
การเงิน และเกือบท้ังหมดเป็นลูกคนเดียว  
   นอกจากนี้ ข้อมูล ปี 2016 ยังพบว่าการบริโภคใช้จ่ายของคนจีนท่ีเกิดหลัง
ยุค 1980 และ 1990 มีมากถึงร้อยละ 66 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับการใช้ชีวิตการเดินทางท่องเท่ียว 
และมีพฤติกรรมยินดีท่ีจะจ่ายถึงแม้ไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นและเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม (Federico, 
2017) 
   3) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของจีนลักษณะก้าวกระโดด และจากการ
ท่ีรัฐบาลจีนพยายามรักษาระดับค่าเงินหยวนไม่ให้ผันผวนมากนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ และ
ค่าเงินแข็งขึ้น คนรุ่นใหม่และวัยท างานจึงมีรายได้มากขึ้น (โสภิต หวังวิวัฒนา, 2557) ส่งผลให้
ศักยภาพในการจับจ่ายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงได้มีการปรับพฤติกรรมการเดินทาง สามารถไปจับจ่าย
ใช้สอยในต่างประเทศได้มากขึ้น  
  2.1.2.2 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ  
   1) โครงสร้างพื้นฐาน เริ่มต้ังแต่การเดินทางขาเข้าโดยเครื่องบิน ในด้านของ
ความหลากหลายของสายการบินท้ังประเภทบริการเต็มรูปแบบและประเภทต้นทุนต่ า ความสะดวกใน
การเลือกเท่ียวบินเดินทาง ตลอดจนการคมนาคมเช่ือมต่อจากสนามบินไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวหรือ
ย่านใจกลางเมือง (Allen, 2016) 
   2) ความหลากหลายและช่ือเสียงของแหล่งท่องเท่ียว บรรยากาศของ
สถานท่ีและกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดให้เดินทางมาท่องเท่ียว (ฉัฐอ าไพ ธงชัย, 2559) 
   3) ค าบอกเล่าหรือค าแนะน าจากเพื่อน ญาติ คนรู้จัก รวมท้ังการรับรู้ข้อมูล
จากส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ (ฉัฐอ าไพ ธงชัย, 2559 ; ITB academy, 2016 ; การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2558) 
   4) การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ในโลกปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนับเป็น
ความต้องการพื้นฐานท่ีส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งของนักท่องเท่ียวที่เดินทางด้วยตนเอง ในแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณไร้สายจะท าให้นักท่องเท่ียวสามารถแชร์ประสบการณ์
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ได้ง่ายและสะดวก (Allen, 2016) 
   5) ความคุ้มค่าของการใช้จ่าย โดยค านึงถึงคุณภาพดีมากกว่าราคาถูก 
สินค้าและบริการต้องมีความเหมาะสมกับราคาและนักท่องเท่ียวรับรู้ได้ถึงความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย  
(กฤษณะ สุกันตพงศ์, 2559 ; ฉัฐอ าไพ ธงชัย, 2559) 
   6) ความปลอดภัย นักท่องเท่ียวที่เดินทางด้วยตนเองจะให้ความส าคัญและ
มีความกังวลกับเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง (ศศิธร เจตานนท์, 2558 ; กรวรรณ สังขกร และ
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คณะ, 2557) ในการวางแผนนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จึงมีการค้นหาและศึกษาข้อมูลในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ก่อนให้พวกเขาสามารถรู้ล่วงหน้าว่าในสถานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการบริการหรือการ
ป้องกันอย่างไรบ้าง และมีบริการใดท่ีสามารถเรียกใช้ได้ในเวลาท่ีต้องการ นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จึงจะ
รู้สึกอุ่นใจในการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีตนเองไม่คุ้นเคย (Allen, 2016) 
  จากการส ารวจนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีเคยเ ดินทางมา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ www.mafengwo.cn และ www.qiongyou.cn ซึ่งเป็น
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมของคนจีน รวมถึงข้อมูลจาก www.thaipublica.org พบว่าสถานท่ีท่ี
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ให้ความสนใจและมีการบันทึกข้อมูล สอดคล้องตามพฤติกรรมท่ี ได้ศึกษาจาก
แนวคิดข้างต้น นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับการเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านวัฒนธรรม
อาหาร ศิลปะจากสถานท่ีท่ีได้ไปเยือน นอกจากกิจกรรมช้อปปิ้งที่เป็นที่ชื่นชอบ จากการส ารวจใน
บันทึกของน ักเดินทางกลุ ่มนี ้จ านวน 23 ก ลุ ่ม สร ุปได ้ว ่า แหล่งท ่องเ ที ่ยว ที ่น ักท่อง เที ่ยว               
กลุ่มนี ้ให้ความสนใจและเดินทางมามากที่สุด 5 ล าดับ คือ พระบรมมหาราชวัง ย่านสุขุมวิท            
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลาดรถไฟรัชดา และสวนจตุจักร  
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กลุ่มเดินทาง ช่ื อที่ใช้
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1 เพื่อนผู้หญิง 2 คน Chengdu 24 มิ.ย. 2560 5 www.mafengwo.cn P P

2 เพื่อนผู้หญิง 3 คน Lu Saien 19 มิ.ย. 2560 4 www.mafengwo.cn P P P

3 ผู้หญิง 1 คน Rsheila 15 มิ.ย. 2560 5 www.mafengwo.cn P P P

4 เพื่อนผู้หญิง 2 คน Xiaoyan 1 มิ.ย. 2560 2 www.mafengwo.cn 

5 เพื่อนผู้หญิง 5 คน Pigeon 28 พ.ค. 2560 8 www.mafengwo.cn P

6 คู่สามี-ภรรยา 2 คน Yeeway 28 พ.ค. 2560 7 www.mafengwo.cn P P P P

7 เพื่อนผู้หญิง 2 คน Lisa Kung 15 พ.ค. 2560 - www.mafengwo.cn 

แหล่งทอ่งเทีย่วในกรุงเทพมหานคร (1/2)

แหล่งข้ อมูลล าดับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน FIT

วันที่เดินทาง

ระยะ

เวลาใน

กรุ งเทพฯ

ตารางที่ 2.1 แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครที่นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว 
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กลุ่มเดินทาง ช่ื อที่ใช้
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1 เพื่อนผู้หญิง 2 คน Chengdu 24 มิ.ย. 2560 5 www.mafengwo.cn P P P P

2 เพื่อนผู้หญิง 3 คน Lu Saien 19 มิ.ย. 2560 4 www.mafengwo.cn P

3 ผู้หญิง 1 คน Rsheila 15 มิ.ย. 2560 5 www.mafengwo.cn P P P P P P

4 เพื่อนผู้หญิง 2 คน Xiaoyan 1 มิ.ย. 2560 2 www.mafengwo.cn P P P

5 เพื่อนผู้หญิง 5 คน Pigeon 28 พ.ค. 2560 8 www.mafengwo.cn P

6 คู่สามี-ภรรยา 2 คน Yeeway 28 พ.ค. 2560 7 www.mafengwo.cn P P P P P

7 เพื่อนผู้หญิง 2 คน Lisa Kung 15 พ.ค. 2560 - www.mafengwo.cn P

แหล่งทอ่งเทีย่วในกรุงเทพมหานคร (2/2)

แหล่งข้ อมูลล าดับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน FIT

วันที่เดินทาง

ระยะ

เวลาใน

กรุ งเทพฯ

  ตารางที่ 2.1 แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครที่นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระนยิมเดินทางไปท่องเท่ียว (ต่อ) 
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กลุ่มเดินทาง ช่ื อที่ใช้

พร
ะบ

รม
มห

าร
าช

วัง
วัด

พร
ะศ

รีรั
ตน

ศา
สด

าร
าม

วัด
โพ

ธิ์
วัด

อรุ
ณ

อน
ุสา

วรี
ย์ช

ยัส
มร

ภมู
ิ

ศูน
ย์ก

าร
ค้า

เซ็น
ทรั

ลเวิ
ลด์

เยา
วร

าช
ศา

ลพ
ระ

พร
หม

ตึก
ใบ

หย
ก

ถน
นข

า้ว
สา

ร

8 เพื่อนผู้ชาย 4 คน Ji Xiangru Yi Yi 31 มี.ค. 2560 4 www.mafengwo.cn P

9 เพื่อนผู้หญิง 3 คน Louise 26 มี.ค. 2560 4 www.mafengwo.cn P

10 คู่รักชาย-หญิง 2 คน Girafa & Cica 22 ก.พ. 2560 4 www.mafengwo.cn P P P P

11 เพื่อนผู้ชาย 3 คน Jacky 22 ม.ค. 2560 3 www.mafengwo.cn P P P P

12 เพื่อนผู้หญิง 5 คน Cilala 25 พ.ค. 2559 3 www.qiongyou.cn P P

13 คู่รักชาย-หญิง 2 คน - 11 มี.ค. 2559 2 www.thaipublica.org P P

14 เพื่อน 2 คน - 17 ม.ค. 2559 4 www.thaipublica.org P P P P

15 เพื่อนผู้ชาย 5 คน - ป ี2559 2 www.thaipublica.org P P

แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร (1/2)

แหล่งข้ อมูลล าดับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน FIT

วันที่เดินทาง

ระยะ

เวลาใน

กรุ งเทพฯ

ตารางที่ 2.1 แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครที่นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว (ต่อ) 
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กลุ่มเดินทาง ช่ื อที่ใช้

สว
นจ

ตุจ
ักร

สย
าม

เอเ
ชยี

ทีค
 เด

อะ
 ริเ

วอ
ร์ฟ

รอ
นท์

ตล
าด

รถ
ไฟ

รัช
ดา

มา
บญุ

าค
รอ

ง
หอ

ศิล
ปวั

ฒน
ธร

รม
ถน

นข
า้ว

สา
ร

บา้
นจ

ิมท
อม

ปส์ั
น

สุข
มุวิ

ท
สีล

ม

8 เพื่อนผู้ชาย 4 คน Ji Xiangru Yi Yi 31 มี.ค. 2560 4 www.mafengwo.cn P P P P P

9 เพื่อนผู้หญิง 3 คน Louise 26 มี.ค. 2560 4 www.mafengwo.cn P P P

10 คู่รักชาย-หญิง 2 คน Girafa & Cica 22 ก.พ. 2560 4 www.mafengwo.cn P P P P

11 เพื่อนผู้ชาย 3 คน Jacky 22 ม.ค. 2560 3 www.mafengwo.cn P P P P

12 เพื่อนผู้หญิง 5 คน Cilala 25 พ.ค. 2559 3 www.qiongyou.cn P P P P

13 คู่รักชาย-หญิง 2 คน - 11 มี.ค. 2559 2 www.thaipublica.org

14 เพื่อน 2 คน - 17 ม.ค. 2559 4 www.thaipublica.org

15 เพื่อนผู้ชาย 5 คน - ป ี2559 2 www.thaipublica.org

แหล่งทอ่งเท่ียวในกรุงเทพมหานคร (2/2)

แหล่งข้ อมูลล าดับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน FIT

วันที่เดินทาง

ระยะ

เวลาใน

กรุ งเทพฯ

ตารางที่ 2.1 แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครที่นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว (ต่อ) 
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กลุ่มเดินทาง ช่ื อที่ใช้

พร
ะบ

รม
มห

ารา
ชวั

ง
วัด

พร
ะศ

รีรัต
นศ

าส
ดา

ราม
วัด

โพ
ธิ์

วัด
อรุ

ณ
อน

ุสา
วรีย์

ชยั
สม

รภ
มูิ

ศูน
ย์ก

ารค้
าเซ็

นท
รัล

เวิล
ด์

เยา
วรา

ช
ศา

ลพ
ระ

พร
หม

ตึก
ใบห

ยก
ถน

นข
า้วส

าร

16 เพื่อนผู้หญิง 8 คน Rabbit 31 ส.ค. 2558 2 www.qiongyou.cn P P P P

17 เพื่อนผู้หญิง-ผู้ชาย 10 คน Ami Er er 6 ส.ค. 2558 2 www.qiongyou.cn P P

18 เพื่อนผู้หญิง-ผู้ชาย 7 คน - ป ี2558 3 www.thaipublica.org P P P

19 คู่รักชาย-หญิง 2 คน Plump Pillow 10 ก.ค. 2557 5 www.mafengwo.cn P P

20 ผู้ชาย 1 คน Fuzhou มี.ค. 2557 3 www.mafengwo.cn P

21 เพื่อนผู้หญิง 2 คน - ป ี2557 3 www.thaipublica.org P P P

22 เพื่อนผู้ชาย 3 คน - ป ี2557 4 www.thaipublica.org P

23 เพื่อนผู้ชาย 4 คน - ป ี2558 2 www.thaipublica.org

11 9 5 4 2 7 6 1 1 3

แหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (1/2)

แหล่งข้ อมูล

รวมทั้งหมด

ล าดับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน FIT

วันที่เดินทาง

ระยะ

เวลาใน

กรุ งเทพฯ

 ตารางที่ 2.1 แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครท่ีนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว (ต่อ) 
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กลุ่มเดินทาง ช่ื อที่ใช้

สวน
จตุ

จัก
ร

สย
าม

เอเ
ชยี

ทีค
 เด

อะ
 ริเ

วอร์
ฟร

อน
ท์

ตล
าดร

ถไฟ
รัชด

า
มา

บญุ
าคร

อง
หอ

ศิล
ปวั

ฒน
ธรร

ม
ถน

นข
า้วส

าร
บา้

นจ
ิมท

อม
ปส์ั

น
สุข

มุวิ
ท

สีล
ม

16 เพื่อนผู้หญิง 8 คน Rabbit 31 ส.ค. 2558 2 www.qiongyou.cn P

17 เพื่อนผู้หญิง-ผู้ชาย 10 คน Ami Er er 6 ส.ค. 2558 2 www.qiongyou.cn P P

18 เพื่อนผู้หญิง-ผู้ชาย 7 คน - ป ี2558 3 www.thaipublica.org

19 คู่รักชาย-หญิง 2 คน Plump Pillow 10 ก.ค. 2557 5 www.mafengwo.cn P P

20 ผู้ชาย 1 คน Fuzhou มี.ค. 2557 3 www.mafengwo.cn P P

21 เพื่อนผู้หญิง 2 คน - ป ี2557 3 www.thaipublica.org

22 เพื่อนผู้ชาย 3 คน - ป ี2557 4 www.thaipublica.org P P

23 เพื่อนผู้ชาย 4 คน - ป ี2558 2 www.thaipublica.org P P P

8 6 7 9 2 2 4 1 10 4

แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร (2/2)

แหล่งข้ อมูล

รวมทั้งหมด

ล าดับ

กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน FIT

วันที่เดินทาง

ระยะ

เวลาใน

กรุ งเทพฯ

ตารางที่ 2.1 แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครที่นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว (ต่อ) 
 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์ www.mafengwo.cn , www.qiongyou.cn และ www.thaipublica.org 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัย 
  
 2.2.1 ความหมายของภัย  
  ภัย หมายถึง อันตรายท่ีเกิดจากธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ น ามาซึ่งความ
สูญเสียหรือความเสียหาย โดยภัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  2.2.1.1 ภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า และแผ่นดินไหว 
เป็นต้น 
  2.2.1.2 ภัยท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น ภัยจากการใช้รถใช้ถนน อัคคีภัย 
และภัยจากการก่อการร้าย เป็นต้น  (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, 2557) 
 
 2.2.2 ความหมายของความปลอดภัย 
  ตามล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierarchy of needs, 1943) 
ความปลอดภัย เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานล าดับท่ี 2 ของมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการ
ด ารงชีวิตให้อยู่รอดของมนุษย์โดยปราศจากอันตราย 
  ความปลอดภัย หมายถึง สภาวการณ์ท่ีร่างกาย และจิตใจสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
ปกติสุข ชีวิตและทรัพย์สินปราศจากอันตรายหรือภัยใด ๆ รวมถึงไม่อยู่ในสภาวะการเส่ียงภัย (วชิร
ศักดิ์ แก้วไซเทียน, 2551) นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการกระท าหรือปฏิบัติการใด ๆ เพื่อเป็นลดหรือ
การป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น จากอุบัติเหตุ จากอาชญากรรม จาก
การเดินทาง จากการพักอาศัย เป็นต้น (เดชน์, 2532 อ้างถึงใน วชิรศักดิ์ แก้วไซเทียน, 2551)  
 
 2.2.3 ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
   ความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ท่ีบ่งบอกได้ถึงศักยภาพของแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้น เพราะความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เป็นเกณฑ์ปัจจัยส าคัญท่ีจะ
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว เริ่มต้ังแต่การวางแผนก่อนการเดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเท่ียว โดยค านึงถึงความเส่ียงภัยในสถานท่ีท่ีไม่คุ้นเคย ท้ังนี้ยังส่งผลต่อความพึงพอใจท่ี
ครอบคลุมท้ังระหว่างเดินทางท่องเท่ียวและน ามาซึ่งความประทับใจหลังการท่องเท่ียวครั้งนั้น 
ประสบการณ์ในการเดินทางของนักท่องเท่ียว การเตรียมตัว และการเตรียมพร้อมของข้อมูลจะมีส่วน
ช่วยให้นักท่องเท่ียวมีความปลอดภัยมากเพิ่มขึ้น (Kantowitz, et al., 1997 อ้างถึงใน ภาวิณี เอี่ยม
ตระกูล ภูริเชษฐ์ กฤตยานุกูล และทัตเทพ หนูสุข , 2558) เพราะนอกจากความเส่ียงภัยในพื้นท่ีแล้ว 
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ในด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเองก็มีส่วนท่ีจะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการท่องเท่ียวด้วย
เช่นกัน (Cook and McCleary, 1983 อ้างถึงใน ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และคณะ, 2558 : 91) 
  ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว เป็นเหตุการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวไม่มีอันตรายจาก
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท้ังท่ีเป็นการกระท าของมนุษย์และท่ีไม่ใช่การกระท าของมนุษย์  สามารถแบ่ง
ประเภทของภัยอันตรายได้ ดังนี้  
   2.2.3.1 ภัยจากอุบัติเหตุ อาจมีสาเหตุมาจากโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน
ความปลอดภัย ความประมาท สุขภาพร่างกาย เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถป้องกันได้ (Wang 
& Pizam, 2011) และเป็นเหตุปัจจัยภายนอกร่างกายท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และเกิดผลท่ีนักท่องเท่ียว
มิได้มุ่งหวังหรือเจตนา (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) ท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ
ชีวิต เช่น อุบัติเหตุทางบก ทางน้ า และในแหล่งท่องเท่ียว (กองบังคับการต ารวจท่องเท่ียว, 2550 อ้าง
ถึงใน ไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล, 2556 : 31) ซึ่งอุบัติเหตุยังอาจเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ท้ังท่ีเป็นจากการชอบความเส่ียงของนักท่องเท่ียวเอง เช่น กิจกรรมการผจญภัย การท่องเท่ียวรูปแบบ
เอ๊กซ์ตรีม เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถหลีกเล่ียงหรือท าให้การเ ส่ียงลดน้อยลงได้ (Wang & 
Pizam, 2011 : 301-303)  
   ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดภัยในระหว่างท ากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกองค์กร (เป็นปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้ แต่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมนั้น) 2) ปัจจัย
การบริหารจัดการของผู้ประกอบการท่องเท่ียว (ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดปัญหา อันเนื่องมาจากกิจกรรมนั้น 
รวมถึงคู่มือหรือข้อแนะน าในการร่วมกิจกรรมท่ีแหล่งท่องเท่ียวต้องจัดท าขึ้น) 3) ปัจจัยทางด้าน
กายภาพ (ครอบคลุมถึงปัจจัยทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม อีกท้ังประสบการณ์และ
ทักษะในการท ากิจกรรมของนักท่องเท่ียว) 4) ปัจจัยด้านอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาภัย (ความพร้อม
และสภาพการใช้งานได้ของอุปกรณ์นั้น) 5) ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม (สภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีส่งผลต่อ
การท ากิจกรรม) (Bentley, Page, & Laird, 2000)  
   อุบัติเหตุทางการท่องเท่ียวบางเหตุการณ์ไม่สามารถควบคุมได้เพราะเป็น
ปัจจัยภายนอก แต่สามารถป้องกันได้ เกิดจากความร่วมมือกันหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล 
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว รวมถึงความร่วมมือของนักท่องเท่ียวเอง ได้แก่ 1) จัดต้ังระบบการจัดการ
วิกฤตแบบถาวรเพื่อสร้างระบบเตือนภัยวิกฤตท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าและสร้าง
กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคเพื่อการด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการคาดการณ์วิกฤติการท่องเท่ียวได้ 2) สร้างแหล่งท่องเท่ียวและฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
ขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นท่ีการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเป็นการลดผลกระทบจากการเกิด
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อุบัติเหตุท่ีจะเป็นวิกฤติได้ 3) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลังจากประสบ
ภาวะวิกฤติเพื่อเป็นแนวทางในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และสร้างกลไกในการ
ติดต่อส่ือสารให้เกิดความร่วมมือท่ีดี (Jiu-quan, Kai-yu, & Yan-fang, 2003)   
 2.2.3.2 ภัยจากธรรมชาติ เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ การเกิดพายุ น้ าท่วม 
น้ าป่าไหลหลาก ดินถล่ม แผ่นดินไหว และการเกิดคล่ืนสึนามิ เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีควบคุมไม่ได้ 
เมื่อเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก
แก่นักท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558 ; วรรณธิภา จันทร์กลม, 2556 ; จักรพันธ์ 
รัตนกูล, 2555) ด้วยแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทยประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
และสภาพของภูมิอากาศท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ท าให้แหล่งท่องเท่ียวมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะในแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังทัศนียภาพที่มีความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีคุณค่า 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวส่วนมากจึงนิยมท่ีจะด าเนินธุรกิจสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวกในบริเวณท่ีมีธรรมชาติสวยงาม เช่น ใกล้ทะเลหรือภูเขา เป็นต้น  ซึ่งในพื้นท่ีดังกล่าวมักเป็นจุด
ท่ีมีความเส่ียงในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ง่ายด้วยเช่นกัน เมื่อมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีถูก
สร้างขึ้น จึงมักจะเป็นสถานท่ีท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวจ านวนมากให้ได้ไปเยือนในวันหยุดพักผ่อน 
ซึ่งอาจท าให้ผู้คนและนักท่องเท่ียวตกอยู่ในพื้นท่ีอันตรายได้หากเกิดภัยธรรมชาติขึ้น ก่อให้เกิดเป็น
ผลกระทบทางลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดภัยธรรมชาติจึง
เป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงด้วยเช่นกัน (Tsai & Chen, 2011)    
 2.2.3.3 ภัยจากอาชญากรรม การถูกประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิต เช่น การถูกฆ่าเสียชีวิต 
ถูกท าร้ายร่างกาย การโจรกรรม การข่มขืน เป็นต้น รวมถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้า
และบริการ (ไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล, 2556 : 31) โดยนักท่องเท่ียวไม่มีความเต็มใจ อาชญากรรมยัง
หมายรวมถึงการกระท าท่ีบุคคลฝ่ายหนึ่งใช้ก าลังกับอีกฝ่ายเพื่อเป็นการบังคับท าร้ายให้เกิดอันตราย
ต่อบุคคล ซึ่งขัดกับความต้ังใจหรือความต้องการของบุคคลฝ่ายนั้น (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 
2558) เมื่อนักท่องเท่ียวประสบเหตุการณ์โดนประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ท าให้ขาดปัจจัยท่ีมีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต สร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเท่ียวประสบกับสภาวะการตกทุกข์ได้ยาก 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) ประเด็นการไม่ตกอยู่ในอันตรายในภัยด้านอาชญากรรมมี
ความส าคัญเนื่องจากนักท่องเท่ียวมีโอกาสท่ีจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมากกว่าคนในพื้นท่ี (Barker, 
Page, & Meyer, 2002) เหตุอาชญากรรมอาจเกิดขึ้นในกลุ่มนักท่องเท่ียวเอง พบว่านักท่องเท่ียวท่ีมี
จ านวนมากขึ้นมีแนวโน้มท่ีจะเกิดอาชญากรรมมากกว่าเกิดจากคนในท้องถิ่นเอง (Boakye, 2010 อ้าง
ถึงใน Wang and Pizam, 2011) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ George (2011) อ้างถึงในไชยวัฒน์ 
อัศว์ไชยตระกูล (2556) กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการท่องเท่ียวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
จ านวนอาชญากรรมท่ีเพิ่มขึ้น มากไปกว่านั้น หากนักท่องเท่ียวพบว่าแหล่งท่องเท่ียวมีความเส่ียงต่อ
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การท่ีนักท่องเท่ียวจะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม นักท่องเท่ียวอาจยกเลิกการเดินทาง เล่ือนก าหนดการ
เดินทางหรือเปล่ียนจุดหมายปลายทางท่ีมีความเส่ียงน้อยกว่า (Mansfeld and Pizam, 2006 ; 
Richter and Waugh, 1986 อ้างถึงในไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล, 2556) นักท่องเท่ียวท่ีไม่ช านาญ       
ไม่คุ้นเคยในพื้นท่ี มีโอกาสตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมได้ง่าย (Harper, 2001) นอกจากนี้ ปัญหา
การค้ามนุษย์ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ ยังถือเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศ อีกท้ังยัง
เป็นต้นเหตุไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง และการค้าประเวณี             
(สรายุทธ ยหะกร, 2558)  
   2.2.3.4 ภัยจากการก่อการร้าย เช่น แหล่งท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียวมักจะ
เป็นเป้าหมายท่ีง่ายต่อการโจมตี (Soft target) ของกลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นการกระท าท่ีสร้างความ
ปั่นป่วน ให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนและนักท่องเท่ียว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของรัฐใดรัฐหนึ่ง หรือของบุคคลใด หรือต่อส่ิงแวดล้อม มีผลไปยังความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 
อาจเป็นการกระท าท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับรัฐบาลไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ ให้กระท าหรือไม่กระท าการใดท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง (กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา , 2558) ภัยก่อการร้ายสามารถสร้างผลกระทบความรุนแรงทางตรง 
ประกอบด้วยเป้าหมายความรุนแรง และเหยื่อของความรุนแรงนั้น ซึ่งหลายเหตุการณ์ในกรณีการก่อ
การร้ายโดยท่ัวไป พบว่าเป้าหมายและเหยื่อไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน ส่งผลให้ไม่สามารถระงับการโจมตีได้ 
ลักษณะเด่นของความรุนแรงโดยตรง มักเห็นได้ทางกายภาพและส่งผลท่ีจะท าร้ายร่างกายของมนุษย์
โดยตรง (อาทิตย์ ทองอินทร์, 2559) นอกจากนี้ภัยท่ีเกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นผลกระทบทางลบของประเทศ
ปลายทางการท่องเท่ียวที่จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวยกเลิกการเดินทางนั้น มีท้ังภัยของการเกิดสงคราม
ในประเทศ (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558)  และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
(จักรพันธ์ รัตนกูล, 2555) 
   2.2.3.5 ภัยด้านสาธารณสุข ภาวะความเส่ียงจากโรคระบาด รวมท้ังในด้าน
ความสะอาดของอาหารเครื่องด่ืม และมลภาวะส่ิงแวดล้อม (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555 ; 
จักรพันธ์ รัตนกูล, 2555) สาธารณสุขมีส่วนส าคัญกับความความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้าน
ความปลอดภัย (ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์, 2553) ในด้านความสะอาดท่ีถูกสุขอนามัยของด้านการ
ให้บริการในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นสาธารณะ เป็นมิติหนึ่งท่ีมีความส าคัญในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว (Gilbert & Dunsfold, 1990) นักท่องเท่ียวบางกลุ่มมีทัศนคติในการหลีกเล่ียงอาหาร
ท้องถิ่นเนื่องจากกลัวการเจ็บป่วยจากอาหารนั้น ซึ่งอาหารท่ีมักหลีกเล่ียงจะเป็นกลุ่มผักหรือผลไม้สด
ท่ีไม่ผ่านการปรุงสุก และเมื่อน ามาบริโภคดิบอาจก่อให้เกิดเช้ือโรคในล าไส้ได้ ในบางพื้นท่ีมีค าเตือน
นักท่องเท่ียวเกี่ยวกับการหลีกเล่ียงการซื้อและบริโภคอาหารท่ีซื้อริมทาง  (Torres & Skillicorn, 
2004) แสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ด้านความสะอาดของอาหารในแหล่งท่องเท่ียวส่งผลต่อความเช่ือมั่น
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และรู้สึกปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเมื่อเดินทางมายังจุดหมายปลายทาง   ข้อมูลทางด้านสุขอนามัย
เป็นส่ิงส าคัญท่ีระบุอยู่ในคู่มือการท่องเท่ียว (Salvato, 1976)   
 
 2.2.4 ข้อมูลสถิติและสถานการณ์การเกิดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย 
  2.2.4.1 ภัยจากอุบัติเหตุ  
  ข้อมูลสถิตคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกและมูลค่าความเสียหายท่ัวราชอาณาจักร ปี 
2559 มีรับแจ้งเหตุจ านวน 84,394 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 13,382 ราย คิดเป็นร้อยละ  
18.84 (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2560) และสถิติจากกองมาตรฐานและก ากับความปลอดภัย
นักท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2560) พบว่าในปี 2559 นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
เดินทางมาเท่ียวประเทศไทยได้รับภัยจากอุบัติเหตุ จ านวน 527 ราย และในปี 2560 (มกราคม – 
ตุลาคม) จ านวน 512 ราย นอกจากนี้ยังพบว่ากรุงเทพมหานครติดอันดับ 1 ใน 10 จังหวัดท่ีมีอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุทางบกสูงสุดในประเทศไทย (ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, ภูริเชษฐ์ กฤตยานุกูล และทัตเทพ 
หนูสุข, 2558)  
  2.2.4.2 ภัยจากธรรมชาติ  
  เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ของประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2554 เกิดเป็นภาพความเสียหายต่อระบบการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ภาคการผลิตใน
อุตสาหกรรม 17 นิคม ส่งผลต่อความเช่ือมั่นต่อการบริหารจัดการท้ังการป้องกันและการจัดการหลัง
เกิดภาวะวิกฤติ ซึ่งเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งนี้นับเป็นมหาอุทกภัยครั้งรุนแรงท่ีสุดในประวัติศาสตร์
ของประเทศไทย ท่ีสร้างความเสียหายมีผลกระทบท่ีรุนแรงต่อประชาชนกว่า 13 ล้านคน ในพื้นท่ีภาค
กลางซึ่งรวมถึงเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ซึ่งธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายครั้งนี้อยู่ท่ี 
1.44 ล้านล้านบาท มากท่ีสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก (ชลทิพย์ พูนศิริวงศ์ และรุ่งนภา พิตรปรีชา , 
2556)  
  2.2.4.3 ภัยจากอาชญากรรม  
  ข้อมูลสถิติของกองมาตรฐานและก ากับความปลอดภัยนักท่องเท่ียว จากการร่วมมือ
กับส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทย 
พบว่าในปี 2559 มีจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ 252 เรื่อง และในปี 2560 ช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม พบว่ามีจ านวนมากถึง 367 เรื่อง ซึ่ง
มีอัตราเพิ่มมากขึ้น 115 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 45.63 (กองมาตรฐานและก ากับความปลอดภัย
นักท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) 
  2.2.4.4 ภัยจากการก่อการร้าย 
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  จากการจัดอันดับการก่อการร้ายของสถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ (The 
Institute for Economics and Peace – IEP) พบว่าในปี 2558 ประเทศไทยมีดัชนีการก่อการร้าย 
(The Global Terrorism Index – GTI) อยู่ในอันดับท่ี 10 ของโลก และเป็นอันดับท่ี 1 ของอาเซียน 
ซึ่งพื้นท่ีการก่อการร้ายของประเทศไทยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นหลัก แต่จากรายงานพบว่าอยู่
ในพื้นท่ี 18 จังหวัด โดยในปี 2558 มีการก่อการร้ายท่ีประชาชนเสียชีวิตมากท่ีสุดถึง 20 ราย ท่ี
บริเวณศาลพระพรหมแยกเอราวัณ กรุงเทพมหานคร (Bad, 2016)   
  ในการวัดดัชนีการก่อการร้ายดังกล่าว สถาบันเศรษฐศาสตร์และสันติภาพ ได้มีการ
พัฒนาดัชนีช้ีวัดท้ังในเชิงลบและเชิงบวก แต่การน ามาวัดสันติภาพนั้นมุ่งเน้นวัดในเชิงลบ เนื่องจาก
ความสลับซับซ้อนท่ีน้อยกว่าเชิงบวก และสามารถวัดผลได้ง่ายและชัดเจน ซึ่งมีการวัด 3 ด้านหลัก 23 
ตัวชี้วัด โดยมีแหล่งข้อมูลท่ีอ้างอิงได้มาจากท่ัวโลก เช่น Uppsala Conflict Data Program (UCDP), 
Gibney (Political Terror Scales), UNHCR, IEP-Global Terrorism Index, International 
Centre for Prison Studies ซึ่งตัวช้ีวัด 1 ใน 3 ด้านนั้น คือ ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงใน
สังคม (Societal Safety and Security) มีตัวชี้วัดท้ังหมด 10 ตัว ประกอบด้วย 1) ระดับการรับรู้ต่อ
อาชญากรรมหรือการท าผิดกฎหมายในสังคม 2) จ านวนผู้ล้ีภัยและผู้พลัดถิ่น 3) ความไม่มีเสถียรภาพ
ทางการเมือง 4) สเกลความหวาดกลัวทางการ เมือง 5) ผลกระทบของการก่อการร้าย 6) จ านวนของ
การฆาตกรรม 7) ระดับของอาชญากรรมรุนแรง 8) ความรุนแรงจากการประท้วง 9) จ านวนของ
ประชากรในเรือนจ า 10) จ านวนของเจ้าหน้าท่ีความมั่นคงและต ารวจ ซึ่งในด้านความปลอดภัยและ
ความมั่นคงในสังคมนี้ รวมถึงจ านวนและความตึงเครียดจากการเกิดสงครามและความรุนแรงท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ (ชลัท ประเทืองรัตนา, 2560 ; อาทิตย์  ทองอินทร์. 2559) 
  2.2.4.5 ภัยด้านสาธารณสุข 
  ภัยด้านสาธารณสุขจากปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ/หมอก
ควัน พบว่ายังเกินมาตรฐานหลายแห่งมาจากสาเหตุหลักคือ ปริมาณรถยนต์ในเมืองหลวงท่ีมีจ านวน
มาก และปัญหาการเผาเพื่อท าการเกษตรในบางพื้นท่ี พบรายงานผู้ป่วยจากปัญหามลพิษหมอกควัน
ของประเทศไทย จ านวน 29,665.10 คน ต่อประชากรแสนคน และจากสถิติเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
ท่ีกรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้ง ปี 2555 จ านวน 458 เรื่อง พบว่าปัญหากล่ินเหม็นและปัญหาฝุ่น
ละออง/เขม่าควัน ได้รับการเรียนเรียนสูงสุด นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทยมีการน าเข้าอาหารท่ีไม่มี
คุณภาพหรือไม่ปลอดภัยจากต่างประเทศในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคท้ัง
ชาวไทยและชาวต่างชาติในวงกว้าง จากผลการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารน าเข้าท่ีด่าน
อาหารและยา พบปัญหาอาหารประเภทผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบปนเปื้อนสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช และใช้วัตถุเจือปนอาหาร และยังพบการปนเปื้อนโลหะหนัก จ าพวกปรอดและแคดเมียมอีก
ด้วย ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคโดยตรง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559)  
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 2.2.5 ความส าคัญของความปลอดภัยกับการท่องเที่ยว 
  การท่องเท่ียวมีวิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากการท่องเท่ียวแบบมวลชน
นักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ จนถึงปัจจุบันที่มีการจัดประเภทของนักท่องเท่ียวที่แตกต่างออกไปและมีความ
หลากหลายมากขึ้น (Mura, 2010 อ้างถึงใน Yang and Nair, 2013) และจากการท่ีการท่องเท่ียวมี
การพัฒนาเปล่ียนแปลงอย่างมากในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา สถานการณ์ความปลอดภัยกลายเป็น
ประเด็นส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับการท่องเท่ียว และยังส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้น (Kim and Phetvaroon, 2008 อ้างถึงใน Yang & Nair, 2013) ซึ่งสามารถล าดับและ
แบ่งการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของมิติความปลอดภัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการ
ท่องเท่ียวในแต่ละช่วงการพัฒนา ดังนี้ 
  2.2.5.1 การท่องเท่ียวในช่วงปี 1950 – 1970 เป็นลักษณะการท่องเท่ียวแบบ
มวลชน ความปลอดภัยเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ปัญหาของการท่องเท่ียวเท่านั้น ถึงแม้ว่าความ
ปลอดภัยจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในระดับประเทศ แต่ยังคงให้ความส าคัญกับความปลอดภัยเพียงบาง
ประเด็นเท่านั้น ซึ่งความเส่ียงในการเดินทางท่องเท่ียวไม่ถือเป็นปัญหาระดับประเทศ การแก้ไขปัญหา
ความปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานของประเทศนั้น ๆ (Kovari and Zimanyi, 2010)  
 2.2.5.2 การท่องเท่ียวในช่วง 1970 – 1990 ยังคงเป็นลักษณะการท่องเท่ียวแบบมวลชน แต่
ในช่วงยุคนี้เกิดการขยายตัวของแนวความคิดด้านความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว ในระดับนานาชาติ
มีความร่วมมือในการจัดการความปลอดภัยตามประเภทของภัย รวมท้ังองค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization – WTO) หันมาให้ความสนใจในความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็
ตาม ยุคนี้เป็นช่วงท่ีมีปัจจัยเส่ียงเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการปล้นเครื่องบิน มีการก่อการร้าย เป็นต้น 
(Kovari and Zimanyi, 2010) 
  2.2.5.3 ต้ังแต่ปี 1990 เป็นต้นมา เป็นช่วงการเปล่ียนแปลงของการท่องเท่ียวท่ัวโลก 
เป็นยุคท่ีมีการรับรู้ในด้านความปลอดภัยทางการท่องเท่ียวท่ีซับซ้อน ความปลอดภัยเป็นประเด็น
ปัญหาระดับโลก ก่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังสถานการณ์ความไม่
ปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียว ท าให้นักท่องเท่ียวมีจ านวนลดลงจากการ
รับรู้ความไม่ปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว (Kovari and Zimanyi, 2010) 
  2.2.5.4 ในปัจจุบันศตวรรษที่ 21 บริบทการท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไปตามสังคมโลก
ท่ีเป็นพลวัต มีความซับซ้อนไปตามกระแสโลกมากขึ้น ซึ่งกระแสการเปล่ียนแปลงหลักท่ีส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นมี 8 ประการ (8 Megatrends) ดังนี้ โลกาภิวัตน์ สังคมสูงวัย สังคม
เมือง ชีวิตดิจิตอล สุขภาพและความปลอดภัย การคมนาคมขนส่ง ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ และ
ประชาคมอาเซียน  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555) จะเห็นได้ว่าความปลอดภัยเป็นหนึ่งใน
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กระแสหลักดังกล่าว ประกอบกับพฤติกรรมของผู้คนในศตวรรษท่ี 21 นี้ ท่ีมีความเป็นปัจเจก 
(Individualization) มากขึ้น มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น ต้องการแสดงออกมากขึ้น (กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเท่ียวในปัจจุบันท่ี
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวแบบมวลชนเป็นการท่องเท่ียวแบบอิสระมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเท่ียวที่เกิดในช่วงปี 1980 และ 1990 (ยุทธพงศ์ เอกปฐมศักดิ์, 2555) 
 นักท่องเท่ียวรูปแบบการท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนด้วยตนเอง เป็นตลาดท่ีใหญ่
ท่ีสุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า (Fry, 2016) นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีการรับรู้ข้อมูลความปลอดภัย
จากส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมท้ังการบอกต่อ/ค าแนะน าของผู้มีประสบการณ์ (ฉัฐอ าไพ ธงชัย, 
2559) จากการส ารวจพบว่า ในจุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวรับรู้ได้ว่ามีอันตราย จะส่งผลให้
นักท่องเท่ียวจากท่ีเคยมีกลับหายไปได้ในจ านวนหลายล้านคน ในขณะท่ีประเทศหรือแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในเชิงบวกจะได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่างมหาศาล (ITB 
academy, 2016) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าในบางกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เมื่อมีการ
วางแผนเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวแล้ว หากมีสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นระหว่างนั้น 
กลุ่มดังกล่าวจะไม่มีการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง แต่กลุ่มนี้จะให้ความสนใจในการหาข้อมูล
ข่าวสารในความไม่ปลอดภัยนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการเดินทาง  จากปัจจัยและ
บริบทดังกล่าวข้างต้น ในยุคปัจจุบันความปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางการท่องเท่ียวและเดินทางของประเทศนั้น ๆ (World Economic Forum, 2017)    
ท่ีหลายหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีการประสานความร่วมมือให้เกิดการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิผล  
 
