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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 การเดินทางเปนการเคลื่อนย�ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในทุก ๆ วัน การใช�รถ
ใช�ถนนของประเทศไทยนับวันจะมีปริมาณมากข้ึน ด�วยการจราจรในเมืองใหญ)ๆ มีปริมาณความหนาแน)น
ของรถยนต, เปนพาหนะที่มีผู�ใช�มากที่สุดเพราะมีความสะดวกและรวดเร็วต)อการเดินทาง ฉะนั้น
อันตรายของอุบัติเหตุจากการใช�รถบนท�องถนนก็มีสูงเช)นกัน เม่ือเกิดอุบัติเหตุผู�ขับข่ีหรือผู�โดยสาร
จะได�รับอันตรายต)อร)างกาย ส)งผลให�ได�รับความบาดเจ็บหรือเกิดความพิการ อันตรายต)อชีวิตได� 
นับต้ังแต)มียานพาหนะใช�ล�อและติดต้ังเครื่องยนต,และมีทางให�วิ่งท่ีเรียกว)า "ถนน” นับเปนเวลากว)า
หนึ่งศตวรรษ (NZ Transport Agency, 2010) สิ่งที่ตามมาด�วยคืออุบัติเหตุ บนถนน ทําให�มี
ผู�เสียชีวิต สูญเสียทรัพย,สิน มีผู�บาดเจ็บจํานวนมากและเปนปLญหาใหญ)ท่ีประเทศไทยและท่ัวโลกกําลัง
เผชิญ (กรมประชาสัมพันธ,, 2558) และให�ความสําคัญ ซ่ึงในแต)ละปQทุกประเทศต�องสูญเสียทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณค)าตลอดถึงทรัพย,สินมูลค)ามหาศาล ส)งผลกระทบต)อสภาพเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
ของประชาชน (Alles and Stafford, 1997) องค,กรสหประชาชาติได�มอบให�สหพันธรัฐรัสเซียเปน
เจ�าภาพจัดการประชุมผู�บริหารระดับสูงเรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน” (First Global Ministerial 
Conference on Road Safety :Time for action) ณ กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
เม่ือวันท่ี 19–20 พฤศจิกายน ปQ พ.ศ. 2552 โดยเชิญผู�แทนระดับสูงของประเทศต)างๆ เข�าประชุมและ  
ได�ประกาศรับรองเจตนารมณ,ปฏิญญามอสโก กําหนดให�ปQ พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแห)ง
ความปลอดภัยทางถนนและเรียกร�องให�ประเทศสมาชิกมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ พร�อมท้ังให�กําหนด
เปkาหมายลดการสูญเสียชีวิต ในระดับท่ีท�าทายให�เหมาะสมกับปLญหาอุบัติเหตุทางถนนของแต)ละประเทศ
เม่ือสิ้นสุดทศวรรษ เพ่ือให�หน)วยงานท่ีมีหน�าที่รับผิดชอบมีความพร�อมในการปฏิบัติภารกิจท่ีได�รับ
มอบหมายให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (กรมการขนส)งทางบก, 2557)  
 ความปลอดภัยในการเดินทางนั้นเปนการเดินทางด�วยความปลอดภัยท้ังทางร)างกาย ชีวิต
และทรัพย,สินที่เปนของตนเอง ของบุคคลอื่นและของส)วนรวม ปราศจากอันตรายหรืออุบัติเหตุซ่ึง
สาเหตุหลัก ๆ ท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุมาจากพฤติกรรมในการขับขี่ โครงสร�างทางถนน สภาพแวดล�อม 
และยานพาหนะ การเดินทางของนักท)องเท่ียวจึงเปนส)วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ หน)วยงานต)างๆ จะต�อง
ไม)ละเลยและมองข�ามปLญหาของความปลอดภัยของนักท)องเท่ียวโดยคิดว)าเปนเรื่องของหน)วยงานหลักคือ
กระทรวงคมนาคมในฐานะผู�รับผิดชอบและสามารถกําหนดแนวทางในเรื่องนี้ได�โดยตรง ควรจะใช�
โอกาสในส)วนนี้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของนักท)องเท่ียว (กระทรวงการ
ท)องเท่ียวและกีฬา, 2557) โดยเฉพาะการเดินทางบนท�องถนน การบริการท่ีดีโดยจัดบริการและ
สิ่งอํานวยความสะดวกด�านระบบขนส)งสาธารณะและโครงข)ายคมนาคมรองรับการเดินทางของ
ประชาชนทั้งให�มีความปลอดภัยอย)างสูง การเดินทางท่ีมีความปลอดภัย โดยจํานวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุ จํานวนผู�บาดเจ็บและผู�เสียชีวิตจากการเดินทางของนักท)องเท่ียวให�ได�น�อยท่ีสุดหรือไม)มีการ
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการท)องเท่ียว เพราะอุบัติเหตุเปนสาเหตุการเสียชีวิตท่ีทําให�เกิดความเสียหาย
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ต)อชีวิตและทรัพย,สิน ซ่ึงไม)เพียงแต)ทําให�บุคคลต�องได�รับอันตราย บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิตก)อนวัยอัน
สมควร สูญเสียทรัพย,สินเท)านั้น แต)ยังส)งผลกระทบต)อประเทศชาติในด�านเศรษฐกิจ และทรัพยากร
มนุษย, ซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาอีกด�วย ดังนั้นจึงจําเปนอย)างยิ่งท่ีต�องให�ความสําคัญเก่ียวกับ
การปkองกันอุบัติเหตุ ส)งผลให�ชีวิตในการเดินทางท)องเท่ียวมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน (ศูนย,อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน, 2558)  
 ผู�เชี่ยวชาญของประเทศอังกฤษได�ประเมินว)าการสูญเสียเน่ืองจากอุบัติภัยบนถนนใน
ประเทศกําลังพัฒนามีประมาณร�อยละ 1-2 ของผลิตภัณฑ,ประชาชาติ (Jennie Naidoo and Jane 
Willis, 2000) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต)อแสนประชากรของโลก ประเทศไทย      
ติดอันดับท่ี 2 ของโลก โดยมีผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย 44 คนต)อประชากรแสนคน และ
อันดับท่ี 1 ในประเทศอาเซียน คิดเปน 36.2% ดังนั้นการสูญเสียโดยตรงเนื่องจากอุบัติภัยในประเทศไทย
จึงตกประมาณปQละ 40,000 ล�านบาท (สํานักงานเครือข)ายลดอุบัติเหตุ, 2558) เนื่องด�วยสถานการณ,
ปLญหาอุบัติเหตุทางถนนก)อให�เกิดความสูญเสียต)อชีวิตและทรัพย,สินของประชาชนผู�ใช�รถใช�ถนน
อย)างต)อเนื่อง (อภินันท, จันทรังษี, 2557) เรื่องราวการเสียชีวิตหรือการเกิดอุบัติเหตุบนท�องถนน
แสดงให�เห็นว)าประเทศไทยมียอดผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปนอัตราท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กับอัตราการตายของประเทศในทวีปเอเชีย (รายงานสุขภาพคนไทย, 2556) สิ่งเหล)านี้ไม)ใช)เพียง
ประเทศไทยเท)านั้นท่ีกําลังประสบกับปLญหานี้ แต)เปนปLญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศท่ัวโลก ทําให�องค,การ
สหประชาชาติได�จัดประชุมระดับรัฐมนตรีทั่วโลกเรื่องความปลอดภัยทางถนนข้ึน ณ กรุงมอสโก 
ภายใต�ชื่อ “ถึงเวลาแล�วท่ีจะต�องลงมือแก�ไข” และได�มีการประกาศปฏิญญามอสโกเพ่ือให�ประเทศ
สมาชิกท่ัวโลกนําไปดําเนินการให�เกิดผล ปฏิญญามอสโกได�รายงานสถานการณ,ความปลอดภัยทางถนน
ของโลกว)ามีผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปQละประมาณ 1.3 ล�านคน (กรมการขนส)งทางบก,
สํานักสวัสดิภาพ, 2557) หากไม)มีการผลักดันหรือดําเนินการในเรื่องดังกล)าวจะทําให�มีผู�เสียชีวิต
เพ่ิมสูงข้ึน จึงเรียกร�องให�ประเทศสมาชิกขององค,กรสหประชาชาติได�มีการผลักดันและให�ความสําคัญ
ในเรื่องนี้ โดยกําหนดเปkาหมายลดการเสียชีวิตให�ลดลงครึ่งหนึ่งภายในปQ พ.ศ. 2563 ภายใต�
การดําเนินการ 3 ข�อ ได�แก) 1) ประกาศให� ปQ พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแห)งความปลอดภัยทาง
ถนน 2) กําหนดเปkาหมายในระดับท่ีท�าทาย เพ่ือดําเนินการให�เหมาะสมในแต)ละประเทศ และ 3) ให�มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการแผนงานและงบประมาณ โดยมีกรอบในการดําเนินงานท่ีสําคัญ 5 ประการ 
ได�แก) 1) การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ 2) การดําเนินการในการออกแบบถนนและ
การจัดการโครงข)ายถนนท่ีรองรับผู�ใช�ถนนทุกกลุ)ม 3) การดําเนินการเพ่ือให�ได�มาตรฐานความปลอดภัย
ของรถ 4) การดําเนินการเพ่ือให�มีผลต)อพฤติกรรมของผู�ใช�ถนนทุกกลุ)ม  5) การปรับปรุงการดูแลรักษา
ผู�บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให�ประเทศสมาชิกมีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการพร�อมท้ังกําหนด
เปkาหมายการลดการเสียชีวิตในระดับท่ีท�าทายให�เหมาะสมกับปLญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต)ละ
ประเทศ เม่ือสิ้นสุดทศวรรษประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกหนึ่งขององค,การสหประชาชาติก็ได�
ดําเนินการตามข�อเรียกร�องดังกล)าว โดยคณะกรรมการศูนย,อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
พิจารณาเห็นว)าประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค,การสหประชาชาติ (ศูนย,อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน, 2553) ควรมีส)วนร)วมในการขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนของโลก จึงได�
กําหนดแนวทางการดําเนินงานความปลอดภัยทางถนนตามกรอบปฏิญญามอสโก และมีมติให�นําเสนอ
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ต)อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต)อไปและเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบ
กําหนดให�ปQ พ.ศ. 2554–2563 เปนทศวรรษแห)งความปลอดภัยทางถนนเพ่ือบูรณาการการดําเนินงาน
จากทุกภาคส)วนและให�ศูนย,อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับ โดยมี
เปkาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากว)า 10 คน ต)อประชากรหนึ่งแสนคนในปQ 
พ.ศ.2563 (ศูนย,วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน, 2558) ปLญหานี้ถือเปนปLญหาท่ีท้ังระดับนโยบาย
และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห)งชาติต)างเห็นตรงกันและมีความต้ังใจท่ีต�องการลดการสูญเสียท่ีเกิดจาก
อุบัติเหตุบนท�องถนน การท่ีจะทําให�นโยบายสาธารณะนี้เกิดผลเปนไปตามเปkาหมายจริงได�จําเปนต�อง
อาศัยพลังความร)วมมือจากทุกภาคส)วนในการนําไปสู)การปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมนับเปนสิ่งท่ีท�าทาย 
จากสถิติระดับประเทศ พบว)ารายงานการเกิดอุบัติเหตุในประเทศยังคงเกิดข้ึนบ)อยครั้งในรอบปQ และ
จะเกิดข้ึนบ)อยครั้งในช)วงเทศกาล (สํานักงานเครือข)ายลดอุบัติเหตุ, 2558)  
 ประเทศไทยมีรายได�จากนักท)องเท่ียวปQละ 2.23 ล�านล�านบาทจากจํานวนนักท)องเท่ียวท้ัง
ชาวต)างชาติท่ีเดินทางเข�ามาและจากนักท)องเท่ียวชาวไทยปQ พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีนักท)องเท่ียว
เดินทางเข�ามาท)องเที่ยว 29.88 ล�านคน มีรายได�จากนักท)องเที่ยวชาวต)างชาติ 1.44 ล�านบาท 
(กระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬา, 2559) ซ่ึงยุทธศาสตร,กระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬาปQ พ.ศ.2555–2559 
ได�กําหนดทิศทางการพัฒนาด�านการท)องเที่ยวโดยยึดหลักการมีส)วนร)วมของทุกภาคส)วนตาม
กรอบแนวคิด หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2554-2559) ท่ี
ให�ความสําคัญกับการยึดคนเปนศูนย,กลางของการพัฒนา การมีส)วนร)วมของทุกภาคส)วนในสังคม 
การมีส)วนร)วมในการตัดสินใจของประชาชน การพัฒนาประเทศสู)ความสมดุลในทุกมิติอย)างบูรณาการ
และเปนองค,รวม การเตรียมความพร�อมรองรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ยุทธศาสตร,
กระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬาปQ พ.ศ. 2555–2559 ยังให�ความสําคัญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงด�าน
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีนัยสําคัญต)อแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของโลกซ่ึงจะส)งผลกระทบต)อเง่ือนไข
การพัฒนาประเทศในอนาคต ซ่ึงประเทศไทยยังคงต�องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบท 
ท้ังท่ีเปนโอกาสและอุปสรรคต)อการพัฒนาประเทศ จึงต�องมีการเตรียมความพร�อมรวมไปถึงการพัฒนา
และการจัดการทางด�านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวท่ีเปนหนึ่งในเปkาประสงค,ท่ีควรจะมี
การจัดการเพ่ือเตรียมความพร�อมในการรองรับนักท)องเท่ียวเพ่ือให�การท)องเท่ียวมีคุณภาพและ