 2.2.6 การประเมินจากตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวและการเดินทาง 
  ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ีมีการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางการ
ท่องเท่ียวและการเดินทาง ท่ีมีตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบส าคัญ แต่สภาเศรษฐกิจ
โลกหรือ World Economic Forum – WEF เป็นหน่วยงานจัดอันดับท่ีได้รับความสนใจและได้การ
ยอมรับจากนานาประเทศ โดยจะมีการใช้ข้อมูลจากการรายงานสถิติท้ังจากหน่วยงานภาครัฐ
ภายในประเทศและข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศ มีการจัดเก็บข้อมูลและมีเกณฑ์การจัดอันดับท่ี
สะท้อนถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัยของประเทศ
สมาชิก (World Economic Forum, 2017) ตัวชี้วัดดังกล่าวประกอบไปด้วย 
  2.2.6.1 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจจากการเกิดอาชญากรรมและความรุนแรง 
(Business cost of crime and violence) 
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  2.2.6.2 ความน่าเช่ือถือในการบริการของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ (Reliability of police 
services) 
  2.2.6.3 ต้นทุนในการด าเนินธุรกิจจากเหตุการณ์ก่อการร้าย (Business cost of 
terrorism)  
  2.2.6.4 อัตราการเกิดการฆาตกรรม (Homicide rate) 
  2.2.6.5 ดัชนีการก่อการร้าย (Index of terrorism)  
        

2.3 แนวคิดและทฤษฎีภาพลักษณ์ 
 
 2.3.1 ความหมายของภาพลักษณ์  
  ภาพลักษณ์ กล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการทางความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ความ
ประทับใจท่ีเป็นองค์รวม ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ทัศนคติและการกระท าท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น 
(คณาทัต จันทร์ศิริ, 2553) ซึ่งทัศนคตินั้นเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกท่ีสร้างขึ้นเองของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงต่าง ๆ โดยการสร้างขึ้นนั้นมักมีข้อเท็จจริงอ้างอิงอยู่ ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจาก
ประสบการณ์ จากความรู้ท่ีได้รับ น ามาหลอมรวมเกิดเป็นความคิด และวิเคราะห์ ก่อให้เกิดเป็นความ
เช่ือ การรับรู้ และเข้าใจถึงส่ิงนั้น ๆ โดยน ามาประกอบกันเป็นภาพลักษณ์ของตนเอง กล่าวได้อีกนัย
หนึ่งว่า ภาพลักษณ์มีความเกี่ยวพันกับด้านจิตใจโดยตรง (ฤดี หลิมไพโรจน์ และไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว , 
2558)   
  ภาพลักษณ์เกิดจากความรู้ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงต่าง ๆ โดยความรู้นั้นเป็นความรู้เชิงอัต
วิสัย ประกอบไปด้วย ข้อเท็จจริงคุณค่าท่ีเราเป็นผู้ก าหนด ซึ่งแต่ละบุคคลมีการเก็บรวบรวมความรู้
เชิงอัตวิสัยนี้เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวท่ีได้ผ่านประสบการณ์และเกิดเป็นความเช่ือว่ามีจริง โดย
พื้นฐานของคนเรามักจะเก็บได้เฉพาะภาพบางส่วนหรือเป็นเพียงลักษณะกว้าง ๆ ของส่ิงเหล่านั้น แล้ว
มักตีความหมายโดยบุคคลนั้น โดยท่ีภาพไม่มีความชัดเจนแน่นอนเพียงพอ ดังนั้น ภาพลักษณ์ของส่ิง
ต่าง ๆ มีอยู่ในโลกตามทัศนะของบุคคล และพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกมานั้นก็จะเป็นไปตาม
ภาพลักษณ์ท่ีบุคคลมีอยู่ในสมอง (Boulding, 1975 อ้างถึงใน จิรายุทธ์ สนดา, 2557) ภาพลักษณ์ของ
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างตามจ านวนของข้อมูล แหล่งท่ีมา ภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อสถานท่ีใดท่ีหนึ่ง
ย่อมมีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกของบุคคล ถึงแม้ภาพลักษณ์นั้นจะไม่ใช่ข้อมูลท่ีเป็นจริงแต่ก็ส่ง
อิทธิพลต่อกลุ่มท่ีมีศักยภาพด้วยเช่นกัน 
 
 2.3.2 องค์ประกอบของภาพลักษณ์ 
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  องค์ประกอบของภาพลักษณ์ แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ในแต่ละองค์ประกอบจะ
ผสมผสานกันเป็นภาพท่ีบุคคลได้รับหรือได้มีประสบการณ์ในโลกเกิดเป็นภาพลักษณ์ (Boulding, 
1975 อ้างถึงใน คณาทัต จันทร์ศิริ, 2553) ดังนี้ 
  2.3.2.1 องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) บุคคลได้รับจากการ
สังเกตโดยตรง แล้วน าส่ิงท่ีได้สังเกตไปสู่การรับรู้ ส่ิงท่ีได้สังเกตและถูกรับรู้อาจประกอบไปด้วย บุคคล 
สถานท่ี เหตุการณ์ ความคิด หรือวัตถุส่ิงของต่าง ๆ เราจะได้รับการปรากฏเป็นภาพของส่ิงแวดล้อม
ต่าง ๆ ผ่านการรับรู้เป็นอันดับแรก 
  2.3.2.2 องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) เป็นส่วนท่ีเป็นความรู้
เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความแตกต่างในส่ิงของต่าง ๆ ท่ีมาจากการสังเกตและรับรู้ 
  2.3.2.3 องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นได้ท้ังความรู้สึกผูกพัน ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ 
  2.3.2.4 องค์ประกอบเชิงการกระท า (Cognitive Component) เป็นเจตนาหรือ
ความมุ่งหมายท่ีเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ตอบโต้ส่ิงเร้านั้น ซึ่งเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเชิงความรู้และองค์ประกอบเชิงความรู้สึก  
  จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์เกิดขึ้นจากความรู้สึก ความคิด ความคิดเห็น 
และความเช่ือจากความรู้ท่ีได้รับ และจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล เกิดเป็นภาพการจดจ ารับรู้
ต่อส่ิง ๆ นั้น  ส่งผลไปยังทัศนคติและพฤติกรรมท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น ๆ 
  ท้ังนี้จากการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย พบว่ามี
การศึกษาภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย โดยการศึกษาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2555) 
เรื่อง ศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยในสายตานักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  ได้
ท าการศึกษาเชิงคุณภาพในทุกมิติท่ีเกิดจากการรับรู้ก่อให้เกิดเป็นความเช่ือ ความรู้ ทัศนคติ ท่ีสะท้อน
ถึงความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเท่ียวที่มีต่อภาพลักษณ์ใหญ่ของสถานท่ีนั้น ๆ พบว่าภาพลักษณ์ในด้าน
ความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ท่ีค่อนข้างไม่ดีท้ังท่ีเกิดจากบุคคล การจลาจล ความสะอาดของอาหาร
เครื่องด่ืม และรวมถึงมลภาวะส่ิงแวดล้อม และนอกจากนี้ยังมีการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบทางลบต่อการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยจักรพันธ์ รัตนกูล (2555) ได้
ท าการศึกษา 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ด้านภัยพิบัติธรรมชาติ ด้านการเมือง ด้านโรค
ระบาด และด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวมีการยกเลิกการ
เดินทางจากเหตุการณ์อุทกภัยและโรคระบาดมากท่ีสุด อีกท้ังชนิดของภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัย
ธรรมชาติ หรือภัยท่ีเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวซึ่งเกิด
เป็นความทรงจ าและภาพลักษณ์ท่ีคงอยู่อย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์หรือวิกฤติการณ์ท่ี
เกิดขึ้นแล้วมีการเผยแพร่ออกไปทางส่ือต่าง ๆ (Tasci & Boylu, 2010) แต่อย่างไรก็ตาม มีการศึกษา
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ของ (สีตลา เขมะภาตะพันธ์ และโมไนยพล รณเวช , 2559) เรื่อง การเปิดรับส่ือและการรับรู้
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีน
เห็นว่าการท่องเท่ียวของประเทศไทยคุ้มค่า มีแหล่งท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงท่ีดี คนไทยมีความเป็นมิตร มี
สินค้าและบริการท่ีดี รวมถึงเป็นประเทศท่ีมีความปลอดภัย 
  ดังนั้นงานวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว และการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ในกรุงเทพมหานครนี้ จึงมีการศึกษาภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
อาชญากรรม ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณสุข ด้านภัยธรรมชาติ และด้านการก่อการร้าย 
   
 2.3.3 การพัฒนาตัวชี้วัดของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว   
  จากการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ความปลอดภัย และความปลอดภัย
ของนักท่องเท่ียว สามารถแสดงการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดจาก 8 แหล่งข้อมูล ท่ีมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวและการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร แสดงการเปรียบเทียบดังตารางท่ี 
2.2 
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ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบตัวแปรของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
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1 ชลัท ประเทืองรัตนา (2560)     P

2 อาทิตย์  ทองอินทร์ (2559)     P

3 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558) P P   P P

4 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2557)       P P

5 
กองบังคับการต ารวจท่องเท่ียว (2550)  
อ้างถึงใน ไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล (2556)  

P P       

6 วรรณธิภา จันทร์กลม (2556)       P   

7 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2555)     P P P

8 จักรพันธ ์รัตนกูล (2555)     P P P

9 ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ (2553)     P     

10 เดชน์ (2532) อ้างถึงใน วชิรศักดิ์ แก้วไซเทียน (2551)  P P       

11 Tsai and Chen (2011)    P 

12 Wang and Pizam (2011)  P P   P P

13 Bentley, Page and Walker (2004)   P       

14 Jiu-quan, Kai-yu and Yan-Fang (2003)  P    

15 Page (2002) P     

16 Barker, Page and Meyer (2000) P         

17 Gilbert and Dunsfold (1990)   P   

18 Salvato (1976)   P   

ผู้วิจัย 
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  จากตารางท่ี 2.2 พบว่า ตัวแปรหลักจากงานวิจัยท้ัง 18 งาน มีท้ังส้ิน 5 ตัวแปร ท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวประเทศไทย ได้แก่ 1) ด้านอาชญากรรม 
2) ด้านอุบัติเหตุ 3) ด้านสาธารณสุข 4) ด้านภัยธรรมชาติ และ 5) ด้านการก่อการร้าย 

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว 
 
 2.4.1 ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
  มุมมองความปลอดภัยแบ่งออกเป็น 2 แบบ (Kullberg, 2010 ; อ้างถึงใน            
ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ, 2558) ดังนี้ 
  2.4.1.1 ความปลอดภัยท่ีเป็นวัตถุวิสัย (Safety as an objective condition) มี
ความสัมพันธ์กับสภาพความปลอดภัย สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
มนุษย์สร้างขึ้นและโดยธรรมชาติ ท่ีสามารถมีการจัดการและการป้องกันเพื่อเป็นการลดหรือไม่ให้เกิด
อันตรายข้ึนได้ 
  2.4.1.2 ความปลอดภัยท่ีเป็นอัตวิสัย (Safety as an subjective phenomenon) 
เป็นความรู้สึกปลอดภัยของมนุษย์ท่ีเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลแสดงออกผ่านทางบุคลิกภาพ การ
กระท า และพฤติกรรมในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม  
  จากมุมมองความปลอดภัยท้ัง 2 แบบ สะท้อนให้ปรากฏว่าความปลอดภัยอาจมี
ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความรู้สึกปลอดภัยก็เป็นได้ แสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยในพื้นท่ีหรือ
สภาพแวดล้อมหนึ่ง ไม่ได้หมายรวมถึงการมีความรู้สึกปลอดภัยของคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้นเสมอไป ดังนั้น 
ในการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว ควรค านึงถึงท้ังความปลอดภัยท้ังในด้านของสภาพ
ความปลอดภัยของพื้นท่ี และความรู้สึกปลอดภัยของนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในพื้นท่ีนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
(Kullberg, 2010 ; อ้างถึงใน ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ, 2558) 
 
 2.4.2 ประเด็นพิจารณาในการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
  2.4.2.1 ภัยท่ีเกิดขึ้นมีท้ังสาเหตุท่ีมาจากมนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ        
ในการจัดการไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ท้ังหมด แต่สามารถจัดการเพื่อเตรียมการรับมือ            
และมีการจัดการวิกฤติท่ีดีเพื่อลดผลกระทบได้ (Pizam and Mansfeld, 2006 อ้างถึงใน                
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560) 
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  2.4.2.2 ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว มีส่วนส าคัญในหาแนวทางการ
ป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในแหล่งท่อง เท่ียวของตนเอง             
(วันทิกา หิรัญเทศ, 2554)   
  2.4.2.3 หน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีในการสร้างภาพลักษณ์และรักษาความมั่นใจใน
ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว 
  2.4.2.4 การจดัการด้านภาพลักษณ์ในระหว่างการเกิดวิกฤติและหลังภาวะวิกฤติ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งท่ีควรมุ่งเน้นจัดการก่อน และควรพัฒนาขยายกลุ่มเป้าหมายให้มีความยืดหยุ่น 
ไม่ใช่แค่กลุ่มท่ีมีผลกระทบกับวิกฤติเท่านั้น (ITB academy, 2016)  
  2.4.2.5 หลังการเกิดวิกฤติ ส่ือต่าง ๆ และการให้ข้อมูลจากภาครัฐ มีบทบาทส าคัญ
ต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวนั้น  (Pizam and Mansfeld, 2006)  
  2.4.2.6 การท าให้นักท่องเท่ียวมีความรู้สึกปลอดภัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์
ทางการท่องเท่ียวของประเทศหรือแหล่งท่องเท่ียวนั้นได้เป็นอย่างดี (Mendirata, 2010 อ้างถึงใน 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560 ; ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ, 2558) 
  2.4.2.7 นักท่องเท่ียวต้องมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันหรือหลีกเล่ียงอันตราย
ท่ีจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว (Pizam & Mansfeld, 2006) 
  2.4.2.8 การดูแลหรือรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
จ านวนก าลังมากเกินไป อาจไม่ได้ท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภัย แต่จะท าให้กลัวและไม่เช่ือมั่นใน
การท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้น   
  2.4.2.9 เมื่อเกิดเหตุของความไม่ปลอดภัยขึ้น ผู้ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและ
เอกชนจะต้องร่วมมือกันจัดการปัญหาต่างๆ ด้วยความซื่อตรง เปิดเผยข้อเท็จจริงแก่ส่ือมวลชน แสดง
ความห่วงใยต่อผู้ท่ีได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนและจัดการเรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ   
(วันทิกา หิรัญเทศ, 2554) 
  2.4.2.10 การจดัการความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิผล ต้องเกิดจากการประสานความ
ร่วมมือท่ีเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนักท่องเท่ียว (Pizam and Mansfeld, 2006) 
 
 2.4.3 แนวทางในการจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
  2.4.3.1 นโยบายและแผนงาน 
  ภาครัฐและเอกชนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จึงควรพิจารณา
ด าเนินการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสาเหตุในแต่ละประเภทภัย ในการจัดการความ
ปลอดภัยมีหลายภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้เกิดการประสานความ
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ร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นของนักท่องเท่ียว ในการ
วางแผนเชิงนโยบายพิจารณา ดังนี้ 
  1) หน่วยงานระดับประเทศ 
   การก าหนดนโยบายเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะ
สามารถก าหนดแนวทางสร้างกรอบได้อย่างชัดเจน (Anderson, 1994 อ้างถึงใน มัชฌิมา อุดมศิลป์ 
และนรินทร์ สังข์รักษา, 2559) ในด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางการท่องเท่ียวและการเดินทาง และยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ (World 
Economic Forum, 2017) จึงควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว
แห่งชาติ เพื่อก าหนดนโยบายความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว และยุทธศาสตร์แผนงานเพื่อน าสู่การ
ปฏิบัติได้ท้ังในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น แผนนโยบายควรประกอบไปด้วย (World Tourism 
Organization, 1996)  
   (1) หลักการหรือค าแถลงนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการ
ด าเนินการด้านความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว 
   (2) ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจน ท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะสามารถน านโยบาย
สู่การปฏิบัติได้ 
   (3) การยอมรับข้อคิดเห็นร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา
ด้านความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว เป็นประเด็นท่ีภาครัฐควรให้ความส าคัญ 
   (4) ท าข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
  2) หน่วยงานระดับท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมกันด าเนินการต่อไปนี้ (วันทิกา หิรัญเทศ, 
2554) 
   (1) จัดต้ังคณะท างานจัดการวิกฤติความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
พร้อมท้ังจัดท าบัญชีรายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของคณะท างาน 
   (2) จัดท าแผนด าเนินการงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันความไม่ปลอดภัย เช่น 
แผนระดมพลฉุกเฉิน 
   (3) จัดเจ้าหน้าท่ีร่วมงานและติดต้ังอุปกรณ์ใช้งานท่ีจ าเป็น 
   (4) มีการประสานงานตามข้ันตอนต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ต ารวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
   (5) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ี อาสาสมัคร เจ้าบ้าน รวมถึง
ผู้ประกอบการท่องเท่ียว ให้มีความรู้ในการป้องกันและรับมือกับภัยต่าง ๆ  
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  อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานตามนโยบายและแผน หน่วยงานระดับประเทศควรมี
การประสานความร่วมมือกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมด ดังนี้ 1) ฝ่ายงานด้านความปลอดภัยและความ
มั่นคง 2) ฝ่ายงานด้านสาธารณสุข 3) ฝ่ายงานด้านกิจการภายในประเทศ 4) สมาคมผู้ประกอบการ
โรงแรม 5) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเท่ียว 6) หอการค้า และ 7) หน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลท่าอากาศยาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ความไม่ปลอดภัย 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560)  
  2.4.3.2 การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว 
  1) ด้านกายภาพ 
   รูปแบบของสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีท้ังท่ีสร้างขึ้นโดยมนุษย์และโดย
ธรรมชาติ ในด้านความปลอดภัยทางการท่องเท่ียวควรมีการค านึงถึงกายภาพและส่ิงแวดล้อมเป็น
ส าคัญ หากสภาพแวดล้อมทางกายภาพไม่เอื้อต่อการจัดการ ดูแล และระวังภัย ส่งผลให้เกิดความ
หวาดกลัว สาเหตุจาก 2 ทฤษฎีพื้นฐาน (ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ, 2558)  ดังนี้  
   (1) การเส่ือมสภาพของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งแสดงถึงการท่ีพื้นท่ี
นั้นขาดการบ ารุงรักษาหรือการดูแลโดยผู้รับผิดชอบหรือคนในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งเป็นปกติ
ธรรมชาติท่ีผู้คนจะมีความกลัวต่อความทรุดโทรมของสถานท่ี เพราะเป็นลักษณะท่ีดึงดูดให้อาชญากร
เข้ามาในพื้นท่ีท่ีเส่ือมโทรมนั้นได้ง่าย  
   (2) ลักษณะทางกายภาพบางประการ เช่น พุ่มไม้หนา ทางเดินมืด ไฟไม่
ส่องสว่าง  และพื้นท่ีถูกปิดล้อม ท่ีมีส่วนเอื้อต่อการเพิ่มการกระท าความผิดของอาชญากรมากขึ้น 
(Kihl, et al., 2005: 63 อ้างถึงใน ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ, 2558)  
   คุณลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีสามารถจับต้องและมองเห็น
ได้ เป็นภาพลักษณ์ท่ีมองเห็นในเชิงกายภาพแล้วยังส่งผลต่อด้านอารมณ์ความรู้สึก (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2555) ท้ังนี้การรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเท่ียว เช่น จัดถังขยะไว้ให้ท่ัวบริเวณ
และก าจัดขยะให้ถูกวิธีและจัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดให้ดูแลแหล่งท่องเท่ียวเป็น ระยะอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีแล้วยังส่งผลถึงความรู้สึกปลอดภัยในด้าน
สาธารณสุขอีกด้วย โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นพื้นท่ีสาธารณะ หากได้รับการดูแล
อย่างดี เพื่อให้เกิดความสะอาดปลอดเช้ือจะให้ความรู้สึกท่ีปลอดภัย (Barker & Page, 2002) ซึ่งเป็น
ประเด็นท่ีองค์การการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของความสะอาดใน
โรงแรมท่ีพักและส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะ (Tasci & Boylu, 2010)  
  2) ด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
   (1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการท่องเท่ียว ควรมีการปรับปรุง
ระบบการรักษาความปลอดภัย รวมท้ังด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลรักษาความ



 44 

ปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เป็นต้น  และเป็นการควบคุมป้องกันด้านอาชญากรรม การลักขโมย 
และเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยอื่น ๆ  (ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ, 2558 ; พงศธ จันทร์วิโรจน์ และณักษ์ 
กุลิสร์, 2554)  รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันหรือบรรเทาภัยท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมการท่องเท่ียวหรือระหว่าง
การเดินทาง เช่น เส้ือชูชีพ เป็นต้น  
   (2) เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดขึ้นได้ แต่
สามารถป้องกันและเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ ได้ดังนี้   
    1) แหล่งท่องเท่ียวควรจัดหาและเตรียมอุปกรณ์ติดต้ังไว้ตามจุด
เส่ียงต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น ชูชีพ เชือก บันไดลิง และสายยาง 
ส าหรับดับเพลิง  
    2) ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนภัย ท่ีสามารถรับรู้กันได้ท่ัวถึงภายใน
แหล่งท่องเท่ียวเพื่อเตือนล่วงหน้าก่อนภัยธรรมชาติจะมาถึงตัว   
    3)  ติดต้ังระบบเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดภัย
ธรรมชาติ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมยุทธศาสตร์ และศูนย์ตรวจสอบความส่ันสะเทือนของ
แผ่นดินไหว ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กองทัพเรือและหน่วยป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นต้น 
   (3) การรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียวโดยมีการตรวจตราจากเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจ ซึ่งต ารวจจะมีข้อมูลพื้นท่ีและความเส่ียงในการเกิดเหตุร้าย และมี ทักษะในการตัดสินใจ
ในขณะเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ตามแต่ละรูปแบบของเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย แต่ท้ังนี้คนในชุมชนถือ
เป็นก าลังส าคัญในการช่วยตรวจตราดูความผิดปกติถือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในสถานท่ีท่องเท่ียว
ได้อีกระดับหนึ่ง และในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเส่ียง เจ้าหน้ าท่ีต ารวจควรมีการปรับปรุงการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การประสานงานอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างภาคการท่องเท่ียวและเจ้าหน้าท่ีต ารวจ (2) การให้ความรู้กับแรงงานในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ (3) ให้ความรู้ด้านการ
ท่องเท่ียวให้กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมถึงการ
ส่ือสารกับนักท่องเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิผล (แผนยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมั่นด้านความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว, 2560) 
  3) ด้านการส่ือสาร (พงศธร จันทร์วิโรจน์ และณักษ์ กุลิสร์, 2554) 
   (1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนการจัดท าส่ือในการน าเสนอ
ข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวให้ได้มากท่ีสุด ท้ังในสถานทูตไทยในต่างประเทศ และช่องทางอื่น ๆ 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยให้มากขึ้น  
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   (2) การปฐมนิเทศ นักท่องเท่ียวก่อนเข้าชมในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อช้ีแจง
สาเหตุของความไม่ปลอดภัย แนวทางการป้องกัน โดยอาจใช้ในรูปแบบการบรรยาย การจัด
นิทรรศการ หรือ การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (วันทิกา หิรัญเทศ, 2554) 
   (3) จัดท าป้ายหรือแผ่นพับเตือนภัยนักท่องเท่ียวให้ทราบว่าบริเวณใดมี
ความเส่ียงจากโจรผู้ร้าย เพื่อให้นักท่องเท่ียวระมัดระวังภัยท่ีอาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน  
   (4) จัดท าป้ายส่ือความหมายหรือน าทางทุกระยะในแหล่งท่องเท่ียว รวมถึง
ป้ายเตือนเกี่ยวกับประเภทหรือลักษณะของอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในทุกจุดท่ีมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้
ง่าย เพื่อให้นักท่องเท่ียวเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น  
   (5) จัดท าแผนท่ีแสดงท่ีต้ังของส่ิงของต่างๆ ภายในแหล่งท่องเท่ียวด้วย
มาตรส่วนและทิศทางท่ีถูกต้อง  
   (6) หน่วยงานการท่องเท่ียวหรือหน่วยงานท้องถิ่นควรมีการประสานกับ
ส่ือสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมประเพณี งานเทศกาลต่าง ๆ และค านึงถึงความ
ปลอดภัยเป็นอันดับแรก รวมถึงการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นท่ีในท้ังด้านความปลอดภัย
และด้านสาธารณสุข    
   (7) ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร เพื่อให้เข้าถึงตาม
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนักท่องเท่ียว รวมถึงการพิจารณาช่องทางการติดต่อส่ือสารกับ
นักท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (พงศธร จันทร์
วิโรจน์ และคณะ, 2554) ซึ่งส่ือสารมวลชนมีบทบาทส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือภาวะวิกฤติต่างๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง ส่ือมีส่วนช่วยให้นักท่องเท่ียวมีความเข้าใจและการ
ส่ือสารท่ีดียังช่วยให้ลดการเกิดปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2560)  
   (8) ช่องทางการติดต่อส่ือสารของนักท่องเท่ียว ในยุคปัจจุบันท่ีเป็นโลกของ
การส่ือสารออนไลน์เป็นปัจจัยส าคัญ ดังนั้นการมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีนักท่องเท่ียวสามารถเช่ือมต่อ
ได้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเดินทางท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติได้ (พงศธร จันทร์วิโรจน์ 
และคณะ, 2554) นอกจากนี้ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างเจ้าบ้านในแหล่งท่องเท่ียวมีความจ าเป็น
ในความสามารถในการส่ือสารเพื่อความเข้าใจกันท้ังสองฝ่าย รวมถึงป้ายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน
สถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ซึ่งปัจจุบันนอกจากภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากลแล้ว ยังมีภาษาจีนกลางท่ีเพิ่ม
ความส าคัญเข้ามาอีกด้วย (Allen, 2016)  
  4) ด้านการให้บริการและให้ความช่วยเหลือ 
   คุณภาพมาตรฐานของบุคลากรทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นผู้ให้บริการเป็นส่ิง
ส าคัญ เพราะการบริการถือเป็นมูลค่าท่ีจับต้องไม่ได้ ซึ่งผู้ให้บริการถือเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์
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บริการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ (Lovelock & Wirtz, 2004) นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบและปัจจัยต่าง 
ๆ ท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการให้บริการและให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
   (1) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดสรรบุคลากร เพื่อเป็นให้บริการและคอยให้
ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว โดยการจัดต้ังหน่วยรับแจ้งเหตุในแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะบริเวณท่ีมี
โอกาสเส่ียงสูงต่อการโจรกรรม เช่น บริเวณแหล่งขายสินค้าต่าง ๆ (พงศธร จันทร์วิโรจน์ และคณะ, 
2554 ; วันทิกา หิรัญเทศ, 2554) 
   (2) การจัดให้มีตัวแทนเจ้าบ้านหรือเจ้าของท้องถิ่นหรือพื้นท่ีในแหล่ง
ท่องเท่ียวให้สามารถช้ีแจงสาเหตุของความไม่ปลอดภัย แนวทาง ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวเมื่อเกิดอันตรายต่าง ๆ (วันทิกา หิรัญเทศ, 2554) 
   (3) การติดต่อเพื่อขอรับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์เป็นส่ิงท่ีส าคัญ ควร
จัดต้ังหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจุดท่ีเหมาะสม เพื่อการให้การปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุอย่าง
ทันท่วงที รวมไปถึงแผนท่ีและโบรชัวร์ต่าง ๆ โรงแรม รถเช่า แหล่งท่องเท่ียว ควรมีเบอร์โทรฉุกเฉินให้
นักท่องเท่ียวที่ประสบเหตุการณ์สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการ
และให้ความช่วยเหลือควรมีความพร้อมทางด้านภาษาและเปิดให้บริการได้ตลอดเวลา เนื่องจาก
นักท่องเท่ียวโดยเฉพาะชาวต่างชาติท่ีมีความต้องการได้รับการช่วยเหลือมากกว่าคนในพื้นท่ี และ
ข้อจ ากัดของการส่ือสารและความไม่คุ้นเคยกับท้องถิ่นหรือแหล่งท่องเท่ียวนั้น (UNWTO, 1996) 
   (4) จัดต้ังหน่วยกู้ภัยในบริเวณท่ีมีโอกาสเส่ียงสูงต่อการเกิดเหตุการณ์ความ
ไม่ปลอดภัยข้ึน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบติัเหตุ เป็นต้น   
   (5) จัดให้มอีาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้ตลอดเวลา ณ จุดท่ีสามารถ
จะปฏิบัติงานได้สะดวก     
   (6) จัดให้มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยคอยให้ความช่วยเหลือ และ
ลาดตระเวนตามจุดต่าง ๆ ท่ีเส่ียงต่อภัยธรรมชาติโดยหมุนเวียนสลับสับเปล่ียนกันตลอดเวลา  
   (7) มีหน่วยงานรับค าร้องเรียนต่าง ๆ จากนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการท่ี
นักท่องเท่ียวได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้ตามคุณภาพมาตรฐาน   
   (8) การจัดต้ังระบบกองทุนเยียวยาช่วยเหลือนักท่องเท่ียวหลังจากประสบ
กับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที   
   

2.5 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
  
 2.5.1 ความหมายและองค์ประกอบของการรับรู้ 
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  การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีส่ิงเร้ากระตุ้นความรู้สึก  โดยท่ี
บุคคลเลือกสรรในการเปิดรับ จัดระเบียบข้อมูล และตีความหมายท าความเข้าใจกับข้อมูล (Mowen 
and Minor, 1998 อ้างถึงใน พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุลชัย, 2553) โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
เข้าใจของบุคคล เป็นการแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทท้ัง 5 คือ การมองด้วยตา การได้ยินด้วยหู 
การล้ิมรส การสูดดมกล่ิน และการสัมผัส ซึ่งเรียกว่า “กลไกท่ีรับความรู้สึกเข้ามาทางประสาทสัมผัส” 
การท่ีบุคคลจะรับรู้ขึ้นอยู่กับปัจจัยท้ังภายใน และภายนอก ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ  จะมีอิทธิพลต่อ
กระบวนการรับรู้ของบุคคล ซึ่งบางครั้งการท่ีบุคคลรับรู้ อาจยังไม่มีปฏิกิริยาในการตอบกลับทันที 
บุคคลอาจเก็บข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับรู้มาเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งจะมีการเช่ือมโยงข่าวสารท่ีได้รับใหม่
เข้ากับความคิดและความรู้เดิมของบุคคลนั้น (Mowen and Minor, 1998 อ้างถึงใน พีรพัฒน์         
ฉัตรศิริกุลชัย, 2553) 
 
 2.5.2 การประมวลผลข้อมูลการรับรู้ 
  การท่ีบุคคลได้รับการกระตุ้นท่ีเข้ามาจากภายนอก จากนั้นบุคคลน ามาเช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์ท่ีเคยได้รับรู้หรือเรียนรู้ท่ีผ่านมา และส้ินสุดลงหลังจากท่ีบุคคลนั้นได้มีความรู้สึกนึกคิด 
ซึ่งกระบวนการรับรู้สามารถพิจารณาเป็นกระบวนการกล่ันกรอง โดยสามารถแบ่งการรับ รู้เป็น 3 
ขั้นตอน (Mowen and Minor, 1998 อ้างถึงใน พีรพัฒน์ ฉัตรศิริกุลชัย, 2553) ดังนี้ 
  2.5.2.1 การเปิดรับข้อมูล (Exposure Stage) การเปิดรับข้อมูลนั้นมีผลต่อประสาท
สัมผัสต่าง ๆ ของผู้รับสาร เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการประมวลข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้ส่งสารจะต้อง
ส่งข้อมูลผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบุคคล ขั้นตอนนี้มี
ความส าคัญท่ีจะท าให้การส่งสารนั้นมีประสิทธิผล 
  2.5.2.2 การต้ังใจในการรับข้อมูล (Attention Stage) เป็นขั้นตอนท่ีผู้ส่งสารต้อง
โน้มน้าวให้ผู้รับสารเกิดความต้ังใจในการรับข้อมูลข่าวสารนั้น ผู้รับสารแต่ละคนมีความสนใจในข้อมูล
ข่าวสารที่แตกต่างกันไป ปัจจัยท่ีเป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิดความต้ังใจ แบ่งได้เป็น 6 ลักษณะ ดังนี้ 
   - ความแปลกใจ (Surprise) สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้รับสารได้ 
   - การเคล่ือนไหว (Movement) เช่น แสงไฟกระพริบท่ีเคล่ือนไหวหรือ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ  
   - เสียงท่ีแปลก (Unusual Sounds) เสียงท่ีไม่ใช่เสียงปกติ 
   - ขนาดของส่ิงกระตุ้น (Size of Stimulus) เช่น ป้ายท่ีขนาดใหญ่กว่าปกติ
ต้ังอยู่กลางแจ้ง เป็นต้น 
   - ส่ิงท่ีมีความแตกต่างกัน (Contrast effect) เช่น การใช้สีขาวตัดกับสีด า
ในการท าโฆษณาส่ิงพิมพ์ เพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้รับสาร 
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   - สี (Color) คือ การใช้สีท่ีมีความโดดเด่น จะท าให้สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้รับสารได้เป็นอย่างดี 
  2.5.2.3 ความเข้าใจในข้อมูล (Comprehension Stage) เป็นขั้นตอนการประมวล
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Perceptual Organization) และการตีความข้อมูล ( Interpret 
Information) เกี่ยวกับความหมายของข้อมูลนั้น ๆ  
  
 2.5.3 องค์ประกอบการรับรู้  
  องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ มีท้ังหมด 7 องค์ประกอบ (จ าเนียร ช่วงโชติ 
และคณะ, 2515 อ้างถึงใน ชูศักดิ์ เพรสคอทท์ และสินี กิตติชนม์วรกุล, 2557) ได้แก่ 
  2.5.3.1 คุณสมบัติของผู้รับรู้ ได้แก่ แรงขับหรือความต้องการ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
และการปรับตัวส่วนบุคคล ท่ีจะมีผลต่อการรับรู้ของคนเรา ท าให้การรับรู้แต่ละบุคคลแตกต่างกัน
ออกไป 
  2.5.3.2 ความใส่ใจและการรับรู้ (Attention and Perception)  โดยปกติแล้ว
คนเราจะเลือกตอบสนองส่ิงเร้าตามความใส่ใจหรือความต้ังใจ ซึ่งเราจะเลือกเฉพาะท่ีตรงกับความ
ต้องการและความสนใจของเราเท่านั้น 
  2.5.3.3 การเตรียมพร้อมท่ีจะรับรู้ (Preparatory Set) การเตรียมพร้อมส่งผลช่วย
ให้บุคคลคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ และมีการเตรียมตัวเองอย่างเต็มท่ี เพื่อการแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองออกมาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้ 
  2.5.3.4 ความต้องการและแรงจูงใจ (Need and Motivation Factor) บุคคลมักจะ
ให้ความสนใจต่อส่ิงเร้าท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ หรือท่ีเป็นความต้องการของตนเอง หรือกับส่ิงท่ีไม่ได้
รับการตอบสนอง 
  2.5.3.5 ความต้องการและคุณค่า (Need and Value) ส่ิงท่ีได้รับรู้อาจถูกก าหนด
โดยความต้องการและคุณค่าส่วนตัวของบุคคล เพื่อเป็นการตีความในส่ิงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะรับรู้ 
  2.5.3.6 บุคลิกภาพของบุคคลมีอิทธิพลต่อการรับรู้ จากลักษณะหรือพื้นฐานความรู้
เดิมในเหตุการณ์หรือเรื่องราวใดนั้น ย่อมมีผลต่อการรับรู้และการตีความของบุคคล 
  2.5.3.7 ประสบการณ์เดิม (Early Prior Experience) มีหลักส าคัญดังนี้ 
   1) กระบวนการ “การสัมผัส” (Sensation) คือการรับรู้มีความเกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติของส่ิงเร้า ซึ่งไปกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส เมื่อเกิดรับสัมผัสแล้วเกิดการท างาน จากนั้นส่ง
รายละเอียดไปยังประสาทสัมผัสเพื่อส่งต่อไปยังสมอง 
   2) การรับรู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีมนุษย์
ได้รับ และน ามาเช่ือมประสานกับข้อมูลอื่น ๆ เรียกกระบวนการนี้ว่า “การรับรู้” (Perception)  
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   3) การรับรู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิม หรือคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะของผู้รับรู้ รวมถึง แรงขับ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และอื่น ๆ ของผู้รับรู้ เช่น การเอาใจใส่ 
(Attention) 
 
 2.5.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
  ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดให้การรับรู้ของบุคคลมีความแตกต่างกันจากการรับรู้ส่ิงเร้าส่ิง
เดียวกัน และความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์จะรับรู้ได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ เช่น การศึกษา วัฒนธรรม ประสบการณ์ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ มี 2 ประเภท (กันยา 
สุวรรณแสง ; 2544 อ้างถึงใน นิตยา สุภาภรณ์, 2552) ได้แก่ 
  2.5.4.1 อิทธิพลท่ีมาจากภายนอก ได้แก่ ขนาดและความเข้มของส่ิงเร้า (Size and 
Intensively) ส่ิงท่ีตรงกันข้าม (Contrast) การเคล่ือนไหว (Movement) และการกระท าซ้ า 
(repetition) การกระท าซ้ า ๆ สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี การกระท าซ้ า เช่น เรียกช่ือซ้ า
เป็นครั้งท่ี 2 หรือครั้งท่ี 3 เราจะได้ยินช่ือเราได้ดีเมื่อถูกเรียกซ้ า (Quinn, 1985)  
  2.5.4.2 อิทธิพลท่ีมาจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวัง 
(Expectancy) ความสนใจ อารมณ์ ความคิดและจินตนาการ  
  จากท่ีกล่าวมา การรับรู้ ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว เป็น
กระบวนการรับรู้ท่ีนักท่องเท่ียวเลือกสรรเปิดรับส่ิงเร้าจากช่องทางต่าง ๆ ถึงแนวทางการจัดการ และ
มาตรการต่าง ๆ ท่ีถูกก าหนดให้สภาพแวดล้อมในการท่องเท่ียวนั้น ๆ อยู่ในสภาวการณ์ท่ีปราศจากภัย 
ท้ังทางด้านกายภาพ ด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย ด้านการส่ือสาร และด้านการให้บริการ/
ให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 
  ท้ังนี้จากการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความปลอดภัย พบว่ามีการศึกษาเรื่อง               
ความปลอดภัยและความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมในสภาพแวดล้อมชุมชนอยู่อาศัยย่านเก่า           
เขตพระนคร กรุงเทพฯ กรณีศึกษา ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน โดยศศิกาญจน์ ศรีโสภณ (2558) 
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพและเงื่อนไขสังคมบางอย่างสามารถช่วย
ทดแทนความรู้ สึกไม่ปลอดภัยท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพลักษณะท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อาชญากรรมในชุมชนได้ และนอกจากนี้ยังมีการศึกษางานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง โดยพงศธร จันทร์วิโรจน์ และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ข่าวสารของนักท่องเท่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ผลการศึกษา
ในการรับรู้ของนักท่องเท่ียวท าให้มีทัศนคติด้านความวิตกกังวลในการเดินทาง ความปลอดภัยในชีวิต
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และทรัพย์สินอยู่ในระดับปานกลาง และได้เสนอแนะให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัย รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  
  ดังนั้นงานวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว และการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ในกรุงเทพมหานครนี้ จึงมีการศึกษาการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย 4 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย มาตรการด้านการส่ือสาร 
และมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัย   
 