ปลอดภัยได�มาตรฐานระดับสากลโดยการสนับสนุนและกําหนดมาตรการสร�างความเชื่อม่ันในเรื่องของ
ความปลอดภัยในเส�นทางการเดินทางบนท�องถนน (กระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬา, 2558)  
 อุตสาหกรรมท)องเท่ียวมีการขยายตัวสูง มีความสําคัญและมีบทบาทต)อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยเปนอย)างมาก เปนแหล)งรายได�ท่ีสําคัญนํามาซ่ึงเงินตรา มีส)วนในการสร�างงาน
และการกระจัดกระจายความเจริญไปสู)ภูมิภาค นอกจากนี้การท)องเท่ียวยังมีส)วนสําคัญในการพัฒนา
ระบบโครงสร�างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส)ง (แผนพัฒนาการท)องเท่ียวแห)งชาติ, 2557) การรวมตัว
กันของประชาคมอาเซียนท่ีสําคัญของคนไทยและประเทศร)วมอาเซียนอีก 10 ประเทศ เข�าสู)การเปน
ประชาคมอาเซียนอย)างเต็มรูปแบบ อุตสาหกรรมการท)องเท่ียวจึงเปนโอกาสท่ีสําคัญของประเทศไทย
ถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเข�มแข็งและสร�างรายได�มหาศาลให�ประเทศจนกลายเปนหนึ่งในฟLนเฟtอง
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะก�าวเข�าสู)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic 
Community: AEC) เพ่ือการสร�างตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมถึงสามารถเคลื่อนย�ายสินค�า 
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บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือและเงินทุนอย)างเสรี ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนต�อง
ปรับตัวให�ทันต)อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให�เกิดความได�เปรียบทางการแข)งขันด�านเศรษฐกิจ แนวโน�ม
การแข)งขันของธุรกิจท)องเท่ียวและบริการในอนาคตจะมีความเข�มข�นเพ่ิมมากข้ึนเพราะความสะดวก
ทางด�านกฎระเบียบของสมาชิกกลุ)มประเทศอาเซียน ดังนั้นประเทศไทย จึงมีเปkาหมายท่ีจะเปน
ศูนย,กลางของการท)องเท่ียว (Tourism Hub) ของภูมิภาคนี้ ด�วยความได�เปรียบทางท่ีต้ังของประเทศไทย
ท่ีอยู)ศูนย,กลางของภูมิภาค ทําให�มีความสะดวกในการเดินทางท)องเท่ียวมากข้ึน (สํานักงานสถิติ
แห)งชาติ, 2554) และจากการคาดการณ,ขององค,การการท)องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: 
UNWTO) คาดว)าอนาคตการท)องเท่ียวใน ปQ พ.ศ. 2563 จะมีนักท)องเท่ียวระหว)างประเทศ 1,360 ล�านคน 
(World Tourism Organization, 2012) โดยภูมิภาคท่ีจะเปนแหล)งท)องเท่ียวยอดนิยม  ในอนาคต
แห)งใหม)ท่ีมีผู�นิยมเดินทางเข�ามาเพ่ิมข้ึนอย)างต)อเนื่อง คือกลุ)มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และคาดการณ,ว)าในปQ พ.ศ.2563 จะมีนักท)องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจาก ปQ พ.ศ. 2553 
เกือบเท)าตัว ซ่ึงนับเปนโอกาสท่ีดีของอาเซียนในการสนับสนุนการท)องเท่ียวให�สอดคล�องตามแผน
ยุทธศาสตร,การท)องเท่ียวอาเซียน พ.ศ. 2554-2558 ท่ีมุ)งปรับโครงสร�างตลาดการท)องเท่ียว ส)งเสริม
การพัฒนาท)องเท่ียวให�เกิดความเชื่อมโยงเส�นทางในภูมิภาค (แผนยุทธศาสตร,การท)องเท่ียวอาเซียน, 
2557)  
 ประเทศไทยมีภาพลักษณ,และจุดแข็งทางการท)องเที่ยว คือ เปนที่รู�จักและยอมรับของ
นักท)องเท่ียว มีแหล)งท)องเท่ียวชั้นนําหลายสถานท่ี มีระดับราคาท่ีหลากหลาย สมเหตุสมผล มีความสะดวก
ในการเข�าถึง (มนัสสินี บุญมีศรีสง)า, 2556) ถึงแม�ว)าประเทศไทยจะมีจุดเด)นหรือปLจจัยท่ีได�เปรียบแต)
ก็ยังมีอีกหลายปLจจัยท่ีประเทศไทยยังต�องเร)งพัฒนา เห็นได�จากอันดับความสามารถทางการแข)งขัน
ท่ีไทยยังมีอันดับท่ีด�อยกว)าภาพรวมของอาเซียน ได�แก) ด�านนโยบายและกฎระเบียบ ด�านความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย,สิน ด�านระบบโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีและด�านบุคลากรด�านการท)องเท่ียว 
(เกษมสันต, วีระกุล, 2557) ดังนั้นประเทศไทยจึงควรอาศัยความได�เปรียบด�านทรัพยากรการท)องเท่ียว
เปนจุดแข็งท่ีสําคัญและทําการประชาสัมพันธ,ให�รู�จักกันอย)างแพร)หลายเพ่ือเปนการตอกย้ําศักยภาพ
ด�านทรัพยากรการท)องเที่ยวให�มีความพร�อมต)อการเข�าสู)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การอาศัย 
ข�อได�เปรียบอ่ืนๆท่ีถือเปนจุดแข็งของภาคการท)องเท่ียวของไทย เช)น ความเปนเอกลักษณ,ไทย ความ
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว ความพร�อมด�านสิ่งอํานวยความสะดวกด�านการท)องเท่ียว ท่ีจะเปน
การเสริมสร�างโอกาสในการขยายธุรกิจการท)องเท่ียวของไทย นอกจากนี้ต�องเร)งแก�ไขจุดอ)อนในด�าน
การปรับโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการคมนาคมเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางสําหรับนักท)องเท่ียว 
รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สิน การสนับสนุนนโยบายต)างๆ เพื่อส)งเสริมการท)องเท่ียว 
สร�างการรับรู�ของชาวต)างประเทศให�ทราบถึงความปลอดภัยในสินค�าการบริการและเส�นทางการ
เดินทางท่ีปลอดภัย ถือเปนกลไกสําคัญในการช)วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมท)องเท่ียว
ของประเทศให�เติบโต หากเปนเช)นนั้นแล�วก็ย)อมไม)ใช)เร่ืองยากท่ีประเทศไทยจะกลายเปนผู�นําด�าน
การท)องเท่ียว (ศูนย,สารสนเทศยุทธศาสตร,ภาครัฐสานักงานสถิติแห)งชาติ, 2556)  
 ในภาคคะวันตกซึ่งประกอบไปด�วย 8 จังหวัด ได�แก) 1) จังหวัดกาญจนบุรี 2) จังหวัด
สุพรรณบุรี 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 4) จังหวัดเพชรบุรี 5) จังหวัดราชบุรี 6) จังหวัดสมุทรสาคร    
7) จังหวัดสมุทรสงคราม และ 8) จังหวัดนครปฐม (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ, 
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2558) ในแต)ละปQจะมีจํานวนนักท)องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต)างชาติเดินทางไปท)องเที่ยวในภาค
ตะวันตก สถิติข�อมูลการเดินทางท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียวภูมิภาคตะวันตก พบว)า จํานวนนักท)องเท่ียว 
ท่ีเดินทางมาท)องเท่ียวจังหวัดเพชรบุรีอัตราการเข�าพักเฉลี่ยร�อยละ 54.47 จังหวัดกาญจนบุรีอัตรา
การเข�าพักเฉลี่ยร�อยละ 50.30 จังหวัดประจวบคีรีขันธ,อัตราการเข�าพักเฉลี่ยร�อยละ 42.57 และ
จังหวัดราชบุรีอัตราการเข�าพักเฉลี่ยร�อยละ 33.16 (สํานักงานสถิติแห)งชาติ, 2557) จึงเห็นได�ว)า
ภาคตะวันตกเปนแหล)งท)องเท่ียวท่ีนักท)องเท่ียวให�ความสนใจและเดินทางไปเท่ียวในแต)ละปQมีจํานวน
เยอะเปนอย)างมาก เนื่องจากสถานท่ีท)องเท่ียวเปนจุดดึงดูดและมีความสําคัญ มีความน)าสนใจในการ
เดินทางท)องเที่ยว มีเส�นทางการท)องเที่ยวที่หลากหลาย มีความอุดมสมบรูณ,ของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ มีเอกลักษณ,ของท�องถ่ินและสิ่งแวดล�อมท่ีสวยงาม มีความพร�อมและศักยภาพในหลาย ๆ 
โดยเฉพาะทางด�านการท)องเทียว มีแหล)งท)องเท่ียวท้ังสถานท่ีท)องเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติและสถานท่ี
ท)องเที่ยวที่มนุษย,สร�างขึ้น นอกจากนี้ยังเปนบริเวณที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร,อันเก)าแก)
ยาวนาน (รายงานสถานการณ,การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย, 2558) การท)องเท่ียวจึงถือเปนส)วนหนึ่ง
ท่ีเก่ียวข�องกับนักท)องเท่ียวและหน)วยงานท่ีเก่ียวข�อง การท)องเท่ียวและการเดินทางเปนสิ่งท่ีมาคู)กัน 
การคํานึงถึงความปลอดภัยจึงเปนสิ่งท่ีควรตระหนักควรจะเกิดข้ึนเพ่ือรองรับอาเซียนในภูมิภาค
ตะวันตก ปLญหาเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของภาคตะวันตกท้ังถนนสายหลักและถนนสายรอง 
พบว)า จังหวัดท่ีอยู)ในภูมิภาคตะวันตกเปนส)วนหนึ่งในสถิติที่มีการเกิดอุบัติเหตุและมีผู�เสียชีวิตเปน
อันดับต�นๆของประเทศไทย ดังนี้ อันดับ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ,ร�อยละ 28.70 อันดับ 2 จังหวัด
เพชรบุรีร�อยละ 23.91 อันดับ 3 จังหวัดราชบุรีร�อยละ 20.43 และอันดับ 4 จังหวัดกาญจนบุรีร�อยละ 
12.06 (สถิติอุบัติเหตุกระทรวงการคมนาคม, 2558) สภาพการณ,ที่แสดงถึงความไม)ปลอดภัยใน
สถานการณ,การเดินทางท)องเท่ียวรวมไปถึงสภาพแวดล�อมของสิ่งแวดล�อม สภาพถนน ความหนาแน)น
ของยานพาหนะ การไม)มีแผนนโยบายและยุทธศาสตร,การจัดการการเดินทางท)องเท่ียวท่ีชัดเจนและ
เปนรูปธรรม ควรมีการจัดการเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันทางด�านการเดินทางท)องเท่ียวให�แก)นักท)องเท่ียว  
 จะเห็นได�ว)าทุกรัฐบาลเน�นการส)งเสริมการท)องเท่ียวเพราะการท)องเท่ียวเปนแหล)งสําคัญ
ท่ีมาของรายได�และการสร�างงาน ชี้ให�เห็นว)าการท)องเท่ียวทําให�เกิดรายได�ถึง 5.8 แสนล�านบาท หรือ
ร�อยละ 5 ของผลิตภัณฑ,มวลรวมประชาชาติ (GDP) (ศูนย,ศึกษาเศรษฐกิจระหว)างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,, มปป.) ซ่ึงมีแนวโน�มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนเม่ือเหตุการณ,ความขัดแย�งทางการเมือง
คลี่คลายลงระดับหนึ่ง แต)สถานการณ,ท่ีกําลังเปนภัยคุกคามท่ีสําคัญคือความปลอดภัยในการเดินทาง
ของนักท)องเที่ยวโดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุบนท�องถนน ทางด�านองค,กรความปลอดภัย (Make 
Road Safe & FIA Foundation) ได�มีการทําบันทึกชื่อ “การเดินทางท่ีเลวร�าย Bad Trip International 
tourism and road death in developing world” ส)งไปถึงประเทศต)างๆท่ัวโลก โดยเนื้อหาใน
หนังสือได�ระบุถึงปLญหาความปลอดภัยในการเดินทาง เฉพาะข�อมูลการเสียชีวิตของนักท)องเท่ียวท่ี
น)าตกใจคือในกลุ)มประเทศกําลังพัฒนา ประเทศไทยถูกจัดอันดับความเสี่ยงในลําดับท่ี 2 รองจาก
ประเทศลิเบีย (สํานักงานเครือข)ายลดอุบัติเหตุ, 2558) โดยพบว)านักท)องเท่ียวอเมริกามีอัตราการตาย
ในประเทศไทยถึง 50 คนต)อประชากรนักท)องเท่ียว 1 แสนคน ซ่ึงสูงกว)าอัตราการตายของคนไทย 
18.7 ต)อประชากร 1 แสนคน โดยระบุสาเหตุท่ีสําคัญคือประเทศท่ีมีนโยบายส)งเสริมการท)องเท่ียวแต)
กลับไม)ให�ความสําคัญในการกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการความปลอดภัย
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ทางถนนให�กับนักท)องเที่ยว ปล)อยให�เปนภาระของภาคเอกชนและธุรกิจท)องเท่ียวต�องลงทุนด�าน
ความปลอดภัยรวมท้ังขาดระบบติดตามกํากับในเรื่องนี้ (ธนะพงศ, จินวงษ,, 2554)  
 จากท่ีมาและความสําคัญดังกล)าว เพ่ือไม)ให�เกิดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
จากการเดินทางท)องเท่ียว ซ่ึงสอดคล�องกับปฏิญญามอสโกขององค,กรสหประชาชาติท่ีกําหนดให�ปQ
พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแห)งความปลอดภัยทางถนน เปนการสร�างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ด�านการเดินทางในสังคมไทยอย)างยั่งยืน และเกิดการจัดการทางด�านความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวท่ีเปนหนึ่งในเปkาประสงค,ท่ีควรจะมีการจัดการเพ่ือเตรียมความพร�อมในการรองรับ
นักท)องเท่ียว ให�การท)องเท่ียวมีคุณภาพและปลอดภัย ได�มาตรฐานระดับสากลโดยการสนับสนุนและ
กําหนดมาตรการสร�างความเชื่อม่ันในเรื่องของความปลอดภัยในเส�นทางการเดินทางบนท�องถนน 
ช)วยเพ่ิมความม่ันใจในการเดินทางท)องเที่ยวแก)นักท)องเที่ยว ด�วยเหตุนี้ผู�วิจัยจึงสนใจทําวิจัยเรื่อง
การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท)องเท่ียวทางบกด�วยรถยนต,และรถสาธารณะในภูมิภาค
ตะวันตก ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร,การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน 

 
2. วัตถุประสงค!การวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ,ด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท)องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเข�าสู)ประชาคมอาเซียน  

2.2 เพ่ือร)างยุทธศาสตร,การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกเข�าสู)ประชาคมอาเซียน  

2.3 เพ่ือรับรองยุทธศาสตร,การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกเข�าสู)ประชาคมอาเซียน  

2.4 เพ่ือศึกษาข�อเสนอเชิงนโยบายในจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท)องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร,การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน  
 
3. คําถามการวิจัย  

3.1 สภาพการณ,ด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู)
ประชาคมอาเซียนเปนอย)างไร  

3.2 ยุทธศาสตร,การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตก รองรับการเข�าสู)ประชาคมอาเซียนควรเปนอย)างไร  

3.3 การรับรองการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางในภูมิภาคตะวันตก ข�อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร, การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียนเปนอย)างไร  

3.4 ข�อเสนอเชิงนโยบายการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางในภูมิภาคตะวันตก
ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร, การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียนเปนอย)างไร 
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4. ขอบเขตการวิจัย  
 4.1 ขอบเขตด)านเนื้อหา 

  ในการศึกษาข�อมูลและการทําวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทาง
ท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร,การท)องเที่ยวสู)ประชาคมอาเซียน ได�ศึกษา
ข�อมูลจากการวิเคราะห,เอกสาร (Documentary Analysis) ท้ังนโยบายทางการท)องเท่ียว แผนพัฒนา
การท)องเที่ยวปQ พ.ศ. 2555-2599 ยุทธศาสตร,การท)องเที่ยวของภูมิภาคตะวันตก สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ ข�อมูลการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก การเข�าสู)ประชาคมอาเซียน โดยการศึกษา
จากเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แผ)นพับ สื่อชนิดต)างๆ และอินเตอร,เน็ตผ)าน
เวบไซค,ต)าง ๆ ประกอบด�วยเอกสารท้ังนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร, เพ่ือให�สอดคล�องกับเนื้อหา      
ท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยดังต)อไปนี้ การปkองกันอุบัติเหตุในการจราจร (กรมการขนส)งทางบก, 2557) 
แนวทางดําเนินการด�านความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยทางถนน (กรมการขนส)งทางบก, 
2557) ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ (Heinrich, 1931) ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ (Imbalance 
Cause Theory) (Blumenthal, 1968) แนวคิดเก่ียวกับการท)องเท่ียว ได�แก) ปLจจัยท่ีก)อให�เกิดการ
ท)องเท่ียว (บังอร ฉัตรรุ)งเรือง, 2551) องค,ประกอบของการท)องเท่ียว (นรินทร, สังข,รักษา, 2555) ผู�มี
ส)วนเก่ียวข�องกับการท)องเท่ียว (ธนกฤต สังข,เฉย, 2550) นโยบายยุทธศาสตร,ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการ
ขนส)งจราจรและการท)องเท่ียว ได�แก) ยุทธศาสตร,การพัฒนาการท)องเท่ียวไทย พ.ศ. 2555-2559 
(กระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬา, 2554) แนวคิดเก่ียวกับการจัดการด�านความปลอดภัยและการท)องเท่ียว 
ได�แก) การจัดการด�านความปลอดภัยและการท)องเท่ียว (กรมการขนส)ง, 2556) และแนวทางการแก�ไข
ปLญหาและการจัดการความปลอดภัย (เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท,, 2557) 

 4.2 ขอบเขตด�านผู�ให�ข�อมูลหลัก  
  ผู�ให�ข�อมูลหลักในข้ันตอนท่ี 1 ผู�ให�ข�อมูลหลักประกอบด�วย หน)วยงานภาครัฐ ได�แก) 

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี แขวงทางหลวงราชบุรี แขวงทางหลวงเพชรบุรี แขวงทางหลวง
ประจวบคีรีขันธ, แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี กรมขนส)งกาญจนบุรี 
การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทยสํานักงานกาญจนบุรี การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทยสํานักงานเพชรบุรี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ, สํานักงานปkองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพชรบุรี ตํารวจท)องเที่ยว หน)วยงานภาคเอกชนและผู�มีส)วนได�ส)วนเสีย ได�แก) บริษัทรถตู�นําเท่ียว 
บริษัททัวร,นําเท่ียว บริษัทรถทัวร, เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ และนักท)องเท่ียว จํานวนท้ังหมด 
25 คน 

  ข้ันตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามปลายเป�ด ร)างยุทธศาสตร,ไปปรึกษาผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 
5 ท)าน ท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหา ภาษาและการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา
และภาษาท่ีใช�แล�วนํามาหาค)า IOC ของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) 
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  ข้ันตอนท่ี 3  ผู�ให�ข�อมูลหลักประกอบด�วยผู�เชี่ยวชาญจํานวน 19 คน (Macmillan, 
1971) 

1. ผู�บริหารหน)วยงานสังกัดในภาครัฐ มีอํานาจในการ กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร, 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ได�แก) 

 1.1 กรมปkองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 1.2 แขวงทางหลวงราชบุรี  
 1.3 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 
 1.4 สํานักงานขนส)งจังหวัดเพชรบุรี กรมการขนส)งทางบก 
 1.5 สํานักงานการท)องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
 1.6 สํานักงานการท)องเท่ียวแห)งประเทศจังหวัดเพชรบุรี 
 1.7 กระทรวงสาธารณสุข  

2. ผู�ปฎิบัติการ ผู�ที่มีความรู� ความชํานาญ และประสบการณ,มีส)วนเก่ียวข�องกับ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู)ประชาคมอาเซียน ได�แก) 

 2.1 ศูนย,วิจัยปkองกันอุบัติเหตุทางถนน 
 2.2 สถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรี 
 2.3 กระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬา 
 2.4 สมาคมธุรกิจท)องเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี 
 2.5 ชมรมส)งเสริมการท)องเท่ียวจังหวัดราชบุร ี

3. นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญด�านการท)องเที่ยว อาจารย,ประจําสาขาการจัดการการ
ท)องเท่ียวและทําการศึกษาวิจัยด�านการท)องเท่ียว ได�แก) 

 3.1 อาจารย,ประจํามหาวิทยาลัยสยาม 
 3.2 อาจารย,ประจํามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 3.3 อาจารย,ประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 

  ข้ันตอนท่ี 4 ผู�ให�ข�อมูลหลักประกอบด�วยกลุ)มเปkาหมายท่ีเก่ียวข�องจํานวน 12 คน 
ได�แก) 1) ภาครัฐ 2) นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิด�านการท)องเท่ียวและความปลอดภัย 3) ภาคเอกชนและ
ผู�มีส)วนได�ส)วนเสีย 4) นักท)องเท่ียว 
 4.3 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี  

  การวิจัยเรื่องการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 
ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร,การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน ขอบเขตในการเก็บข�อมูล ทําการเก็บข�อมูล
ในพ้ืนท่ีภูมิภาคตะวันตก ได�แก) จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ, เนื่องจากว)าเปนพ้ืนท่ีทางการท)องเท่ียวมีจํานวนนักท)องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวเปน
จํานวนมากในภาคตะวันตก (สํานักงานสถิติแห)งชาติ, 2557) 
 
5. นิยามศัพท!เฉพาะ  
 การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท)องเท่ียว หมายถึง การวางแผนเพ่ือให�เกิด
ความปลอดภัยด�านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค, การศึกษา
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เก่ียวกับการปฏิบัติท่ีจะเชื่อม่ันได�ว)าได�ดําเนินการจัดการท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค,ท่ีกําหนด
ทางด�านความปลอดภัยเพื่อการเดินทางท)องเที่ยว เพื่อการปkองกันไม)ให�เกิดการเดินทางด�วย
ความไม)ปลอดภัยท้ังทางร)างกาย ชีวิต และทรัพย,สินท่ีเปนของตนเอง ของบุคคลอ่ืนและของส)วนรวม 
การปราศจากภัยอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการเดินทางท)องเท่ียว รวมถึงการปราศจากอันตรายท่ีมี
โอกาสจะเกิดข้ึนด�วย  
 ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร,สู)ประชาคมอาเซียน หมายถึง แนวทาง นโยบายและข�อเสนอแนะ 
โดยการมีส)วนร)วม ในการจัดทําข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร, มีการกําหนดวัตถุประสงค,ให�ชัดเจน เพ่ือให�
ยุทธศาสตร,ท่ีได�ออกมานั้นตรงตามความต�องการ มีประเด็นหลักท่ีต�องคํานึงถึง ต�องพัฒนา ต�องมุ)งเน�น
และดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกต�องจากผลการวิจัยนโยบายเพ่ือการปฏิบัติในเชิงนโยบายนําไปในเพ่ือ
รองรับสู)ประชาคมอาเซียน  
 ประชาคมอาเซียน หมายถึง การร)วมกลุ)มของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association 
of South East Asian Nations : ASEAN) 10 ประเทศ ได�แก) ไทย พม)า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 
สิงคโปร, อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส, กัมพูชา และ บรูไน ใน 3 เสาหลักอาเซียน ได�แก) ประชาคมการเมือง
ความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ 3 
ความร)วมมือหลักของกลุ)มสมาชิกอาเซียนท่ีจะช)วยหล)อหลอมทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเปน
หนึ่งเดียว มีความแข็งแกร)งและเข�มแข็ง สามารถแข)งขันในทุกๆด�านกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได�เพ่ือเพ่ิม
อํานาจต)อรองและขีดความสามารถการแข)งขันของอาเซียนในเวทีระหว)างประเทศ รวมถึงให�อาเซียนมี
ความแข็งแกร)ง มีภูมิต�านทานท่ีดีในการรับมือกับปLญหาใหม)ๆระดับโลก  
 การเดินทางและการท)องเท่ียว หมายถึง การเดินทางทางถนน โดยรถยนต, รถโดยสาร ใน
ภูมิภาคตะวันตก ออกเดินทางจากท่ีพักอาศัยประจํา ออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง คือ 
ภูมิภาคตะวันตก มีจุดประสงค,เพ่ือการท)องเท่ียว การพักผ)อนหย)อนใจ ไปเยี่ยมชมสถานท่ีต)างๆหรือ
เพ่ือไปร)วมกิจกรรมบางอย)าง เยี่ยมเยือนญาติมิตร ไปประชุม โดยต�องไม)มีจุดประสงค,เพ่ือไปประกอบ
อาชีพและการหารายได� และเปนการเดินทางท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ,  
 นักท)องเท่ียว หมายถึง นักท)องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต)างชาติท่ีเดินทางท)องเท่ียวโดย
รถยนต,ส)วนตัวและใช�บริการรถสาธารณะ เดินทางบนท�องถนนและท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกซ่ึง
ได�แก) จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ, จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม  
 ภูมิภาคตะวันตก หมายถึง ภูมิภาคที่อยู)ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยแบ)งตาม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ ประกอบไปด�วย 1) จังหวัดกาญจนบุรี  
2) จังหวัดสุพรรณบุรี 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 4) จังหวัดเพชรบุรี 5) จังหวัดราชบุรี 6) จังหวัด
สมุทรสาคร 7) จังหวัดสมุทรสงคราม 8) จังหวัดนครปฐม กําหนดการศึกษาใน 4 จังหวัดท่ีมีจํานวน
นักท)องเท่ียวเดินทางท)องเท่ียวสูงสุด (สํานักงานสถิติแห)งชาติ, 2558) ได�แก) 1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ,  
2) จังหวัดเพชรบุรี 3) จังหวัดราชบุรี 4) จังหวัดกาญจนบุรี  
 แนวทางการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว หมายถึง วิธีการท่ีใช�เพ่ือให�
กระบวนการบรรลุผลตามความเหมาะสม ทางปฏิบัติท่ีควรทํา ท่ีมีการวางแผนจัดการเก่ียวกับความ
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ปลอดภัยท้ังร)างกายและทรัพย,สิน ปkองกันเพ่ือไม)ให�เกิดสิ่งที่ไม)คาดคิดอันมีผลกระทบต)อร)างกาย 
จิตใจ ก)อให�เกิดความเสียหายท่ีตามมาในการเดินทางท)องเท่ียว 
 สภาพการณ, หมายถึง สถานการณ, สภาพแวดล�อม เหตุการณ,ท่ีรวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุ
และสาเหตุ หน)วยงานท่ีมีความเก่ียวข�องดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยด�านการเดินทางท)องเท่ียวทางบก
ด�วยรถยนต,และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตก 