 2.5.5 การพัฒนาตัวชี้วัดของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
  จากการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ และการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว สามารถแสดงการเปรียบเทียบตัวชี้วัดจาก 4 แหล่งข้อมูล แสดงการเปรียบเทียบดังตารางท่ี 
2.3 
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ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบตัวแปรของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวจาก
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1 ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ (2558)  P P   P

2 พงศธร จันทร์วิโรจน์ และณักษ์ กุลิสร์ (2554)   P P P

3 วันทิกา หิรัญเทศ (2554)  P P P P

4 
LI Jiu-quan, LI Kai-yu and Zhang Yan-
Fang (2003) 

P P P  

5 Barker and Page (2002) P P     

6 Barker, Page and Meyer (2000) P P     

7 Peter Allen (2016)   P  

 
 จากตารางท่ี 2.3 พบว่า ตัวแปรหลักจากงานวิจัยท้ัง 7 งาน มีท้ังส้ิน 4 ตัวแปร ท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวประเทศไทย ได้แก่ 1) มาตรการ
ด้านกายภาพ 2) มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย 3) มาตรการด้านการส่ือสาร และ 4) 
มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ 
  

ผู้วิจัย 
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2.6 แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง 
 
 2.6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
  ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจัยท่ีเป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกลักษณะทางประชากรท่ีอยู่ใน
ตัวบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว รายได้ การศึกษา อาชีพ วัฎจักรชีวิต ครอบครัว ศาสนา 
เช้ือชาติ สัญชาติ และสถานภาพทางสังคม (Hauser and Duncan อ้างถึงใน นิพนธ์ เทพวัลย์, 2523) 
หากกล่าวถึง ตามทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-
Rokeaoh (1996) อธิบายว่า ลักษณะของบุคคล หรือลักษณะทางประชากร มีผลเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคคล คือบุคคลท่ีมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันมักจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงท าให้บุคคลท่ี
อยู่ในล าดับช้ันสังคมเดียวกัน จะมีการเลือกรับและเลือกตอบสนองข้อมูลข่าวสารในแบบเดียวกัน    
(สุรพี หมื่นประเสริฐดี, 2556)   
 
 2.6.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะทางจิตวิทยา 
  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลให้แต่ละบุคคลมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกต่างกัน วิเคราะห์
ได้ดังนี้ (ไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล, 2556 ; ปรมะ สตะเวทิน, 2533)  
  2.6.2.1 เพศ ความแตกต่างของเพศหญิงกับเพศชายท าให้มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 
(Barker and Page, 2002) โดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อส่ือสาร เพศหญิงมีความต้องการท่ีจะรับ
และส่งข้อมูลข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายนอกจากท่ีจะมีความต้องการรับและส่งข้อมูล
ข่าวสารแล้ว ยังมีความต้องการท่ีจะสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นจากการส่งและการรับข้อมูลข่าวสาร
นั้นด้วย (Goldwater and Yates, 1980 : 87 อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน , 2533 : 112) นอกจากนี้เพศ
หญิงและเพศชายยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ เพราะสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดบทบาทและกิจกรรมของเพศหญิงและเพศชายไว้ต่างกัน 
  2.6.2.2 อายุ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้คนมีพฤติกรรมและความคิดท่ีแตกต่างกัน 
(Barker and Page, 2002) คนท่ีอายุมากจะมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนอายุน้อย มีลักษณะเป็นนัก
อนุรักษ์นิยม มีความระมัดระวังในการปฏิบัติตน ในขณะท่ีคนอายุน้อยจะมองโลกในแง่ดีกว่าคนอายุ
เยอะ มีเสรีนิยมในทางความคิด เนื่องจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกัน และคนอายุมาก
มักจะหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าข่าวสารด้านความบันเทิง  นอกจากนี้ในปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุมี
อัตราส่วนท่ีจะเลือกเดินทางกับบริษัททัวร์มากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุน้อยท่ีมักเลือกการเดินทางด้วยตนเอง 
(Travel and Tourism Intelligence center, 2014) แต่แนวโน้มในอนาคตอายุจะไม่ใช่ตัวก าหนด
รูปแบบการเดินทางอีกต่อไป (เลิศพร ภาระสกุล, 2558)  
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  2.6.2.3 สถานภาพ นักท่องเท่ียวท่ีแต่งงานแล้วกับนักท่องเท่ียวท่ีโสดมักมีการ
ค านึงถึงความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555)  
  2.6.2.4 การศึกษา คนท่ีมีการศึกษามากกว่ามักจะมีการรับสารท่ีดี เพราะการเปิด
กว้างท าความเข้าใจกับสารได้ดี แต่ข้อมูลข่าวสารใดท่ีไม่สมเหตุสมผลหรือมีหลักฐานท่ีเพียงพอ ก็จะไม่
เช่ือง่าย ๆ และมักแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์มากกว่าส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
ส่วนคนท่ีมีการศึกษาน้อยกว่า ส่วนมากรับสารโดยใช้ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ การศึกษาจึง
เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 
  2.6.2.5 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้ และสถานภาพทาง
สังคม รวมถึงพื้นท่ีและท่ีต้ังของเมืองท่ีเป็นเศรษฐกิจ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555 ; Barker 
et al., 2002) มีอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการรับสาร ส่งสาร เพราะแต่ละบุคคลจะมีวัฒนธรรม ทัศนคติ 
ค่านิยม ประสบการณ์ และเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน รวมถึงการค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555 ; Selby & Morgan, 1996)  
 
 2.6.3 พฤติกรรมการเดินทาง 
  พฤติกรรมการเดินทางหรือภูมิหลังในการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ด้านความปลอดภัย (George, 2011 อ้างถึงใน ไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล, 2556 ;         
พิมพ์มาดา วิชาศิลป์, 2555) ได้แก่  
  2.6.3.1 จ านวนครั้งท่ีเดินมาทางมาท่องเท่ียว หรือประสบการณ์ในการได้เยือนใน
สถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ส่งผลต่อการรับรู้ด้านความเส่ียงและความปลอดภัย (Bentley, Page, & 
Walker, 2004) และประสบการณ์ยังมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการเดินทางท่ีจะช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว (ภาวิณี เอี่ยมตระกูล ภูริเชษฐ์ กฤตยานุกูล และทัตเทพ หนูสุข, 2558)  
  2.6.3.2 วัตถุประสงค์ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว (Purpose of Visit) นอกจากนั้นยัง
พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนหรือญาติ มีแนวโน้มจะเดินทางกลับมาท่องเท่ียวซ้ า
มากกว่านักท่องเท่ียวที่เดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจ 
  2.6.3.3 จ านวนของบุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว (Size of Traveling Party) 
จ านวนของบุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว เป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับความเส่ียงใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว (Reisinger and Mavondo, 2006 ; Lepp and Gibson, 2003 อ้าง
ถึงใน ไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล, 2556) 
  2.6.3.4 ประเภทของเพื่อนร่วมเดินทาง มีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงด้านร่างกาย          
ท่ี เกิดขึ้ นสถาน ท่ี ท่อง เ ท่ียว  และมีผลต่อพฤติกรรมการ ท่อง เ ท่ียวของนัก ท่อง เ ท่ียวเอง                     
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(พิมพ์มาดา วิชาศิลป์, 2555) พบว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นคู่สามีภรรยากับนักท่องเท่ียวชายและ
นักท่องเท่ียวหญิงท่ีเดินทางคนเดียวมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน (Parr, 1989)  
  2.6.3.5 ประสบการณ์ในการเดินทางต่างประเทศ นักท่องเท่ียวส่วนมากท่ีเดินทางไป
ต่างประเทศครั้งแรกมักจะเลือกการเดินทางกับบริษัททัวร์มากกว่าท่ีจะเลือกเดินทางด้วยตนเอง และ
เมื่อมีประสบการณ์แล้วจึงจะนิยมเดินทางแบบอิสระท่ีมีการวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งส่งผล
ให้มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน มีเกี่ยวเนื่องกับประเด็นความปลอดภัยท่ีนักท่องเท่ียว
ค านึงถึง (เลิศพร ภาระสกุล, 2558) ประเด็นความปลอดภัยมีส่วนมาจากการรับรู้และเกิดจาก
ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวต่างชาติ เมื่อเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว
จะมีความตระหนักในความรู้สึกปลอดภัย (Barker & Page, 2002) ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีไม่เคยมี
ประสบการณ์ เป็นการมาได้รับประสบการณ์ครั้งแรกในการได้ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีไม่คุ้นเคย อาจให้
ความรู้สึกท่ีพิเศษแปลกใหม่ แต่ขณะเดียวกันท าให้เกิดความรู้สึกเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยได้
เช่นกัน (Tasci & Boylu, 2010)  
  2.6.3.6 การวางแผนเตรียมโปรแกรมการเดินทาง นักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ มักเลือกจุดหมายปลายทางท่ีมีความปลอดภัย เป็นประเทศท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียว เพราะนักท่องเท่ียวไม่ต้องการมีความเส่ียงสูงในการท่องเท่ียวนั้น (Parr, 1989 : P.112) ซึ่ง
นักท่องเท่ียวจะมีท้ังกลุ่มท่ีวางแผนการเดินทางล่วงหน้าท้ังหมด วางแผนการเดินทางบางส่วน ซึ่งโดย
พื้นฐานแล้วการวางแผนโปรแกรมการท่องเท่ียวจะรวมถึงการเดินทางและท่ีพัก แต่อาจมีบางกลุ่มท่ีให้
โปรแกรมการเดินทางเป็นไปอย่างอิสระ และมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์วันเดินทาง (Parr, 1989 
: P.16) นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะมีความแตกต่างจากนักท่องเท่ียวทั่ว ๆ ไป โดยจะพยายามท ากิจกรรมท่ี
มีความแปลกใหม่ มีความท้าทาย และเป็นสถานท่ีท่ียังใหม่ต่อการท่องเท่ี ยว (Horner and 
Swarbrooke, 2003 อ้างถึงใน พิมพ์มาดา วิชาศิลป์, 2555) จึงท าให้ต้องมีการวางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้า และมีการสืบค้นหาข้อมูลของจุดหมายปลายให้มากท่ีสุด ซึ่งรวมถึงปัจจัยความเส่ียงในการ
เดินทางท่ีอาจเป็นเหตุของความไม่ปลอดภัยได้ (พิมพ์มาดา วิชาศิลป์, 2555) 
  ท้ังนี้จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง ศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทยในสายตานักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2555) พบว่า กลุ่ม
นักท่องเท่ียวที่เป็นโสด มีความเห็นว่าประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัยน้อยกว่ากลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีแต่งงานแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลด้านลักษณะโครงสร้างของประชากร ได้แก่ เพศ 
อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพ และถิ่นที่อยู่อาศัย ท่ีระบุว่าส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต
และพฤติกรรมการท่องเท่ียวและพักผ่อนท่ีแตกต่างกันไป (Qu and Brown, 2001 อ้างถึงใน การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2555 : 83) และนอกจากนี้ยังมีการศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาการรับรู้
ด้านความเส่ียงและการป้องกันความเส่ียงขณะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของนักท่องเท่ียว
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ต่างชาติประเภทแบบเป้ โดยพิมพ์มาดา วิชาศิลป์ (2555) ได้ท าการศึกษา ได้แก่ จ านวนเพื่อนร่วมทาง 
ประเภทของเพื่อนร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว และระดับความเส่ียงส่วนบุคคล ผล
การศึกษาพบว่า จ านวนผู้ร่วมเดินทางมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงด้านร่างกายท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านความคาดหวัง และด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวของตัวเอง ส่วนประเภทผู้ร่วมเดินทาง
มีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงด้านร่างกายและด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวตัวเอง และประสบการณ์การ
เดินทางมีผลต่อการรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางการเมือง  
   ดังนั้นงานวิจัยเรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว และการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ในกรุงเทพมหานครนี้ จึงมีการศึกษาตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และศึกษาตามพฤติกรรมการเดินทาง ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง จ านวนผู้ร่วมเดินทาง ประเภทผู้ร่วมเดินทาง และประสบการณ์ในการท่องเท่ียว 
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 2.6.4 การพัฒนาตัวแปรของปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบตัวแปรจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ล าดับ 
  

เพ
ศ 

อา
ย ุ

ภูมิ
ล า

เน
า 

สถ
าน

ภา
พ 

กา
รศึ

กษ
า 

อา
ชีพ

 

รา
ยไ

ด้ต่
อเ

ดือ
น 

1 ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และคณะ (2558) √ √ √ √ √ √ √ 
2 เลิศพร ภาระสกุล (2558) √ √    √  √  

3 ไชยวัฒน ์อัศว์ไชยตระกูล (2556) √ √           

4 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2555) √ √ √ √ √ √ √ 
5 จักรพันธ์ รัตนกูล (2555) √ √ √ √ √ √ √ 
6 พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ (2555) √ √   √ √ √   

7 พงศธร จันทร์วิโรจน ์และคณะ (2554) √ √ √ √   √   

8 Bentley, Page and Walker (2004) √ √           

9 Barker and Page (2002) √ √ √         

10 Barker, Page and Meyer (2000) √   √         

11 Parr (1989) √ √ √     √  

  
 จากตารางท่ี 2.4 พบว่า ตัวแปรหลักจากงานวิจัยท้ัง 11 งาน มีท้ังส้ิน 7 ตัวแปร ท่ีเป็น
ลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความส าคัญ ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ภูมิล าเนา 4) สถานภาพ 5) 
การศึกษา 6) อาชีพ และ 7) รายได้ต่อเดือน  
  

ผู้วิจัย 
ตัวแปร 



 57 

 2.6.5 การพัฒนาตัวแปรของพฤติกรรมการเดินทาง 
 

 ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบตัวแปรจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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1 ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และคณะ, 2558 
 √   

  

2 เลิศพร ภาระสกุล (2558)  √  √ √  

3 ไชยวัฒน ์อัศว์ไชยตระกูล, 2556 √ √ √  
  

4 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555  √   
  

5 พิมพ์มาดา วิชาศิลป์, 2555 
 √ √ √  √ 

6 พงศธร จันทร์วิโรจน ์และคณะ, 2554 √    
  

7 Bentley, Page and Walker (2004) 
 √   

  

8 Barker and Page (2002)   √  √  

9 Barker, Page and Meyer (2000) √    
  

10 Parr (1989)  √  √  √ 

 
 จากตารางท่ี 2 .5 พบว่า ตัวแปรหลักจากงานวิจัยท้ัง 10 งาน มีท้ังส้ิน 4 ตัวแปร ท่ีเป็น
ลักษณะของพฤติกรรมการเดินทางท่ีเป็นปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  2) 
ประสบการณ์ในการมาเท่ียว 3) จ านวนผู้ร่วมเดินทาง และ 4) ประเภทของผู้ร่วมเดินทาง 
  

ผู้วิจัย 

ตัวแปร 
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2.7 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียว 
 
 2.7.1 ความหมายของความภักดี 
  ความภักดี เป็นแนวโน้มของความต้ังใจลึกซึ้งในการท่ีจะซื้อซ้ า ซึ่งเป็นการสนับสนุน
ตราสินค้าท่ีมีความพึงพอใจ (Oliver, 1999 อ้างถึงใน อทิตยา บัวศรี และสุพาดา สิริกุตตา, 2558) 
เป็นพันธกิจหนึ่งท่ีจะกลับมาซื้อสินค้า หรือมีการส่งเสริมสินค้าและบริการท่ีตนเองช่ืนชอบ โดยท่ี
อิทธิพลของสถานการณ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ รวมถึงความพยายามท่ีจะใช้ความสามารถทาง
การตลาดมาท าให้เกิดการแปรเปล่ียนพฤติกรรมก็ตาม (ภาณุ ลิมมานนท์, 2548 : อ้างถึงใน เกษกนก 
ศศิบวรยศ, 2556) 
 
 2.7.2 การวัดความภักดีเชิงพฤติกรรม 
  การวัดความภักดีของลูกค้าในปัจจุบันไม่เป็นเพียงแต่การใช้ความพึงพอใจในเบ้ืองต้น
มาเป็นตัววัดขีดความสามารถของบริการเท่านั้น แต่ในปัจจุบันองค์ประกอบของกรอบแนวคิดท่ีส าคัญ
เกี่ยวกับความภักดีของลูกค้า ต้องมีการวัดในความต้ังใจเชิงพฤติกรรม นอกจากนี้ยังวัดได้ในเชิง
พฤติกรรมหรือการกระท า ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ การบอกต่อ ความหนักแน่นในส่ิงท่ีชอบ การ
แสดงตัว การมีส่วนร่วมในการปกป้อง และการไตร่ตรองเป็นพิเศษ  (Bourdeau, 2005 อ้างถึงใน 
อทิตยา บัวศรี และสุพาดา สิริกุตตา, 2558) นอกจากนี้ยังสามารถจับตามองค์ประกอบของกลุ่มลูกค้า 
2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
  2.7.2.1 กลุ่มความภักดีด้านพฤติกรรม ท่ีเป็นการแสดงออกทางการกระท า สามารถ
มองเห็นได้ เช่น การซื้อหรือใช้สินค้าและบริการซ้ า ๆ การบอกต่อ หรือการแนะน าผู้อื่น (อรุณรุ่ง วงศ์
กังวาน, บัณฑิต ผังนิรันดร์, วิมลศรี แสนสุข และปราณี ตรีทศกุล, 2556)  
   1) การบอกต่อ (Word-of-Mouth) หรือการเป็นผู้สนับสนุน (Advocacy) 
หมายถึง ลูกค้ามีความเต็มใจให้การสนับสนุนสินค้าและบริการ แนะน าสินค้าและบริการท่ีตัวเอง
ยอมรับว่ามีช่ือเสียง และยินยอมจ่ายเงิน แนะน าบอกกับเพื่อน ครอบครัว และบุคคลอื่น ๆ ได้ ซึ่งการ
บอกต่อจะช่วยลดความไม่แน่นอนลงได้ โดยเฉพาะการบริการท่ีเป็นส่ิงท่ีจับต้องไม่ได้ (Bourdeau, 
2005 อ้างถึงใน อทิตยา บัวศรี และสุพาดา สิริกุตตา, 2558) 
   2) การมีความหนักแน่นในส่ิงท่ีตนเองชอบ (Strength of Preference) 
หมายถึง ความรู้สึกชอบส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างหนักแน่น พิจารณาได้จากความถ่ีในการใช้สินค้าหรือบริการ
เป็นประจ าสม่ าเสมอมากกว่าท่ีอื่น ๆ ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งเมื่อมีการเปรียบเทียบ (Bourdeau, 
2005 อ้างถึงใน อทิตยา บัวศรี และสุพาดา สิริกุตตา, 2558) 
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  2.7.2.2 ความภักดีด้านทัศนคติ เป็นการวัดความคิดและความรู้สึกผูกพันของลูกค้า
ต่อองค์กรซึ่งแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นพฤติกรรม เช่น การกล่าวค าชมเชย และความต้ังใจท่ีจะซื้อซ้ า 
(Ivanauskiene & Auruskevicien, 2009) เป็นต้น เพราะลูกค้าจะมีกระบวนการคิดและตัดสินใจท่ีมี
ต่อสินค้านั้นแล้วถ่ายทอดเป็นพฤติกรรมเชิงบวก (อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน และคณะ, 2556) 
   1) การแสดงตัว (Identification) หมายถึง การท่ีลูกค้าเจาะจงกับธุรกิจ
หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ต้องการเป็นส่วนร่วมการบริการ หรือร่วมเป็นสมาชิก หรือมีส่วนร่วมในคุณค่าต่าง ๆ 
โดยวัดจากการที่ลูกค้าใช้บริการเกือบทุกชนิดของธุรกิจท่ีใช้บริการประจ า (Bourdeau, 2005 อ้างถึง
ใน อทิตยา บัวศรี และสุพาดา สิริกุตตา, 2558) 
   2) การมีส่วนร่วมในการปกป้อง (Share of Wallet) หมายถึง ลูกค้ามีความ
ประสงค์และมุ่งหมายท่ีจะปกป้องสินค้าหรือบริการ โดยวัดจากการท่ีลูกค้าระบุว่าตัวเองเป็นลูกค้า 
ด้วยภาพลักษณ์ท่ีดีของธุรกิจท่ีได้ใช้บริการเป็นประจ า มีความมั่นใจ เป็นธุรกิจท่ีมีลักษณะตรงกับ
รสนิยมลูกค้า และยังสะท้อนให้เห็นได้ว่าการซื้อในปัจจุบันกับแนวโน้มการซื้อในอนาคตมี
ความสัมพันธ์กัน อาจเรียนได้ว่าส่วนแบ่งในกระเป๋าสตางค์ลูกค้า (Bourdeau, 2005 อ้างถึงใน        
อทิตยา บัวศรี และสุพาดา สิริกุตตา, 2558) 
   3) การไตร่ตรองเป็นพิเศษ (Exclusive Consideration) หมายถึง การท่ี
ลูกค้าพิจารณาและระบุสินค้าและบริการท่ีตัดสินใจซื้ออย่างรอบคอบ  พิจารณาเปรียบเทียบและตัด
เหลือเพียงรายเดียว โดยวัดได้จากการท่ีลูกค้านึกถึงธุรกิจท่ีใช้ประจ าเพียงแห่งเดียวเมื่อต้องซื้อสินค้า
หรือใช้บริการ  
  2.7.2.3 ความภักดีด้านผสม หมายถึง การรวมความภักดีด้านพฤติกรรมและทัศนคติ
ไว้ด้วยกัน ซึ่งสามารถลดช่องว่างของท้ังสองด้านดังกล่าวได้ คือ ไม่ได้เน้นเฉพาะพฤติกรรมด้านใดด้าน
หนึ่ง เช่น ความถ่ีในการซื้อหรือการใช้บริการซ้ า ๆ แต่น าพฤติกรรมด้านทัศนคติเข้ามาเป็นปัจจัยร่วม
ในการศึกษาด้วย ซึ่งในปัจจุบัน นักวิจัยทางการตลาดนิยมใช้มิติท้ังสองด้านรวมกัน เพื่อเป็นตัวช้ีวัด
ความภักดีซึ่งท าให้สามารถศึกษาความภักดีได้ชัดเจนมากขึ้น (Boora & Singh, 2011)   
   2.7.2.4 ความภักดีในการบริการ (Service Loyalty) เป็นความสมัครใจของลูกค้าท่ี
ยังคงใช้บริการจากผู้ให้บริการรายเดิมเป็นประจ า และตัดสินใจเลือกใช้บริการเดิมเป็นตัวเลือกแรก 
ถึงแม้ว่าจะมีช่องทางหรือโอกาสเลือกใช้บริการอื่นก็ตาม ความภักดีเป็นผลจากทัศนคติและพฤติกรรม
เชิงบวกต่อผู้ให้บริการจึงท า ให้ลูกค้ามีความซื่อสัตย์ต่อบริการนั้น ๆ และท าให้สามารถรักษา
ความสัมพันธ์ท่ีดีของลูกค้าไม่ให้เปล่ียนไปใช้บริการรายอื่นได้อีกด้วย  (Gremler & Brown, 1996 ; 
(Pong & Yee, 2001) 
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 2.7.3 องค์ประกอบในการวัดความภักดีของนักท่องเที่ยว  
  องค์ประกอบในการวัดความภักดีของนักท่องเท่ียว 3 ด้าน (Loureiro and 
Gonzalez, 2008 : 124 อ้างถึงใน วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง, 2557) ดังนี้  
  2.7.3.1 การท่องเท่ียวซ้ า จากการรับรู้คุณค่าและความพึงพอใจในคุณภาพบริการ
ของแหล่งท่องเท่ียว แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของนักท่องเท่ียวที่มีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว มีความต้ังใจ
และหนักแน่นในส่ิงท่ีชอบ (Chia, Geng-Qing, & Qub, 2008 ; Yoon & Uysal, 2005)  
  2.7.3.2 การแนะน าและบอกต่อ เป็นการแนะน าคนรู้จัก เพื่อน หรือญาติให้ได้มา
ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีตนเองได้ไป เป็นการได้เล่าประสบการณ์ความประทับใจท่ีมี (Chia, Geng-Qing, 
& Qub, 2008 ; Yoon & Uysal, 2005)  
  2.7.3.3 ความเต็มใจท่ีจะจ่าย พอใจในคุณภาพและบริการ ไม่มีความรู้สึกหวั่นไหว
ต่อราคา ถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นราคาค่าบริการก็ตาม นักท่องเท่ียวยังมีความยินดีท่ีจะจ่ายเพื่อให้ได้เข้า
มายังสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี้ ถึงแม้จะมีตัวเลือกอื่นก็ตาม  
 

 2.7.4 การพัฒนาตัวชี้วัดของพฤติกรรมความภักดีในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
  จากการศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความภักดี สามารถแสดงการ
เปรียบเทียบตัวชี้วัดจาก 3 แหล่งข้อมูล ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวและการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวกลุ่ม FIT ในการท่องเท่ียว
ประเทศไทย แสดงการเปรียบเทียบดังตารางท่ี 2.6 
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ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบตัวแปรของพฤติกรรมความภักดีในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
                 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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Loureiro and Gonzalez (2008 : 124)   
อ้างถึงใน วิวัฒน์ จันทร์กิง่ทอง (2557) 

P P       

3 อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน และคณะ (2556) P   P P P

4 อนุวัต สงสม และชาลี ไตรจันทร์ (2555) P P P P P

5 Chia, Geng-Qing, and Qub (2008) P P       
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 จากตารางท่ี 2.6 พบว่า ตัวแปรหลักจากงานวิจัยท้ัง 7 งาน มีท้ังส้ิน 5 ตัวแปร ท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียว ได้แก่ 1) การบอกต่อ 2) การมีความหนักแน่นใน
ส่ิงท่ีตนเองชอบ 3) การแสดงตัว 4) การมีส่วนร่วมในการปกป้อง และ 5) การไตร่ตรองเป็นพิเศษ 
 

2.8 สถานการณ์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ  
 
 2.8.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนทั่วโลก 
  จากจุดเปล่ียนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2529 จีนมีนโยบายเรื่องการย้ายถิ่น
ส่วนบุคคล รัฐบาลจีนอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางท่องเท่ียวนอกประเทศได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐบาล ในช่วงนั้นประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นประเทศกลุ่มแรกท่ีได้รับ
อนุญาตให้คนจีนเดินทางมาท่องเท่ียว และต้ังแต่ปี 2545 ชาวจีนสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือขอการรับรองจากรัฐบาล (ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์, 2558) จวบจนปัจจุบัน
จีนกลายเป็นตลาดนักท่องเท่ียวที่ใหญ่ท่ีสุดของตลาดโลก เกิดการไหลบ่าของนักท่องเท่ียวจีนไปยังท่ัว
โลก จุดหมายปลายทางท่ีนักท่องเท่ียวจีนเลือกไป ส่วนมากจะเป็นเมืองท่ีเดินทางเข้าถึงได้ง่าย มีการ
ผ่อนคลายนโยบายวีซ่า และเมืองท่ีมีศูนย์กลางเป็นเมืองธุรกิจ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)  
  การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้คนจีนมี
ระดับรายได้ท่ีสูงขึ้น เกิดเป็นกลุ่มชนช้ันกลางหรือเศรษฐีใหม่ข้ึนเป็นจ านวนมาก ประชากรจีนกลุ่มนี้จึง
มีก าลังทรัพย์ท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวนอกประเทศได้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ
เกิดและเติบโตมาในช่วงท่ีประเทศจีนมีปัญหาการเมือง ท าให้ไม่ได้รับการศึกษามากนัก ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษไม่ได้ ไม่มีความรู้ในเมืองท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว ลักษณะรูปแบบการท่องเท่ียวจะเป็นการ
เดินทางมากับบริษัททัวร์ เป็นทัวร์จีนกลุ่มใหญ่ใส่หมวก มีมัคคุเทศก์ถือธงน ากลุ่ม มีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวในการซื้อของช้อปปิ้งในสถานท่ีท่ีไปเยือน มากกว่าท่ีจะให้ความสนใจเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น (วีรศักดิ์ เกิดผลเจริญยิ่ง, 2556) 
  เนื่องจากปัจจุบันจีนมีประชากรจ านวนมหาศาลถึงเกือบ 1.4 พันล้านคน และ
จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมีมากถึง 135 ล้านคน (UNWTO, 2017) จึงมีความหลากหลายในรูปแบบการ
ท่องเท่ียว โดยจากการส ารวจของ Chinese International Travel Monitor ในปี 2559 สามารถ
แบ่งนักท่องเท่ียวจีน ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
  2.8.1.1 กลุ่มท่องเท่ียวแบบเจาะลึก เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในยุค 60s – 70s เป็นกลุ่มท่ี
มองโลกในแง่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมชอบเรียนรู้และส ารวจส่ิงใหม่ ๆ และมีการวาง
แผนการท่องเท่ียวอย่างละเอียดก่อนเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 25 



 63 

  2.8.1.2 กลุ่มท่องเท่ียวแบบครอบครัว เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในยุค 60s – 70s และมัก
ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ คนกลุ่มนี้มักมีหน้าท่ีในการหาเล้ียงครอบครัว และมองว่าการท่องเท่ียวเป็น
กิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว โดยมุ่งเน้นเลือกท่ีพักท่ีปลอดภัยและเหมาะส าหรับ
การอยู่กับครอบครัวเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 25 
  2.8.1.3 กลุ่มท่องเท่ียวเพื่อเปิดประสบการณ์ เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในยุค 80s – 90s 
และอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ชอบท่ีพักท่ีมีสไตล์ และมักค้นหาค าแนะน าในการท่องเท่ียวในสถานท่ี
จุดหมายจากผู้อื่น จากค าบอกเล่า เป็นกลุ่มท่ีมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มองว่าการท่องเท่ียวเป็นการ
เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิต คิดเป็นร้อยละ 17 
  2.8.1.4 กลุ่มท่องเท่ียวเพื่อความสุข เป็นกลุ่มคนเกิดในยุค 80s ท่องเท่ียวเพื่อหา
ความสุขและเป็นการแสดงออกถึงสถานะของตนเอง ชอบท่ีพักระดับ 4 -5 ดาว และไม่พลาดการ
ท่องเท่ียวแบบผจญภัยในพื้นท่ี คิดเป็นร้อยละ 12 
  2.8.1.5 กลุ่มท่องเท่ียวแบบเรียบง่าย เป็นกลุ่มคนเกิดในยุค 90s หรือยุคมิลเลน
เนียล มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ มีอารมณ์สุนทรี และมีความสุขกับการท่องเท่ียวโดยไม่ยึดติดกับ
วัตถุ มักเลือกท่ีพักท่ีมีราคาคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละ 21  
  ถึงแม้ว่าจากผลส ารวจนักท่องเท่ียวชาวจีนกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุดจะเป็น “กลุ่มท่ีชอบ
ท่องเท่ียวแบบเจาะลึก” และ “กลุ่มท่ีท่องเท่ียวเป็นครอบครัว” แต่ไม่ควรมองข้ามกลุ่มใหม่ท่ีก าลัง
เติบโตขึ้น คือ “กลุ่มท่ีท่องเท่ียวเพื่อเปิดประสบการณ์” เพราะกลุ่มนี้เป็นท่ีมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว
สูงถึง 474 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 16,000 บาทต่อวัน และนอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มคนยุค     
มิลเลนเนียล มีการใช้จ่ายเงินร้อยละ 27 ของรายได้ต่อปีไปกับการเดินทางท่องเท่ียว ซึ่งถือว่าเป็น
สัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มนี้ยังมีอัตราการเข้าพักโรงแรมท่ีเพิ่มมากขึ้นใน
ปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 12   
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับข้อมูลแนวโน้มของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเติบโต
เพิ่มข้ึน จะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนยุคมิลเลนเนียล เป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อสูง เป็นเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของโลกในปัจจุบัน (Brandbuffet, 2017) เป็นกลุ่มหนึ่งท่ีเลือกรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวด้วย
ตนเอง นักท่องเท่ียวจีนรุ่นใหม่ เติบโตมากับวัฒนธรรมตะวันตก มีความเข้าใจในความเป็นสากล ชอบ
การเรียนรู้วัฒนธรรมในจุดหมายปลายทาง มีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น ค านึงถึงความคุ้มค่า คาดหวัง
ต่อบริการในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสูงขึ้น โดยเลือกท่ีจะเดินทางคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็ก เป็นรูปแบบ
การท่องเท่ียวแบบอิสระวางแผนการเดินทางตามท่ีต้องการ กลุ่มนี้มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างจากกลุ่ม
เดินทางกับบริษัททัวร์อย่างชัดเจน จากพฤติกรรมดังกล่าวยังมีข้อมูลผลการศึกษาท่ีพบว่า ส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (Skift staff, 2013) และนักท่องเท่ียวจีนกลุ่มท่ีเดินทางออกประเทศ
มากท่ีสุดเป็นกลุ่มอายุ 15 – 35 ปี ซึ่งมีจ านวนเป็น 2 ใน 3 ของนักท่องเท่ียวท้ังหมด และจากการ
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คาดการณ์แนวโน้มการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของกลุ่มนักศึกษาชาวจีนอีก 74 ล้านคนใน
มหาวิทยาลัย ท่ีมักเดินทางในช่วงก าลังศึกษาและหลังจบการศึกษา (Goldman, 2015)   
  แต่ท้ังนี้ จากข้อมูลสถิติจาก The Statistics Portal (2016) พบว่าดัชนี Gini 
Coefficient ของจีน ในปี 2016 เป็นดัชนีวัดความเท่าเทียมทางรายได้ ซึ่งในปี 2016 ดัชนี Gini 
Coefficient จีนมีคะแนนอยู่ท่ี 0.465 คะแนน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากปี 2015 เท่ากับ 0.462 คะแนน 
โดยท่ีหากมีค่าดัชนียิ่งเพิ่มใกล้ดัชนีเท่ากับหนึ่งคะแนนมากขึ้น จะหมายถึงการท่ีมีความไม่เท่าเทียม
ทางรายได้ยิ่งสูงขึ้น ซึ่งในปัจจุบันชาวจีนท่ีอยู่ในเมืองและมณฑลท่ีต้ังอยู่ริมชายฝ่ังทะเลด้านตะวันออก
ของจีนมีรายได้ท่ีสูงกว่าชาวจีนท่ีอยู่ภูมิภาคอื่น ๆ และมีพฤติกรรมการบริโภคใช้จ่ายท่ีแตกต่างกับ
มณฑลอื่นท้ังในด้านรสนิยมและก าลังซื้อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลท่ีต้องค านึงถึงในการวิเคราะห์
สถานการณ์การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีน รวมถึงการจ าแนกประเภทของนักท่องเท่ียว  (The 
Statistics Portal, 2016) 
 
 2.8.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย 
  หลังจากท่ีจีนมีนโยบายในการอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกท่องเท่ียวต่างประเทศ
ได้ ในปี 2536 รัฐบาลไทยและจีนได้มีการท าข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดและการส่งเสริมการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 
(ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์, 2558) ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว
ชาวจีน และจากสถิติในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของนักท่องเท่ียวจีนท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยในเชิงปริมาณ ต้ังแต่ปี 2531 จ านวนนักท่องเท่ียวจีนอยู่ท่ี 0.33 
ล้านคน เติบโตขยายตัวขึ้นถึง 8 เท่า ในปี 2559 จากท่ีนักท่องเท่ียวจีนเพิ่มสูงขึ้นถึง 8.22 ล้านคน 
และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง จากอัตราการเติบโตนี้ประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการท่ีดีและรอบคอบ (ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์, 2558)  
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ภาพที่ 2.1 จ านวนนักท่องเท่ียวจีนเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ปี 2548 – 2559 
แหล่งท่ีมา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2559 , กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558 และ  
      กรมการท่องเท่ียว, 2555) 
 
  จากการวิเคราะห์จ านวนนักท่องเท่ียวในช่วง 5 ปีหลัง ต้ังแต่ปี 2555 คนจีนเดินทาง
เท่ียวประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลักล้านต่อปี นอกจากเป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
แล้ว ด้วยพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ีธรรมเนียมปฏิบัติ
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ตรุษจีน ซึ่งเป็นเทศกาลวันหยุดยาว คนจีนจะเดินทางกลับบ้านภูมิล าเนา
เดิมร่วมฉลองเทศกาลกับครอบครัว แต่ในปัจจุบันคนจีนวางแผนช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขนี้ด้วย
การพาครอบครัวเดินทางท่องเท่ียวไปยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่ีเป็นท่ี
นิยมของคนจีน ท้ังจากกระแสภาพยนตร์เรื่อง Lost in Thailand ท่ีเชียงใหม่เป็นสถานท่ีฉากในการ
ถ่ายท า (ไพรัต สุระศิรานนท์, 2556) ซึ่งเป็นหนังท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังและท ารายได้มากถึง 200 ล้านเหรียญ 
และเมื่อภาพยนตร์ออกฉาย ส่งผลให้นักท่องเท่ียวจีนเดินทางมาไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่ างมีนัยส าคัญ 
ถึงแม้ว่าเป็นช่วงหลังจากกระแสภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวแล้ว แต่บริษัทน าเท่ียวยังคงมีการท า
การตลาดและเร่งประชาสัมพันธ์เป็นการเพิ่มความนิยมต่อแหล่งท่องเท่ียวในไทยต่อชาวจีน นอกจากนี้
สายการบินต้นทุนต่ าและสายการบินแบบเช่าเหมาล ายังมีการเติบโตและท าตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อกระจาย
นักท่องเท่ียวจีนสู่ภูมิภาคจุดหมายปลายทางมากขึ้น (Thaipublica, 2016) ซึ่งส่งผลมายังรายได้ภาค

 776,792   949,117   907,117   826,660   777,508  
 1,122,219  

 1,721,247  

 2,786,860  

 4,705,173   4,636,298  

 7,934,791  
 8,221,916  

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

 6,000,000

 7,000,000

 8,000,000

 9,000,000

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนนักท่องเที่ยวจีน ปี 2548 - 2559 (คน) 