 
6. ประโยชน!ท่ีได)รับ  
 งานวิจัยนี้ก)อให�เกิดผลประโยชน,ต)อการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท)องเท่ียว
ทางบกด�วยรถยนต,และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตก  ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร,การท)องเท่ียวสู)
ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 

6.1 ทําให�ทราบข�อมูลความต�องการข้ันพ้ืนฐาน ทางด�านความปลอดภัยในการเดินทางการ
ท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือรองรับการเข�าสู)ประชาคมอาเซียน การจัดการความปลอดภัยด�าน
การเดินทางในภูมิภาคตะวันตก  

6.2 ได�ยุทธศาสตร, ท่ีประกอบไปด�วยพันธกิจ วิสัยทัศน, เปkาประสงค, กลยุทธ,และแนวทาง
ในการดําเนินการ นําไปพัฒนาการจัดการทางด�านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวท่ีผ)านการ
รับรองยุทธศาสตร,จากผู�เชี่ยวชาญ เสนอต)อกระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬาและกระทรวงคมนาคม
มอบหมายให�เปนหน�าท่ีของหน)วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

6.3 ได�ข�อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการการเดินทางเพ่ือความปลอดภัยทางด�านการ
ท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน เปนประโยชน,ต)อหน)วยงานมีแนวทางในการดําเนินอย)างท่ีชัดเจนและ
ตรงกับเปkาประสงค, ช)วยลดปLญหาการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทรัพย,สิน ร)างกายและจิตใจ ของ
นักท)องเท่ียวและผู�เดินทางท่ีใช�รถใช�ถนน 

6.4 ทําให�เกิดความปลอดภัยในการจัดการการเดินทางท)องเท่ียว สร�างความเชื่อม่ันให�แก)
นักท)องเท่ียว นําไปสู)การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวอย)างเปนรูปธรรม มีมาตรฐาน
ด�านความปลอดภัยในการเดินทางท้ังด�านคน ด�านถนน ด�านยานพาหนะ ด�านสิ่งแวดล�อม มีเทคโนโลยี
เข�ามาเปนส)วนช)วยในการจัดการดําเนินงาน การบังคับใช�กฎหมายอย)างเปนรูปธรรม เปนประโยชน,
ต)อนักท)องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การวิจัยเรื่องการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเท่ียวทางบกด�วยรถยนต�และ
รถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตก ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียนผู�วิจัยศึกษา
วรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประกอบการทําวิจัย ดังนี ้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัย  
2. แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียว   
3. แนวคิดเก่ียวกับนโยบายยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการขนส�ง จราจร และการท�องเท่ียว  
4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการด�านความปลอดภัยและการท�องเท่ียว  
5. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงนโยบาย   
6. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยอนาคตด�วย EDFR  
7. แนวคิดเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
8. บริบทและข�อมูลท่ัวไปของภูมิภาคตะวันตก  
9. งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัย  
 ความปลอดภัยเป@นสิ่งท่ีควรคํานึงและพึงระลึกเสมอ สําคัญต�อร�างกายและชีวิต เหตุท่ีเกิดข้ึน
จากอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดข้ึนได�ทันทีทันใดโดยไม�ได�ต้ังใจหรือเกิดจากความประมาท อันก�อให�เกิด
การสูญเสียท่ีตามมาและไม�คาดคิดมาก�อนล�วงหน�า ในแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความปลอดภัยท่ี
นําเสนอ ประกอบได�ด�วยแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความปลอดภัย ได�แก� ความหมายของอุบัติเหตุ 
(Accident) ความสําคัญของอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุในการจราจรทางบก การปNองกันอุบัติเหตุ
ในการจราจรทางบก การกําหนดเปNาหมายดําเนินงานความปลอดภัยทางถนนตามปฏิญญามอสโก 
ทฤษฎีโดมิโน ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ�อน แนวคิดทางด�านสวัสดิภาพและสวัสดิศึกษา 
ภาพรวมภาคการขนส�งของประเทศไทยในมิติต�าง ๆ มีรายละเอียดดังต�อไปนี้  

1.1 ความหมายของอุบัติเหตุ (Accident)  
  กรมการขนส�งทางบก (2557) ได�กล�าวถึงอุบัติเหตุเป@นเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นโดย         
ไม�คาดฝRนแล�วมีผลกระทบกระเทือนต�อร�างกายท้ังตนเองและบุคคลรอบข�าง ผู�ประสบอุบัติเหตุอาจจะ
รอดชีวิตบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได� 
  สํานักงานสวัสดิภาพการขนส�ง (2556) ได�กล�าวถึงอุบัติเหตุนํามาซ่ึงความสูญเสียแก�
ผู�เก่ียวข�อง ท้ังผู�ประสบเหตุและญาติผู�ประสบเหตุ อย�างไม�สามารถประเมินค�าได� โดยสร�างผลกระทบ
ท้ังด�านความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย�สิน ท้ังทางร�างกาย และจิตใจ ท้ังท่ีสามารถรักษาให�
หายดังเดิมหรือไม�สามารถหายเป@นปกติได�   
  วิฑูรย� สิมะโชคดี และ วีรพงษ� เฉลิมจิระรัตน� (2553) ได�กล�าวถึงอุบัติเหตุ หมายถึง 
เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนโดยไม�ได�มีการวางแผนมาก�อนล�วงหน�า ทําให�ร�างกายได�รับการบาดเจ็บ พิการหรือ
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เสียชีวิต รวมไปถึงทําให�ทรัพย�สินได�รับความเสียหาย นอกจากนี้อุบัติเหตุเป@นเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนแล�ว 
มีผลกระทบกระเทือนต�อกระบวนการของร�างกายไม�มากก็น�อย ขค้ีนอยู�กับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน  
  วิวรรธน�กร สวัสดี (2547) ได�กล�าวถึงอุบัติเหตุ คือ เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม�ทันคิด 
ความบังเอิญเป@นผลให�เกิดความเสียหายแก�ร�างกายหรือทรัพย�สินของคนเราและเหตุการณ�นั้นต�องทําให�
คนอ่ืนถึงแก�ความตาย บาดเจ็บหรือทรัพย�สินเสียหาย เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนโดยไม�ตั้งใจไม�คาดฝRนมาก�อน
เป@นผลให�เกิดความเสียหายต�อทรัพย�สิน ร�างกาย และจิตใจ รวมท้ังอาจเป@นอันตรายถึงแก�เสียชีวิตได�
ท้ังกับตนเองและผู�อ่ืน  
  อภิชาต บุญยกิจโณทัย (2554) ได�กล�าวถึงอุบัติเหตุ เป@นเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นโดย 
ไม�มีใครคาดคิด ไม�ได�ตั้งใจให�เกิดข้ึน ไม�มีการวางแผนไว�ล�วงหน�าและไม�สามารถควบคุมได�  
  Anton (1989) ได�กล�าวถึงอุบัติเหตุเป@นสิ่งท่ีสามารถเกิดข้ึนได�ท่ัวๆไป หากไม�ได�มีการ
ปNองกันจะเกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุนั้นมีมากเกินกว�าท่ีทุกคนคาดคิด เป@นเหตุการณ�      
ท่ีเกิดข้ึนได�โดยไม�คาดฝRนแล�วมีผลกระทบกระเทือนต�อการทํางาน ชีวิต และทรัพย�สิน อุบัติเหตุท่ี
เกิดข้ึนเป@นสาเหตุให�ผู�ประสบอุบัติเหตุรอดชีวิตบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได�  
  ปRจจุบันความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุยังคงรุนแรง จากสถิติจํานวนตายด�วยสาเหตุท่ี
สําคัญ ปW พ.ศ. 2533-2536 ของสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปรากฏว�า
อุบัติเหตุเป@นสาเหตุการตายท่ีสําคัญเป@นอันดับ 2 รองจากการเป@นโรคต�าง ๆ รวมท้ังเกิดความสูญเสีย
ท้ังส�วนบุคคลและส�วนรวมอ่ืนๆ เช�น เสียโอกาส เสียเวลาขาดรายได� เสียค�าใช�จ�าย ครอบครัวเสีย
สมาชิกในครอบครัว ทรัพย�สินสาธารณะเสียหายสูญเสียกําลังคนในการพัฒนาประเทศ ประเทศขาด
รายได�และเสียค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาล (สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข, ม.ป.ป.)  
  สรุปได�ว�าอุบัติเหตุ เป@นเหตุการณ�อันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยไม�ได�ต้ังใจและคาดคิดมาก�อน 
ท้ังนี้อาจเกิดจากความประมาทของตัวบุคคลหรือสภาพแวดล�อม ทําให�เกิดความเสียหายแก�ทรัพย�สิน 
บุคคล ได�รับอันตรายท้ังร�างกายและจิตใจ เกิดความบาดเจ็บ พิการหรือรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต อุบัติเหตุ
จึงเป@นสิ่งที่สําคัญที่ควรมีการปNองกันและระมัดระวังเพ่ือไม�ให�เกิดความสูญเสียท้ังร�างกายและ
ทรัพย�สิน และต�องมีเรื่องของกําหนดการและการวางแผน เนื่องจากอุบัติเหตุคือเหตุการณ�หรือผลของ
เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนโดยไม�ได�มีการวางแผนรองรับมาก�อน หรือวางแผนไม�ครอบคลุม ซ่ึงจะส�งผลต�อ
ระบบและกําหนดการโดยรวมเม่ืออุบัติเหตุเกิดข้ึน  

 1.2 ความสําคัญของอุบัติเหตุ  
  การใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศนั้นทําให�เกิด
การพัฒนาท่ีก�าวหน�าไปอย�างรวดเร็วในทุกๆด�าน ท้ังด�านการคมนาคม การขนส�ง การอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม การก�อสร�างและการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย�างยิ่งด�านการคมนาคมขนส�งท่ีมี
ยานพาหนะเพ่ิมข้ึน กล�าวว�าเป@นท่ียอมรับกันท่ัวไปว�าอุบัติเหตุซ่ึงเกิดจากการพัฒนานั้นมีแผนพัฒนา
ประเทศแล�วก็จะต�องมีแผนปNองกันอุบัติภัยแห�งชาติควบคู�กันไปด�วยจึงทําให�สามารถปNองกันคน
บาดเจ็บและตายจากอุบัติภัยได� ลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุได�แสดงว�ายิ่งมีการพัฒนาประเทศ
มากข้ึนประชาชนก็ยิ่งบาดเจ็บและตายจากอุบัติภัยเพ่ิมมากข้ึนเท�านั้นอุบัติเหตุก็ยังเป@นปRญหาท่ีเกิดข้ึน
เสมอมีผลให�เกิดการบาดเจ็บ พิการ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย�สินของบุคคลและส�วนร�วม ส�งผลกระทบ
โดยตรงต�อการพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้นการเรียนรู�สาเหตุและการปNองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได�
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จากการเดินทางหรือใช�เส�นทางต�างๆ จึงมีส�วนช�วยให�ทุกคนรู�จักปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทาง หรือใช�เส�นทางต�างๆและสามารถนําความรู�ไปแนะนําบุคคลอ่ืนๆได�ต�อไป (สํานักพัฒนาการ
พลศึกษากีฬาและนันทนาการ, 2544) การจราจรเป@นการใช�เส�นทางต�างๆ ของคน สัตว� พาหนะหรือ
ยวดยานพาหนะ อันตรายจากอุบัติเหตุในการจราจรของคนไทยพุ�งข้ึนติดอันดับ 1 ใน 10 ของสาเหตุ
การตายทั้งหมด เมื่อแยกตามประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ พบว�าอุบัติเหตุเกิดจากรถยนต�และ
รถจักรยานยนต�มากท่ีสุด รองลงมาได�แก� รถป^คอัพ ในแต�ละปWจะมีผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจํานวน
มากกว�า 90,000 ราย ในจํานวนนี้เป@นผู�ท่ีมีอายุระหว�าง 18-38 ปW มากท่ีสุดและในจํานวนอุบัติเหตุท่ี
เกิดข้ึนท้ังหมด อุบัติเหตุท่ีทําให�มีการเสียชีวิตมากท่ีสุดก็คือ อุบัติเหตุจากการขับข่ียวดยานพาหนะ ซ่ึง
อยู�ในกลุ�มอายุ 18-24 ปW มักมีผลให�เกิดการเจ็บปวดและทนทุกข�ทรมานจากกการบาดเจ็บเป@น
ระยะเวลายาวนาน เช�น การบาดเจ็บที่หลังหรือหัวเข�า สายตาพิการ แขนขาขาด พิการ เป@นต�น 
อาจกล�าวได�ว�าอุบัติเหตุจากการจราจรเปรียบเสมือนหนึ่งโรคร�ายแรงชนิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนทุกวันและ
คุกคามสุขภาพ คุณภาพชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนเป@นอย�างมาก เป@นปRญหาเร�งด�วนท่ีทุกคน
และทุกหน�วยงานต�องมีส�วนรับผิดชอบและร�วมมือกันแก�ปRญหารวมท้ังปNองกันโรคอุบัติเหตุอย�างจริงจัง 
(ศูนย�วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน, 2553)  
  อุบัติเหตุจึงเป@นสิ่งสําคัญท่ีควรตระหนักถึงอยู�ตลอดเวลา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติมีการกําหนดและวางแผนเพ่ือปNองกัน และหาแนวทางเพ่ือไม�ให�เกิดอุบัติเหตุท่ีจะส�งผล
กระทบต�อชีวิตของนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางท�องเท่ียวในประเทศไทย และเป@นการปNองกันการสูญเสียท่ี
จะเกิดข้ึน และทําให�นักท�องเท่ียวมีความม่ันใจต�อการเดินทางในประเทศไทย มีหน�วยงานท่ีมองเห็นถึง
ความสําคัญและมีมาตรการท่ีปNองกัน นโยบายท่ีชัดเจน เพ่ือสร�างความเชื่อม่ันในการเดินทางท�องเท่ียว  