 66 

การท่องเท่ียว จากท่ีปี 2559 สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยถึง 439,287 ล้านบาท (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2559) และคาดว่าในปี 2566 รายได้จากนักท่องเท่ียวจีนจะสูงเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว 
หรือประมาณ 829,500 ล้านบาท   
  รูปแบบการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนปัจจุบันได้ถูกปรับเปล่ียนจากเมื่อเกือบสิบ
ปีก่อน ท่ีส่วนมากจะเดินทางเป็นกลุ่มคณะ ใช้บริการแบบเหมา ราคาอยู่ท่ี 3,000 – 6,000 หยวน แต่
ในปัจจุบันนักท่องเท่ียวมีรายได้สูงขึ้น นิยมความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ขนาดกลุ่มท่ีเดินทางเริ่มเล็กลงมี
ท้ังเป็นแบบครอบครัวประมาณกลุ่มละ 3 คน และกลุ่มเพื่อนร่วมเดินทาง 6 – 7 คน โดยค่าใช้จ่ายใน
การท่องเท่ียวอยู่ที่ประมาณ 20,000 – 30,000 หยวน ต่อกลุ่มต่อทริป โปรแกรมการท่องเท่ียวมีการ
วางแผนการเดินทางโดยค านึงถึงความต้องการลูกค้าเป็นหลัก (Liu, 2013)   
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศนั้น 
ไม่ได้เติบโตเพียงในด้านปริมาณ แต่ยังเติบโตในด้านของคุณภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงออกมาใน
รูปแบบของการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่ีสูงขึ้น เป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อสูงมากขึ้น (แสงเดือน รตินธร, 
2555) มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเฉล่ียต่อครั้งของการเดินทางท่องเท่ียวสูงถึง 253 เหรียญสหรัฐ ซึ่ง
สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก การใช้จ่ายนี้ยังเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นได้มากกว่านักท่องเท่ียว
ท่ีมากับบริษัททัวร์ และด้วยความต้องการท่ีหลากหลายท้ังในด้านท่ีพัก อาหาร ช้อปปิ้ง ความบันเทิง
ต่าง ๆ (Allen, 2016)  
   ประชากรจีนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง 731 ล้านคน จากประชากรท้ังหมดมากกว่า 
1,400 ล้านคน อย่างไรก็ตามในการเข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์ของคนจีน ยังคงมีความนิยมเฉพาะ เช่น 
การใช้ “Youku” การค้นหาคล้ายกับ “Youtube” “Renren” เปรียบได้เหมือนกับ “Facebook” 
ในสไตล์จีน “Weibo” ใช้ในลักษณะเดียวกับ “Twitter” และ “Wechat” คล้ายการส่ือสารใน 
“Line” (เจ๋ิน ซินหยั่ว, 2558) ซึ่งนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีการค้นหาข้อมูล 
ติดต่อจองห้องพัก และต๋ัวเครื่องบินผ่านส่ือออนไลน์ นอกจากนี้คนจีนยังนิยมใช้ “Baido” ในการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการท่องเท่ียว แทนการใช้ “Google” และถ้าเฉพาะเจาะจง
ด้านการท่องเท่ียวจะเป็น “Mafengwo Qyer” แทนการใช้ “Tripadvisor” และหากต้องการจองท่ี
พักและต๋ัวเครื่องบิน คนไทยนิยมใช้ “Expedia” แต่คนจีนใช้ “Ctrip” แทน จึงเป็นข้อมูลท่ีส าคัญท่ี
นักการตลาดควรเรียนรู้ถึงช่องทางการเข้าถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ นอกจากนี้แหล่งข้อมูลจากการรีวิว 
บอกต่อจากประสบการณ์ของคนท่ีเคยมาแล้ว ยังเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวจีน
รุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์ www.mafengwo.cn. เป็นเว็บไซต์ท่ีชาวจีนใช้ในการแบ่งปัน
ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมในการติดตามรี วิวมากท่ีสุด ข้อมูลมีรายละเอียด
ครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการตรวจลงตรา เส้นทางการเดินทาง
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คมนาคม ร้านอาหาร โรงแรม และแหล่งช้อปปิ้ง มีคนต้ังกระทู้ท่ีเกี่ยวกับการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมากถึง 20,000 กว่ากระทู้  (Mafengwo, 2017) 
  กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของแหล่ง
ท่องเท่ียวที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย ท้ังยังเป็นเมืองแห่งสีสันในยามค่ าคืน สามารถท่องเท่ียวได้
ทุกฤดูกาล เป็นพื้นท่ีท่ีเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความรู้รอบตัว แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาท วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร เป็นต้น ถึงแม้ว่า
กรุงเทพมหานครจะเป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยตึกสูง แต่กรุ งเทพฯ ก็ยังมีแหล่งท่องเท่ียวประเภท
สวนสาธารณะและสวนสุขภาพอันร่มรื่น ท่ีเป็นท้ังสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานออกก าลัง
กายอยู่หลายแห่งท่ัวเมือง ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวประเภทพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และโบราณสถานท่ี
น่าสนใจอีกมากมาย เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นต้น (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) และนอกจากนี้
ส าหรับกิจกรรมในการท่องเท่ียวกรุงเทพฯ ท่ีนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระให้ความ
สนใจ คือแหล่งช้อปปิ้งต่าง ๆ ได้แก่ ย่านสุขุมวิท ย่านเยาวราช ตลาดนัดจตุจักร สวนลุมไนต์บาซาร์ 
ย่านสยามสแควร์ ย่านประตูน้ า ย่านสีลม ถนนข้าวสาร รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมของ
คนจีน ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน เป็นต้น (www.mafengwo.cn) 
  กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วยอาหารการกินจากทุกภูมิภาคของประเทศ รวมไป
ถึงอาหารของชาติต่าง ๆ ท่ัวโลก ย่านอาหารท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของเมือง คือ ย่านถนนเยาวราช ท่ีมีท้ัง
อาหารจีนและอาหารไทยให้เลือกรับประทานมากมายตลอดท้ังถนน เปิดขายท้ังตอนกลางวันและ
กลางคืน โดยในตอนกลางวันเป็นร้านอาหารประเภทภัตตาคารจีน ส่วนตอนกลางคืนมีรถเข็นขาย
อาหารสารพัดอย่าง เปิดขายกันต้ังแต่ช่วงเย็นจนถึงดึก ส่วนย่านท่ีมีร้านอาหารต่างชาติอยู่มากเป็น
พิเศษ คือ ย่านถนนสุขุมวิท ถนนสีลม ถนนหลังสวน ถนนข้าวสาร และสยามสแควร์ (การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย, 2559) นอกจากอาหารต่างชาติแล้วนักท่องเท่ียวยังสามารถเลือกซื้ออาหารไทย 
ขนมหรือของหวานไทย และผลไม้ไทย ได้ในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะย่านสุขุมวิทท่ีเป็นท่ีนิยมของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ และประกอบกับในปัจจุบันเป็นยุคท่ีนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางด้วยตนเองต้องการใช้เวลาในการเรียนรู้และมีกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมกับสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น
อย่างเป็นอิสระ และมีการแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองผ่านโซเชียลมีเดีย (www.mafengwo.cn)  
ในย่านดังกล่าวจึงเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟในสไตล์ท่ีตอบรับกับความต้องการของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ไ ด้ เป็นอย่างดีอีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารท่ีเปิดบริ การตาม
ห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารแฟรนไชส์ หรือร้านอาหารไทยช่ือดัง ซึ่งท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบและมี
บันทึกแนะน าบอกต่อของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระอีกมากมาย มากไปกว่านั้น
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กรุงเทพมหานครไม่เพียงแต่เป็นเมืองท่ีมีแต่ตึกสูง แต่ยังมีโซนท่ีเป็นร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียวริม
แม่น้ าเจ้าพระยาอีกหลายแห่ง เช่น เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ ซึ่งแต่ละร้านจะตกแต่งร้านได้
สวยงามบรรยากาศดี เหมาะส าหรับรับประทานอาหารเย็นแบบสบาย ๆ และผ่อนคลาย รวมไปถึง
ร้านอาหารที่เน้นบรรยากาศอื่น ๆ เช่น ร้านบนตึกสูงเห็นวิวเมือง และร้านในโรงแรมต่าง ๆ เป็นต้น 
  จากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีการใช้จ่ายใน
ระหว่างการท่องเท่ียวประเทศไทยใน 3 หมวด ได้แก่ ชิล ช็อป และชิม (ฉัฐอ าไพ ธงชัย, 2559) ซึ่งใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครมีอุปสงค์ท่ีสามารถตอบสนองตามพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวได้
อย่างครอบคลุม และจากการศึกษาสถานท่ีท่ีเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มากท่ีสุดใน
กรุงเทพมหานคร 5 ล าดับ ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง ย่านสุขุมวิท วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลาด
รถไฟรัชดา และสวนจตุจักร แต่เนื่องจากกรุงเทพมหานครเคยเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยขึ้น
หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมือง อาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทย (จักรพันธ์ รัตนกูล, 2555) และความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระค านึงถึงในการตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเท่ียว (กองวิจัยการตลาด 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556)  
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว และการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระในกรุงเทพมหานคร ใน 5 พื้นท่ีดังกล่าวข้างต้น 
 

2.9 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 Bentley, Page, and Walker (2004) ศึกษาวิจัยเรื่อง The Safety Experience of New 
Zealand Adventure Tourism operators ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านความเส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บของ
นักท่องเท่ียวในกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบผจญภัย เพื่อการลดความเส่ียง รวมถึงก าหนดมาตรการใน
การควบคุมการได้รับบาดเจ็บ โดยเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวแบบผจญภัยให้มีประสิทธิผล ผู้วิจัยศึกษาจากประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวท้ังในด้านการ
ได้รับบาดเจ็บและการรับรู้ปัจจัยความเส่ียงท่ีจะได้รับบาดเจ็บจากกิจกรรม ซึ่งผลการศึกษาผู้วิจัย
สามารถระบุกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวได้รับบาดเจ็บมากท่ีสุดจ านวน 27 กิจกรรม และพบว่าปัจจัยด้าน
ความเส่ียงท่ีนักท่องเท่ียวรับรู้มากท่ีสุดคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการ
จัดการความปลอดภัย ได้แก่ ขาดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ขาดทักษะในการท ากิจกรรมการ
ท่องเท่ียวนั้น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในด้านของนักท่องเท่ียว ส่วนในด้านของผู้ประกอบการนั้นพบอุปสรรค
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ในด้านบุคลากร ในการจัดหาพนักงานท่ีมีประสบการณ์และมีคุณภาพเป็นไปได้ยาก ประกอบกับ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ส่งผลถึงอุปสรรคด้านต้นทุนในการบริหารจัดการอีกด้วย 
 Santana (2008) เรื่อง Crisis Management and Tourism ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดใน
การจัดการวิกฤติท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว น าเสนอในภาพรวมของแนวโน้มการเกิดวิกฤติทางการ
ท่องเท่ียวในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผลกระทบของวิกฤติท่ีเกิดขึ้นท้ังจากการกระท าของมนุษย์และ
จากส่ิงท่ีเกิดขึ้นเอง ความส าคัญของการจัดการวิกฤติในการจัดการการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นประเด็นท่ีมี
ความซับซ้อน ผลการศึกษาพบว่า การขาดตรรกะในการรับรู้ความเส่ียงของนักท่องเท่ียว และในด้าน
ของอุปทานขาดการรับรู้และเข้าใจระบบการจัดการท่ีมีความซับซ้อน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึง
สาเหตุของการเกิดวิกฤติทางการท่องเท่ียว และอภิปรายในประเด็นท่ีไม่สามารถควบคุมและจัดการ
วิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Santana, 2015) 
 Sparks and Pan (2009) ศึกษาวิจัยเรื่อง Chinese Outbound tourists : 
Understanding their attitudes, constraints and use of information sources โดยใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior – TPB) ศึกษาจาก 5 คุณลักษณะของจุดหมาย
ปลายทาง เพื่อความเข้าใจในทัศนคติ ข้อจ ากัด และแหล่งข้อมูลของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางออก
นอกประเทศ ประกอบไปด้วย 1) ความสวยงามของธรรมชาติ 2) คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน 3) 
ความอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง 4) แรงบันดาลใจ และ 5) การยกระดับตนเองในสังคม ผล
การศึกษาพบว่า ความปลอดภัยซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในคุณลักษณะด้านคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน มี
ความส าคัญมากท่ีสุดด้วยคะแนน 4.14 จาก 5 คะแนน ท่ีจะส่งผลต่อความเช่ือมั่นในจุดหมาย
ปลายทาง (Sparks & Pan, 2009) 
 Che (2014) ศึกษาวิจัยเรื่อง Understanding motivations to visit New Zealand : A 
quantitative study amongst young Chinese FITs โดยศึกษาปัจจัย 7 ด้านท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการเดินทางไปนิวซีแลนด์ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ประกอบไปด้วย 1) ส่ิง
เร้าท่ีดึงดูดในนิวซีแลนด์ 2) ความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด 3) การค้นหาประสบการณ์ 4) 
การส ารวจ 5) การหลีกหนีจากส่ิงเดิม 6) การเพิ่มความเป็นตัวตน และ 7) การผจญภั ยและความ
ต่ืนเต้น ผลการศึกษาพบว่าความปลอดภัยและการรักษาความสะอาดเป็นปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมากเป็นอันดับท่ีสอง (Che, 2014) 
 Batra (2008) ศึกษาวิจัยเรื่อง Foreign Tourists’ Perception Towards personal 
safety and potential crime while visiting Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการรับรู้
ความปลอดภัยและความกังวลในด้านอาชญากรรมของนักท่องเท่ียวต่างชาติในขณะท่องเท่ียวและพัก
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวต่างชาติกังวลเกี่ยวกับการถูกโจรกรรม
ทรัพย์สินมากท่ีสุดท่ี 4.70 แต่มีแนวโน้มท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวกรุงเทพฯ ซ้ าท่ี 64.60 ยินดีบอกต่อ
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แนะน าเพื่อนให้มาเท่ียวกรุงเทพฯ 56.30 และยินดีบอกกับเพื่อนว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดภัยท่ี 
49.70 นอกจากนี้นักท่องเท่ียวมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยควรมีการส ารวจ
ความต้องการด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว และประสานความร่วมมือในมาตรการความ
ปลอดภัยกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจในการด าเนินการการจัดการความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเท่ียว 2) ต ารวจท่องเท่ียวควรให้การดูแลรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น มีการออกตรวจ
ตราพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติ (Batra, 2008) 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าการศึกษาท่ีผ่านมายังไม่ครอบคลุมด้านความ
ปลอดภัยและการจัดการความปลอดภัยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครมากนัก โดยเฉพาะในกลุ่ม
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ท้ังนี้นักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวเป็นรูปแบบการเดินทางท่ี
เกิดขึ้นเป็นท่ีนิยมไม่นานนักในกลุ่มนักท่องเท่ียวจีน จึงท าให้มีการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจงมีน้อย โดย
การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือ
ในบางงานมีการศึกษานักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระแต่เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีไม่มุ่งเฉพาะนักท่องเท่ียวจีน ซึ่งได้ข้อมูลในมุมกว้าง ท าให้การศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันขาดข้อมูลของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ในเชิงลึก  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะเจาะจงกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ ในด้านภาพลักษณ์ความปลอดภัยก่อนเดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร และการรับรู้การ
จัดการความปลอดภัยขณะได้เดินทางมาเท่ียวในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้งานวิจัยนี้จะท าให้ทราบ
ถึงแนวโน้มพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าว เพื่อการพัฒนาการจัดการความ
ปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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บทที ่3 
กรอบแนวคิด และวิธีการวิจยั 

 

3.1 กรอบแนวคิด 
 
 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  5. การศึกษา 
2. อายุ  6. อาชีพ 
3. ภูมิล าเนา  7. รายได้ต่อเดือน 
4. สถานภาพ  
(Bentley, Page & Walker, 2004 ; Barker & Page, 2002 ) 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัย 
ในการท่องเที่ยว 

 - ด้านอาชญากรรม 
 - ด้านอุบัติเหตุ 
 - ด้านสาธารณสุข 
 - ด้านภัยธรรมชาติ 
 - ด้านการก่อการร้าย 
(Wang and Pizam, 2011 ; 
Gilbert & Dunsfold, 1990) 

การรับรู้ต่อการจัดการ 
ความปลอดภัย 

 - มาตรการด้านกายภาพ 
 - มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 
 - มาตรการด้านการส่ือสาร 
 - มาตรการด้านการให้บริการ/ 
ให้ความช่วยเหลือ 
(Jiu-quan, Kai-yu & Yan-Fang, 

2003 ; Barker and Page, 2002)  

พฤติกรรมความภักดีของ 
นักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม FIT 

 - การบอกต่อ 
 - การมีความหนักแน่นในส่ิงท่ีตนเองชอบ 
 - การแสดงตัว 
 - การมีส่วนร่วมในการปกป้อง 
 - การไตร่ตรองเป็นพิเศษ  
(Chi and Qu, 2008 ;  
Yoon and Uysal, 2005) 

พฤติกรรมการเดินทาง 
1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
2. จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
3. ประเภทของผู้ร่วมเดินทาง 
4. ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ 
5. ประสบการณ์มาเที่ยวกรุงเทพฯ 
6. การวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว 
(Bentley, Page & Walker, 2004 ; Barker, Page & 
Meyer, 2000) ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด 
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3.2 สมมติฐานการวิจัย 
 
 3.2.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน  
 3.2.2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
 3.2.3 สมมติฐานการวิจัยที่ 3  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการเดินทางต่างกัน มีภาพลักษณ์
ความปลอดภัยท่ีแตกต่างกัน 
 3.2.4 สมมติฐานการวิจัยที่ 4  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการเดินทางต่างกัน มีการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
 3.2.5 สมมติฐานการวิจัยที่ 5  
 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร 
 

3.3 วิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว และการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระใน
กรุงเทพมหานคร ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) ด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูล โดยการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระเบียบวิธีการส ารวจท้ังในด้านการวางแผนการสุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาด
ตัวอย่าง การเลือกตัวอย่าง ตลอดจนวิธีการส ารวจท่ีเป็นแบบแผนตามหลักสถิติ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ (อนุวัต สงสม และชาลี ไตรจันทร์, 2555) 
 
 3.3.1 ระเบียบวิธีการส ารวจ 
  3.3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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  1) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ หรือ (Free 
and Independent Traveler - FIT) ในปี 2558 พบว่ามีนักท่องเท่ียวจีนเดินทางมาท่องเท่ียวยัง
กรุงเทพมหานครจ านวน 6,596,176 คน โดยมีนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระคิดเป็นร้อยละ 
60 ของนักท่องเท่ียวจีนท้ังหมด หรือเท่ากับ 3,957,705 คน (อ้างอิงข้อมูลสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวจีน
ท้ังหมดในกรุงเทพมหานครจากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปี 2559) ดังนั้น
ประชากรท่ีใช้ท าการศึกษาในครั้งนี้จึงอนุมานตัวเลขดังกล่าวมาใช้เป็นจ านวนประชากร 
  2) กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของ Taro Yamanae (วันทิกา หิรัญเทศ, 2554) จากจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด 3,957,705 คน ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% ตามความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 0.05 
ตารางที่ 3.1 แสดงการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ 

ขนาดประชากร 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความคลาดเคล่ือน (e) 

± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10% 
500 - - - - 222 83 

1,000 - - - 385 286 91 
1,500 - - 638 441 316 94 
2,000 - - 714 476 333 95 
2,500 - 1,250 769 500 345 96 
3,000 - 1,364 811 517 353 97 
3,500 - 1,458 843 530 359 97 
4,000 - 1,538 870 541 364 98 
4,500 - 1,607 891 549 367 98 
5,000 - 1,667 909 556 370 98 
6,000 - 1,765 938 566 375 98 
7,000 - 1,842 959 574 378 99 
8,000 - 1,905 976 580 381 99 
9,000 - 1,957 989 584 383 99 
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 
แหล่งที่มา : (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงในวันทิกา หิรัญเทศ, 2554) 
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  จากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Taro Yomane ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานครเป็นจ านวน 400 คน 
  3) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง   
  การเลือกตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) ดังนี้ (ITB academy, 2016) 
   (1) การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยได้ก าหนดให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนั ก ท่อง เ ท่ียว จีนประ เภทท่อง เ ท่ียวแบบอิ สระ  ท่ี ท่อง เ ท่ียว ใน
พระบรมมหาราชวัง ย่านสุขุมวิท วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลาดรถไฟรัชดา และสวนจตุจักร       
โดยสถานท่ีดังกล่าวเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวที่นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระนิยมมากท่ีสุด 
5 อันดับแรก (อ้างอิงข้อมูลจากบันทึกของนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวจากเว็บไซต์ www.mafengwo.cn , 
www.qiongyou.cn และ www.thaipublica.org) ดังตารางท่ี 2.1 (Mafengwo, 2017 ; Qiongyou, 
2017 ; Thaipublica, 2016) 
   (2) การสุ่มตัวอย่างแบบโค้วต้า (quota sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดย
การก าหนดสัดส่วน ผู้วิจัยก าหนดลักษณะของหน่วยตัวอย่างและจ านวนท่ีต้องการไว้ล่วงหน้า โดยแบ่ง
สุ่มตัวอย่างแหล่งท่องเท่ียวละ 80 คน  
   (3) การสุ่มตัวอย่างตามความบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการสุ่ม
ตามความบังเอิญ ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน สามารถสุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระในแหล่งท่องเท่ียวที่ก าหนดได้ทุกคนตามความบังเอิญ 
  
 3.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
   
  3.3.2.1 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยนี้ใช้เครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว และการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดี
ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม (Questionnaire)  
   1) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว และการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
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        (1) ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน   โดยเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบค าตอบเดียว จ านวน 7 ข้อ แต่ละข้อมี
ระดับการวัดข้อมูลดังนี้ 
        ข้ อ ท่ี  1 เพ ศ  เป็ น ร ะ ดั บก าร วั ด ข้ อ มู ลปร ะ เ ภทนามบั ญญั ติ          
(Nominal Scale)  
        ข้ อ ท่ี  2 อ า ยุ  เ ป็ น ร ะ ดั บ กา ร วั ด ข้ อ มู ลป ร ะ เ ภ ท เ รี ย ง ล า ดั บ           
(Ordinal Scale) 
        ข้อ ท่ี 3 ภูมิล าเนา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ      
(Nominal Scale) 
        ข้อท่ี 4 สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
        ข้อ ท่ี 5 การศึกษา เป็นระ ดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ      
(Ordinal Scale) 
        ข้ อ ท่ี  6 อา ชีพ  เป็น ระ ดับการวั ดข้ อมู ลประ เภทนามบัญญั ติ       
(Nominal Scale) 
        ข้อท่ี 7 รายได้ต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ  
(Ordinal Scale) 
        (2) ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
ประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร และการวางแผนเตรียมการโปรแกรมการท่องเท่ียว โดยเป็นค าถามปลายปิดแบบให้
เลือกตอบค าตอบเดียว จ านวน 6 ข้อ แต่ละข้อมีระดับการวัดข้อมูลดังนี้ 
 
        ข้อท่ี 1 วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท   
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
            ข้อ ท่ี 2 จ านวนผู้ร่วมเดินทาง  เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดับ (Ordinal Scale)   
        ข้อท่ี 3 ประเภทของผู้ร่วมเดินทาง เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
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        ข้อท่ี 4 ประสบการณ์ในการเท่ียวต่างประเทศ เป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
        ข้อท่ี 5 ประสบการณ์ในการเท่ียวกรุงเทพมหานคร เป็นระดับการวัด
ข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
        ข้อท่ี 6 การวางแผนเตรียมการโปรแกรมการท่องเท่ียว เป็นระดับการ
วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
         (3) ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) โดย
ครอบคลุมภาพลักษณ์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาชญากรรม ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณสุข ด้านภัย
ธรรมชาติ และด้านการก่อการร้าย เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทข้อมูล ( Interval Scale) แบบ
ประเมินค่า 6 ระดับ (Ranking Scale) คือ 
        มากท่ีสุด   =  6 คะแนน 
        มาก       =  5 คะแนน 
        ค่อนข้างมาก  =  4 คะแนน 
        ค่อนข้างน้อย  =  3 คะแนน 
        น้อย  =  2 คะแนน 
        น้อยท่ีสุด  =  1 คะแนน 
 
          (4) ส่วนท่ี 4  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended 
Questionnaire) โดยครอบคลุมการรับรู้ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้าน
การป้องกัน/รักษาความปลอดภัย มาตรการด้านการส่ือสาร และมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทข้อมูล ( Interval Scale) แบบประเมินค่า 6 ระดับ 
(Ranking Scale) คือ 
        มากท่ีสุด   =  6 คะแนน 
        มาก       =  5 คะแนน 
        ค่อนข้างมาก  =  4 คะแนน 
        ค่อนข้างน้อย  =  6 คะแนน 
        น้อย  =  2 คะแนน 
        น้อยท่ีสุด  =  1 คะแนน 
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          (5) ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ เป็นการวัด
พฤติกรรมความภักดี 5 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ 1) การบอกต่อ 2) การมีความหนักแน่นในส่ิงท่ีตนเองชอบ 
3) การแสดงตัว 4) การมีส่วนร่วมในการปกป้อง และ 5) การไตร่ตรองเป็นพิเศษ โดยเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close Ended Questionnaire) แบบประเมินค่า 6 ระดับ (Ranking Scale) คือ  
        มากท่ีสุด   =  6 คะแนน 
        มาก    =  5 คะแนน 
        ค่อนข้างมาก   =  4 คะแนน 
        ค่อนข้างน้อย   =  3 คะแนน 
        น้อย   =  2 คะแนน 
        น้อยท่ีสุด   = 1 คะแนน 
 
   2) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม 
        ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือตามล าดับดังนี้ 
        (1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 
        (2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อจะให้ได้ตัวแปรท่ีจะศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
        (3) น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับเนื้อหา โดยการ
สร้างแบบสอบถามท้ังหมด 4 ส่วน คือ 
    ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
    ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
    ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร     
    ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
    ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ  
        (4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง รับข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
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        (5) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ ไขแล้วตรวจสอบความตรง 
(Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถาม และหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) 
        (6) น าแบบสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความสมบูรณ์อีกครั้ง 
        (7) น าแบบสอบถามไปตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยทดลอง
ใช้ (Try out) จ านวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ         
ครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient Reliability)  
  3.3.2.2 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยท าการทดสอบความเช่ือมั่นดังนี้ 
   1) การตรวจสอบความตรง (Validity) วิธีตรวจความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity)  
        (1) น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ีต้องการวัด 
        (2) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดเป็นคะแนน +1 หรือ 
0 หรือ -1 ตามสูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (กาญจนา วัฒายุ , 2544 : 116 อ้างถึงใน สิทธิชัย  
ศรีเจริญมงคล ,2556)  

        สูตร  N
RIOC 

  

        เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
                 N      แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
                 ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทุกคน 
      (3) การก าหนดเกณฑ์การพิจารณาประเมินข้อค าถาม 
      +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการจะวัด 
       0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้อง 
      -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการจะวัด 
   ค่า IOC ท่ีเหมาะสมต้องเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 
   2) การตรวจสอบความเท่ียง (Reliability)  
      ในการตรวจสอบความเท่ียง ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try 
out) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้จากการ
ทดลองมาค านวณผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม และวิเคราะห์เพื่อ
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การปรับปรุงความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient อ้างถึงใน สิทธิชัย ศรีเจริญประมง, 2556) ซึ่งค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.80 จึงจะอยู่ในระดับท่ีเช่ือถือได้ 
  3.3.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ให้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง เพื่อช้ีแจงข้อสงสัยกับผู้ตอบแบบสอบถามได้ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 ตัวอย่าง และเมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดแล้ว ท าการตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนต่อไป 
   

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักทางสถิติเพื่อให้ได้ผลของการศึกษาภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว และการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว จีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อได้รวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จึงได้น ามา
วิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) โดยก าหนดการค านวณค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
แยกตาม เพศ อายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน แล้วน าเสนอในรูปแบบ
ตาราง 
  ส่วนท่ี 2 ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทาง ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง จ านวนผู้ร่วมเดินทาง ประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ 
ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร และการวางแผนเตรียมการโปรแกรมการท่องเท่ียว 
แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง 
  ส่วนท่ี 3 ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ใช้สถิติ      
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  โดยก าหนดการค านวณค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) และวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยก าหนดค่าเฉล่ียระดับคะแนนภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว เป็น 6 
ระดับ โดยค านวณแล้วน ามาจัดช่วงคะแนนได้ดังนี้  
  ระดับคะแนนภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ตามช่วงระดับคะแนน 
ดังนี้ 
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  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ค่อนข้างมาก   
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ค่อนข้างน้อย   
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.50-1.50 หมายถึง น้อย  
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.00-0.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
  ส่วนท่ี 4 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ ต่อการจัดการความปลอดภัย ในการ
ท่องเท่ียว ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตาราง และวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดค่าเฉล่ียระดับคะแนนการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว เป็น 6 ระดับ  
  ระดับคะแนนการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ตามช่วงระดับ
คะแนน ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง เห็นด้วย 
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย   
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย  
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.50-1.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.00-0.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  ส่วนท่ี 5 ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวในการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตาราง และวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยก าหนดค่าเฉล่ียระดับคะแนนพฤติกรรมความภักดี
ของนักท่องเท่ียว เป็น 6 ระดับ  
  ระ ดับคะแนนพฤ ติกร รมความภัก ดีขอ งนั ก ท่อ ง เ ท่ี ยว ในการ ท่อง เ ท่ีย ว
กรุงเทพมหานคร ตามช่วงระดับคะแนน ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ภักดีอย่างยิ่ง  
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ภักด ี
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ค่อนข้างภักดี   
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ค่อนข้างไม่ภักดี   
  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.50-1.50 หมายถึง ไม่ภักดี  
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  ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.00-0.49 หมายถึง ไม่ภักดีอย่างยิ่ง 
  
  ส่วนท่ี 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้
สถิติ T-test ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent Sample t-test) และใช้สถิติ F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
  ส่วนท่ี 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) โดยใช้สถิติ F-test (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
  ส่วนท่ี 8 การวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติ Multiple 
Regression ทดสอบหาอิทธิพลของตัวแปร เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 
  โดยก าหนดช่วงความเช่ือมั่นอยู่ท่ีร้อยละ 95 และจะการเปรียบเทียบระดับความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้สถิติ Least-Significant Different (LSD) ในกรณีท่ีผลการวิจัยพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Barkerและคณะ, 2002)  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
  ผลการศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ ต่อการจัดการความ
ปลอดภัย และพฤติกรรมความภัก ดีของนักท่องเ ท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระใน
กรุงเทพมหานคร” ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ผล
วิเคราะห์ตามหลักทางสถิติ ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) นักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ านวน 440 ชุด ซึ่งได้คัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุด 
จ านวน 400 ชุด โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) และสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยได้ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ท่ี
ท่องเท่ียวในพระบรมมหาราชวัง ย่านสุขุมวิท วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลาดรถไฟรัชดา และสวน
จตุจักร  แบ่งการสุ่มตัวอย่างแบบโค้วต้า (quota sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนด
สัดส่วน ผู้วิจัยก าหนดลักษณะของหน่วยตัวอย่างและจ านวนท่ีต้องการไว้ล่วงหน้า โดยแบ่งสุ่มตัวอย่าง
แหล่งท่องเท่ียวละ 80 คน ในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความบัง เอิญ 
(Accidental Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระใน
ลักษณะการบังเอิญพบ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ ดังนี้ 
  4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ 
  4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
  4.4 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร 
  4.5 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
ความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
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  4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 นักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกัน 
  4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 นักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยท่ีแตกต่างกัน 
  4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 นักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการเดินทางต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยท่ีแตกต่างกัน 
  4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 นักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการเดินทางต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยท่ี
แตกต่างกัน 
  4.10 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 การรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระใน
กรุงเทพมหานคร 
  4.11 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
     

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน  
 
ตารางที่ 4.1 ค่าความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ ชาย 76 19.0 

 หญิง 324 81.0 
 รวม 400 100.0 

    
  จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ เป็นผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 324 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 81.0 และรองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 76 คน ร้อยละ 19.0  
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ตารางที่ 4.2 ค่าความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 
อายุ < 18 ปี 9 2.3 

 18 – 26 ปี 272 68.0 
 27 – 26 ปี 87 21.8 
 37 – 47 ปี 27 6.8 
 48 – 60 ปี 5 1.1 
 > 60 ปี 0 0 

 รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปี มีจ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาคือช่วง
อายุระหว่าง 27 – 26 ปี มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 
 
ตารางที่ 4.3 ความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล (ภูมิล าเนา) 

เมือง/มณฑล ความถ่ี ร้อยละ จัดกลุ่มภูมิภาค ความถ่ี ร้อยละ 

หูเป่ย 12 3.0 

ภาคกลาง 27 6.8 หูหนาน 7 1.8 

เหอหนาน 8 2.0 

กุ้ยโจว 9 2.3 

ภาคตะวันตกเฉียงใต้ 84 21 
ฉงช่ิง 11 2.8 

ซื่อชวน 17 4.3 

หยุนหนาน 47 11.8 

กานซ ู 1 0.3 

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 6 1.5 ชิงไห่ 2 0.5 

ซีอาน 3 0.8 
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ตารางที่ 4.3 ความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามภูมิล าเนา (ต่อ)  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล (ภูมิล าเนา) 

เมือง/มณฑล ความถ่ี ร้อยละ จัดกลุ่มภูมิภาค ความถ่ี ร้อยละ 

เจ้อเจียง 18 4.5 

ภาคตะวันออก 114 28.5 

เจียงซี 8 2.0 

เจียงซู 19 4.8 

ซานตง 34 8.5 

เซี่ยงไฮ 24 6.0 

ฝูเจ้ียน 9 2.3 

ฝูโจว 1 0.3 

หนานชาง 1 0.3 

จ๋ีหลิน 10 2.5 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 5.6 เหลียวหนิง 12 3.0 

เฮยหลงเจียง 1 0.3 

กวางโจว 5 1.3 

ภาคใต้ 71 17.8 

กวางซ ี 8 2.0 

กวางตุ้ง 54 13.5 

หนานหนิง 2 0.5 

ไห่หนาน 2 0.5 

ซานซ ี 13 3.3 

ภาคเหนือ 75 18.8 
เทียนจิน 17 4.3 

ปักกิ่ง 19 4.8 

เหอเป่ย 26 6.5 

รวม       400 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ            
มีภูมิล าเนาท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ภาคตะวันออก จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา
คือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 
 
ตารางที่ 4.4 ความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 
สถานภาพ โสด 277 69.3 

 สมรส ไม่มีบุตร 47 11.8 
 สมรส มีบุตร 1 คน (อายุ ≤18 ปี) 2 0.5 
 สมรส มีบุตร > 1 คน (อายุ ≤18 ปี) 47 11.8 
 สมรส มีบุตรอายุ > 18 ปี 27 6.6 
 หย่าร้าง 0 0 

 รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมาคือ สมรส ไม่มี
บุตร และสมรส มีบุตร > 1 คน (อายุ ≤18 ปี) มีจ านวนเท่ากันคือ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 
 
ตารางที่ 4.5 ความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามการศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 
การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 40 10 

 ปริญญาตร ี 352 88 
 ปริญญาโทขึ้นไป 8 2 
 รวม 400 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88 และรองลงมา 
คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตารางที่ 4.6 ความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 233 58.3 

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 2.8 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ 50 12.5 
 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 105 26.1 
 อื่น ๆ 1 0.3 

 รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา คือพนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3  
 
ตารางที่ 4.7 ความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถ่ี ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 CNY 257 64.3 

 5,001 - 8,000 CNY 70 17.5 
 8,001 - 10,000 CNY 33 8.3 
 10,001 - 13,000 CNY 17 4.3 
 13,001 - 15,000 CNY 13 3.3 
 15,001 - 18,000 CNY 7 1.5 
 มากกว่า 18,000 CNY 3 0.8 

 รวม 400 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 5,000 CNY จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมาคือ 
รายได้ 5,001 - 8,000 CNY จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  
 

4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ 
 
ตารางที่ 4.8 ความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
 

พฤติกรรมการเดินทาง ความถ่ี ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง 

พักผ่อน 396 99.0 
ธุรกิจ/ท างาน/ดูงาน 3 0.8 
เย่ียมญาติ/เพื่อน 1 0.2 
อื่น ๆ 0 0 

 รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเพื่อพักผ่อน จ านวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 99.0 
รองลงมาคือ เดินทางมาเพื่อธุรกิจ/ท างาน/ดูงาน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  
 
ตารางที่ 4.9 ความถ่ีและร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
 

พฤติกรรมการเดินทาง ความถ่ี ร้อยละ 
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง คนเดียว 8 2.0 

2 คน 29 7.3 
3 - 5 คน 236 59.0 
5 - 10 คน 125 31.3 
> 10 คน 2 0.4 

 รวม 400 100.0 
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  จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ ส่วนใหญ่ร่วมเดินทางจ านวน 3 - 5 คน จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ 
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 5 – 10 คน เป็นจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 
 
 
ตารางที่ 4.10 ความถี่และร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง  
 

พฤติกรรมการเดินทาง ความถ่ี ร้อยละ 
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง เดินทางคนเดียว 6 1.4 

เดินทางกับคนรักหรือคู่สมรส 24 6.0 
เดินทางกับญาติหรือคนในครอบครัว 107 26.8 
เดินทางกับเพื่อน 263 65.8 
อื่น ๆ 0 0 

 รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ ส่วนใหญ่เดินทางกับเพื่อน จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมาคือ เดินทางกับญาติ
หรือคนในครอบครัว จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  
 
ตารางที่ 4.11 ความถี่และร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ 
 

พฤติกรรมการเดินทาง ความถ่ี ร้อยละ 
การเดินทางไป
ต่างประเทศ 

ไม่เคย 236 59 
เคย 164 41 

 รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์เดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ จ านวน 236 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 59 รองลงมาคือ ไม่เคยมีประสบการณ์เดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ จ านวน 164 คน            
คิดเป็นร้อยละ 41  
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ตารางที่ 4.12 ความถี่และร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามประสบการณ์มาเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมการเดินทาง ความถ่ี ร้อยละ 
การเดินทางท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เคย 382 95.5 
เคย 18 4.5 

 รวม 400 100.0 
 
  จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์เดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จ านวน 382 คน คิดเป็น
ร้อยละ 955 รองลงมาคือ เคยมีประสบการณ์เดินทางท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ4.5 
 
ตารางที่ 4.13 ความถี่และร้อยละของตัวอย่าง จ าแนกตามการวางแผนเตรียมโปรแกรมการเดินทาง
ท่องเท่ียว 
 

พฤติกรรมการเดินทาง ความถ่ี ร้อยละ 
การวางแผนเตรียมโปรแกรม
การเดินทางท่องเท่ียว 

วางแผนล่วงหน้าท้ังหมด 290 72.5 

 วางแผนล่วงหน้าบางส่วน 110 27.5 

 รวม 400 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
ส่วนใหญ่มีการวางแผนล่วงหน้าท้ังหมด จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 และวางแผนล่วงหน้า
บางส่วน จ านวน 110 คิดเป็นร้อยละ 27.5 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ก่อนเดินทางมากรุงเทพมหานคร  
 

ภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยก่อนเดินทาง
มากรุงเทพมหานคร 

จ านวน 
(n) 

ค่าต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูงสุด 
(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปล
ผล 

1. ด้านอาชญากรรม 400 1.50 6 4.20 0.838 มาก 
2. ด้านอุบัติเหตุ 400 1.00 6 4.46 0.861 มาก 
3. ด้านสาธารณสุข 400 1.75 6 4.35 0.794 มาก 
4. ด้านภัยธรรมชาติ 400 1.00 6 4.81 0.973 มากท่ีสุด 
5. ด้านการก่อการร้าย 400 1.00 6 4.59 0.789 มากท่ีสุด 