 1.3 สาเหตุของอุบัติเหตุในการจราจรทางบก  
  อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้นเกิดข้ึนได�จากหลายสาเหตุด�วยกัน จากสถิติ
ของกรมทางหลวง พบว�าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางหลวงมากที่สุด คือการขับรถเร็ว รองลงมาคือ
การขับรถระยะกระชั้นชิด อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้น มักเกิดข้ึนจากสาเหตุท่ีสําคัญ             
3 ประการดังนี้ (เกรียงศักด์ิ กองพลพรหม, 2537)  

1. สาเหตุจากบุคคล  
   สาเหตุจากบุคคลมักจะเกิดจากผู�ขับยวดยานพาหนะมีความบกพร�องทางด�าน

ร�างกาย เช�น ร�างกายอ�อนเพลีย ง�วงนอน หรือหลับในสุขภาพไม�ดี มีโรคประจําตัว โรคลมชัก ตาบอดสี  
ตาพร�า น้ําตาลในเลือดตํ่า 

   มีความบกพร�องทางด�านจิตใจและอารมณ� เช�น มีความกลัดกลุ�มใจ วิตกกังวล 
อารมณ�หงุดหงิด ฉุนเฉียว มีความตึงเครียดทางอารมณ� ขาดความรู�ความชํานาญ และประสบการณ�ใน
การใช�ถนน เช�น ขาดความรู�เรื่องความเร็วกับรถ คาดคะเนความเร็ว หรือกะระยะทางไม�ถูกต�อง 
ไม�มีความรู�ความชํานาญในเรื่องลักษณะของยวดยานท่ีใช�ขับ ไม�รู�กฎจราจร เป@นต�น ไม�ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือข�อบังคับ เช�น ขับรถเร็ว ขับรถตัดหน�ารถอ่ืนระยะกระชั้นชิด ขับรถล้ําช�องทางเดินรถ 
ขับรถแซงซ�าย หรือแซงขวาในท่ีคับขัน ขับรถตามหลังคนอ่ืนอย�างกระชั้นชิด ฝ`าฝaนปNายหยุดขณะออก
จากทางร�วม ขับรถย�อนศรทางเดินรถ ขับรถฝ`าฝaนเครื่องหมายจราจร หยุดรถโดยกระชั้นชิด ฯลฯ 
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ไม�รู�จักปNองกันตนเอง เช�น ขับรถด�วยความประมาทขาดความระมัดระวัง ความเร�งรีบในการเดินทาง 
เสพยากระตุ�นประสาท ด่ืมสุราขณะขับรถ เป@นต�น 

   สาเหตุจากผู�โดยสารส�วนใหญ�เกิดจากการขาดความระมัดระวัง เช�น ผู�โดยสารข้ึน
หรือลงรถโดยไม�ระมัดระวัง ในการป^ด-เป^ดประตูรถ เดินถนนโดยไม�ระมัดระวังยวดยาน วิ่งตัดหน�ารถ 
การวิ่งเล�นบนถนน ลื่นหกล�ม ลังเลใจในการข�ามถนน ฯลฯ การไม�ปฏิบัติตามกฎจราจร เช�น ห�อยโหน
รถโดยสารรถประจําทาง ไม�ข้ึนลงขณะรถหยุดหรือท่ีปNายจอด ไม�ข�ามถนนตรงทางข�ามท่ีมีสัญญาณ
หรือสะพานลอย ไม�เดินถนนตามบาทวิถีหรือทางเท�า ความรู�เท�าไม�ถึงการณ� เช�น ข�ามถนนโดยออก
จากหน�า หรือท�ายรถขณะท่ีรถยังจอดอยู� มีสัตว�เลี้ยงเดินข�ามถนนหรือวิ่งตัดหน�ารถ ฯลฯ ความไม�สมบูรณ�
ของร�างกายและจิตใจ เช�น สภาพร�างกายท่ีอ�อนเพลียการด่ืมสุราขณะเดินถนน เป@นต�น  

   สาเหตุจากสิ่งแวดล�อมท่ีเป@นสาเหตุให�เกิดอุบัติเหตุ ได�แก� สภาพของรถ สภาพถนน
และดินฟNาอากาศสาเหตุจากสภาพของรถ เช�น ยางระเบิดหรือยางแตก ทําให�รถเสียการทรงตัว พลิกคว่ํา
ได�ง�ายโดยเฉพาะรถท่ีกําลังแล�นด�วยความเร็วสูง และถนนลื่น เบรกแตก เบรกลื่น ทําให�รถไม�สามารถ
หยุดหรือชะลอความเร็วลงได�ตามความต�องการ เพลาหลุดหรือเพลาขาดทําให�รถหมดกําลังในการ
ขับเคลื่อนรถจะไม�แล�นแม�ว�าจะเหยียบคันเร�งอย�างไรก็ตามทําให�ยากแก�การควบคุมความเร็ว และง�าย
ต�อการเกิดอุบัติเหตุ คันส�งหลุดทําให�พวงมาลัยใช�การไม�ได�ไม�สามารถควบคุมรถได� อุปกรณ�ประจํารถ
ชํารุดหรือขัดข�อง เช�น ไม�มีไฟหน�า-หลัง ไฟใหญ�มีข�างเดียวหรือไม�มีเลย ไฟเลี้ยวชํารุดไม�ได�ซ�อมแซม
หรือแก�ไข พวงมาลัยสั่นขณะขับ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ เช�น การเพ่ิมแรงเครื่องทําให�      
ผู�ขับข่ีเกิดความคะนองและขับรถเร็ว การแปลงสภาพรถตามความพอใจ โดยไม�คํานึงถึงสภาพรถท่ีได�รับ
การออกแบบมา เป@นต�น  

2. สาเหตุจากสิ่งแวดล�อม  
   บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ ได�แก� ทางแยก ทางโค�ง ทางตรง ทางเบี่ยงสะพาน วงเวียน 

ทางตัดทางรถไฟ ทางลาดชัน/เนินเขา ทางเข�าออกทางด�วน ทางเชื่อมโยงทางแยก ทางเชื่อมอาคาร      
ท่ีพักอาศัย ฯลฯ ซ่ึงบริเวณท่ีมักเกิดเหตุบ�อยท่ีสุดคือทางตรง โดยสภาพเส�นท่ีดีเรียบมักทําให�ผู�ขับข่ี
ขาดความระมัดระวังและขับรถด�วยความเร็วสูง นอกจากนี้จะพบว�าถนน 3 ช�องทางจะเกิดอุบัติเหตุ
มากกว�าถนน 2 ช�องทาง และถนน 4 ช�องทาง และถนนสี่แยกจะอันตรายกว�าสามแยก สภาพถนน      
ท่ีเป@นหลุมเป@นบ�อมีโคลนตม มีเครื่องกีดขวางมากๆหรือถนนท่ีแคบถนนท่ีลื่นมีส�วนทําให�เกิดอุบัติเหตุ
ข้ึนได� สภาพแสงสว�างบนถนน เช�น แสงสว�างท่ีส�องจากรถคันท่ีสวนมาโดยการเป^ดไฟสูงและมีความสว�างสูง 
ทําให�ตามัวมองไม�ชัดเจน หรือไม�มีไฟส�องสัญญาณทางแยก บนท�องถนนมืดไม�มีไฟฟNา ไม�มีแสงสว�าง 
ทําให�มองไม�เห็นทาง หรือมองไกลไม�ได� ย�อมเป@นอันตรายต�อการขับรถ อย�างไรก็ตามแสงสว�างในเวลา
กลางวันหรือความสว�างของถนนก็มักทําให�เกิดอุบัติเหตุสูงกว�าเวลากลางคืน แต�ความรุนแรงจะเกิดใน
เวลากลางคืนมากกว�า  

   สาเหตุจากดินฟNาอากาศ เช�น ฝนตกหนัก น้ําท�วม ทําให�ถนนเป@นหลุมเป@นบ�อเป@น
หล�มโคลน ถนนลื่น ทําให�รถตกถนนพลิกคว่ํา การเกิดพายุหรือหมอกลงจัดทําให�มีควันปกคลุมมอง      
ไม�เห็นทาง เกิดอุบัติเหตุได�ง�ายสภาพดินฟNาอากาศท่ีไม�ดี อุบัติเหตุมักเกิดจากสภาพดินฟNาอากาศท่ีไม�ดี
เสมอ ท้ังนี้เพราะผู�ขับข่ีขับรถด�วยความเร็วสูง และขาดความระมัดระวังอันตราย  

 



15 
 

3. สาเหตุจากกฎหมาย  
   กฎหมายมีส�วนเก่ียวข�องกับการเกิดอุบัติเหตุดังนี้ การขาดการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�

ให�ประชาชนทุกคนทราบกฎระเบียบ ข�อบังคับ และบทลงโทษ ในการฝ`าฝaนกฎต�างๆ ทําให�ประชาชน
ขาดจิตสํานักและฝ`าฝaนกฎระเบียบต�างๆ ซ่ึงมีผลให�เกิดอุบัติเหตุได� บทลงโทษหรือค�าปรับยังไม�เหมาะสม
ทําให�มีการฝ`าฝaนกฎจราจร หรือกฎระเบียบต�างๆ อยู�เสมอ การท่ีกฎหมายมิได�กําหนดเพศ อายุสูงสุด
ของผู�ขับข่ี รวมท้ังการศึกษาข้ันตํ่าของผู�ขับข่ียวดยานพาหนะ ถึงแม�ว�าผู�ขับข่ีจะสอบผ�านและได�รับ
ใบอนุญาตขับข่ีมาแล�วก็อาจทําผิดกฎจราจร และทําให�เกิดอุบัติเหตุได� การขาดการกวดขัน จับกุม 
หรือยังไม�จริงจังหรือเข�มงวดในการพิจารณาดําเนินคดีหรือจับกุม ผู�กระทําผิด เป@นสาเหตุให�ขับรถหรือ
ใช�รถใช�ถนนอย�างเสรีตามอําเภอใจ ซ่ึงมักทําให�เกิดอุบัติเหตุ  

   สรุปได�ว�า สาเหตุท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุนั้นมีด�วยกันหลายสาเหตุสามารถสรุปสาเหตุ
หลักใหญ�ได� 3 สาเหตุดังนี้ 1) สาเหตุที่เกิดจากบุคคล ทั้งจากผู�ขับขี่และผู�โดยสารท่ีขาดความ
ระมัดระวัง ไม�ปฏิบัติตามหลักจราจร ไม�มีความชํานาญในการใช�ถนน มีความประมาท การขับรถเร็ว
เกินความเร็วท่ีกฎหมายกําหนด รวมไปถึงความไม�พร�อมของสภาพร�างกายในการขับข่ีใช�รถบนท�องถนน 
สาเหตุท่ีเกิดจากสิ่งแวดล�อมต�อตัวบุคคล สภาพแวดล�อมท่ีเป@นเหตุให�เกิดอันตรายได� เช�นสภาพถนนท่ี
ทําให�การจราจรเกิดความเสี่ยงหรือความไม�สมบรูณ�ของท�องถนน แสงสว�างไม�เพียงพอ 2) สาเหตุ
ท่ีเกิดจากดินฟNาอากาศ การเช็คสภาพอากาศจึงเป@นสิ่งท่ีจําเป@นและสําคัญต�อการเดินทาง ไม�ควรเดินทาง
หากเกิดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู�ขับข่ีจึงควรมีความเตรียมพร�อมอยู�ตลอดเวลา 3) สาเหตุท่ีเกิดจาก
กฎหมาย ควรมีการเผยแผ�ข�อมูลข�าวสารท่ีชัดเจนและครอบคลุมท่ัวถึง มีบทลงโทษหรือมาตรการ 
นโยบายต�างๆ ท่ีเป@นรูปธรรม สาเหตุเหล�านี้จึงทําให�เกิดการแก�ไขและปNองกันจากสาเหตุต�างๆท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือเป@นการแก�ไขให�ตรงกับสาเหตุ  

1.4 การป1องกันอุบัติเหตุในการจราจรทางบก  
  อุบัติเหตุในการจราจรทางบก สามารถปNองกันได�ดังต�อไปนี้ (กรมการขนส�งทางบก, 
2557)  

1. การปNองกันด�านบุคคล การปNองกันอุบัติเหตุในการจราจรทางบกด�านบุคคลนั้น 
ควรพิจารณาในเรื่องสุขภาพ การศึกษาและความปลอดภัยในการขับข่ี การโดยสารและการเดินเท�า 
ซ่ึงมีวิธีการปNองกันดังต�อไปนี้ 

   เรื่องสุขภาพผู�ขับขี่รถ ผู�โดยสารและผู�เดินเท�าควรมีสภาพร�างกายและจิตใจท่ี
แข็งแรงสมบูรณ�และเป@นปกติอยู�เสมอ ทั้งในช�วงก�อนเดินทาง ขณะเดินทางและหลังการเดินทาง 
สําหรับผู�ขับข่ีรถจะต�องรักษาสุขภาพให�แข็งแรงอยู�เสมอ ผู�ท่ีเป@นโรคหัวใจ โรคของระบบการไหลเวียน
โลหิตโรคของต�อมไร�ท�อ เช�น โรคเบาหวาน โรคคอพอกเป@นพิษ ไม�ควรขับรถ ผู�ขับข่ีต�องมีความสามารถใน
การได�ยินเสียงต�างๆชัดเจนหากสายตาสั้นต�องสวมแว�นตลอดเวลาท่ีขับรถ หากตาบอดสี ตาเหล� หรือ
เห็นภาพซ�อนกันไม�ควรขับรถ นอกจากนี้ผู�ที่เป@นโรคกระดูกสันหลังอย�างแรง เช�น วัณโรค หรือ
โรคสันหลังแข็ง ไม�ควรขับรถในระหว�างเป@นโรค เม่ือโรคได�ทุเลาลงและไม�มีความผิดปกติหรือพิการ
รุนแรงก็อาจขับรถต�อไปได� และผู�ท่ีพิการถูกตัดขาข�างหนึ่งหรือนิ้วหายไปมากกว�า 3 นิ้ว ก็ไม�ควรขับรถ
เช�นเดียวกัน ส�วนสภาพทางจิตใจนั้นผู�ขับข่ีควรคุมอารมณ�และจิตใจไว�ได�มีสติสัมปชัญญะเสมอ ในการ
ขับรถ หากมีอาการอ�อนเพลีย ง�วงนอน หรือมีความวิตกกังวลใจ ต่ืนเต�น กระวนกระวายใจ มีอารมณ�



16 
 

เสียเกิดข้ึนบ�อยๆมีความเครียด มีโรคทางจิต ทางประสาท ก็ไม�ควรขับรถเพราะจะขาดสมาธิในการขับรถ
และอาจเกิดอุบัติเหตุข้ึนได�ง�าย สําหรับผู�โดยสารยานพาหนะก็ควรรักษาสุขภาพให�ดีท้ังทางกํายและ
จิตใจ เพราะหากมีความผิดปกติของร�างกายและจิตใจก็จะทําให�ประสบอุบัติเหตุได�ง�ายเช�นเดียวกัน  

   การศึกษาการปNองกันอุบัติเหตุคือสิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่ง ในการศึกษาหาความรู�
และการถ�ายทอดหรือให�ความรู�แก�ทุกคนในเรื่องความปลอดภัยในการจราจร การจัดการเรียนการสอน
สวัสดิศึกษา การอบรมมารยาทในการขับข่ียวดยานแก�ผู�ใช�ยวดยาน ผู�โดยสาร และผู�เดินเท�า การแนะนํา
ประชาชน ผู�ใช�รถใช�ถนนให�รู�จักระมัดระวังในการเดินทาง ขณะสภาพดินฟNาอากาศผิดปกติสําหรับ       
ผู�ขับข่ีรถจะต�องเรียนรู� เรื่องเก่ียวกับตัวรถ สภาพการใช�งาน เรียนรู�วิธีการขับข่ี เส�นทางการเดินทาง 
เรียนรู�มารยาทและกฎการจราจรด�วย  

   ความปลอดภัยในการขับข่ียวดยานพาหนะ การขับข่ียวดยานพาหนะไม�ว�าจะเป@น
รถยนต� รถจักรยาน รถจักรยานยนต� รถบรรทุก หรือรถประจําทางก็ตามผู�ขับข่ีจะต�องปฏิบัติตนเพ่ือ
ความปลอดภัย ดังนี้ ต�องได�รับใบอนุญาตขับรถก�อนการใช�รถ (ผู�ขับขี่รถยนต�ส�วนบุคคลและ
รถจักรยานยนต�ต�องมีอายุไม�ตํ่ากว�า 18 ปWบริบูรณ� ผู�ขับข่ีรถยนต�สาธารณะต�องมีอายุ 25 ปWบริบูรณ� 
และผู�ขับข่ีรถจักรยานต�องมีอายุ 13 ปWบริบูรณ�) ซ่ึงผ�านการทดสอบจากเจ�าหน�าท่ีขนส�ง การตรวจสภาพ
ของรถทุกครั้งก�อนท่ีจะนําออกไปใช�ควรตรวจสอบให�เรียบร�อย เช�น ปริมาณน้ํามัน ตรวจหม�อน้ํารั่ว
หรือมีน้ําในหม�อน้ําให�เพียงพอ สายพาน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรก ยางรถ (อาจเก�าเกินไป กระด�าง
หรือดอกยางหมด) เบรกของรถจักรยานท้ังล�อหน�าและล�อหลังควรวางแผนการขับรถ วางแผนการใช�
เส�นทาง วางแผนขับรถอย�างสบายๆ ไม�รีบร�อน ตรวจสอบหรือกําหนดล�วงหน�าถึงจุดจอดรถ จุดจอดพัก  
จุดเติมน้ํามัน หากต�องเดินทางระยะไกลหรือบริเวณทางด�วน ควรสวมใส�เครื่องปNองกันอันตราย เช�น 
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีขับข่ีหรือโดยสารต�องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งท่ีขับข่ีหรือโดยสารรถยนต� ขณะ
เกิดอุบัติเหตุผู�ท่ีไม�สวมหมวกกันน็อคจะได�รับบาดเจ็บท่ีศีรษะมากกว�าผู�ท่ีสวมหมวกกันน็อคถึง 5 เท�า 
หรือตายจากการบาดเจ็บศีรษะมากกว�า 3 เท�า ส�วนการคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเกิดอุบัติเหตุจะช�วยลด
การบาดเจ็บให�น�อยลง 1/3 เท�า และจะลดการตายให�น�อยลงถึง 4/5 เท�า นอกจากนั้นเข็มขัดนิรภัยยัง
ช�วยยึดร�างกายของคนในรถไว�ไม�ให�กระเด็นออกจากรถด�วย ซ่ึงหากมีการกระเด็นออกไปนอกรถจะทําให�
มีโอกาสเสียชีวิตได�มากกว�าท่ีจะอยู�ในรถถึง 5 เท�า ควรขับรถตามกฎจราจรอย�างเคร�งครัด เช�น ขับรถ
ด�วยความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนด ไม�ขับรถตัดหน�ารถอื่นในระยะกระชั้นชิด ขับรถจักรยานหรือ
รถจักรยานยนต�ในช�องเดินรถด�านซ�ายสุด ไม�ขับรถล้ําแนวกลางถนน ไม�ฝ`าฝaนสัญญาณไฟหรือ
สัญญาณจราจรต�างๆ ควรขับรถความระมัดระวังเสมอไม�ว�าจะเป@นเวลาออกรถ เวลาใช�ความเร็ว เวลา
จะเลี้ยว เวลาจะแซง เวลาจะข้ึนหรือลงจากท่ีสูง เม่ือผ�านทางแยกหรือเม่ือเวลาจะจอดรถ นอกจากนั้น
ควรเพ่ิมความระมัดระวังเป@นพิเศษเวลาฝนตกถนนลื่น หรือบริเวณท่ีมีน้ํานองควรขับรถอย�างมีมารยาท 
มีน้ําใจ สุภาพ สุขุม และรู�จักให�อภัยเมื่อมีการผิดพลาดเกิดขึ้น ผู�ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะไม�ควรใช�
ยาเสพติดต�างๆ เช�น ยากระตุ�นประสาท ยาระงับประสาทหรือยากล�อมประสาทรวมท้ังไม�ควรด่ืมสุรา
หรือของมึนเมาต�างๆเมื่อจะขับรถ ทุกครั้งที่ขับขี่ยานพาหนะผู�ขับขี่ต�องมีสติมั่นคง ไม�ตกใจง�าย 
สามารถควบคุมสติได�ดีซึ่งจะทําให�ตัดสินใจและเลือกใช�วิธีแก�สถานการณ�เฉพาะหน�าได�ถูกต�อง  
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   การโดยสารยานพาหนะเพ่ือความปลอดภัยสําหรับผู�โดยสารยานพาหนะทางบก 
การโดยสารพึงปฏิบัติดังต�อไปนี้ ความปลอดภัยในการโดยสารยานพาหนะควรข้ึนหรือลงจากรถด�วย
ความระมัดระวังและเม่ือรถจอดอยู�และหยุดเรียบร�อยแล�ว มีแต�งกายให�รัดกุม ไม�เกะกะรุ�มร�าม เพราะ
อาจทําให�เสื้อผ�าเกาะเก่ียวกับตัวรถขณะรถวิ่งทําให�เกิดอันตรายได� รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเม่ือโดยสารรถ 
โดยขณะนั่งรถไม�ควรพูดคุยหรือชักถามผู�ขับรถตลอดเวลาท่ีผู�ขับรถกําลังขับรถไม�ควรชะโงกหน�าหรือ
ยื่นแขนออกไปนอกรถขณะท่ีรถกําลังวิ่งอยู� เม่ือลงจากรถแล�วหากจะข�ามถนนไม�ควรเดินออกมาทาง
หน�ารถท่ียังจอดอยู� เพราะอาจทําให�รถท่ีวิ่งแซงข้ึนมาวิ่งมาเฉ่ียวชนได�  

   การโดยสารรถประจําทางพึงปฏิบัติดังต�อไปนี้ การโดยสารรถประจําทางควรข้ึน
หรือลงจากรถประจําทางเฉพาะปNายจอดรถประจําทางเท�านั้น ควรข้ึนลงเม่ือรถจอดสนิทแล�วควรให�
คนโดยสารลงเสียก�อนจึงค�อยข้ึน เม่ือข้ึนรถแล�วมีท่ีนั่งก็ควรน่ังให�เรียบร�อย ไม�ควรยื่นส�วนหนึ่งส�วนใด
ของร�างกายออกนอกตัวรถไม�ควรคุยหรือซักถามผู�ขับรถขณะที่กําลังขับรถอยู� ไม�ควรห�อยโหนตัว
ออกนอกรถ ไม�ควรนั่งบนขอบหน�าต�างรถหลังคารถหรือบนพนักพิงท่ีไม�ปลอดภัย เม่ือลงจากรถแล�ว
ต�องการจะข�ามถนนไม�ควรเดินออกมาทางหน�ารถท่ียังจอดอยู� เพราะรถท่ีกําลังวิ่งแซงข้ึนมาอาจ
มองไม�เห็นและวิ่งชนได�  

2. การปNองกันด�านสิ่งแวดล�อม  
   การปNองกันอุบัติเหตุด�านสิ่งแวดล�อม ได�แก� การปNองกันเก่ียวกับสภาพยวดยาน

พาหนะ สภาพถนนและสภาพดิน ฟNา อากาศ ซ่ึงมีวิธีการดังต�อไปนี้  
   การปNองกันเก่ียวกับสภาพยวดยานพาหนะ ความบกพร�องหรือความผิดปกติของ

ยวดยานพาหนะมักเป@นสาเหตุให�เกิดอุบัติเหตุข้ึนได�เสมอ การปNองกันเก่ียวกับสภาพยวดยานพาหนะ 
เช�น รถยนต� รถจักรยานยนต� รถจักรยาน รถบรรทุก รถกระบะ รถสามล�อเครื่อง ฯลฯ จึงควรปฏิบัติ
ดังนี้ การเลือกซ้ือและใช�ยวดยานพาหนะท่ีออกแบบดี มีสภาพม่ันคงแข็งแรง มีอุปกรณ�ครบถ�วนและมี
อุปกรณ�ท่ีช�วยลดอันตรายของผู�ขับข่ีหรือผู�โดยสาร ตรวจสภาพยวดยานพาหนะอย�างสมํ่าเสมอ หากมี
สภาพผิดปกติควรนําไปแก�ไขซ�อมแซมให�เรียบร�อยก�อนนําไปใช�งาน ไม�ควรนําเครื่องยนต�หรือยวดยาน
พาหนะที่มีสภาพไม�มั่นคงแข็งแรงหรือไม�ปลอดภัยมาใช�ซ่ึงอาจเกิดอันตราย และผิดกฎหมายตาม
มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  