รวม 400 2.11 6.0 4.48 0.697 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.14 ระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภท

ท่องเท่ียวแบบอิสระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.48, SD = 0.697) เมื่อพิจารณาด้าน 

พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภัยธรรมชาติ (  = 4.81, SD = 0.973) รองลงมาคือ 

ด้านการก่อการร้าย (  = 4.59, SD = 0.79) และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอุบัติเหตุ (  = 

4.46, SD = 0.861), ด้านสาธารณสุข (  = 4.35, SD = 0.794) และด้านอาชญากรรม (  = 4.20, 
SD = 0.838) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.15 ค่าระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ก่อนเดินทางมากรุงเทพมหานคร ด้านอาชญากรรม 
 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยก่อน
เดินทางมากรุงเทพมหานคร 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูง 
สุด 

(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การ
แปล
ผล 

ด้านอาชญากรรม       
1. การถูกโจรกรรมทรัพย์สินใน
ระหว่างการท่องเท่ียวที่กรุงเทพฯ 

400 2 6 4.09 0.877 มาก 

2. การถูกประทุษร้ายร่างกายและ
ชีวิตในระหว่างการท่องเท่ียวที่
กรุงเทพฯ 

400 2 6 4.35 0.886 มาก 

3. การถูกหลอกให้ซื้อสินค้าท่ีผิด
กฎหมายและของปลอมท่ี
กรุงเทพฯ 

400 1 6 4.01 0.918 มาก 

4. การถูกหลอกให้เกี่ยวข้องกับ
การค้ายาเสพติด 

400 1 6 4.41 1.017 มาก 

5. การถูกนายหน้าหลอกพาไปซื้อ
สินค้าท่ีมีราคาสูงเกินจริง 

400 1 6 4.17 0.977 มาก 

6. การใช้บริการแรงงานท่ีผิด
กฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ 

400 1 6 4.18 0.943 มาก 

เฉลี่ยรวมด้านอาชญากรรม 400 1.50 6.00 4.20 0.838 มาก 
   
  จากตารางท่ี 4.15 ระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภท

ท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้านอาชญากรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.20, SD = 0.838) เมื่อ
พิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ข้อย่อย โดยมีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับแรก 

ได้แก่ การถูกหลอกให้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด (  = 4.41, SD = 1.017) รองลงมาคือ การถูก

ประทุษร้ายร่างกายและชีวิตในระหว่างการท่องเท่ียวที่กรุงเทพฯ (  = 4.35, SD = 0.886) 
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ตารางที่ 4.16 ค่าระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ก่อนเดินทางมากรุงเทพมหานคร ด้านอุบัติเหตุ 
 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ก่อนเดินทางมา
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูง 
สุด 

(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปล
ผล 

ด้านอุบัติเหตุ       
1. อุบัติเหตุจากการเดินทาง
โดยทางอากาศ 

400 1 6 4.79 0.947 มากท่ีสุด 

2. อุบัติเหตุจากโดยสารขนส่ง
สาธารณะทางบก 

400 1 6 4.32 0.922 มาก 

3. อุบัติเหตุจากการเดินเท้า
ในพื้นท่ีสาธารณะ เช่น เดิน
ตกท่อ 

400 1 6 4.35 0.914 มาก 

4. อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

400 1 6 4.41 0.919 มาก 

5. อุบัติเหตุในโรงแรมหรือที่
พักอาศัย เช่น ล่ืนล้ม หกล้ม 
เป็นต้น 

400 1 6 4.42 0.920 มาก 

เฉลี่ยรวมด้านอุบัติเหตุ 400 1.00 6.00 4.46 0.861 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.16 ระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภท

ท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้านอุบัติเหตุโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.46, SD = 0.861) เมื่อ
พิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ข้อย่อย โดยมีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับแรก 

ได้แก่ อุบัติเหตุจากการเดินทางโดยทางอากาศ (  = 4.79, SD = 0.947) รองลงมาคือ อุบัติเหตุใน

โรงแรมหรือที่พักอาศัย เช่น ล่ืนล้ม หกล้ม เป็นต้น (  = 4.42, SD = 0.920) 
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ตารางที่ 4.17 ค่าระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ก่อนเดินทางมากรุงเทพมหานคร ด้านสาธารณสุข 
 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ก่อนเดินทางมา
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูง 
สุด 

(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปล
ผล 

ด้านสาธารณสุข       
1. ความสกปรก การสัมผัสหรือ
ติดเช้ือโรคจากอาหารและ
เครื่องด่ืม 

400 2 6 4.34 0.836 มาก 

2. ความสกปรก การสัมผัสหรือ
ติดเช้ือโรคจากพื้นท่ีสาธารณะ 

400 2 6 4.03 0.869 มาก 

3. การติดเช้ือโรคระบาดใน
กรุงเทพฯ 

400 1 6 4.52 0.901 มากท่ีสุด 

4. การได้รับมลพิษทางอากาศ
ในกรุงเทพฯ 

400 1 6 4.53 0.912 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวมด้านสาธารณสุข 400 1.75 6.00 4.35 0.794 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.17 ระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภท

ท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้านสาธารณสุขโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.35, SD = 0.794) เมื่อ
พิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 ข้อย่อย ได้แก่ การได้รับมลพิษทางอากาศใน

กรุงเทพฯ (  = 4.53, SD = 0.912)  รองลงมาคือ การติดเช้ือโรคระบาดในกรุงเทพฯ (  = 4.52, 
SD = 0.901) และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อย่อย ได้แก่ ความสกปรก การสัมผัสหรือติดเช้ือโรคจาก

อาหารและเครื่องด่ืม (  = 4.34, SD = 0.836) รองลงมาคือ ความสกปรก การสัมผัสหรือติดเช้ือโรค

จากพื้นท่ีสาธารณะ (  = 4.03, SD = 0.869)  
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ตารางที่ 4.18 ค่าระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ก่อนเดินทางมากรุงเทพมหานคร ด้านภัยธรรมชาติ 
 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ก่อนเดินทางมา
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูง 
สุด 

(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปล
ผล 

ด้านภัยธรรมชาติ       
1. การเกิดอุทกภัยใน
กรุงเทพฯ 

400 1 6 4.78 0.976 มากท่ีสุด 

2. การเกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ 

400 1 6 4.81 0.997 มากท่ีสุด 

3. การเกิดพายุหมุนเขตร้อน
และฝนฟ้าคะนองใน
กรุงเทพฯ 

400 1 6 4.82 0.976 มากท่ีสุด 

4. การเกิดวาตภัยใน
กรุงเทพฯ 

400 1 6 4.82 0.970 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวมด้านภัยธรรมชาติ 400 1.0 6.0 4.81 0.973 มากที่สุด 
 
  จากตารางท่ี 4.18 ระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภท

ท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้านภัยธรรมชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.81, SD = 0.973) 
เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ข้อย่อย โดยมีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับ

แรก ได้แก่ การเกิดพายุหมุนเขตร้อนและฝนฟ้าคะนองในกรุงเทพฯ (  = 4.82, SD = 0.976) 

รองลงมาคือ การเกิดวาตภัยในกรุงเทพฯ (  = 4.82, SD = 0.970) 
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ตารางที่ 4.19 ค่าระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ก่อนเดินทางมากรุงเทพมหานคร ด้านการก่อการร้าย 
 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ก่อนเดินทางมา
กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูง 
สุด 

(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปล
ผล 

ด้านการก่อการร้าย       
1. การลอบวางระเบิดของ
กลุ่มผู้ก่อการร้าย 

400 1 6 4.66 0.826 มากท่ีสุด 

2. การท าลายระบบ
สาธารณูปโภคหลักของกลุ่ม
ผู้ก่อการร้าย 

400 1 6 4.43 0.825 มาก 

3. การปล้นยึดยานโดยสาร
สาธารณะของกลุ่ม
ผู้ก่อการร้าย 

400 1 6 4.62 0.817 มากท่ีสุด 

4. การบุกยึดระบบการ
ขนส่งของกลุ่มผู้ก่อการร้าย 

400 1 6 4.65 0.825 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวมด้านก่อการร้าย 400 1.0 6.0 4.59 0.789 มากที่สุด 
 
  จากตารางท่ี 4.19 ระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภท

ท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้านการก่อการร้ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.59, SD = 0.789) 
เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อย่อย ได้แก่ การลอบวางระเบิดของกลุ่ม

ผู้ก่อการร้าย (  = 4.66, SD = 0.826) รองลงมาคือ การบุกยึดระบบการขนส่งของกลุ่มผู้ก่อการร้าย 

(  = 4.65, SD = 0.825), การปล้นยึดยานโดยสารสาธารณะของกลุ่มผู้ก่อการร้าย (  = 4.62, SD 
= 0.817) ตามล าดับ และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อย่อย ได้แก่ การท าลายระบบสาธารณูปโภคหลักของ

กลุ่มผู้ก่อการร้าย (  = 4.43, SD = 0.825)  
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4.4 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร 
 

ตารางที่ 4.20 ค่าระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระจากประสบการณ์ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัย 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูง 
สุด 

(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การ
แปล
ผล 

1. มาตรการด้านกายภาพ 400 3 6 4.38 0.567 มาก 
2. มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

400 2 6 4.14 0.649 มาก 

3. มาตรการด้านการส่ือสาร  400 2 6 4.17 0.672 มาก 
4. มาตรการด้านการให้บริการ/
ให้ความช่วยเหลือ 

400 1 6 4.05 0.765 มาก 

รวม 400 2.50 6.00 4.18 0.530 มาก 
 
  จากตารางท่ี 4.20 ระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีน

ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.18, SD = 0.530) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยมีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับ ได้แก่ มาตรการด้าน

กายภาพ (  = 4.38, SD = 0.567) อันดับรองลงมา ได้แก่ มาตรการด้านการส่ือสาร (  = 4.17, 
SD = 0.672)  
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ตารางที่ 4.21 ค่าระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระจากประสบการณ์ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร มาตรการด้านกายภาพ 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัย 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูง 
สุด 

(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การ
แปล
ผล 

มาตรการด้านกายภาพ       
1. เวลากลางคืนมีแสงสว่าง
เพียงพอ 

400 3 6 4.36 0.626 มาก 

2. พื้นท่ีสาธารณะมีความ
สะอาดและถูกสุขลักษณะมาก
เพียงพอ 

400 3 6 4.39 0.582 มาก 

3. จุดข้ามถนนมีความปลอดภัย
จากการถูกชน 

400 2 6 4.37 0.620 มาก 

4. เส้นทางสัญจรปราศจากมุม
อับท่ีน่ากลัว 

400 1 6 4.36 0.631 มาก 

5. ทางเท้าเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปราศจากส่ิงกีดขวาง
และจุดเส่ียงต่อการหกล้ม 

400 3 6 4.39 0.594 มาก 

เฉลี่ยรวมมาตรการด้าน
กายภาพ 

400 3.00 6.00 4.38 0.567 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.21 ระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีน

ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มาตรการด้านกายภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.38, SD = 
0.567) เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ข้อย่อย โดยมีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด 2 

อันดับ ได้แก่ พื้นท่ีสาธารณะมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะมากเพียงพอ (  = 4.39, SD = 
0.582) รองลงมาคือ ทางเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากส่ิงกีดขวางและจุดเส่ียงต่อการหกล้ม 

(  = 4.39, SD = 0.594)  
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ตารางที่ 4.22 ค่าระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระจากประสบการณ์ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความ
ปลอดภัย 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัย 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่า 
สูงสุด 
(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การ
แปล
ผล 

มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

      

1. มีกล้องวงจรปิดในจุดเส่ียง
อย่างเพียงพอ 

400 2 6 4.13 0.679 มาก 

2. มีอุปกรณ์ป้องกันและ
บรรเทาภัยจากการโดยสาร
พาหนะสาธารณะ 

400 2 6 4.14 0.674 มาก 

3. มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจรักษา
ความปลอดภัยอยู่ในบริเวณ
ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

400 2 6 4.15 0.685 มาก 

4. ร้านอาหารมีความสะอาด
และปลอดภัยจากเช้ือโรค 

400 2 6 4.15 0.656 มาก 

เฉลี่ยรวมมาตรการ 
ด้านการป้องกัน/ 

รักษาความปลอดภัย 

400 2.00 6.00 4.14 0.649 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.22 ระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (  = 4.14, SD = 0.649) เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ข้อย่อย โดยมี
ระดับค่าเฉล่ียสูงสุด 2 อันดับ ได้แก่ มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจรักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ อย่าง

เพียงพอ (  = 4.14, SD = 0.685) รองลงมาคือ ร้านอาหารมีความสะอาดและปลอดภัยจากเช้ือโรค 

(  = 4.15, SD = 0.656) 
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ตารางที่ 4.23 ค่าระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระจากประสบการณ์ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร มาตรการด้านการส่ือสาร 

 
  จากตารางท่ี 4.23 ระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีน

ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มาตรการด้านส่ือสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17, SD = 
0.672) เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 5 ข้อย่อย โดยมีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด 1 

อันดับ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ส่ิงท่ีควรท า/ไม่ควรท าให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติอย่างท่ัวถึง (  = 
4.29, SD = 0.697) อันดับรองลงมาค่าเฉล่ียเท่ากัน 4 ข้อย่อย ดังนี้ เมื่อเกิดเหตุ ท่านสามารถแจ้งเหตุ

ฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์ได้ทันที (  = 4.14, SD = 0.702), มีป้ายหรือสัญญาณเตือนภัยครอบคลุมจุด

เส่ียงของพื้นท่ี (  = 4.14, SD = 0.688), มีป้ายค าเตือนด้านความปลอดภัยเป็นภาษาจีนมาก

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัย 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่า 
สูงสุด 
(Max) 

ค่า 
เฉลี่ย 

(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การ
แปล
ผล 

มาตรการด้านการสื่อสาร       
1. มีการประชาสัมพันธ์ส่ิงท่ีควรท า/ไม่
ควรท าให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติ
อย่างท่ัวถึง 

400 2 6 4.29 0.697 มาก 

2. เมื่อเกิดเหตุ ท่านสามารถแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์ได้ทันที 

400 2 6 4.14 0.702 มาก 

3. มีป้ายหรือสัญญาณเตือนภัย
ครอบคลุมจุดเส่ียงของพื้นท่ี 

400 2 6 4.14 0.688 มาก 

4. มีป้ายค าเตือนด้านความปลอดภัย
เป็นภาษาจีนมากเพียงพอ 

400 2 6 4.14 0.710 มาก 

5. หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถส่ือสาร
กับคนในพื้นท่ีด้วยภาษาต่างประเทศ
เพื่อขอความช่วยเหลือ 

400 1 6 4.14 0.707 มาก 
 
 

เฉลี่ยรวมมาตรการด้านการสื่อสาร 400 2.00 6.00 4.17 0.672 มาก 
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เพียงพอ (  = 4.14, SD = 0.710) และหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถส่ือสารกับคนในพื้นท่ีด้วย

ภาษาต่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือ (  = 4.14, SD = 0.707) 
 
ตารางที่ 4.24 ค่าระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระจากประสบการณ์ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความ
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัย 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่า 
สูงสุด 
(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การ
แปล
ผล 

มาตรการด้านการให้บริการ/ให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

      

1. มีจุดรับแจ้งเหตุส าหรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติอย่างเพียงพอ 

400 1 6 4.06 0.783 มาก 

2. สายด่วน 1155 เข้าถึงได้ง่าย 400 1 6 4.04 0.782 มาก 
3. มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
เยียวยานักท่องเท่ียวที่ประสบภัย
โดยเฉพาะ 

400 1 6 4.05 0.771 มาก 

4. บริการความยุติธรรมแบบ
เร่งด่วนเฉพาะส าหรับนักท่องเท่ียว
ได้รับความเป็นธรรม 

400 1 6 4.05 0.763 มาก 

เฉลี่ยรวมมาตรการด้านการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ

นักท่องเที่ยว 

400 1.00 6.00 4.05 0.765 มาก 

   

  จากตารางท่ี 4.24 ระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียวโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.05, SD = 0.765) เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 
ข้อย่อย โดยมีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด 1 อันดับ ได้แก่ มีจุดรับแจ้งเหตุส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติอย่าง
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เพียงพอ (  = 4.06, SD = 0.783) อันดับรองลงมาค่าเฉล่ียเท่ากัน 2 ข้อย่อย ได้แก่ มีหน่วยงานให้

ความช่วยเหลือเยียวยานักท่องเท่ียวท่ีประสบภัยโดยเฉพาะ (  = 4.05, SD = 0.771) และบริการ

ความยุติธรรมแบบเร่งด่วนเฉพาะส าหรับนักท่องเท่ียวได้รับความเป็นธรรม (  = 4.05, SD = 0.763)  
 

4.5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.25 ค่าระดับพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

พฤติกรรมความภักดีของ
นักท่องเที่ยว 

จ านวน 
(n) 

ค่า
ต่ าสุด 
(Min) 

ค่าสูง 
สุด 

(Max) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปล
ผล 

1. ฉันจะแนะน าบอกต่อคนอื่นให้
มาเท่ียวกรุงเทพฯ 

400 3 6 4.78 0.629 มากท่ีสุด 

2. ฉันจะกลับมาเท่ียวกรุงเทพฯ 
อีกแน่นอน 

400 2 6 4.83 0.623 มากท่ีสุด 

3. ฉันยินดีท่ีจะแบ่งปันเล่า
ความรู้สึกปลอดภัยในระหว่าง
การท่องเท่ียวที่กรุงเทพฯ 
4. ฉันยินดีท่ีจะปกป้อง
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยของ
กรุงเทพฯ หากมีใครกล่าวถึงใน
เชิงลบ 

400 
 

400 

2 
 
2 

6 
 
6 

4.66 
 

4.59 

0.697 
 

0.699 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

5. เมื่อนึกถึงเมืองท่ีปลอดภัยใน
อาเซียน ฉันนึกถึงกรงุเทพฯ เป็น
เมืองแรกที่จะมาอีก 

400 2 6 4.63 0.688 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 400 2.40 6.00 4.70 0.616 มากที่สุด 
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  จากตารางท่ี 4.25 ค่าระดับพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภท

ท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.70, SD = 
0.616) เมื่อพิจารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ัง 5 ข้อย่อย โดยมีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด 2 

อันดับ ได้แก่ ฉันจะกลับมาเท่ียวกรุงเทพฯ อีกแน่นอน (  = 4.83, SD = 0.623) อันดับรองลงมา 

ได้แก่ ฉันจะแนะน าบอกต่อคนอื่นให้มาเท่ียวกรุงเทพฯ (  = 4.78, SD = 0.629)  
 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1  
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
  สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 เพศ และการศึกษา ใช้การทดสอบโดยใช้สถิติ Independent Samples 
t-test และท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test 
  ส่วนท่ี 2 อายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การทดสอบค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 
3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test 
  ขั้นตอนท่ี 2 ทดสอบความเท่ากันของค่าเฉล่ียของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ซึ่งหากในขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบ 
พบว่า ตัวแปรอายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน ก็จะด าเนินการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ต่อไป แต่
หากผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 1 ตัวแปรอายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จะท าการทดสอบด้วยค่าสถิติ Brown-forsythe test ต่อไป และถ้าหากผลการทดสอบ
ในขั้นตอนท่ี 2 พบว่ามีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มท่ีตัวแปรอายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าเฉล่ียของภาพลักษณ์ความปลอดภัย 
แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้วิจัยจะท าการทดสอบหาค่าความ
แตกต่างรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มตัวแปรอายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 



 104 

ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระใดบ้าง ท่ีมีค่าเฉล่ียดังกล่าวแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
  ขั้นตอนท่ี 3 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ระหว่างตัวแปรอายุ ภูมิล าเนา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least – Significant Different (LSD) 
ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ มีค่าเท่ากัน นอกจากนั้นจะใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวน
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าไม่เท่ากัน 
  
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิ ติ Independent 
Samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปรท่ี
ศึกษา 

ชาย หญิง 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 ̅ S.D  ̅ S.D F Sig. t df 
Sig.(2 
tailed) 

ด้าน
อาชญากรรม 

4.18 0.788 4.21 0.850 0.411 0.522 -0.2931 398 0.770 

ด้าน 
อุบัติเหตุ 

4.37 0.830 4.48 0.868 0.489 0.485 -0.9951 398 0.320 

ด้าน
สาธารณสุข 

4.39 0.810 4.34 0.791 0.054 0.816 0.5151 398 0.607 

ด้าน 
ภัยธรรมชาติ 

4.76 1.044 4.82 0.957 1.397 0.238 -0.5061 398 0.613 

ด้านการ 
ก่อการร้าย 

4.63 0.790 4.57 0.790 0.127 0.722 0.5961 398 0.551 

รวม 4.47 0.713 4.48 0.694 0.519 0.472 -0.2051 398 0.838 
  
หมายเหตุ :  1) เพศชาย จ านวน 76 คน และเพศหญิง จ านวน 324 คน 
  2) 1 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) 
 
  จากตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามเพศ  พบว่า 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย 
Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.472 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จาก
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การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.838 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามเพศ ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s 
Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.522 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.770 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอาชญากรรม ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามเพศ ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s 
Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.485 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.320 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุไม่แตกต่าง
กัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามเพศ ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s 
Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.816 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.607 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุขไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามเพศ ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s 
Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.238 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบ
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.613 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านภัยธรรมชาติไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามเพศ ด้านการก่อการร้าย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย 
Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.722 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จาก
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.551 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านการก่อการร้ายไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานข้อที่  1.2 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมี อายุต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของระดับอายุต่อภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s 
Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอายุ 
 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัย 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

ด้านอาชญากรรม 0.682 2 397 0.506 Between Groups 0.379 2 0.190 .269 0.764 

Within Groups 242.600 397 0.705   
Total 243.110 399    

ด้านอุบัติเหตุ 1.253 2 397 0.287 Between Groups 1.230 2 0.615 0.828 0.437 

Within Groups 294.594 397 0.742   
Total 295.824 399    

ด้านสาธารณสุข 0.792 2 397 0.454 Between Groups 2.484 2 1.242 1.982 0.139 

Within Groups 248.813 397 0.627   
Total 251.298 399    

ด้านภัยธรรมชาติ 1.804 2 397 0.166 Between Groups 0.692 2 0.346 0.364 0.695 

Within Groups 377.235 397 0.950   
Total 377.928 399    
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ตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 
 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัย 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

ด้านการก่อการร้าย 0.498 2 397 0.608 Between Groups 1.139 2 0.569 0.914 0.402 

Within Groups 247.260 397 0.623   
Total 248.399 399    

รวม 1.451 2 397 0.236 Between Groups 0.698 2 0.349 0.717 0.489 

Within Groups 193.129 397 0.486   
Total 193.826 399    

 
หมายเหตุ :  การแบ่งกลุ่มอายุของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
  1) อายุ < 27 ปี   จ านวน 281 คน  
  2) อายุ 27 – 36 ปี  จ านวน 87 คน  
  3) อายุ > 36 ปี   จ านวน 32 คน  
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 จากตารางท่ี 4.27 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอายุ พบว่า  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.236 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ  0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.489 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามอายุ ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.506 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.764 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอาชญากรรม ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามอายุ ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.287 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.437 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามอายุ ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.454 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.139 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามอายุ ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.166 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.695 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านภัยธรรมชาติ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามอายุ ด้านการก่อการร้าย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.608 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.402 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านการก่อการร้าย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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 สมมติฐานข้อที่ 1.3 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของภูมิล าเนาต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test  
สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านอาชญากรรม 0.664 5 388 0.651 Between Groups 9.844 5 1.969 2.888 0.014* 

Within Groups 264.496 388 0.682   
Total 274.341 393    

ด้านอุบัติเหตุ 1.234 5 388 0.292 Between Groups 10.291 5 2.058 2.838 0.016* 

Within Groups 281.361 388 0.725   
Total 291.652 393    

 
 Brown-Forsythe 

    Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านสาธารณสุข 2.325 5 388 0.042 1.789 5 235.873 0.116 

ด้านภัยธรรมชาติ 2.458 5 388 0.033 0.784 4 203.224 0.562 
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ตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามภูมิล าเนา (ต่อ)  
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านการก่อการร้าย 1.372 5 388 0.234 Between Groups 1.806 5 0.361 0.581 0.714 

Within Groups 241.184 388 0.622   
Total 242.990 393    

รวม 1.209 5 388 0.304 Between Groups 4.862 5 0.972 2.041 0.072 

Within Groups 184.894 388 0.477   
Total 189.756 393    

 

หมายเหตุ: 1) การแบ่งกลุ่มภูมิล าเนาของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
   1.1 ภาคกลาง    จ านวน 27 คน 
   1.2 ภาคตะวันตกเฉียงใต้  จ านวน 84 คน 
   1.3 ภาคตะวันออก   จ านวน 114 คน 
   1.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 23 คน 
   1.5 ภาคใต้   จ านวน 71 คน 
   1.6 ภาคเหนือ   จ านวน 75 คน 
  2) * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่า  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามภูมิล าเนา ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.304 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.072 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนา
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามภูมิล าเนา ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.651 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมี
ภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอาชญากรรม แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามภูมิล าเนา ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.292 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.016 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนา
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 
 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามภูมิล าเนา ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
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Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.042 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ี
มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามภูมิล าเนา ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.033 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.562 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ี
มีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านภัยธรรมชาติ ไม่แตกต่างกัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามภูมิล าเนา ด้านการก่อการร้าย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.234 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.714 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมี
ภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านการก่อการร้าย ไม่แตกต่างกัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบ ค่าสถิติ F-Test ด้านอาชญากรรม และ
ด้านอุบัติเหตุ มีค่า Sig.น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงต้องทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่ 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.29  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
เป็นรายคู่ระหว่าง ด้านอาชญากรรมกับภูมิล าเนา โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) 
 

ด้านอาชญากรรม (LSD) 

ภูมิล าเนา x  
ภาค 
กลาง 

ภาค 
ตะวันตก
เฉียงใต้ 

ภาค 
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 4.41  0.308 
(0.092) 

0.128 
(0.469) 

0.023 
(0.921) 

0.487* 
(0.009) 

0.105 
(0.571) 

ภาคตะวันตก
เฉียงใต้ 

4.10   -0.180 
(0.130) 

-0.285 
(0.143) 

0.179 
(0.179) 

-0.203 
(0.122) 

ภาค
ตะวันออก 

4.28    -0.105 
(0.579) 

0.359* 
(0.004) 

-0.023 
(0.852) 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

4.38     0.464* 
(0.020) 

0.082 
(0.678) 

ภาคใต้ 3.92      -0.382* 
(0.005) 

ภาคเหนือ 4.30       

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.29  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
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 ด้านอาชญากรรมกับภูมิล าเนา โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different 
(LSD) พบว่ามี 4 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคกลาง กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคใต้ มี
ค่า Sig.  เท่ากับ 0.009  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0 .05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคกลาง มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.487 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวที่มีภูมิล าเนาตะวันออก กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคใต้ มี
ค่า Sig.  เท่ากับ 0.004  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคตะวันออก มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.359 

คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคใต้ มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.020  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.464 

คู่ท่ี 4 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคใต้ กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคเหนือ มี
ค่า Sig.  เท่ากับ 0.005  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคใต้ มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวที่มีภูมิล าเนา
ภาคเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 

ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็น
รายคู่ระหว่าง ด้านอุบัติเหตุกับภูมิล าเนา โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) 
 

ด้านอุบัติเหตุ (LSD) 

ภูมิล าเนา x  
ภาค 
กลาง 

ภาค 
ตะวันตก
เฉียงใต้ 

ภาค 
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 4.41  
0.299 
(0.114) 

0.151 
(0.409) 

0.122 
(0.613) 

0.544* 
(0.005) 

0.147 
(0.191) 

ภาค
ตะวันตก
เฉียงใต้ 

4.10   
-0.148 
(0.228) 

-0.176 
(0.380) 

0.246 
(0.075 

-0.152 
(0.135) 

ภาค
ตะวันออก 

4.28    
-0.028 
(0.884) 

0.394* 
(0.002) 

-0.004 
(0.977) 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

4.38     
0.422* 
(0.040) 

0.025 
(0.904) 

ภาคใต้ 3.92      
-0.397* 
(0.005) 

ภาคเหนือ 4.30       

 
 จากตารางท่ี 4.30  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 ด้านอุบัติเหตุกับภูมิล าเนา โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) 
พบว่ามี 4 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 
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คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคกลาง กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคใต้ มี
ค่า Sig.  เท่ากับ 0.005  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0 .05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคกลาง มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.544 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวที่มีภูมิล าเนาตะวันออก กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคใต้ มี
ค่า Sig.  เท่ากับ 0.002  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคตะวันออก มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.394 

คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา
ภาคใต้ มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.040  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียว
ท่ีมีภูมิล าเนาภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.422 

คู่ท่ี 4 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคใต้ กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคเหนือ มี
ค่า Sig.  เท่ากับ 0.005  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคใต้ มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวที่มีภูมิล าเนา
ภาคเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.397 

 
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่ า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของสถานภาพต่อภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s 
Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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 ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตาม
สถานภาพ 
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านอาชญากรรม 1.067 3 396 0.363 Between Groups 1.048 3 0.349 0.496 0.685 

Within Groups 279.096 396 0.705   
Total 280.144 399    

ด้านอุบัติเหตุ 1.144 3 396 0.331 Between Groups 0.771 3 0.257 0.345 0.793 

Within Groups 295.053 396 0.745   
Total 295.824 399    

ด้านสาธารณสุข 1.774 3 396 0.152 Between Groups 2.424 3 0.808 1.286 0.279 

Within Groups 248.874 396 0.628   
Total 251.298 399    

ด้านภัยธรรมชาติ 1.507 3 396 0.212 Between Groups 1.784 3 0.595 0.626 0.599 

Within Groups 376.144 396 0.950   
Total 377.928 399    
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ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตาม
สถานภาพ (ต่อ)  
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านการก่อการร้าย 1.890 3 396 0.131 Between Groups 2.893 3 0.964 1.555 0.200 

Within Groups 245.507 396 0.620   
Total 248.399 399    

รวม 0.772 3 396 0.510 Between Groups 0.980 3 0.327 0.671 0.570 

Within Groups 192.846 396 0.487   
Total 193.826 399    

 
หมายเหตุ การแบ่งกลุ่มสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
  1) โสด    จ านวน 277 คน 
  2) สมรส ไม่มีบุตร  จ านวน 47 คน 

  3) สมรส มีบุตรอายุ ≤18 ปี จ านวน 49 คน 
  4) สมรส มีบุตรอายุ >18 ปี จ านวน 27 คน 
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 จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.510 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.570 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.363 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.685 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอาชญากรรม ไม่แตกต่างกัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.331 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.793 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
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Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.152 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.279 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.212 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.599 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านภัยธรรมชาติ ไม่แตกต่างกัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามสถานภาพ ด้านการก่อการร้าย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.131 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.200 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านการก่อการร้าย ไม่แตกต่าง
กัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
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 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 

สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิ ติ Independent 
Samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 

 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา 
 

ตัวแปรท่ี
ศึกษา 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 ̅ S.D  ̅ S.D F Sig. t df 
Sig.(2 
tailed

) 
ด้าน
อาชญากรรม 

4.02 0.998 4.22 0.817 4.751 0.030 -1.2512 44.99 0.218 

ด้าน 
อุบัติเหตุ 

4.29 0.983 4.48 0.846 2.453 0.118 -1.3141 398 0.190 

ด้าน
สาธารณสุข 

4.24 0.952 4.37 0.774 6.306 0.012 0.8192 44.91 0.417 

ด้าน 
ภัยธรรมชาติ 

4.69 1.146 4.82 0.953 4.510 0.034 -0.7092 45.19 0.482 

ด้านการ 
ก่อการร้าย 

4.37 0.974 4.61 0.764 2.460 0.118 -1.8431 398 0.066 

รวม 4.32 0.868 4.50 0.674 4.387 0.037 -1.2642 44.39 0.213 
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หมายเหตุ :  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 40 คน และปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 360 คน 
  2) 1 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) 
  3) 2 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed) 
 
  จากตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา  พบว่า 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย 
Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances not assumed 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.213 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวไม่แตกต่าง
กัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances 
not assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.218 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
ด้านอาชญากรรม ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.118 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง
ใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances 
assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.190 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
ด้านอุบัติเหตุไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง
ใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances not 
assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.417 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
ด้านสาธารณสุขไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง
ใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances not 
assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.482 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
ด้านภัยธรรมชาติไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา ด้านการก่อการร้าย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.118 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances 
assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.066 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
ด้านการก่อการร้ายไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานข้อที่ 1.6 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
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 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของอาชีพต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test  
สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 129 

ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ 
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านอาชญากรรม 0.880 2 397 0.416 Between Groups 0.116 2 0.058 0.082 0.921 

Within Groups 280.028 397 0.705   
Total 280.144 399    

ด้านอุบัติเหตุ 1.503 2 397 0.224 Between Groups 0.679 2 0.340 0.457 0.634 

Within Groups 295.145 397 0.743   
Total 295.824 399    

  Brown-Forsythe 
    Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านสาธารณสุข 4.128 2 397 0.017 1.759 2 259.324 0.174 
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ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านภัยธรรมชาติ 2.060 2 397 0.129 Between Groups 0.271 2 0.136 0.143 0.867 

Within Groups 377.656 397 0.951   
Total 377.928 399    

ด้านการก่อการร้าย 2.054 2 397 0.130 Between Groups 1.265 2 0.632 1.016 0.363 

Within Groups 247.135 397 0.623   
Total 248.399 399    

รวม 1.203 2 397 0.301 Between Groups 0.421 2 0.210 0.432 0.650 

Within Groups 193.406 397 0.487   
Total 193.826 399    

 
หมายเหตุ :  การแบ่งกลุ่มอาชีพของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
  1) นักเรียน/นักศึกษา      จ านวน 233 คน 
  2) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ    จ านวน 50 คน 
  3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ จ านวน 117 คน 
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  จากตารางท่ี 4.33 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.301 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.650 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.416 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.921 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ี
มีอาชีพแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอาชญากรรม ไม่แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.224 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.634 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
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ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่
เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.174 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.129 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.867 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ี
มีอาชีพแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านภัยธรรมชาติ ไม่แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ ด้านการก่อการร้าย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.130 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.363 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ี
มีอาชีพแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านการก่อการร้าย ไม่แตกต่างกัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  
 สมมติฐานข้อที่ 1.7 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 
มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีภาพลักษณ์
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
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 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีภาพลักษณ์
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของรายได้ต่อเดือนต่อภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s 
Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านอาชญากรรม 1.416 3 396 0.238 Between Groups 2.479 3 0.826 1.179 0.318 

Within Groups 277.665 396 0.701   
Total 280.144 399    

ด้านอุบัติเหตุ 0.923 3 396 0.430 Between Groups 1.360 3 0.453 0.610 0.609 

Within Groups 294.464 396 0.744   
Total 295.824 399    

  Brown-Forsythe 
    Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านสาธารณสุข 3.503 3 396 0.016 3.007 3 140.702 0.032* 
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ตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน (ต่อ) 
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านภัยธรรมชาติ 1.656 3 396 0.176 Between Groups 3.717 3 1.239 1.311 0.270 

Within Groups 374.210 396 0.945   
Total 377.928 399    

ด้านการก่อการร้าย 0.322 3 396 0.809 Between Groups 3.590 3 1.197 1.936 0.123 

Within Groups 244.810 396 0.618   
Total 248.399 399    

รวม 0.510 3 396 0.676 Between Groups 2.567 3 0.856 1.772 0.152 

Within Groups 191.259 396 0.483   
Total 193.826 399    

หมายเหตุ : การแบ่งกลุ่มรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
  1) น้อยกว่า 5,000 CNY จ านวน 257 คน 
  2) 5,001 – 8,000 CNY จ านวน 70 คน 
  3) 8,001 – 10,000 CNY จ านวน 33 คน 
  4) มากกว่า 10,000 CNY จ านวน 40 คน
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  จากตารางท่ี 4.34 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า  

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.676 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.152 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ี
มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.238 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.318 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้าน
อาชญากรรม ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.430 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.609 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุ 
ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
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แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.032 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.176 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.270 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านภัย
ธรรมชาติ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ด้านการก่อการร้าย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.809 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.123 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านการก่อ
การร้าย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบ ค่าสถิติ Brown-Forsythe ด้าน
สาธารณสุข มีค่า Sig. น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงต้องทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่ 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
เป็นรายคู่ระหว่าง ด้านสาธารณสุขกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) 
 

ด้านสาธารณสุข (LSD) 

รายได้ต่อเดือน x  
< 5,000 

CNY 
5,001 – 

8,000 CNY 
8,001 – 

10,000 CNY 
> 10,000 

CNY 
< 5,000 CNY 4.41  0.026 

(0.805) 
-0.207 
(0.157) 

-0.317* 
(0.019) 

5,001 – 8,000 
CNY 

4.10   -0.233 
(0.163) 

-0.343* 
(0.029) 

8,001 – 10,000 
CNY 

4.28    -0.110 
(0.554) 

> 10,000 CNY 4.38     
  
 จากตารางท่ี 4.35  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 ด้านสาธารณสุขกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different 
(LSD) พบว่ามี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน รายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY  มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวแตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.019 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.029 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY มี CNY  มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวแตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.343 
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4.7 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 2  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มี การรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เพศ และการศึกษา ใช้การทดสอบโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test 
และท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test 
 ส่วนท่ี 2 อายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ใช้การทดสอบค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test 
 ขั้นตอนท่ี 2 ทดสอบความเท่ากันของค่าเฉล่ียของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ซึ่งหากในขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบ พบว่า ตัวแปร
อายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน ก็จะด าเนินการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ต่อไป แต่หากผลการ
ทดสอบในขั้นตอนท่ี 1 ตัวแปรอายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จะท าการทดสอบด้วยค่าสถิติ Brown-forsythe ต่อไป และถ้าหากผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 2 
พบว่ามีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มท่ีตัวแปรอายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าเฉล่ียของภาพลักษณ์ความปลอดภัย แตกต่างจาก
กลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้วิจัยจะท าการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่
เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มตัวแปรอายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระใดบ้าง ท่ีมีค่าเฉล่ียดังกล่าวแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  
 ขั้นตอนท่ี 3 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ระหว่างตัวแปรอายุ ภูมิล าเนา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least – Significant Different (LSD) 
ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ มีค่าเท่ากัน นอกจากนั้นจะใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนการ
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รับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มี
ค่าไม่เท่ากัน 
  
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศต่างกัน มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิ ติ Independent 
Samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบความแตกต่างของมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ชาย หญิง 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 ̅ S.D  ̅ S.D F Sig. t df 
Sig.(2 
tailed) 

มาตรการด้าน
กายภาพ 

4.35 0.550 4.38 0.572 0.928 0.336 -0.4351 398 0.664 

มาตรการด้าน
การป้องกัน/
รักษาความ
ปลอดภัย 

4.10 0.593 4.15 0.662 1.555 0.213 -0.7121 398 0.477 

มาตรการด้าน
การส่ือสาร 

4.09 0.564 4.19 0.694 5.416 0.020 -1.3222 133.81 0.188 

มาตรการด้าน
การให้บริการ/ 
ให้ความ
ช่วยเหลือ 

3.95 0.641 4.07 0.791 5.168 0.024 -1.3482 134.08 0.180 

รวม 4.12 0.449 4.20 0.547 3.153 0.077 -1.1311 398 0.259 
  
หมายเหตุ :  1) เพศชาย จ านวน 76 คน และเพศหญิง จ านวน 324 คน 
  2) 1 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) 
  3) 2 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed) 
 
  จากตารางท่ี 4.36 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามเพศ  พบว่า 
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 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.077 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง
ใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances 
assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.259 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามเพศ มาตรการด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.336 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึง
ใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances 
assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.664 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว มาตรการด้านกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามเพศ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่าความ
ต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.213 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ 
Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.477 ซึ่งมากกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามเพศ มาตรการด้านการส่ือสาร โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances 
not assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.188 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียว
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จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามเพศ มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยการวิเคราะห์ค่าความ
ต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ 
Equal variances not assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.180 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ไม่แตกต่างกัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2.2 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุต่างกัน มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของระดับอายุต่อการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอายุ 
 

การรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัย 

Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

มาตรการด้านกายภาพ 1.004 2 397 0.367 Between Groups 0.065 2 0.033 101 0.904 

Within Groups 128.375 397 0.323   
Total 128.440 399    

มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

0.083 2 397 0.920 Between Groups 0.391 2 0.196 463 0.630 

Within Groups 167.852 397 0.423   
Total 168.244 399    

มาตรการด้านการส่ือสาร 0.328 2 397 0.721 Between Groups 1.178 2 0.589 1.307 0.272 

Within Groups 178.920 397 0.451   
Total 180.098 399    

มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

1.186 2 397 0.307 Between Groups 2.466 2 1.233 2.118 0.122 

Within Groups 231.131 397 0.582   
Total 233.598 399    
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ตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนก
ตามอายุ (ต่อ) 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัย 

Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

รวม 0.940 2 397 0.392 Between Groups 0.548 2 0.274 0.976 0.378 

Within Groups 111.453 397 0.281   
Total 112.001 399    

 
หมายเหตุ :  การแบ่งกลุ่มอายุของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
  1) อายุ < 27 ปี   จ านวน 281 คน  
  2) อายุ 27 – 36 ปี  จ านวน 87 คน  
  3) อายุ > 36 ปี   จ านวน 32 คน  
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 จากตารางท่ี 4.37 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอายุ พบว่า  

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.392 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.904 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอายุ มาตรการด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.367 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.904 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ี
มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านกายภาพ ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอายุ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่า
ความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.920 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-
test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.630 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว ด้านมาตรการด้านการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอายุ  มาตรการด้านการส่ือสาร โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.721 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.272 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้าน
การส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอายุ มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยการวิเคราะห์ค่าความ
ต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.307 ซึ่งมากกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการ
ทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.122 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05  
 
 สมมติฐานข้อที่ 2.3 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน มีการ
รับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของภูมิล าเนาต่อการรับรู้ต่อการจัดการ
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ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนก
ตามภูมิล าเนา 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test Brown-Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. Statistica df1 df2 Sig. 