   สภาพของของรถยนต�ท่ีปลอดภัยจะต�องมีความม่ันคงแข็งแรงอุปกรณ�ครบถ�วน 
ได�แก� โครมไฟหน�า ไฟท�าย ไฟหยุด ไฟส�องหมายเลขทะเบียน สัญญาณไฟต�างๆ มีกันชนหน�าและหลัง 
กระจกมองหลังมองข�าง บังโคลนหน�าและหลัง มีเกียร� ท่ีสตาร�ท คลัตช�และเบรกมือ เบรกเท�า ท่ีใช�
งานได�ดี มีพวงมาลัยท่ีมีความเท่ียงตรงม่ันคงเพ่ือความปลอดภัย พวงมาลัยควรทําด�วยวัสดุท่ีดูดซับ
แรงกระแทกและแกนพวงมาลัยเป@นแบบยุบตัวได� ปNองกันแรงกระแทก ขณะเกิดอุบัติเหตุ มีแตร 
เครื่องปRดน�าฝนท่ีใช�งานได�ดี เบาะนั่งติดแน�นกับตัวรถ มีถุงลมนิรภัย (Air Cushion) ตรงด�านหน�า
บริเวณเบาะท่ีนั่งหน�ารถท่ีช�วยปNองกันการปะทะหรือแรงกระแทกเม่ือเกิดอุบัติเหตุ มีเข็มขัดนิรภัยซ่ึง
ช�วยยึดร�างกายของคนในรถไว� มิให�กระเด็นออกจากรถเม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึน มียางและล�อท่ีแข็งแรง 
รวมท้ังท�อไอเสียท่ีใช�งานได�ดี  
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3. การปNองกันเก่ียวกับสภาพถนน  
   สภาพถนนท่ีปลอดภัยนั้นย�อมข้ึนอยู�กับปRจจัยหลายอย�าง เช�น การออกแบบถนน 

การออกแบบทางแยก ทางเชื่อม ลักษณะผิวพื้นถนน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรต�างๆ 
ปริมาณการจราจรและสภาพแสงสว�างบนถนน ฯลฯ เพ่ือความปลอดภัยควรพิจารณาเก่ียวกับสภาพ
ถนนดังนี้ (สํานักงานเครือข�ายลดอุบัติเหตุ, 2558)  

3.1 การออกแบบถนน ควรออกแบบให�ได�มาตรฐานและแบ�งถนนตามหน�าท่ีการใช�
สอย เช�น ถนนธรรมดา ถนนเชื่อมถนนธรรมดาและเชื่อมถนนซอย ถนนสายเอก และถนนพิเศษ หรือ
ถนนด�วน ส�วนการออกแบบถนนท่ีปลอดภัยนั้นจะต�องคํานึงถึงความโค�งของถนน ผิวลาดของถนนและ
ระยะสายตาโดยปกติโค�งถนนท่ีมีท้ังส�วนท่ีเป@นผิวลาดและผิวเนินสูงรวมอยู�ด�วยกันจะต�องลดความลาดลง 
นอกจากนั้นควรออกแบบถนนโดยการวางแนวถนนเป@นเส�นรอบวงทําให�เป@นระยะท่ีสายตาจะมองเห็นได� 
ถนนควรสร�างให�มีความกว�างพอท่ีจะมีทางเท�าท่ีเหมาะสมและจัดแบ�งช�องทางวิ่งให�มีขนาดกว�างพอ
และตีเส�นชัดเจน รวมท้ังมีเกาะกลางถนนและมีลู�ถนนหรือซองถนนฉุกเฉิน สําหรับยวดยานท่ีเสียหาย
จนแล�นไม�ได�  

3.2 การออกแบบทางเชื่อมทางแยก ควรวางผังหรือออกแบบทางแยกทางเชื่อมท่ี
เหมาะสมทั้งนี้เพราะ บริเวณทางแยก ถนนตัดกันเป@นสี่แยก มีปริมาณอุบัติเหตุเกิดข้ึนมากกว�า 
สามแยกเสมอและบริเวณทางแยกการเลี้ยงขวามักมีอันตรายท่ีสุด  

3.3 ลักษณะผิวพ้ืนถนน ผิวพ้ืนถนนจะต�องมีความฝaดหรือมีความต�านทานการลื่นท่ี
จะช�วยถ�ายแรงสัมผัสระหว�างยางรถกับถนน ในระหว�างท่ีห�ามล�อและขับไปตามโค�งถนน นอกจากนั้น
สภาพพ้ืนผิวถนนจะต�องไม�ขรุขระไม�เป@นหลุมเป@นบ�อด�วย  

3.4 เครื่องหมายจราจรเครื่องกันต�างๆจะต�องออกแบบให�เข�าใจง�าย สังเกตเห็นได�
ชัดเจนท้ังเวลากลางวัน และกลางคืน ขนาดของแผ�นปNายและตัวหนังสือควรออกแบบโดยคํานึงถึง
ความเร็วรถ เวลาที่ใช�ในการอ�านข�อความบนถนนและระยะห�างของปNายกันแนวทางเดินของรถ 
ส�วนเครื่องหมายจราจร ถนนท่ีไม�ดีหรือเสื่อมสภาพควรปรับปรุงซ�อมแซม ให�ใช�งานได�ดีเสมอ สําหรับ
เครื่องกันต�างๆ ควรจัดวางไว�ในแนวกลางแผน ริมถนน สะพานหรือเนินดินต�างๆเพ่ือช�วยให�เกิดความ
ปลอดภัยในการจราจร  

3.5 ปริมาณการจราจรบนท�องถนนท่ีมีการจราจรหนาแน�นและการใช�อัตรา
ความเร็วต�างๆในขณะขับรถ ย�อมก�อให�เกิดอุบัติเหตุข้ึนได�ง�ายเสมอ จึงควรมีการจํากัดจํานวนยานพาหนะ
บนท�องถนน และกําหนดอัตราความเร็วของรถไม�ต่ําหรือสูงเกินไป  

3.6 สภาพแสงสว�าง ความสามารถในการมองเห็นจะช�วยลดอุบัติเหตุได� ดังนั้นจึง
ควรจัดแสงไฟส�องบนท�องถนนให�เหมาะสมและให�มีแสงสว�างจ�าเข�าตาผู�ขับข่ีน�อยท่ีสุด  

3.7 การปNองกันเก่ียวกับสภาพดินฟNาอากาศ เนื่องจากสภาพดินฟNาอากาศเป@นเรื่อง
ของธรรมชาติ ซ่ึงไม�สามารถควบคุมได� บุคคลจึงควรรู�จักปNองกันอันตรายจาการท่ีสภาพดินฟNาอากาศ
ไม�เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องความระมัดระวังในการขับข่ียวดยานพาหนะต�างๆ ขณะท่ีเกิดพายุ ฝน
ฟNาคะนอง น�าท�วมหรือหมอกลงหรือหากเป@นไปได� ควรหลีกเลี่ยงการขับข่ียวดยานพาหนะในขณะ
ท่ีดินฟNาอากาศเอ้ืออํานวยต�อการเกิดอุบัติเหตุ  
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4. การปNองกันด�านกฎหมาย  
   การปNองภัยอุบัติเหตุจาการจราจรทางบกท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการปNองกัน

ด�านกฎหมายซ่ึงอาจกล�าวได�ดังนี้ ควรออกกฎหมายให�ผู�ใช�รถใช�ถนนปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย โดย
ระบุโทษให�เพิ่มมากขึ้นหากมีการฝ`าฝaนหรือกระทําผิดกฎจราจร เม่ือมีการกระทําผิดกฎระเบียบ
การจราจรควรจะส�งฟNองศาลทุกครั้ง เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบกฎหมายหรือควบคุมการปฏิบัติของผู�ใช�รถ
ใช�ถนนควรดูแลเอาใจใส�ในเรื่องกฎระเบียบและลงโทษผู�กระทําผิดอย�างจริงจังโดยเฉพาะในเรื่องการ
ตรวจสอบความสามารถของผู�ขับข่ียวดยานก�อนท่ีจะอนุญาตให�ใช�ยวดยานและการไม�ปรับหรือไม�
จับกุมฝ`าฝaนกฎจราจร ควรมีจัดต้ังค�าตรวจและควบคุมความเร็วรถ รวมท้ังขยายงานของกองตํารวจ
ทางหลวงในด�านต�างๆให�เพ่ิมมากข้ึน และประชาชนทุกคนควรให�ความร�วมมือ ในการสร�างระเบียบ
วินัย และความปลอดภัยโดยการศึกษาหาความรู�เก่ียวกับกฎจราจรและปฏิบัติตามให�ถูกต�องจริงจัง  
 1.5 การกําหนดเป1าหมายดําเนินงานความปลอดภัยทางถนนตามปฏิญญามอสโก  
  ในส�วนของประเทศไทยซ่ึงเป@นสมาชิกขององค�การสหประชาชาติ โดยศูนย�อํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ได�ดําเนินงานความปลอดภัยทางถนนตามปฏิญญามอสโกดังนี้ (กรมการขนส�ง
ทางบก, สํานักสวัสดิภาพ, 2557)  

1. กําหนดเปNาหมายตามมาตรฐานสากล คืออัตราการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของคนไทยลดลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราท่ีต่ํากว�า 10 คนต�อประชากรหนึ่งแสนคน  

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ในทศวรรษแห�งความปลอดภัยทางถนน 8 ประการ
ได�แก�  

2.1 ส�งเสริมการสวมหมวกนิรภัยท้ังผู�ขับข่ีและผู�ซ�อน  
2.2 ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�แล�วขับข่ียานพาหนะให�

ลดลง  
2.3 แก�ไขปRญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
2.4 ปรับพฤติกรรมของผู�ขับข่ียานพาหนะให�ใช�ความเร็วตามท่ีกฏหมายกําหนด  
2.5 ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให�ปลอดภัยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต�      

รถโดยสาร รถบรรทุก  
2.6 พัฒนาสมรรถนะของผู�ใช�รถใช�ถนนให�มีความปลอดภัย  
2.7 พัฒนาระบบการแพทย�ฉุกเฉิน การรักษาและฟakนฟูผู�บาดเจ็บให�ท่ัวถึงและ

รวดเร็ว  
2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนให�มีความแข็งแรง  

  จึงสรุปได�ว�า การปNองกันเป@นสิ่งท่ีสําคัญเพ่ือไม�ให�เกิดอุบัติเหตุ ปRจจัยหลายอย�างเป@น
ตัวสําคัญ อุบัติเหตุในการจราจรทางบก ตามกรมการขนส�งทางบก (กรมการขนส�งทางบก, 2557) 
ระบุว�าควรปNองกันจากตัวบุคคล ปNองกันด�านสิ่งแวดล�อม และการปNองกันทางด�านกฎหมาย ซ่ึง 
การปNองกันก็มีด�วยกันหลายวิธี ทางด�านบุคคลนั้นควรพิจารณาในเรื่องของร�างกายเป@นหลัก เพราะ
เป@นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีสามารถก็ให�เกิดผลกระทบด�านอ่ืนๆท่ีตามมา การศึกษาการขับข่ีอย�างปลอดจึง
เป@นสิ่งสําคัญรวมไปถึงการมีร�างกายท่ีสมบรูณ�พร�อมต�อการขับข่ี มีสติ ไม�ประมาท ในการขับข่ีหรือ
เดินทางปRจจัยท่ีสําคัญอีกอย�างหนึ่งก็คือสภาพแวดล�อม สิ่งแวดล�อมเป@นส�วนหนึ่งท่ีสําคัญต�อการเดินทาง 
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ท้ังสภาพอากาศและสภาพยานพาหนะที่ใช�เดินทางต�องมีความพร�อมมีอุปกรณ�ท่ีครบ ควรมีการ
ตรวจสอบก�อนการใช�งานทุกครั้ง และเช็คสภาพดินฟNาอากาศก�อนออกเดินทางทุกครั้ง มีการเคารพ
กฎหมายจราจรและผู�เดินทางท่ีมีการใช�รถใช�ถนนอย�างเคร�งครัด ซ่ึงเป@นข�อปฏิบัติท่ีควรปฏิบัติ  
 1.6 ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ  
  ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุกล�าวว�า อุบัติเหตุเป@นผลสืบเนื่องมาจากความประมาท
ทําให�เกิดความเสียหายท่ีได�รับความบาดเจ็บ ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพการณ�หรือการกระทําท่ีไม�มี
ความปลอดภัย สามารถเปรียบได�กับการเรียงตัวกันของตัวโดมิโนท่ีท้ัง 5 ตัวท่ีอยู�ใกล�กัน เม่ือโดมิโน 
ตัวท่ีหนึ่งล�มตัวท่ีอยู�ถัดไปก็จะล�มตามไปด�วย มีดังนี้ (Herbert W. Heinrich, 1931)  

1. สภาพแวดล�อมทางสังคมของบุคคลหรือภูมิหลัง (Social Environment/ Background)  
2. การกระทําหรือสภาพการณ�ท่ีไม�ปลอดภัย (Unsafe Acts/Unsafe Conditions)  
3. การบาดเจ็บหรือความสูญเสีย (Injury/Damages)  
4. ความบกพร�องของบุคคล (Defects of Person)  
5. อุบัติเหตุ (Accident) 