มาตรการด้านกายภาพ 3.701 5 388 0.003 1.043 5 242.344 0.393 

  F-test 
     SS df MS F Sig. 

มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

0.238 5 387 0.946 Between Groups 1.312 5 0.262 0.621 0.684 

Within Groups 163.456 387 0.422   
Total 164.767 392    

มาตรการด้านการส่ือสาร 0.755 5 387 0.583 Between Groups 5.654 5 1.131 2.545 0.028* 

Within Groups 171.983 387 0.444   
Total 177.637 392    

มาตรการด้านการให้บริการ/ 
ให้ความช่วยเหลือ 

1.539 5 387 0.177 Between Groups 4.059 5 0.812 1.393 0.226 

Within Groups 225.484 387 0.583   
Total 229.543 392    
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ตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตาม
ภูมิล าเนา (ต่อ)  
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

รวม 1.467 5 387 0.200 Between Groups 1.777 5 0.355 1.276 0.273 

Within Groups 107.783 387 0.279   
Total 109.561 392    

 

หมายเหตุ: 1) การแบ่งกลุ่มภูมิล าเนาของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
   1.1 ภาคกลาง    จ านวน 27 คน 
   1.2 ภาคตะวันตกเฉียงใต้  จ านวน 84 คน 
   1.3 ภาคตะวันออก   จ านวน 114 คน 
   1.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 23 คน 
   1.5 ภาคใต้   จ านวน 71 คน 
   1.6 ภาคเหนือ   จ านวน 75 คน 
  2) * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่า  

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามภูมิล าเนา ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.200 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.273 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมี
ภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามภูมิล าเนา มาตรการด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.393 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว มาตรการด้านกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามภูมิล าเนา มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่า
ความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.946 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-
test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.684 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 



 152 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามภูมิล าเนา มาตรการด้านการส่ือสาร โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.583 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.028 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการ
ด้านการส่ือสาร แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามภูมิล าเนา มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยการวิเคราะห์ค่า
ความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.177 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-
test ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.226 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 
 จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบ ค่าสถิติ F-Test มาตรการด้านการส่ือสาร 
มีค่า Sig.น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงต้องทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.39  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
เป็นรายคู่ระหว่าง มาตรการด้านการส่ือสารกับภูมิล าเนา โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – 
Significant Different (LSD) 
 

มาตรการด้านการส่ือสาร (LSD) 

ภูมิล าเนา x  
ภาค 
กลาง 

ภาค 
ตะวันตก
เฉียงใต้ 

ภาค 
ตะวันออก 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 4.21  0.886 
(0.548) 

-0.040 
(0779) 

0.119 
(0.529) 

0.266 
(0.079) 

-0.073 
(0.625) 

ภาคตะวันตก
เฉียงใต้ 

4.13   -0.129 
(0.181) 

0.031 
(0.846) 

0.177 
(0.101) 

-0.162 
(0.127) 

ภาคตะวันออก 4.25    0.159 
(0.297) 

0.306* 
(0.003) 

-0.033 
(0.739) 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

4.10     0.146 
(0.361) 

-0.192 
(0.227) 

ภาคใต้ 3.95      -0.339* 
(0.002) 

ภาคเหนือ 4.29       

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.39  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านการส่ือสารกับภูมิล าเนา โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) พบว่ามี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 
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คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคตะวันออก กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนา
ภาคใต้ มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.003  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียว
ท่ีมีภูมิล าเนาภาคตะวันออก มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก 
นักท่องเท่ียวที่มีภูมิล าเนาภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.306 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคใต้ กับ นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาภาคเหนือ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.002  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
ภูมิล าเนาภาคใต้ มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ี
มีภูมิล าเนาภาคเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.339 

 
 สมมติฐานข้อที่ 2.4 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีการ
รับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพ มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของสถานภาพต่อการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนก
ตามสถานภาพ 
 

การรับรู้ต่อการจัดการ 
ความปลอดภัย 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

มาตรการด้านกายภาพ 1.446 3 396 0.229 Between Groups 1.925 3 0.642 2.008 0.112 

Within Groups 126.515 396 0.319   
Total 128.440 399    

มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

0.532 3 396 0.660 Between Groups 3.138 3 1.046 2.509 0.058 

Within Groups 165.106 396 0.417   
Total 168.244 399    

มาตรการด้านการส่ือสาร 1.007 3 396 0.390 Between Groups 6.230 3 2.077 4.730 0.003* 

Within Groups 173.867 396 0.439   
Total 180.098 399    

มาตรการด้านการให้บริการ/ให้
ความช่วยเหลือ 

0.799 3 396 0.495 Between Groups 5.169 3 1.723 2.987 0.031* 

Within Groups 228.429 396 0.577   
Total 233.598 399    
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ตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนก
ตามสถานภาพ (ต่อ)  
 

การรับรู้ต่อการจัดการ 
ความปลอดภัย 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

รวม 0.403 3 396 0.751 Between Groups 3.755 3 1.252 4.578 0.004* 

Within Groups 108.246 396 0.273   
Total 112.001 399    

 
หมายเหตุ การแบ่งกลุ่มสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
  1) โสด    จ านวน 277 คน 
  2) สมรส ไม่มีบุตร  จ านวน 47 คน 

  3) สมรส มีบุตรอายุ ≤18 ปี จ านวน 49 คน 
  4) สมรส มีบุตรอายุ >18 ปี จ านวน 27 คน 
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 จากตารางท่ี 4.40 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า  

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอายุ ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.751 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามสถานภาพ มาตรการด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.229 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.112 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
มาตรการด้านกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามสถานภาพ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์
ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.660 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-
test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.058 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวในการท่องเท่ียว มาตรกการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
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การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามสถานภาพ มาตรการด้านการส่ือสาร โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.390 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้ ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
มาตรการด้านการส่ือสาร แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามสถานภาพ มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยการวิเคราะห์
ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.495 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-
test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.031 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05  
 จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบ ค่าสถิติ F-Test ในภาพรวม และรายด้าน 
ได้แก่ มาตรการด้านการส่ือสาร  และมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ มีค่า Sig.น้อย
กว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงต้องทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.41 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่าง ในภาพรวมกับสถานภาพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) 
 

ในภาพรวม (LSD) 

สถานภาพ x  โสด 
สมรส ไม่มี

บุตร 
สมรส มีบุตรอายุ 

≤18 ปี 
สมรส มีบุตร
อายุ >18 ปี 

โสด 4.16  -0.105 
(0.205) 

-0.148 
(0.068) 

0.286* 
(0.007) 

สมรส ไม่มี
บุตร 

4.29   -0.044 
(0.682) 

0.391* 
(0.002) 

สมรส มีบุตร
อายุ ≤18 ปี 

4.34    0.435* 
(0.001) 

สมรส มีบุตร
อายุ >18 ปี 

3.78     

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.41  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 ในภาพรวมกับสถานภาพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) 
พบว่ามี 3 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีโสดกับ นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี มีค่า Sig.  
เท่ากับ 0.007  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวที่โสด มีการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.286 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวที่สมรสไม่มีบุตรกับ นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.002  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีสมรสไม่มี
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บุตร มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตร
อายุ >18 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.391 

 คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ ≤18 ปีกับ นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ 
>18 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ี
สมรสมีบุตรอายุ ≤18 ปี มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก 
นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.435 
 
ตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่าง มาตรการด้านการส่ือสารกับสถานภาพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – 
Significant Different (LSD) 
 

มาตรการด้านการส่ือสาร (LSD) 

สถานภาพ x  โสด 
สมรส ไม่มี

บุตร 
สมรส มีบุตรอายุ 

≤18 ปี 
สมรส มีบุตร
อายุ >18 ปี 

โสด 4.16  -0.130 
(0.215) 

-0.184 
(0.075) 

0.377* 
(0.005) 

สมรส ไม่มี
บุตร 

4.29   -0.054 
(0.692) 

0.507* 
(0.002) 

สมรส มีบุตร
อายุ ≤18 ปี 

4.34    0.561* 
(0.000) 

สมรส มีบุตร
อายุ >18 ปี 

3.78     

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.42  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านการส่ือสารกับสถานภาพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) พบว่ามี 3 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 
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คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีโสดกับ นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี มีค่า Sig.  
เท่ากับ 0.005  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวที่โสด มีการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.377 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวที่สมรสไม่มีบุตรกับ นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.002  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีสมรสไม่มี
บุตร มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตร
อายุ >18 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.507 

 คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ ≤18 ปีกับ นักท่องเท่ียวที่สมรสมีบุตรอายุ >18 
ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวที่สมรสมี
บุตรอายุ ≤18 ปี มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ี
สมรสมีบุตรอายุ >18 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.561 

 
ตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่างมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือกับสถานภาพ โดยใช้
ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different (LSD) 
 

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ (LSD) 

สถานภาพ x  โสด 
สมรส ไม่มี

บุตร 
สมรส มีบุตรอายุ 

≤18 ปี 
สมรส มีบุตร
อายุ >18 ปี 

โสด 4.16  -0.109 
(0.363) 

-0.123 
(0.296) 

0.378* 
(0.014) 

สมรส ไม่มี
บุตร 

4.29   -0.014 
(0.928) 

0.488* 
(0.008) 

สมรส มีบุตร
อายุ ≤18 ปี 

4.34    0.502* 
(0.006) 

สมรส มีบุตร
อายุ >18 ปี 

3.78     
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 จากตารางท่ี 4.43  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือกับสถานภาพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least 
– Significant Different (LSD) พบว่ามี 3 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 
  คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีโสดกับ นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี มีค่า Sig.  
เท่ากับ 0.014  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวที่โสด มีการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.378 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวที่สมรสไม่มีบุตรกับ นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.008  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีสมรสไม่มี
บุตร มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตร
อายุ >18 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.488 

 คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ ≤18 ปีกับ นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ 
>18 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ี
สมรสมีบุตรอายุ ≤18 ปี มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก 
นักท่องเท่ียวท่ีสมรสมีบุตรอายุ >18 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.502 

 
 สมมติฐานข้อที่ 2.5 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีการ
รับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 

สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิ ติ Independent 
Samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 

 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา 
 

ตัวแปรท่ี
ศึกษา 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 ̅ S.D  ̅ S.D F Sig. t df 
Sig.(2 
tailed) 

มาตรการด้าน
กายภาพ 

4.32 0.722 4.38 0.548 6.706 0.010 -0.5242 44.15 0.603 

มาตรการด้าน
การป้องกัน/
รักษาความ
ปลอดภัย 

4.09 0.845 4.15 0.625 4.101 0.044 -0.4492 43.88 0.655 

มาตรการด้าน
การส่ือสาร 

4.04 0.837 4.18 0.651 0.481 0.488 -1.2661 398 0.206 

มาตรการด้าน
การให้บริการ/
ให้ความ
ช่วยเหลือ 

3.94 0.926 4.06 0.746 2.943 0.087 -0.9581 398 0.338 

รวม 4.10 0.707 4.19 0.507 4.964 0.026 -0.8432 43.57 0.404 
  
หมายเหตุ :  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 40 คน และปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 360 คน 
  2) 1 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) 
  3) 2 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed) 
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  จากตารางท่ี 4.44 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา  
พบว่า 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances 
not assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.404 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา มาตรการด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของ
ความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal 
variances not assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.603 ซึ่งมากกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.044 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  
ในกรณีของ Equal variances not assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.655 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มี
การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย 
ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา มาตรการด้านการส่ือสาร โดยการวิเคราะห์ค่าความต่าง
ของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.488 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทาง
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สถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal 
variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.206 ซึ่งมากกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการศึกษา มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.087 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  
ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.338 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ไม่แตกต่าง
กัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2.7 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของอาชีพต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test  
สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนก
ตามอาชีพ 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test Brown-Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. Statistica df1 df2 Sig. 

มาตรการด้านกายภาพ 3.146 2 397 0.044 3.116 2 219.167 0.046* 

  F-test 
     SS df MS F Sig. 

มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

1.939 2 396 0.145 Between Groups 4.114 2 2.057 4.963 0.007* 

Within Groups 164.109 396 0.414   
Total 168.223 398    

มาตรการด้านการส่ือสาร 1.591 2 396 0.205 Between Groups 2.471 2 1.236 2.755 0.065 

Within Groups 177.598 396 0.448   
Total 180.069 398    
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ตารางที่ 4.45 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ 
(ต่อ) 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test Brown-Forsythe 

Statistic df1 df2 Sig. Statistica df1 df2 Sig. 

มาตรการด้านการให้บริการ/ 
ให้ความช่วยเหลือ 

5.376 2 396 0.005 4.576 2 146.389 0.012* 

  F-test 
     SS df MS F Sig. 

รวม 2.260 2 396 0.106 Between Groups 3.041 2 1.520 5.527 0.004* 

Within Groups 108.943 396 0.275   
Total 111.984 398    

 
หมายเหตุ :   1. การแบ่งกลุ่มอาชีพของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
   1) นักเรียน/นักศึกษา      จ านวน 233 คน 
   2) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ    จ านวน 50 คน 
   3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ จ านวน 117 คน 
  2. * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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 ตารางท่ี 4.45 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า  
 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.106 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ มาตรการด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.044 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว มาตรการด้านกายภาพ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่า
ความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.145 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-
test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
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 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ มาตรการด้านการส่ือสาร โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.205 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.065 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว  มาตรการ
ด้านการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามอาชีพ มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยการวิเคราะห์ค่า
ความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อย
กว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F 
Brown-Forsythe ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  
 จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบ ค่าสถิติ F-Test ในภาพรวม และรายด้าน 
ได้แก่ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย มาตรการด้านกายภาพ และมาตรการด้านการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ มีค่า Sig. น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงต้องทดสอบหาค่าความ
แตกต่างในรายคู่ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.46 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่าง ในภาพรวมกับอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) 
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หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.46  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือกับสถานภาพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least 
– Significant Different (LSD) พบว่ามี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 
  คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษากับนักท่องเท่ียวท่ีเป็นข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.048  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน/อื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.127 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระกับ นักท่องเท่ียวท่ีเป็น
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030  ซึ่งน้อยกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีเป็นข้าราชการ/

ในภาพรวม (LSD) 

อาชีพ x  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/อาชีพ

อิสระ 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน/

อื่น ๆ 
นักเรียน/นักศึกษา 4.19  0.081 

(0.361) 
-0.127* 
(0.048) 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/
อาชีพอิสระ 

3.97   -0.207* 
(0.030) 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน/
อื่น ๆ 

2.67    
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รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.207 

 
ตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่าง มาตรการด้านกายภาพกับอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – 
Significant Different (LSD) 
  

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.47  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านกายภาพกับอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different 
(LSD) พบว่ามี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 
  คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษากับนักท่องเท่ียวท่ีเป็นข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.048  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรู้ต่อการจัดการความ

มาตรการด้านกายภาพ (LSD) 

อาชีพ x  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/อาชีพ

อิสระ 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน/

อื่น ๆ 
นักเรียน/นักศึกษา 4.19  0.081 

(0.361) 
-0.127* 
(0.048) 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/
อาชีพอิสระ 

3.97   -0.207* 
(0.030) 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน/
อื่น ๆ 

2.67    
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ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน/อื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.127 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระกับ นักท่องเท่ียวท่ีเป็น
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.030  ซึ่งน้อยกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ี เป็นข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.207 
 
ตารางที่ 4.48 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่าง มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัยกับอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ 
Fisher's Least – Significant Different (LSD)  
 

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย (LSD) 

อาชีพ x  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/อาชีพ

อิสระ 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน/

อื่น ๆ 
นักเรียน/นักศึกษา 4.19  0.198* 

(0.050) 
-0.140 
(0.057) 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/
อาชีพอิสระ 

3.97   -0.337* 
(0.002) 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน/
อื่น ๆ 

2.67    
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 จากตารางท่ี 4.48  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัยกับอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – 
Significant Different (LSD) พบว่ามี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 
  คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษากับนักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/อาชีพอิสระ มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.050  ซึ่งเท่ากับค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.198 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระกับ นักท่องเท่ียวท่ีเป็น
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002  ซึ่งน้อยกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ี เป็นข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.337 
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ตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่าง มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว  โดยใช้
ค่าสถิติ Dunnett T3 
  

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.47  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือกับอาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ Dunnett T3 พบว่า
มี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 
  คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษากับนักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/อาชีพอิสระ มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.025  ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.372 

มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ (Dunnett T3) 

อาชีพ x  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย/อาชีพ

อิสระ 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน/

อื่น ๆ 
นักเรียน/นักศึกษา 4.19  0.372* 

(0.025) 
-0.005 
(1.000) 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/
อาชีพอิสระ 

3.97   -0.377* 
(0.034) 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/
ลูกจ้างบริษัทเอกชน/
อื่น ๆ 

2.67    
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คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระกับ นักท่องเท่ียวท่ีเป็น
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.034  ซึ่งน้อยกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีเป็นข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน/อื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.337 

   
 สมมติฐานข้อที่ 2.7 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน 
มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของรายได้ต่อเดือนต่อการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.50  ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

มาตรการด้านกายภาพ 
 

2.377 3 396 0.069 Between Groups 4.107 3 1.369 4.360 0.005* 

Within Groups 124.333 396 0.314   
Total 128.440 399    

มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

0.812 3 396 0.488 Between Groups 7.7750 3 2.583 6.374 0.000* 

Within Groups 160.494 396 0.405   
Total 168.244 399    

มาตรการด้านการส่ือสาร 
 

0.601 3 396 0.614 Between Groups 5.796 3 1.932 4.389 0.005* 

Within Groups 174.301 396 0.440   
Total 180.098 399    

มาตรการด้านการให้บริการ/ 
ให้ความช่วยเหลือ 

0.960 3 396 0.412 Between Groups 4.626 3 1.542 2.667 0.047* 

Within Groups 228.972 396 0.578   
Total 233.598 399    
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ตารางที่ 4.50 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้
ต่อเดือน (ต่อ) 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

รวม 
 

0.106 3 396 0.956 Between Groups 4.523 3 1.508 5.554 0.001* 

Within Groups 107.478 396 0.271   
Total 112.001 399    

 
 
หมายเหตุ :  1. การแบ่งกลุ่มรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
   1) น้อยกว่า 5,000 CNY จ านวน 257 คน 
   2) 5,001 – 8,000 CNY จ านวน 70 คน 
   3) 8,001 – 10,000 CNY จ านวน 33 คน 
   4) มากกว่า 10,000 CNY จ านวน 40 คน 
  2. * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  จากตารางท่ี 4.50 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
พบว่า  

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.956 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน มาตรการด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่าความ
ต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.069 ซึ่งมากกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการ
ทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว มาตรการด้านกายภาพ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย โดย
การวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.488 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้อง
ใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน มาตรการด้านการส่ือสาร โดยการวิเคราะห์ค่าความ
ต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.614 ซึ่งซึ่งมากกว่า
ค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการ
ทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว มาตรการด้านการส่ือสาร แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดย
การวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.412 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้อง
ใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.047 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถติิ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบ ค่าสถิติ F-test ในภาพรวม และ
รายด้าน ได้แก่ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย มาตรการด้าน
การส่ือสาร และมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ มีค่า Sig. น้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงต้องทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
เป็นรายคู่ระหว่าง ในภาพรวมกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) 
 

ในภาพรวม (LSD) 

รายได้ต่อเดือน x  
< 5,000 

CNY 
5,001 – 

8,000 CNY 
8,001 – 

10,000 CNY 
> 10,000 

CNY 
< 5,000 CNY 4.19  -0.145* 

(0.040) 
0.007 
(0.945) 

-0.276* 
(0.002) 

5,001–8,000 CNY 4.33   0.152 
(0.169) 

0.421* 
(0.000) 

8,001–10,000 CNY 4.18    0.270* 
(0.028) 

> 10,000 CNY 3.91     
 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.51  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 ในภาพรวมกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant Different 
(LSD) พบว่ามี 4 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 5,001 – 8,000 CNY มีค่า Sig. เท่ากับ 0.040 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0 .05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวที่มีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.145 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน รายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY  มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
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ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.276 

คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.421 

คู่ท่ี 4 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 10,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.028 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 10,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.270 

 
ตารางที่ 4.52 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
เป็นรายคู่ระหว่าง ในมาตรการด้านกายภาพกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – 
Significant Different (LSD) 
 

มาตรการด้านกายภาพ (LSD) 

รายได้ต่อเดือน x  
< 5,000 

CNY 
5,001 – 

8,000 CNY 
8,001 – 

10,000 CNY 
> 10,000 

CNY 
< 5,000 CNY 4.36  -0.216* 

(0.004) 
0.139 
(0.178) 

0.088 
(0.356) 

5,001 – 8,000 
CNY 

4.57   0.356* 
(0.003) 

0.304* 
(0.006) 

8,001 – 
10,000 CNY 

4.22    -0.052 
(0.694) 

> 10,000 CNY 4.38     
 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.52 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านกายภาพกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) พบว่ามี 4 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 5,001 – 8,000 CNY มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0 .05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวที่มีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.216 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 8,001 – 10,000 CNY มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 8,001 
– 10,000 CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.356 

คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.304 
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ตารางที่ 4.53 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
เป็นรายคู่ระหว่าง ในมาตรการด้านการป้องกัน/รกัษาความปลอดภัยกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ 
Fisher's Least – Significant Different (LSD) 
 

มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย (LSD) 

รายได้ต่อเดือน x  
< 5,000 

CNY 
5,001 – 

8,000 CNY 
8,001 – 

10,000 CNY 
> 10,000 

CNY 
< 5,000 CNY 4.14  -0.214* 

(0.013) 
-0.038 
(0.747) 

0.336* 
(0.002) 

5,001 – 8,000 
CNY 

4.35   0.176 
(0.192) 

0.550* 
(0.000) 

8,001 – 10,000 
CNY 

4.17    0.374* 
(0.013) 

> 10,000 CNY 3.80     
 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.53 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัยกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's 
Least – Significant Different (LSD) พบว่ามี 4 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 
ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน 5,001 – 8,000 CNY มีค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0 .05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวที่มีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.214 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน รายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY  มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
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ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.336 

คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.550 

คู่ท่ี 4 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 10,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 10,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.374 

 
ตารางที่ 4.54 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
เป็นรายคู่ระหว่าง ในมาตรการด้านการส่ือสารกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – 
Significant Different (LSD) 
 

มาตรการด้านการส่ือสาร (LSD) 

รายได้ต่อเดือน x  
< 5,000 

CNY 
5,001 – 

8,000 CNY 
8,001 – 

10,000 CNY 
> 10,000 

CNY 
< 5,000 CNY 4.17  -0.143 

(0.112) 
-0.074 
(0.549) 

0.324* 
(0.004) 

5,001 – 8,000 
CNY 

4.31   0.069 
(0.623) 

0.466* 
(0.000) 

8,001 – 10,000 
CNY 

4.24    0.397* 
(0.011) 

> 10,000 CNY 3.85     
 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.54 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ พบว่า 
 มาตรการด้านการส่ือสารกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) พบว่ามี 3 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน รายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY  มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.324 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.466 

คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 10,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 10,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.397 
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ตารางที่ 4.55 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
เป็นรายคู่ระหว่าง ในมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือกับรายได้ต่อเดือน โดยใช้ค่าสถิติ 
Fisher's Least – Significant Different (LSD) 
 

มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ (LSD) 

รายได้ต่อเดือน x  
< 5,000 

CNY 
5,001 – 8,000 

CNY 
8,001 – 

10,000 CNY 
> 10,000 

CNY 
< 5,000 CNY 4.08  -0.008 

(0.941) 
-0.002 
(0.991) 

0.357* 
(0.006) 

5,001 – 8,000 
CNY 

4.09   0.006 
(0.970) 

0.364* 
(0.016) 

8,001 – 10,000 
CNY 

4.08    0.358* 
(0.046) 

> 10,000 CNY 3.73     

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.55 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่ พบว่า 
 มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ค่าสถิติ Fisher's Least – Significant 
Different (LSD) พบว่ามี 3 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน รายได้ต่อเดือน < 5,000 CNY  มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.357 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 8,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
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ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.364 

คู่ท่ี 3 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 10,000 CNY กับนักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ต่อเดือน > 10,000 CNY  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน 8,001 – 10,000 CNY มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือน > 10,000 
CNY อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.35 

 

4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 3  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการเดินทางต่างกัน มีภาพลักษณ์
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ และการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียว ใช้การทดสอบโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test และท าการตรวจสอบ
ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test 
 ส่วนท่ี 2 จ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ใช้การทดสอบค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test 
 ขั้นตอนท่ี 2 ทดสอบความเท่ากันของค่าเฉล่ียของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ซึ่งหากในขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบ พบว่า ตัวแปร
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มี
ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ก็จะด าเนินการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ต่อไป แต่หากผลการทดสอบใน
ขั้นตอนท่ี 1 ตัวแปรจ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จะท าการ
ทดสอบด้วยค่าสถิติ Brown-forsythe test ต่อไป และถ้าหากผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 2 พบว่ามี
อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มท่ีตัวแปรจ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ของนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าเฉล่ียของภาพลักษณ์ความปลอดภัย แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้วิจัยจะท าการทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่ม
ตัวแปรจ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระใดบ้าง ท่ีมีค่าเฉล่ียดังกล่าวแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ขั้นตอนท่ี 3 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ระหว่างตัวแปรจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least – Significant Different (LSD) ใน
กรณีท่ีค่าความแปรปรวนภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
มีค่าเท่ากัน นอกจากนั้นจะใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีท่ีค่าความแปรปรวนภาพลักษณ์
ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าไม่เท่ากัน 
 ส่วนท่ี 3 ตัวแปรท่ีไม่น าผลมาทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากผลการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเดียวเท่านั้น ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  
 1) พักผ่อน จ านวน 396 คน   2) ธุรกิจ/ท างาน/ดูงาน จ านวน 3 คน   3) เยี่ยมญาติ/เพื่อน 
จ านวน 1 คน  
 ประสบการณ์มาเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
 1) ไม่เคย จ านวน 382 คน   2) เคย จ านวน 18 คน 
  
 4.8.1 สมมติฐานข้อที่ 3.2 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วม
เดินทางต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของรายได้ต่อเดือนต่อการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.56 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้
ร่วมเดินทาง 
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านอาชญากรรม 0.733 2 397 0.481 Between Groups 0.002 2 0.001 0.002 0.998 

Within Groups 280.142 397 0.706   
Total 280.142 399    

  Brown-Forsythe 
    Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านอุบัติเหตุ 4.194 2 397 0.016 0.664 2 82.714 0.517 

  F-test 
     SS df MS F Sig. 

ด้านสาธารณสุข 1.251 2 397 0.287 Between Groups 0.653 2 0.327 0.517 0.597 

Within Groups 250.644 397 0.631   
Total 251.298 399    
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ตารางที่ 4.56 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้
ร่วมเดินทาง (ต่อ) 
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านภัยธรรมชาติ 0.242 2 397 0.786 Between Groups 4.013 2 2.006 2.130 0.120 

Within Groups 373.915 397 0.942   
Total 377.928 399    

  Brown-Forsythe 

    Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านการก่อการร้าย 5.762 2 397 0.003 2.015 2 80.941 0.140 

  F-test 
     SS df MS F Sig. 

รวม 1.665 2 397 0.190 Between Groups 0.803 2 0.402 0.826 0.439 

Within Groups 193.023 397 0.486   
Total 193.826 399    
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หมายเหตุ :  การแบ่งกลุ่มรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
   1) 1 – 2 คน จ านวน 37 คน 
   2) 3 – 5 คน จ านวน 236 คน 
   3) > 5 คน จ านวน 127 คน 
 
  จากตารางท่ี 4.56 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง  
พบว่า  
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.190 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.439 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของ
ความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.481 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.998 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้าน
อาชญากรรม ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ใน
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การทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.517 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.287 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.597 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้าน
สาธารณสุข ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของ
ความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.786 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.120 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านภัย
ธรรมชาติ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง ด้านการก่อการร้าย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของ
ความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
ไม่แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.140 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว ด้านการก่อการร้าย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 สมมติฐานข้อที่ 3.3 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วม
เดินทางต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของประเภทของผู้ร่วมเดินทางต่อ
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.57 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประเภท 
ของผู้ร่วมเดินทาง 

 
 

 
 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

ด้านอาชญากรรม 0.870 2 391 0.420 Between Groups 2.513 2 1.256 1.781 0.170 

Within Groups 275.781 391 0.705   
Total 278.293 393    

ด้านอุบัติเหตุ 0.904 2 391 0.406 Between Groups 1.269 2 0.634 0.847 0.429 

Within Groups 292.800 391 0.749   
Total 294.069 393    

  Brown-Forsythe 
    Statistica df1 df2 Sig. 

ด้านสาธารณสุข 4.778 2 391 0.009 3.751 2 83.970 0.028* 

ด้านภัยธรรมชาติ 7.034 2 391 0.001 2.702 2 84.669 0.073 
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ตารางที่ 4.57 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประเภท
ของผู้ร่วมเดินทาง (ต่อ) 
 
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน

การท่องเท่ียว 
Levene’s Test F-test 

Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 
ด้านการก่อการร้าย 2.344 2 391 0.097 Between Groups 2.210 2 1.105 1.775 0.171 

Within Groups 243.441 391 0.623   
Total 245.651 393    

รวม 1.872 2 391 0.155 Between Groups 2.504 2 1.252 2.577 0.077 

Within Groups 189.988 391 0.486   
Total 192.492 393    

 
หมายเหตุ: 1) การแบ่งกลุ่มประเภทของผู้ร่วมเดินทางของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
   1.1 เดินทางกับคนรับหรือคู่สมรส    จ านวน 24 คน 
   1.2 เดินทางกับญาติหรือคนในครอบครัว  จ านวน 107 คน 
   1.3 เดินทางกับเพื่อน     จ านวน 263 คน 
  2) * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.57 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง  
พบว่า  
 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวน
ด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.155 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวน
เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.077 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ี
มีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.420 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.170 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
ด้านอาชญากรรม ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.406 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.429 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
ด้านอุบัติเหตุ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.028 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ใน
การทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.073 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว ด้านภัยธรรมชาติ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ด้านการก่อการร้าย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความ
แปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.097 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.077 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
ด้านการก่อการร้าย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบ ค่าสถิติ Brown-Forsythe Test ด้าน
สาธารณสุข มีค่า Sig.น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงต้องทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่ 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.58 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
เป็นรายคู่ระหว่าง ด้านสาธารณสุขกับประเภทของผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3  
 

ด้านสาธารณสุข (Dunnett T3) 

ประเภทของผู้
ร่วมเดินทาง x  

คนรักหรือคู่
สมรส 

ญาติหรือคนใน
ครอบครัว 

เพื่อน 

คนรักหรือคู่
สมรส 

4.34  -0.177 
(0.646) 

0.538 
(0.983) 

ญาติหรือคนใน
ครอบครัว 

4.52   0.231* 
(0.014) 

เพื่อน 4.29    

หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.58  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 ด้านสาธารณสุขกับประเภทของผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ Dunnett T3 พบว่ามี 1 คู่ ท่ีค่า 
Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 
 คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับญาติหรือคนในครอบครัว กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับเพื่อน มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับ
ญาติหรือคนในครอบครัว มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจากนักนักท่องเท่ียวที่
เดินทางกับเพื่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.231  
 
 สมมติฐานข้อที่ 3.4 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
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 สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิ ติ  Independent 
Samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.59 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ 
 

ตัวแปรท่ี
ศึกษา 

ไม่เคย เคย 
Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 ̅ S.D  ̅ S.D F Sig. t df 
Sig.(2 
tailed) 

ด้าน
อาชญากรรม 

4.15 0.831 4.27 0.845 0.281 0.596 -1.341 398 0.180 

ด้าน 
อุบัติเหตุ 

4.43 0.872 4.50 0.845 0.039 0.844 -0.861 398 0.393 

ด้าน
สาธารณสุข 

4.26 0.799 4.49 0.766 0.267 0.606 -2.931 398 0.004* 

ด้าน 
ภัยธรรมชาติ 

4.76 1.031 4.87 0.882 4.468 0.035 -1.112 381 0.268 

ด้านการ 
ก่อการร้าย 

4.55 0.731 4.64 0.865 2.726 0.099 -1.041 398 0.297 

รวม 4.43 0.695 4.55 0.695 0.037 0.848 -1.741 398 0.083 
  
หมายเหตุ :  1) ไม่เคย จ านวน 236 คน และเคย จ านวน 164 คน 
  2) 1 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) 
  3) 2 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed) 
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  จากตารางท่ี 4.59 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศ พบว่า 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่า
ความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.848 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ใน
กรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.083 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว  ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ด้านอาชญากรรม โดยการวิเคราะห์
ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.596 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ใน
กรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.180 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอาชญากรรม ไม่แตกต่าง
กัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ด้านอุบัติเหตุ โดยการวิเคราะห์ค่า
ความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.844 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ใน
กรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.393 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุไม่แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์
ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.606 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ใน
กรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่ง
น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ด้านภัยธรรมชาติ โดยการวิเคราะห์
ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ใน
กรณีของ Equal variances not assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.268 
ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านภัยธรรมชาติไม่แตกต่างกัน 
ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ด้านการก่อการร้าย โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.099 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  
ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.297 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านการก่อการร้ายไม่แตกต่าง
กัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 สมมติฐานข้อที่ 3.6 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการ
โปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียวต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียวต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิ ติ Independent 
Samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.60 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทาง
ท่องเท่ียว 
 

ตัวแปรท่ี
ศึกษา 

วางแผน
ล่วงหน้าท้ังหมด 

วางแผนล่วงหน้า
บางส่วน 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 ̅ S.D  ̅ S.D F Sig. t df 
Sig.(2 
tailed) 

ด้าน
อาชญากรรม 

4.18 0.839 4.25 0.838 0.331 0.565 -0.661 398 0.513 

ด้าน 
อุบัติเหตุ 

4.45 0.871 4.48 0.839 0.831 0.362 -0.241 398 0.810 

ด้าน
สาธารณสุข 

4.34 0.814 4.37 0.740 1.108 0.293 -0.311 398 0.754 

ด้าน 
ภัยธรรมชาติ 

4.81 0.956 4.79 1.022 0.139 0.710 0.211 398 0.834 

ด้านการ 
ก่อการร้าย 

4.63 0.726 4.48 0.932 4.000 0.046 1.462 161.
71 

0.146 

รวม 4.48 0.685 4.47 0.731 0.007 0.936 0.141 398 0.890 
  
หมายเหตุ :  1) วางแผนล่วงหน้าท้ังหมด จ านวน 290 คน  
     วางแผนล่วงหน้าบางส่วน จ านวน 110 คน 
  2) 1 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) 
  3) 2 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances not assumed) 
 
  จากตารางท่ี 4.60 ผลการทดสอบความแตกต่างของภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการ
โปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว พบว่า 
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 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว ในภาพรวม โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.936 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  
ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.890 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว ด้านอาชญากรรม โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.565 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  
ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.513 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอาชญากรรม ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุ โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.362 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  
ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.810 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านอุบัติเหตุไม่แตกต่าง
กัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.293 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  
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ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.754 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านสาธารณสุข ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว ด้านภัยธรรมชาติ โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.710 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  
ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.834 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้านภัยธรรมชาติ ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว ด้านการก่อการร้าย โดย
การวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้อย
กว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-
test  ในกรณีของ Equal variances not assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.146 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผน
เตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ด้าน
การก่อการร้าย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 4  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการเดินทางต่างกัน มีการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
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 ส่วนท่ี 1 ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ และการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียว ใช้การทดสอบโดยใช้สถิติ Independent Samples t-test และท าการตรวจสอบ
ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test 
 ส่วนท่ี 2 จ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ใช้การทดสอบค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวนของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ Levene’s 
Test 
 ขั้นตอนท่ี 2 ทดสอบความเท่ากันของค่าเฉล่ียของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ซึ่งหากในขั้นตอนท่ี 1 ผลการทดสอบ 
พบว่า ตัวแปรจ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน ก็จะด าเนินการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ต่อไป แต่
หากผลการทดสอบในขั้นตอนท่ี 1 ตัวแปรจ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จะท าการทดสอบด้วยค่าสถิติ Brown-forsythe test ต่อไป และถ้าหากผลการทดสอบ
ในขั้นตอนท่ี 2 พบว่ามีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มท่ีตัวแปรจ านวนผู้ร่วมเดินทาง และประเภทของผู้ร่วม
เดินทาง ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าเฉล่ียของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้วิจัยจะท า
การทดสอบหาค่าความแตกต่างรายคู่เพื่อวิเคราะห์หาว่ากลุ่มตัวแปรจ านวนผู้ร่วมเดินทาง และ
ประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระใดบ้าง ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ดังกล่าวแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 ขั้นตอนท่ี 3 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ ระหว่างตัวแปรจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
และประเภทของผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least – Significant Different (LSD) ใน
กรณีท่ีค่าความแปรปรวนการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าเท่ากัน นอกจากนั้นจะใช้ค่าสถิติ Dunnett’s T3 Test ในกรณีท่ีค่า
ความแปรปรวนการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ มีค่าไม่เท่ากัน 
 ส่วนท่ี 3 ตัวแปรท่ีไม่น าผลมาทดสอบสมมติฐาน เนื่องจากผลการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเดียวเท่านั้น ดังนี้ 
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 วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  
 1) พักผ่อน จ านวน 396 คน   2) ธุรกิจ/ท างาน/ดูงาน จ านวน 3 คน   3) เยี่ยมญาติ/เพื่อน 
จ านวน 1 คน  
 ประสบการณ์มาเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
 1) ไม่เคย จ านวน 382 คน   2) เคย จ านวน 18 คน 
  
 สมมติฐานข้อที่ 4.2 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง
ต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของจ านวนผู้ร่วมเดินทางต่อการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วยค่าสถิติ 
Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.61 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนก
ตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

มาตรการด้านกายภาพ 1.561 2 397 0.211 Between Groups  2 2.580 8.310 0.000* 

Within Groups  397 0.311   
Total  399    

มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

2.740 2 396 0.066 Between Groups  2 1.195 2.853 0.059 

Within Groups  397 0.419   
Total  399    

มาตรการด้านการส่ือสาร 0.176 2 396 0.839 Between Groups  2 0.172 0.379 0.685 

Within Groups  396 0.454   
Total  398    

มาตรการด้านการให้บริการ/ให้
ความช่วยเหลือ 

0.1267 2 396 0.283 Between Groups  2 0.429 0.731 0.482 

Within Groups  396 0.588   
Total  398    
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ตารางที่ 4.61 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนก
ตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง (ต่อ) 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

รวม 0.477 2 396 0.621 Between Groups 1.706 2 0.853 3.063 0.048* 

Within Groups 110.278 396 0.278   
Total 111.984 398    

 
หมายเหตุ :  1. การแบ่งกลุ่มรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
   1) 1 – 2 คน จ านวน 37 คน 
   2) 3 – 5 คน จ านวน 236 คน 
   3) > 5 คน จ านวน 127 คน 
  2. * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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  จากตารางท่ี 4.61 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วม
เดินทาง  พบว่า  
  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของ
ความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.621 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการทดสอบซึ่ง
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.048 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง มาตรการด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่า
ความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.211 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-
test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านกายภาพ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความ
ปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.066 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น
จึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.059 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง มาตรการด้านการส่ือสาร โดยการวิเคราะห์ค่า
ความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.839 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-
test ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.685 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ 
โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.283 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น
จึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.482 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบ ค่าสถิติ F-test ในภาพรวม และ
มาตรการด้านกายภาพ มีค่า Sig. น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงต้องทดสอบหาค่าความ
แตกต่างในรายคู่ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.62 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่าง ในภาพรวมกับจ านวนผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least – 
Significant Different (LSD) 
 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางในภาพรวม (LSD) 

จ านวนผู้ร่วม
เดินทาง x  1 – 2 คน 3 – 5 คน > 5 คน 

1 – 2 คน 4.06  -0.093 
(0.318) 

-0.209* 
(0.035) 

3 – 5 คน 4.16   -0.116* 
(0.047) 

> 5 คน 4.27    

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.62  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 ในภาพรวมกับจ านวนผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ LSD พบว่ามี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. ของผลการ
ทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 1 – 2 คน กับนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนผู้
ร่วมเดินทาง > 5 คน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 1 – 2 คน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง > 5 คน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.209 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวทีม่ีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 3 – 5 คน กับนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนผู้
ร่วมเดินทาง > 5 คน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.047 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 3 – 5 คน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง > 5 คน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.116 
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ตารางที่ 4.63 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่าง มาตรการด้านกายภาพกับจ านวนผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s 
Least – Significant Different (LSD)  
 

มาตรการด้านกายภาพ (LSD) 

จ านวนผู้ร่วม
เดินทาง x  1 – 2 คน 3 – 5 คน > 5 คน 

1 – 2 คน 4.16  -0.172 
(0.082) 

-0.369* 
(0.000) 

3 – 5 คน 4.33   -0.197* 
(0.001) 

> 5 คน 4.53    

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.63  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านกายภาพกับจ านวนผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ LSD พบว่ามี 2 คู่ ท่ีค่า Sig. 
ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 1 – 2 คน กับนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนผู้
ร่วมเดินทาง > 5 คน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 1 – 2 คน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง > 5 คน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.369 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวทีม่ีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 3 – 5 คน กับนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนผู้
ร่วมเดินทาง > 5 คน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 3 – 5 คน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง > 5 คน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.197 
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 สมมติฐานข้อที่ 4.3 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วม
เดินทางต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มีการ
รับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มีการ
รับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ี
ระดับความเช่ือมั่น 95% เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมากกว่า 2 
กลุ่มในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความแปรปรวนของประเภทผู้ร่วมเดินทางต่อการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ด้วย
ค่าสถิติ Levene’s Test  สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน  
 H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.64 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนก
ตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง 
 
การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

มาตรการด้านกายภาพ 2.654 2 391 0.720 Between Groups 2.745 2 1.372 4.324 0.014* 

Within Groups 124.101 391 0.317     
Total 126.845 393    

     Brown-Forsythe 
     Statistica df1 df2 Sig. 
มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย 

4.662 2 390 0.010 1.611 2 67.177 0.207 

  F-test 
     SS df MS F Sig. 

มาตรการด้านการส่ือสาร 0.593 2 390 0.553 Between Groups 0.276 2 0.138 0.305 0.738 

Within Groups 177.014 390 0.454   
Total 177.290 392    
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ตารางที่ 4.64  ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนก
ตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง (ต่อ) 
 
การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

Levene’s Test F-test 
Statistic df1 df2 Sig.  SS df MS F Sig. 

มาตรการการให้บริการ/ 
ให้ความช่วยเหลือ 

2.594 2 390 0.076 Between Groups 2.358 2 1.179 2.014 0.135 

Within Groups 228.278 390 0.585   
Total 230.636 392    

รวม 2.153 2 390 0.117 Between Groups 1.323 2 0.662 2.361 0.096 

Within Groups 109.296 390 0.280   
Total 110.619 392    

 
หมายเหตุ: 1) การแบ่งกลุ่มประเภทของผู้ร่วมเดินทางของกลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาทดสอบ ดังนี้ 
   1.1 เดินทางกับคนรับหรือคู่สมรส    จ านวน 24 คน 
   1.2 เดินทางกับญาติหรือคนในครอบครัว  จ านวน 107 คน 
   1.3 เดินทางกับเพื่อน     จ านวน 263 คน 
  2) * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  จากตารางท่ี 4.64 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประเภทของผู้
ร่วมเดินทาง  พบว่า  
  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ค่าความต่าง
ของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.117 ซึ่งมากกว่าค่า
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test  ในการ
ทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.096 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง มาตรการด้านกายภาพ โดยการวิเคราะห์
ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.720 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ F-
test  ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียว
จีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านกายภาพ แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความ
ปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ดังนั้นจึงต้องใช้ค่าสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.207 ซึ่งมีค่า
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วม
เดินทางแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการ
ป้องกัน/รักษาความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง มาตรการด้านการส่ือสาร โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.553 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงต้อง
ใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.738 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 
  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประเภทของผู้ร่วมเดินทาง มาตรการการให้บริการ/ให้ความ
ช่วยเหลือ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วยค่าสถิติ Levene’s Test พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.076 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น
จึงต้องใช้ค่าสถิติ F-test ในการทดสอบซึ่งพบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.135 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางแตกต่างกัน มีการ
รับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  จากผลการทดสอบข้างต้น พบว่า ผลการทดสอบ ค่าสถิติ F-test Test มาตรการ
ด้านกายภาพ มีค่า Sig.น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงต้องทดสอบหาค่าความแตกต่างในราย
คู่ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.65 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวเป็นรายคู่ระหว่าง มาตรการด้านกายภาพกับประเภทของผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ 
Fisher’s Least – Significant Different (LSD) 
 

มาตรการด้านกายภาพ (LSD) 

ประเภทของผู้ร่วม
เดินทาง 

x  คนรักหรือคู่
สมรส 

ญาติหรือคนใน
ครอบครัว 

เพื่อน 

คนรักหรือคู่สมรส 4.08  -0.374* 
(0.004) 

-0.295* 
(0.014) 

ญาติหรือคนใน
ครอบครัว 

4.45   0.078 
(0.226) 

เพื่อน 4.37    

 
หมายเหตุ: * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.65 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวเป็นรายคู่  พบว่า 
 มาตรการด้านกายภาพกับประเภทของผู้ร่วมเดินทาง โดยใช้ค่าสถิติ LSD พบว่ามี 2 คู่ ท่ีค่า 
Sig. ของผลการทดสอบมีค่าต่ ากว่า 0.05 ดังนี้ 

คู่ท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับคนรักหรือคู่สมรส กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับ
ญาติหรือคนในครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความ
ว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับคนรักหรือคู่สมรส มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวทีเ่ดินทางกับญาติหรือคนในครอบครัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.374 

คู่ท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับคนรักหรือคู่สมรส กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับเพื่อน 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับ
คนรักหรือคู่สมรส มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างจาก นักท่องเท่ียวที่
เดินทางกับเพื่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีผลต่างของค่าเฉล่ียเท่ากับ -0.295  
 สมมติฐานข้อที่ 4.4 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
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 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
 สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิ ติ Independent 
Samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
 
ตารางที่  4.66 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ ต่อการจัดการความปลอดภัยของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ 
 

ตัวแปรท่ี
ศึกษา 

ไม่เคย เคย 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 ̅ S.D  ̅ S.D F Sig. t df 
Sig.(2 
tailed) 

มาตรการด้าน
กายภาพ 

4.41 0.578 4.33 0.551 0.821 0.365 1.251 398 0.211 

มาตรการด้าน
การป้องกัน 

4.16 0.617 4.12 0.694 1.845 0.175 0.501 398 0.615 

มาตรการด้าน
การส่ือสาร 

4.16 0.648 4.18 0.707 0.669 0.414 -0.201 398 0.841 

มาตรการด้าน
การให้บริการ 

4.05 0.724 4.04 0.823 0.529 0.468 0.111 398 0.917 

รวม 4.19 0.511 4.17 0.556 0.416 0.520 0.461 398 0.644 
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หมายเหตุ :  1) ไม่เคย จ านวน 236 คน และเคย จ านวน 164 คน 
  2) 1 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) 
 
  จากตารางท่ี 4.66 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียว ของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ พบว่า 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ ในภาพรวม โดยการ
วิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.520 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  
ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.644 ซึ่ง
มากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ มาตรการด้านกายภาพ 
โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.365 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ 
t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.211 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการ
ด้านกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ มาตรการด้านการ
ป้องกัน/รักษาความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.175 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.615 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
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ท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย  ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ มาตรการด้านการส่ือสาร 
โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.414 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ 
t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.841 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการ
ด้านการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ มาตรการด้านการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.468 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.841 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 
   
 สมมติฐานข้อที่ 4.6 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการ
โปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง
กัน 
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียวต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกัน 
 H1 : นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียวต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว แตกต่างกัน 
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 สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้สถิ ติ Independent 
Samples t-test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้วิธี Levene’s Test ซึ่งมีสมมติฐานดังนี้ 
 H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.67 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการ
โปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว 
 

ตัวแปรท่ี
ศึกษา 

วางแผน
ล่วงหน้าท้ังหมด 

วางแผนล่วงหน้า
บางส่วน 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

 ̅ S.D  ̅ S.D F Sig. t df 
Sig.(2 
tailed) 

มาตรการด้าน
กายภาพ 

4.39 0.562 4.33 0.579 0.023 0.880 0.9681 398 0.334 

มาตรการด้าน 
การป้องกัน 

4.14 0.643 4.15 0.668 0.237 0.627 -0.2161 398 0.829 

มาตรการด้าน
การส่ือสาร 

4.16 0.677 4.19 0.661 0.081 0.775 -0.4621 398 0.644 

มาตรการด้าน
การให้บริการ 

4.04 0.756 4.06 0.793 0.248 0.619 -0.1501 398 0.881 

รวม 4.18 0.533 4.18 0.523 0.065 0.799 -0.0081 398 0.994 
  
หมายเหตุ :  1) วางแผนล่วงหน้าท้ังหมด จ านวน 290 คน  
     วางแผนล่วงหน้าบางส่วน จ านวน 110 คน 
  2) 1 ค่า t กรณีของค่าความแปรปรวนเท่ากัน (Equal variances assumed) 
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  จากตารางท่ี 4.67 ผลการทดสอบความแตกต่างของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผน
เตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว พบว่า 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว ในภาพรวม โดย
การวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.799 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ 
t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.994 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการ
โปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ไม่
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว มาตรการด้าน
กายภาพ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.880 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.334 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผน
เตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว มาตรการด้านกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว มาตรการด้าน
การป้องกัน/รักษาความปลอดภัย โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s 
Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.627 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.829 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
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ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย ไม่แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว มาตรการด้าน
การส่ือสาร โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.775 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.644 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีการวางแผน
เตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว มาตรการด้านการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ จ าแนกตามการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว  มาตรการด้าน
การให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยการวิเคราะห์ค่าความต่างของความแปรปรวนด้วย Levene’s 
Test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.619 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงใช้การทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยค่าสถิติ t-test  ในกรณีของ Equal variances assumed จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.881 ซึ่งมากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระท่ีมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ไม่แตกต่างกัน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
   

4.10 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 5  
 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีของ
นักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ  
 สามารถก าหนดสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้  
 H0 : การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความ
ภักดีของนักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
 H1 : การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดี
ของนักท่องเท่ียวประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
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 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเข้า 
(Enter selection) ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ Sig. มี
ค่าน้อยกว่า 0.05  
 
ตารางที่ 4.68 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 
 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 53.032 4 13.258 53.143 0.000* 
Residual 98.544 395 0.249   
Total 151.576 399    
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.68 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการท านายเชิงเส้นตรงได้ ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.69 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี (Constant) 2.172     

มาตรการด้านกายภาพ (X1) 0.117 0.51 0.107 2.286 0.023* 

มาตรการด้านการป้องกัน/
รักษาความปลอดภัย (X2) 

0.102 0.49 0.108 2.071 0.039* 

มาตรการด้านการส่ือสาร (X3) 0.026 0.84 0.028 0.309 0.758 

มาตรการด้านการให้บริการ/ 
ให้ความช่วยเหลือ (X4) 

0.366 0.75 0.455 4.879 0.000* 

R = 0.592        R2 = 0.343       S.E. = 0.499        
 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.67 พบว่า ตัวแปรท่ีสามารถท านายพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมาตรการด้านการให้บริการ/ให้
ความช่วยเหลือ (X4) มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย (X2) และมาตรการด้านกายภาพ 
(X1) โดยตัวแปรอิสระการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวร่วมกันท านายพฤติกรรม
ความภักดี (Y) ได้ร้อยละ 34.3 มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการท านาย (S.E.) เท่ากับ 0.499 
และสามารถเขียนสมการท านายในรูปแบบคะแนนดิบได้ ดังนี้  
   
 Y = 2.172 + 0.366 X4 + 0.102 X2 + 0.117 X1 

 

 ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้  
 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระ (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียวมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ (X4) มาตรการด้านการป้องกัน/รักษา
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ความปลอดภัย (X2) และมาตรการด้านกายภาพ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.366 , 0.102 
และ 0.117 ตามล าดับ หมายความว่า การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ (X4) มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย (X2) และมาตรการ
ด้านกายภาพ (X1) เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมความภักดี (Y) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 พฤติกรรมความภักดี (Y) มีค่าอยู่ ท่ีระดับ 2.172 หน่วย หากนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมาตรการด้านการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ (X4) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบ
อิสระมีพฤติกรรมความภักดี (Y) เพิ่มข้ึน 0.366 หน่วย  
 พฤติกรรมความภักดี (Y) มีค่าอยู่ ท่ีระดับ 2.172 หน่วย หากนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมาตรการด้านการ
ป้องกัน/รักษาความปลอดภัย (X2) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระมีพฤติกรรมความภักดี (Y) เพิ่มข้ึน 0.102 หน่วย  
 พฤติกรรมความภักดี (Y) มีค่าอยู่ ท่ีระดับ 2.172 หน่วย หากนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมาตรการด้านกายภาพ 
(X1) เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีพฤติกรรมความภักดี 
(Y) เพิ่มข้ึน 0.117 หน่วย 
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4.11 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
ตารางที่ 4.70 สรุปผลสมมติฐานการวิจัยท่ี 1 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

ในภาพรวม 
ด้าน 

อาชญากรรม 
ด้าน 

อุบัติเหตุ 
ด้าน 

สาธารณสุข 
ด้าน 

ภัยธรรมชาติ 

ด้าน 
การก่อ 
การร้าย 

1.1 เพศ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
1.2 อายุ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
1.3 ภูมิล าเนา ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
1.4 สถานภาพ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
1.5 การศึกษา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
1.6 อาชีพ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
1.7 รายได้ 
ต่อเดือน 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

 
ตารางที่ 4.71 สรุปผลสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

ในภาพรวม 
มาตรการด้าน 

กายภาพ 
มาตรการด้าน
การป้องกัน 

มาตรการด้าน
การสื่อสาร 

มาตรการด้าน
การให้บริการ 

2.1 เพศ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
2.2 อายุ ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
2.3 ภูมิล าเนา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
2.4 สถานภาพ แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
2.5 การศึกษา ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
2.6 อาชีพ แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 
2.7 รายได้ต่อเดือน แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.72 สรุปผลสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมี
พฤติกรรมการเดินทางต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน 
 

พฤติกรรมการ
เดินทาง 

ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

ในภาพรวม 
ด้าน 

อาชญากรรม 
ด้าน 

อุบัติเหตุ 
ด้าน 

สาธารณสุข 
ด้าน 

ภัยธรรมชาติ 

ด้านการ 
ก่อการ
ร้าย 

3.1 วัตถุประสงค์ใน
การเดินทาง 

ไม่ทดสอบสมมติฐาน 

3.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
เดินทาง 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

3.3 ประเภทของผู้
ร่วมเดินทาง 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

3.4 ประสบการณ์ใน
การท่องเท่ียว
ต่างประเทศ 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

3.5 ประสบการณ์
มาเท่ียวกรุงเทพฯ 

ไม่ทดสอบสมมติฐาน 

3.6 การวางแผน
เตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียว 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.73 สรุปผลสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมี
พฤติกรรมการเดินทางต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยท่ีแตกต่างกัน 
 

พฤติกรรมการเดินทาง 
การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

ในภาพรวม 
มาตรการด้าน

กายภาพ 
มาตรการด้าน
การป้องกัน 

มาตรการด้าน
การสื่อสาร 

มาตรการด้าน
การให้บริการ 

4.1 วัตถุประสงค์ใน
การเดินทาง 

ไม่ทดสอบสมมติฐาน 

4.2 จ านวนผู้เข้าร่วม
เดินทาง 

แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

4.3 ประเภทของผู้
ร่วมเดินทาง 

ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

4.4 ประสบการณ์ใน
การท่องเท่ียว
ต่างประเทศ 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

4.5 ประสบการณ์มา
เท่ียวกรุงเทพฯ 

ไม่ทดสอบสมมติฐาน 

4.6 การวางแผน
เตรียมการโปรแกรม
เดินทางท่องเท่ียว 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.74 สรุปผลสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีน

ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 

มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ มีอิทธิพล 

มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย มีอิทธิพล 

มาตรการด้านกายภาพ มีอิทธิพล 

มาตรการด้านการส่ือสาร ไม่มีอิทธิพล 

 
 



บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และ
พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเดินทาง และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมความภักดีในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานครเป็นกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 
จ านวน 400 คน และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
  

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81 อายุระหว่าง 18 – 26 ปี จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 
68 ภูมิล าเนาจากภาคตะวันออกของจีน จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 สถานภาพโสด จ านวน 
277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88 เป็น
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 CNY 
จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3  
  
 5.1.2 พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระใน
กรุงเทพมหานคร 
  วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน จ านวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 99 มีผู้
ร่วมเดินทาง 3 – 5 คน จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59 เดินทางกับเพื่อน จ านวน 263 คน คิด
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เป็นร้อยละ 65.8 ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 
59 ไม่เคยมีประสบการณ์มาเท่ียวกรุงเทพมหานคร จ านวน 382 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 และมีการ
วางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวล่วงหน้าท้ังหมด จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5  
 
 5.1.3 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระใน
กรุงเทพมหานคร 
  จากการศึกษาภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ความรู้สึกก่อนเดินทางมาท่องเท่ียว ในภาพรวม พบว่า 
มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านภัยธรรมชาติและด้านการก่อการร้ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณสุข 
และด้านอาชญากรรมอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
 5.1.4 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบ
อิสระในกรุงเทพมหานคร 
  จากการ ศึกษาการรั บรู้ ต่ อการ จัดการความปลอดภัย ในการ ท่อง เ ท่ีย ว
กรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า มี
การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการส่ือสาร  มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความ
ปลอดภัย และมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ตามล าดับ  
  
 5.1.5 พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
  จากการศึกษาพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายข้อย่อย พบว่า มีนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระมีพฤติกรรมความภักดีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ัง 5 ข้อย่อย ได้แก่ ฉันจะกลับมา
เท่ียวกรุงเทพมหานครอีกแน่นอน ฉันจะแนะน าบอกต่อคนอื่นให้มาเท่ียวกรุงเทพมหานคร ฉันยินดีท่ี
จะแบ่งปันเล่าความรู้สึกปลอดภัยในระหว่างการท่องเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานครให้กับบุคคลอื่น  เมื่อนึก
ถึงเมืองท่ีปลอดภัยในอาเซียนฉันนึกถึงกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแรกท่ีจะมาอีก และฉันยินดีท่ีจะ
ปกป้องภาพลักษณ์ความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครหากมีใครกล่าวถึงในเชิงลบ ตามล าดับ 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา 
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
ในภาพรวมของทุกด้าน ได้แก่ ด้านอาชญากรรรม ด้านอุบัติเหตุ ด้านสาธารณสุข ด้านภัยธรรมชาติ 
และด้านก่อการร้าย ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หากพิจารณารายด้าน พบว่า 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวด้านอาชญากรรมและด้านอุบัติเหตุท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวที่มีภูมิล าเนาจากภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกมีระดับภาพลักษณ์ด้านอาชญากรรม มากกว่า ภาคใต้ตามล าดับ 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวด้านสาธารณสุขท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย
นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 5,001 – 8,000 CNY และ < 5,000 CNY มีระดับภาพลักษณ์ น้อยกว่า 
นักท่องเท่ียวที่มีรายได้ > 10,000 CNY ตามล าดับ 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา  
และการศึกษา ต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ในภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ อาชีพ 
และรายได้ ต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ในภาพรวม แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีภูมิล าเนาต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมาตรการด้านการส่ือสาร ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวที่มีภูมิล าเนาจากภาคตะวันออกมีระดับการรับรู้ มากกว่า นักท่องเท่ียวท่ี
มีภูมิล าเนาจากภาคใต้ และนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาจากภาคใต้มีระดับ การรับรู้  น้อยกว่า  
นักท่องเท่ียวที่มีภูมิล าเนาจากภาคเหนือ 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวในภาพรวม มาตรการด้านการส่ือสาร และมาตรการด้านการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวท่ี
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สมรสมีบุตรอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี สมรสไม่มีบุตร และโสด มีระดับการรับรู้ มากกว่า 
นักท่องเท่ียวที่สมรสมีบุตรอายุ มากกว่า 18 ปี ตามล าดับ 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีอาชีพต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยในการท่องเท่ียวในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการ
ป้องกัน/รักษาความปลอดภัย และมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ท่ีแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษามีระดับการรับรู้ น้อยกว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน  และมากกว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และนักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระมี
ระดับการรับรู้ น้อยกว่า นักท่องเท่ียวที่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ มาตรการด้านกายภาพ 
มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย มาตรการด้านการส่ือสาร และมาตรการด้านการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยในภาพรวม
นักท่องเท่ียวที่มีรายได้  < 5,000 CNY มีระดับการรับรู้น้อยกว่า นักท่องเท่ียวที่มีรายได้นักท่องเท่ียวท่ี
มีรายได้ 10,000 CNY  และ 5,001 – 8,000 CNY ตามล าดับ และนักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ 5,001 – 
8,000 CNY และ 8,001 – 10,000 CNY มีระดับการรับรู้ มากกว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ > 10,000 
CNY ตามล าดับ 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการ
เดินทางต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน 
จ านวน 396 คน ผลการตอบแบบสอบถามมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเดียวเท่านั้น จึงไม่ทดสอบ
สมมติฐาน  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีเคยมีประสบการณ์มาเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 382 คน ผลการตอบแบบสอบถามมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเดียวเท่านั้น จึงไม่ทดสอบ
สมมติฐาน  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการเดินทาง ได้แก่ จ านวนผู้ร่วม
เดินทาง ประเภทของผู้ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ และการวางแผน
เตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียว ต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน หากพิจารณารายด้าน พบว่า 
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 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางต่างกันมี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวด้านสาธารณสุข แตกต่างกัน โดยนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
กับญาติหรือคนในครอบครัวมีระดับภาพลักษณ์ มากกว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางกับเพื่อน และ
นักท่องเท่ียวที่มีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวด้านสาธารณสุข แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 4 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการ
เดินทางต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการเดินทาง ได้แก่ ประเภทของผู้
ร่วมเดินทาง ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ และการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทาง
ท่องเท่ียว ต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มีการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว ในภาพรวม และในมาตรการด้านกายภาพ ท่ีแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง 1 – 2 คน และ 3 – 
5 คน มีระดับการรับรู้ท่ี น้อยกว่า นักท่องเท่ียวที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทาง > 5 คน ตามล าดับ 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประเภทของผู้ร่วมเดินทางต่างกัน มีการรับรู้
ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวในมาตรการด้านกายภาพ ท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักท่องเท่ียวท่ีประเภทของผู้ร่วมเดินทางเป็นคนรัก/คู่สมรส มี
ระดับการรับรู้ น้อยกว่า นักท่องเท่ียวท่ีประเภทของผู้ร่วมเดินทางเป็นญาติ/คนในครอบครัว และ
เพื่อน ตามล าดับ 
  
 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความ
ช่วยเหลือ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย และมาตรการด้านกายภาพ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ตามล าดับ 
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5.2 การอภิปรายผล  
 
 ผลการศึกษาภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และ
พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร อภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
 
 5.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระ 
 นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานครจากการศึกษาครั้งนี้ 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง อายุ 18 – 26 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/
นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5 ,000 CNY สอดคล้องกับผลการศึกษา Rise of the 
Chinese Independent Traveler ของ Vincent Trivett and Skift Staff ท่ีพบว่านักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีการเดินทางออกนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนมากมีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี (Skift staff, 2013) และจากข้อมูลการศึกษา The Chinese Tourist Boom 
พบว่านักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางออกนอกประเทศ จ านวน 2 ใน 3 เป็นกลุ่มท่ีมีอายุ 15 – 35 ปี และ
ยังพบว่า มีนักศึกษาชาวจีนอีกกว่า 74 ล้านคนในมหาวิทยาลัยของจีน ท่ีมีแนวโน้มเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศท้ังในช่วงท่ีก าลังศึกษาและหลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย (Goldman, 2015) และ
ยังมีการศึกษาท่ีพบว่าการบริโภคใช้จ่ายของคนจีนท่ีเกิดหลังยุค 1980 และ 1990 ในปี 2016 มีมาก
ถึงร้อยละ 66 และส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับการใช้ชีวิต การเดินทางท่องเท่ียว มีพฤติกรรมยินดีท่ีจะจ่าย
ถึงแม้ไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นและเป็นช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม (Federico, 2017) นอกจากนี้งานวิจัยครั้งนี้
ยังพบว่านักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีภูมิล าเนามาจากภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลศึกษาในโครงการศึกษาตลาดนักท่องเท่ียวศักยภาพสูงจีน อินเดีย และรัสเซีย ท่ี
พบว่าภาคตะวันออกตามแนวชายฝ่ังทะเลจีนตะวันออก เป็นแหล่งท่ีอยู่ของนักท่องเท่ียวจีน ท่ีมีการ
ท่องเท่ียวต่างประเทศถึง 5.44 ล้าน และยังเป็นท่ีต้ังของเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น เซี่ยงไฮ้ หาง
โจว เป็นต้น (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2558) แสดงให้เห็นว่าการท่ีคนจีนมีฐานะท่ีดีขึ้นท่ีเป็น
ปัจจัยตัวแปรส าคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว (เทพรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ และโอภาส 
เหลืองดาวเรือง, 2556)  
 
 5.2.2 พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระ 
 จากงานวิ จัยนี้พบว่ า  นั ก ท่อง เ ท่ียว จีนประ เภทท่อง เ ท่ียวแบบอิสระเ ดินทางมา
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อน มีผู้ร่วมเดินทาง 3 – 5 คน 
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เดินทางกับเพื่อน ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวต่างประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
และมีการวางแผนเตรียมการโปรแกรมเดินทางท่องเท่ียวล่วงหน้าท้ังหมด สอดคล้องกับการศึกษาการ
เพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางด้วยตนเอง พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะมีการค้นหา
และศึกษาข้อมูลล่วงหน้าถึงส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการหรือการป้องกัน นักท่องเท่ียวจึง
จะมีความอุ่นใจในการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีตนเองไม่คุ้นเคย (Allen, 2016) และไม่ต้องการมีความ
เส่ียงสูงในการเดินทางท่องเท่ียว (Parr, 1989) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคนหนุ่ม
สาวท่ีเกิดหลังปี 1990 (อายุน้อยกว่า 27 ปี) ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มท่ีมีความปัจเจกอย่างแท้จริง เป็น
กลุ่มท่ีเกิดมาในยุคของการใช้อินเทอร์เน็ตและการขยายตัวของสังคมเมืองในจีน พฤติกรรมของคน
กลุ่มนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเอง ชอบแสวงหาประสบการณ์ และรักการใช้ชีวิตมากกว่าเมื่อเทียบกับ
คนรุ่นก่อนหน้า ยุคท่ีคนให้ความส าคัญกับการหาความสุขใส่ตัว กังวลกับการเอาตัวรอดน้อยลง เป็น
กลุ่มท่ียังไม่มีความกดดันทางการเงิน และเกือบท้ังหมดเป็นลูกคนเดียว  (ยุทธพงศ์ เอกปฐมศักด์ิ , 
2555) จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ลักษณะเฉพาะของคนจีนท่ีเกิดหลังยุค 1990 และจากผลการศึกษายังแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ
เติบโตของตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวอีกด้วย 
 
 5.2.3 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยว
แบบอิสระ 
 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยก่อนเดินทางมาเท่ียวกรุงเทพมหานครครั้งนี้ของนักท่องเท่ียวจีน
ประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของสีตลา เขมะ
ภาตะพันธ์และโมไนยพล รณเวช (2558) ท่ีได้ศึกษาการเปิดรับส่ือและการรับรู้ภาพลักษณ์เกี่ยวกับ
การท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีพบว่านักท่องเท่ียวชาวจีนเห็นว่าการท่องเท่ียว
ของประเทศไทยมีความคุ้มค่า มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีดี คนไทยมีความเป็นมิตร อีกท้ังมีสินค้า
และบริการท่ีดี และท่ีส าคัญประเทศไทยเป็นจุดหมายท่ีมีความปลอดภัย ซึ่งภาพลักษณ์ของเมือง
ท่องเท่ียวเป็นปัจจัยท่ีต้องค านึงถึงอันดับแรกๆ ท่ีกระตุ้นความสนใจของนักท่องเท่ียว (Cooper, 
Fletcher, Gilbert, & Wanhill, 1993) โดยข้อมูลรายด้านของภาพลักษณ์ความปลอดภัย พบว่า 
  5.2.3.1 ด้านภัยธรรมชาติ นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีภาพลักษณ์
ความปลอดภัยในระดับมากท่ีสุดในภาพรวมและรายข้อย่อย ได้แก่ การเกิดวาตภัยในกรุงเทพฯ การ
เกิดพายุหมุนเขตร้อนและฝนคะนองในกรุงเทพฯ การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ และการ
เกิดอุทกภัยในกรุงเทพฯ ตามล าดับ ท าให้สรุปได้ว่านักท่องเท่ียวจีนไม่มีความกังวลในด้านภัย
ธรรมชาติของกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจุดท่ีต้ังภูมิศาสตร์ท่ีมี
การเกิดพายุไต้ฝุ่นบ่อยครั้ง และมีความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นได้ตลอดท้ังปีในบริเวณชายฝ่ังทางใต้และ
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ตะวันออก และการประสบกับอุทกภัยน้ าท่วมอย่างรุนแรง แผ่นดินไหว ภัยแล้ง และแผ่นดินยุบตัวใน
หลายพื้นท่ีของประเทศ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติท่ีมีความถ่ีและความรุนแรงกว่าประเทศไทย  
  5.2.3.2 ด้านการก่อการร้ายนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมี
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครด้านการก่อการร้าย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่า การลอบวางระเบิดของกลุ่มผู้ก่อการร้าย  การบุกยึด
ระบบการขนส่งของกลุ่มผู้ก่อการร้าย การปล้นยึดยานโดยสารสาธารณะของกลุ่มผู้ก่อการร้าย อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด การท าลายระบบสาธารณูปโภคหลักของกลุ่มผู้ก่อการร้าย เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบส่ง
น้ า เป็นต้น อยู่ในระดับมาก 
  5.2.3.3 ด้านอุบัติเหตุ นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีภาพลักษณ์
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครด้านอุบัติเหตุ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อย่อยพบว่า อุบัติเหตุจากการเดินทางโดยทางอากาศ อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
อุบัติเหตุในโรงแรมหรือท่ีพักอาศัย อุบัติเหตุจากกิจกรรมการท่องเท่ียว อุบัติเหตุจากการเดินเท้าใน
พื้นท่ีสาธารณะ และอุบัติเหตุจากโดยสารขนส่งสาธารณะทางบก อยู่ในระดับมากตามล าดับ จากผล
การศึกษาจะเห็นได้ว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความรู้สึกปลอดภัยในประเด็นการเกิดอุบัติเหตุจาก
โดยสารขนส่งสาธารณะทางบกค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด อาจเป็นเพราะการได้รับข้อมูลข่าวสารในด้านการเกิด
คดีอุบัติเหตุจราจรทางบกของประเทศไทย ท่ีมีปรากฏเป็นข้อมูลทางสถิติใน ปี 2559 พบว่าประเทศ
ไทยมีรายงานอุบัติเหตุจราจร 84,545 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 8,409 ราย บาดเจ็บสาหัส 1,925 ราย 
บาดเจ็บเล็กน้อย 5,558 ราย ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 18.84 (ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ, 2560) อาจเป็นผลเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารก่อนเดินทางมาเท่ียว
กรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าว  
  5.2.3.4 ด้านสาธารณสุข นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีภาพลักษณ์
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อย่อยพบว่า การได้รับมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร และการติดเช้ือโรคระบาด
ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ความสกปรก การสัมผัสหรือติดเช้ือโรคจากอาหารและ
เครื่องด่ืม ความสกปรก การสัมผัสหรือติดเช้ือโรคจากพื้นท่ีสาธารณะ เช่น พาหนะสาธารณะ ห้องน้ า
สาธารณะ เป็นต้น อยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่านักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยใน
ประเด็นข้อความสกปรก การสัมผัสหรือติดเช้ือโรคจากพื้นท่ีสาธารณะ เช่น พาหนะสาธารณะ ห้องน้ า
สาธารณะ เป็นต้น อยู่ในค่าเฉล่ียท่ีต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Barker and Page (2002) ท่ี
แหล่งท่องเท่ียวควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นท่ีสาธารณะ ให้ได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อให้เกิด
ความสะอาดปลอดเช้ือจะให้ความรู้สึกท่ีปลอดภัย ซึ่งเป็นประเด็นท่ีองค์การการท่องเท่ียวโลกแห่ง
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สหประชาชาติ (UNWTO) ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของความสะอาดในโรงแรมท่ีพักและส่ิง
อ านวยความสะดวกสาธารณะ  (UNWTO, 2017 : Tasci and Boylu, 2010) 
  5.2.3.5 ด้านอาชญากรรม นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีภาพลักษณ์
ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครด้านอาชญากรรม ในภาพรวมและรายข้อย่อย อยู่ใน
ระดับมากท้ัง 6 ข้อย่อย ได้แก่ การถูกหลอกให้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การถูกประทุษร้าย
ร่างกายและชีวิตในระหว่างการท่องเท่ียว การใช้บริการแรงงานท่ีผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ การถูกนายหน้าหลอกพาไปซื้อสินค้าท่ีมีราคาสูงเกินจริง การถูกโจรกรรมทรัพย์สินระหว่างการ
ท่องเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานคร และการถูกหลอกให้ซื้อสินค้าท่ีผิดกฎหมายและของปลอมท่ี
กรุงเทพมหานคร  
  จากผลการวิจัย พบว่าภาพลักษณ์ด้านอาชญากรรมมีค่าเฉล่ียต่ าสุด อาจตีความได้ว่า
นักท่องเท่ียวมีความรู้สึกท่ีไม่ปลอดภัยมากนักเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับการศึกษาการรับรู้
เกี่ยวกับอาชญากรรมและความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อการกลับมาท่องเท่ียวซ้ า
และการแนะน าแหล่งท่องเท่ียว และงานวิจัยเรื่อง Foreign Tourists’ Perception Towards 
personal safety and potential crime while visiting Bangkok ท่ีพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
วิตกกังวลด้านอาชญากรรมโดยเฉพาะการโจรกรรมทรัพย์สิน (ไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล, 2556 : 
Batra, 2008) 
 
 5.2.4 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบ
อิสระ 
  จากการ ศึกษาการรั บรู้ ต่ อการ จัดการความปลอดภัย ในการ ท่อง เ ท่ีย ว
กรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า มี
การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ มาตรการด้านกายภาพ มาตรการด้านการส่ือสาร มาตรการด้านการป้องกัน/รั กษาความ
ปลอดภัย และมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ โดยอธิบายเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
  5.2.4.1 มาตรการด้านกายภาพ 
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมาตรการด้านกายภาพ ในภาพรวมและรายข้อย่อย อยู่ในระดับมาก
ท้ัง 5 ข้อย่อย ได้แก่ พื้นท่ีสาธารณะมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะมากเพียงพอ ทางเท้าเป็น
ระเบียบเรียบร้อยปราศจากส่ิงกีดขวางและจุดเส่ียงต่อการหกล้ม จุดข้ามถนนมีความปลอดภัยจาก
การถูกชน เวลากลางคืนมีแสงสว่างเพียงพอ และเส้นทางสัญจรปราศจากมุมอับท่ีน่ากลัว จากการท่ี
นักท่องเท่ียวมีการรับรู้ในการจัดเส้นทางสัญจรปราศจากมุมอับท่ีน่ากลัวอยู่ในค่าเฉล่ียต่ าสุด อาจ
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เนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพท่ีมาจากการออกแบบหรือจัดอาคารหรือสถานท่ีในบางพื้นท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ในลักษณะท่ีไม่มีไฟส่องสว่าง หรือมีพุ่มไม้ หรือทางเดินมืด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Kihl, et al. (2005: 63) ท่ีในพื้นท่ีลักษณะดังกล่าวมีส่วนเอื้อให้เกิดอาชญากรรมได้มากขึ้น (อ้าง
ถึงใน ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ, 2558) 
  5.2.4.2 มาตรการด้านการส่ือสาร 
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมาตรการด้านการส่ือสาร ในภาพรวมและรายข้อย่อย อยู่ในระดับ
มากท้ัง 5 ข้อย่อย ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ส่ิงท่ีควรท า/ไม่ควรท าให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติอย่าง
ท่ัวถึง มีป้ายหรือสัญญาณเตือนภัยครอบคลุมจุดเส่ียงของพื้นท่ี  เมื่อเกิดเหตุท่านสามารถแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์ได้ทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถส่ือสารกับคนในพื้นท่ีด้วยภาษาต่างประเทศ
เพื่อขอความช่วยเหลือได้ และมีป้ายค าเตือนด้านความปลอดภัยเป็นภาษาจีนมากเพียงพอ 
  5.2.4.3 มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย  
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมาตรการการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย ในภาพรวมและรายข้อ
ย่อย อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ข้อย่อย ได้แก่ ร้านอาหารมีความสะอาดและปลอดภัยจากเช้ือโรค มี
เจ้าหน้าท่ีต ารวจรักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทา
ภัยจากการโดยสารพาหนะสาธารณะ (เช่น เข็มขัดนิรภัย หมวกกันน็อก) อย่างเพียงพอ และมีกล้อง
วงจรปิดในจุดเส่ียงอย่างเพียงพอ  
  5.2.4.4 มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว  
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย
ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมาตรการด้านการการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือนักท่องเท่ียว ใน
ภาพรวมและรายข้อย่อย อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ข้อย่อย ได้แก่ มีจุดรับแจ้งเหตุส าหรับนักท่องเท่ียว
ต่างชาติอย่างเพียงพอ บริการอ านวยความยุติธรรมแบบเร่งด่วนเฉพาะส าหรับนักท่องเท่ียว (ศาล
แผนกคดีท่องเท่ียว) ท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น  มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
เยียวยานักท่องเท่ียวที่ประสบภัยโดยเฉพาะ และสายด่วน 1155 เข้าถึงได้ง่าย จากผลการศึกษาพบว่า
ในประเด็นข้อย่อยผลปรากฏในข้อการรับรู้ถึงการมีสายด่วน 1155 ท่ีเข้าถึงง่ายมีการรับรู้ในค่าเฉล่ียท่ี
ต่ าสุด ซึ่งอาจเป็นประเด็นท่ีนักท่องเท่ียวค านึงถึงเป็นล าดับแรก ๆ เนื่องมาจากนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติมีความต้องการได้รับการช่วยเหลือมากกว่าคนในพื้นท่ี และข้อจ ากัดของการส่ือสารและ
ความไม่คุ้นเคยกับท้องถิ่นหรือแหล่งท่องเท่ียวนั้น สถานการณ์ฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะมีการ
ป้องกัน การมีหมายเลขฉุกเฉินท่ีสามารถติดต่อได้ทันทีในห้องพัก รถเช่า ระบุในแผ่นพับการท่องเท่ียว 
เป็นการให้บริการช่วยเหลือเพื่อการเข้าถึงความสะดวกและรู้สึกปลอดภัย (WTO, 1996)  
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  จากผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลืออยู่ในค่าเฉล่ียต่ าสุด แสดงให้เห็นว่า การท่ีนักท่องเท่ียวได้รับการบริการ
หรือได้รับความช่วยเหลือในขณะท่องเท่ียวเป็นกระบวนการสัมผัสท่ีได้รับจากภายนอก หลังจากท่ี
ได้รับการกระตุ้นความรู้สึก และประกอบกับการตีความและจากความเข้าใจของแต่ละบุคคลย่อม
ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ (Bentleyและคณะ, 2004)   
 
 5.2.5 พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระ 
  จากการศึกษาพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ
ในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายข้อย่อย พบว่า มีนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระมีพฤติกรรมความภักดีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ัง 5 ข้อย่อย ได้แก่ ฉันจะกลับมา
เท่ียวกรุงเทพมหานครอีกแน่นอน ฉันจะแนะน าบอกต่อคนอื่นให้มาเท่ียวกรุงเทพมหานคร ฉันยินดีท่ี
จะแบ่งปันเล่าความรู้สึกปลอดภัยในระหว่างการท่องเท่ียวท่ีกรุงเทพมหานครให้กับบุคคลอื่น เมื่อนึก
ถึงเมืองท่ีปลอดภัยในอาเซียนฉันนึกถึงกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแรกที่จะมาอีก แ ล ะ ฉั น ยิ น ดี ท่ี จ ะ
ปกป้องภาพลักษณ์ความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครหากมีใครกล่าวถึงในเชิงลบ 
 
 นอกจากนี้ยังมีประเด็นส าคัญท่ีสามารถอภิปรายตามผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้ 
 
 5.2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน  
  โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดังนี้ 
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ภูมิล าเนา สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการ
ท่องเท่ียวในภาพรวมของทุกด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในปัจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นไปได้ว่าค่านิยม  ทัศนคติ แนวคิด และความต้องการของ
นักท่องเท่ียวจะไม่ได้แตกต่างตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเลิศพร ภาระสกุล 
(2558) ท่ีแนวโน้มในอนาคตปัจจัยส่วนบุคคลจะไม่ใช่ตัวก าหนดรูปแบบการเดินทางอีกต่อไป ซึ่งอาจ
ส่งผลใหน้ักท่องเท่ียวจีนกลุ่มนี้มีมุมมองภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวที่ไม่แตกต่างกัน 
  แต่หากพิจารณารายด้าน พบว่านักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ี
ภูมิล าเนาต่างกันมีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวด้านอาชญากรรมและด้านอุบัติเหตุท่ี
แตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบรายคู่จะเห็นได้ว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาจากภาคใต้มีระดับ
ภาพ ลักษณ์คว ามปลอดภั ย ท่ีน้ อยกว่ าภู มิ ล า เน าจากภาคกลาง  ภาคตะวัน ออก  ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ท้ังในด้านอาชญากรรมและอุบัติเหตุ เนื่องจากภาคใต้เป็นท่ีต้ัง
ของเมืองใหญ่ เช่น นครกวางโจวท่ีเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด และนครเซินเจ้ินเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งจากการศึกษาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2558) พบว่าเป็นเมืองดังกล่าว
เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีมีนักท่องเท่ียวศักยภาพสูงเป็นจ านวนมากถึง 1.99 ล้านคน และนักท่องเท่ียวกลุ่ม
นี้ยังมองภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวของไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ า สอดคล้องกับแนวคิด
ประเด็นสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีรวมถึงภูมิล าเนา แหล่งท่ีมา สถานภาพทางสังคม และท่ีต้ัง
ของเมืองท่ีเป็นเศรษฐกิจ (Barkerและคณะ, 2002) ส่งผลต่อการรับสาร ส่งสาร เพราะแต่ละบุคคลจะ
มีวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม และการค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน  (การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย, 2555 : Selby and Morgan, 1996) จึงอาจส่งผลให้นักท่องเท่ียวที่มีภูมิล าเนาทางตอน
ใต้จึงมีภาพลักษณ์ความปลอดภัยอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าภูมิภาคอื่น ๆ  
 
 5.2.7 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  
  โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดังนี้  
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้ต่อการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ มาตรการด้านการส่ือสาร และ
มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ท่ีแตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบรายคู่จะเห็นได้ว่า 
นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรสมีบุตรอายุมากกว่า 18 ปี มีระดับการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยท่ีน้อยกว่าสถานภาพโสด สมรสไม่มีบุตร และสมรสมีบุตรอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี ท้ัง
ในภาพรวม มาตรการด้านการส่ือสาร และมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มนักท่องเท่ียวที่มีบุตรอายุมากกว่า 18 ปี เป็นกลุ่มคนจีนท่ีเกิดในยุค 1970 ท่ีส่วนใหญ่
มีพฤติกรรมไม่ชอบการเปล่ียนแปลง ส่ือการรับข้อมูลยังคงเลือกโทรทัศน์เป็นอันดับแรก อีกท้ังด้วย
สถานภาพที่สมรสและมีบุตรแล้ว บวกกับภูมิหลังในช่วงยุคของการเกิดมาเป็นช่วงท่ีประเทศจีนยากจน 
คนกลุ่มนี้มักจะให้ความส าคัญกับครอบครัวเป็นหลัก มีภาระท่ีต้องเล้ียงดูลูก การใช้จ่ายเพื่อความจ า
เป็นมากกว่ากิจกรรมความบันเทิง จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อมีการใช้จ่ายกับกิจกรรมการท่องเท่ียวจึงเกิด
ความคาดหวังกับการให้บริการในแหล่งท่องเท่ียวนั้นท่ีสูงกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ท่ีมาจากท้ังภายนอกและภายใน ได้แก่ ความคาดหวัง ความสนใจ และ
อารมณ์ความคิด (นิตยา สุภาภรณ์, 2552 ; Quinn, 1985)  
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีการรับรู้ต่อ
การจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ได้แก่ มาตรการด้าน
กายภาพ มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย มาตรการด้านการส่ือสาร และมาตรการ
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ด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ท่ีแตกต่างกัน จากการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
รายได้ 5,001 – 8,000 CNY มีระดับการรับรู้ มากกว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มอื่น ๆ อาจเนื่องมาจาก 
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ชาวจีนมีฐานะและรายได้ท่ีสูงขึ้นเป็นเท่าตัว แต่ยังประสบกับปัญหาความไม่
เท่าเทียมทางรายได้อยู่ในระดับสูง จะเห็นได้จาก ดัชนี Gini Coefficient ของจีน ในปี 2016 อยู่ใน 
0.465 คะแนน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจาก ปี 2015 เท่ากับ 0.462 คะแนน โดยท่ีหากมีค่าดัชนียิ่งเพิ่มใกล้
ดัชนีเท่ากับหนึ่งคะแนนมากขึ้น จะหมายถึงการท่ีมีความไม่เท่าเทียมทางรายได้ ยิ่งสูงขึ้น (The 
Statistics Portal, 2016) ซึ่งในปัจจุบันชาวจีนท่ีอยู่ในเมืองและมณฑลท่ีต้ังอยู่ริมชายฝ่ังทะเลด้าน
ตะวันออกของจีนมีรายได้ท่ีสูงกว่าชาวจีนท่ีอยู่ภูมิภาคอื่น ๆ ส่งผลให้ประชาชนท่ีมีรายได้ต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคใช้จ่ายท่ีแตกต่างท้ังในด้านรสนิยมและก าลังซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ กล่าวคือความต้องการและคุณค่าส่ิงท่ีได้รับรู้ ซึ่งจะถูกก าหนดโดย
ความต้องการและคุณค่าส่วนตัวของบุคคล เพื่อเป็นการตีความในส่ิงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะรับรู้  จึงท า
ให้นักท่องเท่ียวที่มีรายได้ต่างกันมีระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยท่ีแตกต่างกัน 
 
 5.2.8 พฤติกรรมการเดินทางที่ต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน  
  โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดังนี้ 
  จากผลการศึกษา นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีพฤติกรรมการ
เดินทางท่ีต่างกัน มีภาพลักษณ์ความปลอดภัยในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน หากพิจารณารายด้าน พบว่า 
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียว
ต่างประเทศต่างกันมีภาพลักษณ์ความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข ท่ีแตกต่างกัน เนื่องจากนักท่องเท่ียว
ไม่เคยเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศมาก่อน ครั้งนี้จึงเป็นครั้งแรกท่ี ได้รับประสบการณ์จากการ
ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีไม่คุ้นเคย อาจให้ความรู้สึกท่ีพิเศษแปลกใหม่ แต่ขณะเดียวกันท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยได้เช่นกัน (Tasci and Boylu, 2010) ความตระหนักใน
ความปลอดภัยเกิดจากการเคยมีประสบการณ์การท่องเท่ียวต่างประเทศด้วยส่วนหนึ่ง  (Barker & 
Page, 2002)   
 
 5.2.9 พฤติกรรมการเดินทางที่ต่างกัน มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  
  โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดังนี้ 
  นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่ีต่างกันมีการ
รับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกัน ในภาพรวมและมาตรการด้าน
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กายภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Reisinger and Mavondo (2006) ; Lepp and Gibson (2003) 
กล่าวว่าจ านวนของบุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว เป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับ
ความเส่ียงในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว (อ้างถึงในไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล, 2556) 
 
 5.2.10 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีของ
นักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร  
  โดยผลการทดสอบสมมติฐานสามารถแสดงได้ดังนี้ 
  การรับรู้ ต่อการจัดการความปลอดภัย ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมากท่ีสุด คือ มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความ
ช่วยเหลือ ซึ่งการท่ีนักท่องเท่ียวมีความภักดีมีความต้องการท่ีจะกลับมาเท่ียวซ้ าอีก เกิดจากการรับรู้
คุณค่าและความพึงพอใจในคุณภาพบริการของแหล่งท่องเท่ียว แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว มีความต้ังใจและหนักแน่นในส่ิงท่ีชอบ (Chia et al., 2008 ; 
Yoon & Uysal, 2005) นอกจากนี้ คุณภาพมาตรฐานของบุคลากรทางการท่องเท่ียวที่เป็นผู้ให้บริการ 
เพราะการบริการถือเป็นมูลค่าท่ีจับต้องไม่ได้ (Lovelock & Wirtz, 2004) ผู้ให้บริการเป็นส่วนหนึ่ง
ของประสบการณ์บริการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ท่ีมีพฤติกรรมความภักดีโดยส่งผลจากการรับรู้การจัดการความปลอดภัยมาตรการ
ด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร  
  ตัวแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีล าดับรองลงมาคือ การรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในมาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง Foreign 
Tourists’ Perception Towards personal safety and potential crime while visiting 
Bangkok พบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครซ้ า ยินดี
บอกต่อแนะน าเพื่อนให้มาเท่ียวกรุงเทพมหานคร และยินดีบอกกับเพื่อนว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมือง
ปลอดภัย โดยมีข้อเสนอแนะใหต้ ารวจท่องเท่ียวเพิ่มการออกตรวจพื้นท่ี และดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้มากขึ้น (Batra, 2008) แสดงว่านักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีความรู้สึกปลอดภัยและมีความภักดีเมื่อ
ได้รับรู้ถึงมาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย  
  การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านกายภาพส่งผลต่อพฤติกรรม
ความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ ความรู้สึกของมนุษย์ท่ีแสดงออกผ่านการ
รับรู้และพฤติกรรม ถือเป็นความปลอดภัยในฐานะท่ีเป็นอัตวิสัย (Safety as an subjective 
phenomenon)  ท่ีมีความสัมพันธ์กันระหว่างความรู้สึกส่วนบุคคลกับองค์ประกอบพฤติกรรมใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ, 2558) แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวมีความรู้สึก
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ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวที่ได้มาเยือน จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมความภักดีต่อการ
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 
  จากผลการวิจัยนี้ การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยมาตรการด้านการส่ือสาร ไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
  ดังนั้น หากนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระมีการรับรู้ต่อการจัดการ
ความปลอดภัยในมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ ด้านการป้องกัน/รักษาความ
ปลอดภัย และมาตรการด้านกายภาพ มากขึ้น ย่อมส่งผลให้มีพฤติกรรมความภักดีในการท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
  จากผลการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัย และพฤติกรรมความภัก ดีของนักท่องเ ท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  5.3.1.1 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
  ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว
โดยส่ือสารผ่าน Social media ท่ีเป็นส่ือสังคมออนไลน์ภายในประเทศของกลุ่มคนจีน โดยเจาะกลุ่ม
ตลาด first visit เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าส่วนมากมีการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวล่วงหน้าและ
มากรุงเทพมหานครครั้งแรก นอกจากนี้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคนจีนท่ีเกิดหลังยุค 1990 ท่ี
มีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลผ่านทาง Social media  
  5.3.1.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
        1) ควรมีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 
โดยใช้ฐานข้อมูลทางสถิติพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุอาชญากรรมและอุบัติเหตุกับนักท่องเท่ียวต่างชาติ ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามดังกล่าวผ่านส่ือต่าง ๆ รวมท้ัง
ส่ือออนไลน์ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
        2) ควรมีแผนปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวก
การจราจร รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและวินัยจราจรแก่ประชาชนเจ้าบ้านและนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การด าเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวผ่านส่ือต่าง ๆ รวมท้ังส่ือ
ออนไลน์ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
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      เนื่องจากพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมาจากภาคใต้ของจีนมีระดับภาพลักษณ์ความ
ปลอดภัยในด้านอาชญากรรมและด้านอุบัติเหตุท่ีน้อยกว่าภูมิภาคอื่น และด้านอาชญากรรมมีค่าเฉล่ีย
ต่ าท่ีสุด 
  5.3.1.3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
        1) ควรด าเนินการวางโครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้บริการ
นักท่องเท่ียว ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและครอบคลุมทุกพื้นท่ี   
        2) ควรวางระบบการจัดเก็บข้อมูล Big data เพื่อการน าฐานข้อมูลมาวิเคราะห์
และพัฒนาในมิติด้านการท่องเท่ียว Smart tourism ตรงตามพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
      เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ต่างกัน และจ านวนผู้ร่วมเดินทาง มีระดับการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในภาพรวมท่ีต่างกัน 
และจากนักท่องเท่ียวส่วนมากเป็นกลุ่มช่วงอายุท่ีมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล 
  5.3.1.4 กองบัญชาการต ารวจท่องเท่ียว  
       1) ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สายด่วน 1155 เชิงรุก ผ่านจุดให้บริการ
นักท่องเท่ียว รวมถึงสถานท่ีพัก แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  
       2) ควรยกระดับคุณภาพการบริการในด้านเทคนิค เช่น การเพิ่มคู่สาย และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการและช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 
      เนื่องจากพบว่าการรับรู้ ต่อมาตรการการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด และข้อสายด่วน 1155 
เข้าถึงได้ง่าย มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
  5.3.1.5 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว เช่น โรงแรม ท่ีพัก ร้านอาหาร รถเช่า และ
บริษัทน าเท่ียว เป็นต้น ควรมีระบุเบอร์โทรฉุกเฉิน/เบอร์สายด่วน 1155 รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ์
แจ้งนักท่องเท่ียวในระหว่างการใช้บริการ ในกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนักท่องเท่ียวสามารถติดต่อได้
สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ต่อมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความ
ช่วยเหลือ ข้อสายด่วน 1155 เข้าถึงได้ง่าย มีค่าเฉล่ียต่ าสุด 
  5.3.1.6 คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ ควรพิจารณาจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยในการท่องเท่ียวแห่งชาติ เพื่อการขับเคล่ือนนโยบายและ
แผนการสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และก ากับติดตามผลการ
จัดการความปลอดภัยในการท่องเท่ียว เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
  5.3.1.7 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
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      1) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และน าแผนขับเคล่ือนสู่การ
ปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการในภาคีท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
      2) กองมาตรฐานและก ากับความปลอดภัยนักท่องเท่ียว ควรเพิ่มจุดบริการศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี โดยมุ่งเน้นเพิ่มทักษะบุคลากรผู้ให้บริการให้สามารถ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี และประชาสัมพันธ์เพิ่มการรับรู้
เกี่ยวกับภารกิจการให้บริการรวมถึงกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเท่ียวชาวต่างชาติผ่านเว็บไซต์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
       เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ โดยมาตรการด้านการ
ให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป   
  5.3.2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบความรู้สึกปลอดภัยของนักท่องเท่ียวจีนประเภท
ท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีเกิดหลังปี 1990 ระหว่างกลุ่มท่ีมาเท่ียวกรุงเทพมหานครครั้งแรกกับ
นักท่องเท่ียวที่มีประสบการณ์มาเท่ียวกรุงเทพมหานครมากกว่าสองครั้งขึ้นไป เพื่อให้ได้ทราบถึงความ
แตกต่างตามพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระ 
  5.3.2.2 ควรศึกษาปัจจัยความเส่ียงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางของ
นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระท่ีเดินทางมากรุงเทพมหานครครั้งแรก เพื่อให้ได้ทราบถึง
สาเหตุปัจจัยท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระตัดสินใจไม่เดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทาง  
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ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความ
ภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การ
รับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียวจีนประเภทท่องเท่ียว
แบบอิสระในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการศึกษาวิจัยการท่องเท่ียว 
ค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อสรุปผลการศึกษา โดยผลท่ีได้จากการวิจัย
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ท้ังในด้านการศึกษา และเป็นข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาในการตอบแบบสอบถามอันจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
 
 
 ค าถามคัดกรอง 
 1. รูปแบบการเดินทาง 
   เดินทางด้วยตนเอง (Free and Independent Traveler) 
   เดินทางมากับบริษัทน าเท่ียว (Group Individual Traveler)  
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย P ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 
1. เพศ  
  ชาย      หญิง 
2. อายุ 
  < 18 ปี              18 - 26 ปี           27 – 36 ปี        
  37 – 47 ปี          48 – 60 ปี          > 60 ปี 
3. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในมณฑลใด _______________ 
4. สถานภาพ 
  โสด      สมรส ไม่มีบุตร   
  สมรส มีบุตร 1 คน (อายุ ≤18 ปี)  สมรส มีบุตร > 1 คน (อายุ ≤18 ปี)  
  สมรส มีบุตรอายุ > 18 ปี   หย่าร้าง 
5. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี     ปริญญาโทขึ้นไป 
6. อาชีพ 
  นักเรียน / นักศึกษา    รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
  ธุรกิจส่วนตัว /  ค้าขาย / อาชีพอิสระ  พนักงาน / ลูกจ้างบริษัทเอกชน  
  เกษตรกร     อื่น ๆ (โปรดระบุ) ____________ 
7. รายได้ต่อเดือน  
  <5,000 CNY ($ 735)     5,001-8,000 CNY ($735-1176)  
  8,001-10,000 CNY ($1176-1471)  10,001-13,000 CNY ($1471-1912)   
  13,001-15,000 CNY ($1912-2206)  15,001-18,000 CNY ($2206-2647)  
  >18,000 CNY ($2,647)  
 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเดินทาง 

1. วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ 
  พักผ่อน     ธุรกิจ/ท างาน/ดูงาน 
  เย่ียมญาติ/เพื่อน    อืน่ ๆ (โปรดระบุ) ______________ 
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2. ในการเดินทางครั้งนี้ มีผู้ร่วมเดินทางจ านวนกี่ท่าน  
  คนเดียว    2 คน   3 – 5 คน    
  5 – 10 คน     > 10 คน 
3. ผู้ร่วมเดินทางของท่านในครั้งนี้ 
  เดินทางคนเดียว   เดินทางกับคนรักหรือคู่สมรส  
  เดินทางกับญาติหรือคนในครอบครัว 
  เดินทางกับเพื่อน   อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____________________ 
4. ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศก่อนแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคย    เคย (ถ้าเคยครั้งนี้เป็นครั้งท่ีเท่าไหร่) ________ 
5. ท่านเคยมาเท่ียวกรุงเทพมหานครแล้วหรือไม่ 
  ไม่เคย    เคย (ถ้าเคยครั้งนี้เป็นครั้งท่ีเท่าไหร่) ________ 
6. การวางแผนเตรียมการโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียวครั้งนี้ 
  วางแผนล่วงหน้าท้ังหมด  วางแผนล่วงหน้าบางส่วน  
  ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าเลย 

ส่วนท่ี 3 ภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย P ในช่องแสดงระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัยของท่าน ก่อน
เดินทางมากรุงเทพมหานคร 

ก่อนเดินทางมากรุงเทพฯ ท่านรู้สึกว่ากรุงเทพฯ 
ปลอดภัยจาก… 

 ระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ค่อนข้าง

น้อย 
น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

ด้านอาชญากรรม            

1 
การถูกโจรกรรมทรัพย์สินในระหว่างการท่องเท่ียว
ที่กรุงเทพฯ 

        
 

  

2 
การถูกประทุษร้ายร่างกายและชีวิตในระหว่างการ
ท่องเท่ียวที่กรุงเทพฯ 

        
 

  

3 
การถูกหลอกให้ซื้อสินค้าท่ีผิดกฎหมายและของ
ปลอมที่กรุงเทพฯ 

        
 

  

4 การถูกหลอกให้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด            

5 
การถูกนายหน้าหลอกพาไปซื้อสินค้าท่ีมีราคาสูง
เกินจริง 

        
 

  

6 
การใช้บริการแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ 
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ก่อนเดินทางมากรุงเทพฯ ท่านรู้สึกว่ากรุงเทพฯ 
ปลอดภัยจาก… 

 ระดับภาพลักษณ์ความปลอดภัย 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ค่อนข้าง

น้อย 
น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

ด้านอุบัติเหตุ            

7 อุบัติเหตุจากการเดินทางโดยทางอากาศ            
8 อุบัติเหตุจากโดยสารขนส่งสาธารณะทางบก            

9 
อุบัติเหตุจากการเดินเท้าในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น 
เดินตกท่อ โดนรถเฉ่ียวชน เป็นต้น 

        
 

  

10 อุบัติเหตุจากกิจกรรมการท่องเท่ียว            

11 
อุบัติเหตุในโรงแรมหรือที่พักอาศัย เช่น ลื่นล้ม 
หกล้ม เป็นต้น 

        
 

  

ด้านสาธารณสุข            

12 
ความสกปรก การสัมผัสหรือติดเช้ือโรคจาก
อาหารและเคร่ืองด่ืม 

        
 

  

13 
ความสกปรก การสัมผัสหรือติดเช้ือโรคจากพ้ืนที่
สาธารณะ เช่น พาหนะสาธารณะ ห้องน้ า
สาธารณะ เป็นต้น 

        
 

  

14 การติดเช้ือโรคระบาดในกรุงเทพฯ            

15 การได้รับมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ            
ด้านภัยธรรมชาติ            

16 การเกิดอุทกภัยในกรุงเทพฯ            

17 การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ            

18 
การเกิดพายุหมุนเขตร้อนและฝนฟ้าคะนองใน
กรุงเทพฯ 

        
 

  

19 การเกิดวาตภัยในกรุงเทพฯ            

20 การลอบวางระเบิดของกลุ่มผู้ก่อการร้าย       

21 
การท าลายระบบสาธารณูปโภคหลักของกลุ่ม
ผู้ก่อการร้าย เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบส่งน้ า เป็น
ต้น 

    
 

 

22 
การปล้นยึดยานโดยสารสาธารณะของกลุ่ม
ผู้ก่อการร้าย 

    
 

 

23 
การบุกยึดระบบการขนส่งของกลุ่มผู้ก่อการร้าย 
เช่น สนามบิน 
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ส่วนท่ี 4 การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย  

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย P ในช่องแสดงความคิดเห็น จากประสบการณ์ของท่านที่ได้
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครคร้ังนี้ 
 

การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย 
 ระดับความเห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 

มาก ค่อนข้าง 
มาก 

ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาตรการด้านกายภาพ            

1 เวลากลางคืนมีแสงสว่างเพียงพอ            

2 
พ้ืนที่สาธารณะมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
มากเพียงพอ 

        
 

  

3 จุดข้ามถนนมีความปลอดภัยจากการถูกชน            

4 เส้นทางสัญจรปราศจากมุมอับที่น่ากลัว            

5 
ทางเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากสิ่งกีด
ขวางและจุดเสี่ยงต่อการหกล้ม 

        
 

  

มาตรการด้านการป้องกัน/รักษาความปลอดภัย            

6 มีกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงอย่างเพียงพอ            

7 
มีอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาภัยจากการ
โดยสารพาหนะสาธารณะ (เช่น เข็มขัดนิรภัย 
หมวกกันน็อก) อย่างเพียงพอ 

        
 

  

8 
มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจรักษาความปลอดภัยอยู่ใน
บริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 

        
 

  

9 
ร้านอาหารมีความสะอาดและปลอดภัยจากเช้ือ
โรค 
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การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย 
 ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ค่อนข้าง

น้อย 
น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

มาตรการด้านการสื่อสาร            

10 
มีการประชาสัมพันธ์สิ่งที่ควรท า/ไม่ควรท า
ให้กับนักท่องเท่ียวต่างชาติอย่างทั่วถึง 

        
 

  

11 
เมื่อเกิดเหตุ ท่านสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่าน
โทรศัพท์ได้ทันที 

        
 

  

12 
มีป้ายหรือสัญญาณเตือนภัยครอบคลุมจุดเสี่ยง
ของพ้ืนที่ 

        
 

  

13 
มีป้ายค าเตือนด้านความปลอดภัยเป็น
ภาษาจีนมากเพียงพอ 

        
 

  

14 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถสื่อสารกับคนใน
พ้ืนที่ด้วยภาษาต่างประเทศเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือได้ 

        
 

  

มาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยว 

        
 

  

15 
มีจุดรับแจ้งเหตุส าหรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ
อย่างเพียงพอ 

        
 

  

16 สายด่วน 1155 เข้าถึงได้ง่าย            

17 
มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเท่ียวที่ประสบภัยโดยเฉพาะ 

        
 

  

18 

บริการอ านวยความยุติธรรมแบบเร่งด่วน
เฉพาะส าหรับนักท่องเท่ียว (ศาลแผนกคดี
ท่องเท่ียว) ท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความเป็น
ธรรมมากข้ึน 
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ส่วนท่ี 5 พฤติกรรมความภักดีของนักท่องเท่ียว 

 

  

พฤติกรรมความภักดี 
 ระดับความภักดี 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ค่อนข้าง 

มาก 
ค่อนข้าง

น้อย 
น้อย 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ฉันจะแนะน าบอกต่อคนอื่นให้มาเท่ียวกรุงเทพฯ            
2 ฉันจะกลับมาเที่ยวกรุงเทพฯ อีกแน่นอน            

3 
ฉันยินดีที่จะแบ่งปันเล่าความรู้สึกปลอดภัยใน
ระหว่างการท่องเท่ียวที่กรุงเทพฯ ให้กับบุคคลอื่น 

        
 

  

4 
ฉันยินดีที่จะปกป้องภาพลักษณ์ความปลอดภัยของ
กรุงเทพฯ หากมีใครกล่าวถึงในเชิงลบ 

        
 

  

5 
เมื่อนึกถึงเมืองที่ปลอดภัยในอาเซียน ฉันนึกถึง
กรุงเทพฯ เป็นเมืองแรกที่จะมาอีก 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม เรื่อง “ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรูต้่อการจัดการความ
ปลอดภยั และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเทีย่ว

แบบอิสระในกรุงเทพมหานคร” (ภาษาจีน) 
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问卷调查表 
关于《在曼谷的中国自由行游客对曼谷的安全形象，安全管理的认识以及行为

忠诚度》调查 
 

 此次问卷调查是为了收集在曼谷的中国自由行游客对泰国的安全形象，安全管

理的认识以及行为忠诚度信息。调查的结果仅用于本次论文的研究，所有的回答将作

为论文最后结论的参考。此次论文的研究成果将有益于教育领域并且对相关部门起到

建议作用。研究人员非常感谢您在百忙之中抽空回答，您的回答对此次论文完成起到

了极大的作用。 
 

1. 性别 

  男     女 
2. 年龄 

  < 18 岁     18 – 26 岁     27 – 36 岁    37 – 47 岁    48 – 60 岁    > 60 岁 

3. 目前住在中国的哪个省？ __________________________ 

4. 婚姻状况 

  未婚     已婚，没有孩子  已婚，有1个孩

子（年龄≤18岁） 

  已婚, 孩子> 1 个（年龄≤18岁）  已婚， 孩子 > 18 岁  保密 

5. 学历 

  本科以下    本科     本科以上  
6. 职业 

  学生  公务员/ 国企  个体户/  商人 / 自由职业 

  私企员工  农业    其它（请说明） ___________ 

7. 月收入 

  <5,000 人民币 ($ 735)     5,001-8,000 人民币 ($735-1176)    

   8,001-10,000 人民币 ($1176-1471)  10,001-13,000 人民币 ($1471-1912)   

  13,001-15,000 人民币 ($1912-2206)  15,001-18,000 人民币 ($2206-2647)

  >18,000 人民币 ($2,647)  
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第二部分：旅游行为  
 

1. 您此次旅游的目的 

  休闲     商务/工作/访问 

  探亲访友     其他  (请说明)  _______________ 
 

2. 此次旅游，您和几人同行  

  没有     2 人     3 – 5 人 

  5 – 10 人      > 10 人 
 

3. 您与同行人的关系 

  没有     男女朋友/夫妻    

  亲戚     朋友     

  其它(请说明) ______________ 
 

4. 在这以前，您曾出过国吗？ 

  没有     出过 (如果是，这是第几次出国) __ 
 

5. 您曾来过曼谷吗？ 

  没有     来过(如果是，这是第几次来曼谷) _ 
 
6.这次出行的行程计划 

  全部提前安排   部分提前安排   没有提前安排 
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第三部分： 曼谷的旅游安全形象 
说明：在您来曼谷以前，对曼谷的旅游安全形象等级如何？请在您认为对的那一项打 P 
 

没来曼谷以前，您认为曼谷安全

源于以下哪些方面 

             安全形象等级 
非常

高 
很高 比较高 低 很低 非常低 

犯罪情况 

1 在曼谷旅游期间遭到偷窃            

2 在曼谷旅游期间遭受人身伤

害 
        

 
  

3 在曼谷旅游期间被骗购买违

禁品或假货 
        

 
  

4 被骗介入与毒品相关的贸易            

5 被中介带去买物价奇高的的

产品 
        

 
  

6 使用了非法的人员为自己服

务 
    

 
 

没来曼谷以前，您认为曼谷安全源于以下哪些方面 

7 坐飞机发生意外            

8 使用陆路运输工具发生意外            

9 
行人在道路上行走时发生意

外 如行走时脚陷进窨井盖缝
隙等 

        
 

  

10 旅游活动项目中发生意外            

11 酒店等居住产所发生意外 如
滑倒、跌倒等 

        
 

  

公共卫生方面 

12 饮食上的不干净            

13 公共场所的不干净，如公共
交通工具，公共厕所等 

        
 

  

14 在曼谷感染瘟疫            

15 在曼谷食物中毒            

自然环境方面 

16 曼谷发洪水            

17 曼谷发生地震            

18 曼谷出现热带旋风，打雷            

19 曼谷发生风暴            
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没来曼谷以前，您认为曼谷安全

源于以下哪些方面 

 安全形象等级 
非常

高 
很高 比较高 低 很低 非常低 

恐怖事件方面 

20 恐怖份子的炸弹袭击            

21 
恐怖份子破坏重要的基础设

施 如,电力系统,供水系统等 
        

 
  

22 恐怖份子劫持公共交通工具            

23 恐怖份子劫持运输系统，如
机场 

        
 

  

 

第四部分：安全管理的认识   
说明：在此次曼谷旅游过程中，请根据您的真实经历回答下列问题，请在您认

为对的地方打 P  
 

安全管理的认识 

 认同程度 

非常

高 
很高 比较高 低 很低 非常低 

基础设施方面的措施 

1 晚上光亮充足            

2 公共场所干静，卫生条件可
以 

        
 

  

3 过马路的地方安全，可避免
不必要的碰撞 

        
 

  

4 转角处的交通路线安全，不
让人害怕。 

        
 

  

5 
人行道规范整洁，没有障碍

物或危险物阻挡造成行人摔

倒 

        
 

  

安全保障方面的措施 

6 在可能存在危险的地方有满
足需求数量的摄像头 

        
 

  

7 
公共交通工具上有满足需求

数量的安全装备 (如安全帽，

安全带) 

        

 

  

8 在任何地方都有满足需求数
量的安全警察保证安全 

        
 

  

9 餐馆干净,无病菌危害         
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安全管理的认识 

 认同程度 

非常

高 
很高 

比较

高 
低 很低 

非常

低 

沟通方面的措施 

10 有针对所有外国游客关于什么能
做,什么不能做的信息宣传 

        
 

  

11 如果发生意外，可以通过电话立
即报告 

        
 

  

12 有安全警示牌覆盖所有可能发生
危险的地方 

        
 

  

13 安全指示牌上有足够表达意思的
汉语翻译 

        
 

  

14 如果发生意外，能够用外语和当
地人进行沟通，获得帮助 

        
 

  

为游客提供帮助方面的措施 

15 有充足的专门针对外国游客汇报
意外事故窗口 

        
 

  

16 紧急电话1155很容易拨通            

17 当游客遇到特殊问题时，有专门
的协助部门 

        
 

  

18 
针对游客的问题能够做到紧急处

理，使游客得到更公平的对待

(旅游诉讼法庭) 
        

 

  

 

第五部分：游客的行为忠诚度 
 

行为上的忠诚 
 忠诚度 

非常高 很高 
比较

高 
低 很低 

非常

低 

1 我会推荐别人来曼谷旅游            

2 我一定会再来曼谷旅游            

3 我愿意把在曼谷体验的旅游安全
感受分享给别人 

        
 

  

4 如果有人说曼谷不安全，我愿意
捍卫曼谷的安全形象 

        
 

  

5 如果提到东南亚的安全城市，我
会第一时间想到曼谷并会再来 
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ภาคผนวก ค 
ค่า IOC ของแบบสอบถาม 

 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ Sum 

(X) 
IOC 

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช 

ส่วนที่ 1 
1 1 1 1 3 1.00 
2 1 1 0 2 0.67 
3 1 1 1 3 1.00 
4 0 1 0 1 0.33 
5 1 1 1 3 1.00 
6 1 1 1 3 1.00 
7 0 1 1 2 0.67 

ส่วนที่ 2 
1 1 1 1 3 1.00 
2 1 1 1 3 1.00 
3 1 1 1 3 1.00 
4 1 1 1 3 1.00 
5 1 1 1 3 1.00 
6 1 1 1 3 1.00 

ส่วนที่ 3 
1 1 0 1 2 0.67 
2 1 1 1 3 1.00 
3 1 1 1 3 1.00 
4 1 1 0 2 0.67 
5 1 1 1 3 1.00 
6 1 1 1 3 1.00 
7 1 1 1 3 1.00 
8 1 1 1 3 1.00 
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ Sum 

(X) 
IOC 

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช 

9 1 1 1 3 1.00 
10 1 1 1 3 1.00 
11 1 1 1 3 1.00 
12 1 1 1 3 1.00 
13 1 1 1 3 1.00 
14 1 1 1 3 1.00 
15 1 1 1 3 1.00 
16 1 1 1 3 1.00 
17 1 1 0 2 0.67 
18 1 1 1 3 1.00 
19 0 0 1 1 0.33 
20 1 1 1 3 1.00 
21 1 1 0 2 0.67 
22 0 1 1 2 0.67 
23 1 1 1 3 1.00 

ส่วนที่ 4 
1 1 0 1 2 0.67 
2 1 0 1 2 0.67 
3 1 1 1 3 1.00 
4 1 1 1 3 1.00 
5 1 1 1 3 1.00 
6 1 1 1 3 1.00 
7 1 1 1 3 1.00 
8 1 1 1 3 1.00 
9 1 1 1 3 1.00 
10 1 1 1 3 1.00 
11 1 1 1 3 1.00 
12 1 1 1 3 1.00 
13 1 1 1 3 1.00 
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ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ Sum 

(X) 
IOC 

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช 

14 1 1 1 3 1.00 
15 1 1 1 3 1.00 
16 0 1 1 2 0.67 
17 1 1 1 3 1.00 
18 0 1 1 2 0.67 

ส่วนที่ 5 
1 1 1 1 3 1.00 
2 1 1 1 3 1.00 
3 1 1 1 3 1.00 
4 1 0 1 2 0.67 

IOC score 0.91  
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