  ตัวโดมิโนท้ังห�าตัวแสดงให�เห็นว�าภูมิหลังหรือสภาพแวดล�อมทางสังคมของบุคคล เช�น 
สภาพครอบครัว ฐานะความเป@นอยู� การศึกษามีผลต�อความบกพร�องผิดปกติของบุคคลนั้นหรือมี
เจตคติต�อความปลอดภัยไม�ถูกต�อง ซ่ึงจะก�อให�เกิดการกระทําหรือสภาพการณ�ท่ีไม�ปลอดภัยทําให�เกิด
อุบัติเหตุ และผลท่ีตามมาก็คือการบาดเจ็บหรือความสูญเสีย  

  การปNองกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือทฤษฎีห�วงโซ�ของอุบัติเหตุ (Accident 
Chain) นั้นก็คือการตัดลูกโซ�อุบัติเหตุซ่ึงเป@นการไม�ให�ลูกโซ�อุบัติเหลุล�มลง (โดมิโนตัวท่ี 4) โดยการ
จัดการกระทําสภาพการณ�ท่ีไม�เหมาะสมออกไป (โดยมิโนตัวท่ี 3) การบาดเจ็บหรือความสูญเสียก็จะ
ไม�เกิดข้ึน สําหรับภูมิหลังหรือสภาพแวดล�อมทางสังคมของบุคคล (โดยมิโนตัวท่ี 1) และความบกพร�อง
ของบุคคล (โดยมิโนตัวท่ี 2) เป@นเรื่องท่ีแก�ไขและปรับปรุงได�ยากกว�า 
 1.7 ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ (Imbalance Cause Theory)  
  เป@นทฤษฎีท่ีกล�าวถึง การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขาดดุลยภาพชั่วขณะหนึ่ง 
ระหว�างพฤติกรรมของคนกับระบบการทํางานที่บุคคลนั้นกระทําอยู� การปNองกันไม�ให�เกิดการขาด
ดุลยภาพได�โดยการแก�ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน หรือการแก�ไขเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน 
การแก�ไขเปลี่ยนแปลงท้ังพฤติกรรมของคนและระบบการทํางานควบคู�กันไป (Blumenthal, 1968)  
  สําหรับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุปรากฏว�าได�มีผู� ทําการศึกษาเพ่ือสนับสนุนทฤษฎี
ดังกล�าวข�างต�นด�วย กล�าวคือได�ศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม พบว�า อุบัติเหตุเกิดจากการปฏิบัติท่ีไม�ปลอดภัยประมาณ 88 % และเกิดจากสภาวะ     
ไม�ปลอดภัยประมาณร�อยละ 10 ส�วนอีกร�อยละ 2 เกิดจากสาเหตุท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได� สําหรับสาเหตุท่ี
ช�วยสนับสนุนให�เกิดอุบัติเหตุนั้นมี 3 ประการคือ ความบกพร�องในการดูแลปฏิบัติงาน สภาวะจิตใจ
ของผู�ปฏิบัติงาน สภาวะจิตใจของผู�ปฏิบัติงานและสภาวะทางร�างกายของบุคคล (ฐิตินันท� พัวตระกูล, 
2546)  
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 1.8 ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ�อน (Multiple Causation Theory)  
  แดน ปWเตอร�สัน (Dan Peterson, 1988) เป@นผู�นําทฤษฎีนี้มาใช�โดยกล�าวว�า ทฤษฏี
มูลเหตุเชิงซ�อนเน�นระบบการจัดการซ่ึงพิจารณาถึงการมีคณะกรรมการความปลอดภัยมีองค�กรและ
การบริหารจัดการทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ�อนจึงเป@นท่ีนิยมใช�ท่ัวไปในปRจจุบัน สาเหตุหลายประการและ
สาเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นไม�มีความแน�นอนทําให�อุบัติเหตุเกิดข้ึน ทฤษฎีนี้ต�างจากทฤษฎีโดมิโน กล�าวคือ
ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ�อน ระบุว�าความบกพร�องของระบบบริหารการจัดการเป@นสาเหตุท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุ 
สืบเนื่องมาจาก การวางแผน การฝ~กอบรม การตรวจสอบ การแต�งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย 
การควบคุมและการกําหนดงาน ความรับผิดชอบ เป@นต�น  
 1.9 ทฤษฎีความเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ (Accident-Proneness Theory)  
  ทฤษฎีความเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพซ่ึงมีแนวโน�มให�
บุคคลได�รับอุบัติเหตุ แนวความคิดนี้ได�มีนักวิทยาศาสตร�หลายท�านได�ศึกษาลักษณะธรรมชาติของ
คนเราท่ีมีส�วนเป@นสาเหตุให�เกิดอุบัติเหตุได� ซ่ึงแยกประเภทบุคคลไว�เป@น 2 กลุ�ม ดังนี้ (Florio,1979)   

 
ตารางท่ี 1 ลักษณะธรรมชาติของมนุษย�ท่ีเป@นสาเหตุทําให�เกิดอุบัติเหตุ  
 

 
ท่ีมา: Florio, Alles, and Stafford, Safety education, 4th ed. (New York: McGraw-Hill, 
Inc., 1979) 

 
  ส�วน Shaw and Sichel ได�รวบรวมลักษณะบุคลิกภาพของคนเราท่ีเก่ียวข�องกับการ

เกิดอุบัติเหตุไว�โดยพิจารณาลักษณะบุคคลท่ีเสี่ยงต�ออุบัติเหตุและไม�เสี่ยงต�ออุบัติเหตุ ลักษณะของ      
ผู�เสี่ยงอุบัติเหตุมาก ได�แก� ผู�ที่บกพร�องทางจิตใจ เป@นโรคจิต โรคประสาท ผู�ท่ีไม�ฉลาด ขาดสมาธิ 
ไม�รู�จักสังเกต ผู�ท่ีขาดระเบียบวินัย เป@นต�น (Shaw and Sichel, 1971) จากงานวิจัยของ Major 
Greenwood (1951) และ Hilda M.woods (1991) ท่ีได�ทําการศึกษาการเกิด อุบัติเหตุในประเทศ
อังกฤษโดยอธิบายถึงการเกิดอุบัติเหตุช้ําๆ คือ การท่ีบางบุคคลเกิดอุบัติเหตุ มากกว�าคนอ่ืนๆ แต�
ความโน�มเอียงท่ีจะทําให�เกิดอุบัติเหตุอธิบายถึงว�าทําไมบุคคลนั้นจึงเกิดอุบัติเหตุมากกว�าคนอ่ืนๆ 

บุคคลประเภทเอ็กซ (Type X) 
มีความเอนเอียงท่ีจะไมXเกิดอุบัติเหต ุ

(Non-Accident-Prone) 

บุคคลประเภทวาย (Type Y) 
  มีความเอนเอียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ 

(Accident-Prone) 
1. ผู�ท่ีมีระเบียบแบบแผน  1. ผู�ท่ีไม�มีระเบียบแบบแผน  
2. ผู�ท่ีมีเปNาหมายในการดํารงชีวิต  2. ผู�ท่ีไม�มีเปNาหมายในการดํารงชีวิต  
3. ผู�ท่ีพอใจในชีวิตประจําวัน  3. ผู�ท่ีไม�พอใจในชีวิตประจําวัน  
4. ผู�ท่ีเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู�อ่ืน  4. ผู�ท่ีไม�สนใจในสิทธิและความคิดเห็นของผู�อ่ืน  
5. ผู�ท่ีไม�เผด็จการ  5. ผู�ท่ีไม�มีมนุษยสัมพันธ�  
6. ผู�ท่ีไม�ชอบโต�เถียงหรือทะเลาะวิวาท  6. ผู�ท่ีระงับอารมณ� ความรู�สึกเกลียดชังยาก  
7. ผู�ท่ีนึกถึงผู�อ่ืน  7. ผู�ท่ีนึกถึงแต�ตัวเอง  
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ความโน�มเอียงท่ีจะทําให�เกิดอุบัติเหตุเป@นการคาดการณ�ล�วงหน�าซ่ึงแต�ละคนย�อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ
ได�เท�าๆ กัน 

  สรุปได�ว�า การปNองกันอุบัติเหตุ ต�องมีการวางแผนและเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีเกิด
อุบัติเหตุหาสาเหตุเพ่ือร�วมกันหาแนวทางในการแก�ไขปRญหาให�ถูกวิธีและตรงจุด ทฤษฎีต�างๆอธิบาย
ถึงสาเหตุและต�นเหตุท่ีเกิดความปลอดภัยหลักๆ เกิดจากตัวบุคคลเนื่องจากคนเป@นผู�สามารถกําหนด
ทิศทางหรือแนวทางท่ีจะก�อให�เกิดท้ังปRญหาและไม�เกิดปRญหาเป@นสาเหตุหลักๆท่ีสามารถแก�ไขได�ให�
ถูกต�องและถูกวิธี มีการระบุถึงประเภทบุคคลท่ีมีความเอนเอียงท่ีจาก�อให�เกิดอุบัติเหตุได�มากกว�าคน
อีกประเภทหนึ่ง (Shaw and Sichel, 1971) ซ่ึงเป@นบุคลิกภาพเบื้องต�น และประกอบไปด�วยสาเหตุ
อ่ืนๆเป@นตัวประกอบเสริม 

 1.10 แนวคิดทางด�านสวัสดิภาพและสวัสดิศึกษา 
  แนวคิดทางด�านสังคมวิทยา นักสังคมวิทยาหลายท�านเชื่อว�าอุบัติเหตุส�วนใหญ�เกิด
จากการปรับตัวทางสังคมท่ีไม�ดีของบุคคลและหากคนเรามีความรู�สึกรับผิดชอบต�อสังคมสูง การเกิด
อุบัติเหตุมักจะลดลงตํ่าลง เนื่องจากโดยท่ัวไปคนเรามักจะต้ังกฎเกณฑ�ไว�ภายในจิตใจ ซ่ึงจะเป@นตัวควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง ดังนั้นการท่ีบุคคลจะได�ใบขับข่ีในการขับรถยนต� จึงควรจะต�องผ�านการสอบ
ข�อเขียนและการทดสอบทักษะในการขับข่ีรวมท้ังการทดสอบสภาพจิตใจหรือทางด�านจิตวิทยาด�วย 
(Friedlander and Apte, 1980) การศึกษาของ Suchman โดยใช�แบบสอบถามและสัมภาษณ�เด็ก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาราว 15,000 กว�าคน พบว�า การเกิดอุบัติเหตุมีความสัมพันธ�
กับพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางสังคมผู� ท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมจะประสบอุบัติเหตุสูง 
(Suchman, 1995) 

  แนวคิดทางระบบนิเวศวิทยา ตามหลักนิเวศวิทยา ซึ่งเกี่ยวข�องกับมนุษย�และ
สิ่งแวดล�อม ได�กล�าวไว�ว�า อุบัติเหตุเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุด�วยกัน เช�น ความเร็ว การด่ืมแอลกอฮอล� 
ถนนท่ีเปWยกแฉะหรือลื่น ทางเป@นหลุม เป@นบ�อฯลฯ โดยองค�ประกอบสําคัญท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุ ได�แก� 
องค�ประกอบภายใน (Intrinsic) เป@นองค�ประกอบในตัวมนุษย�และองค�ประกอบภายนอก (Extrinsic) 
เป@นองค�ประกอบทางด�านสิ่งแวดล�อมซ่ึงองค�ประกอบเหล�านี้อาจแสดงเป@นตัวอย�างได� ดังนี้ 
องค�ประกอบภายใน (มนุษย�) ประกอบไปด�วยความผิดปกติทางร�างกาย ไม�ว�าจะเป@นความเครียด 
ความเหน็ดเหนื่อยเม่ือยล�า ความกลัดกลุ�ม การขาดความรู� การมีเจตคติท่ีไม�ดี และองค�ประกอบ
ภายนอก (สิ่งแวดล�อม) ประกอบไปด�วยเครื่องมือหรืออุปกรณ�ชํารุด การควบคุมทางกฎหมายไม�รัดกุม
และไม�เพียงพอ ไม�มีการเรียนการสอนสวัสดิศึกษาท่ีชัดเจน และไม�มีการเรียนการสอนต�อเนื่องไป
ตลอดชีวิต (วัฒน� บุญกอบ, 2557) 

  แนวความคิดเก่ียวกับความเชื่อทางสุขภาพ ความเชื่อทางสุขภาพของแต�ละบุคคล มี
ส�วนทําให�บุคคลหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได� บุคลิกลักษณะส�วนบุคคล ความรู�สึกไว
ต�อการรับรู� ความรุนแรงหรือความรู�สึกเจ็บปวด และความรู�สึกหวาดกลัว หรือหวาดผวาของแต�ละ
บุคคลย�อมแตกต�างกัน (ระพีพรรณ คาหอม, 2549) ซึ่งมีผลต�อการปNองกันหรือหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุได� ปRจจัยดังกล�าวนี้และประโยชน�ท่ีบุคคลได�รับจะส�งกระทบต�อการปฏิบัติหรือไม�ปฏิบัติของ
บุคคลได� ตัวอย�างเช�น บุคคลใดท่ีมีความรู�สึกไวต�อการรับรู�อยู�ในระดับตํ่า ความรุนแรงท่ีได�รับอยู�ใน
ระดับตํ่า มีความหวาดกลัวน�อยและไม�ได�รับผลประโยชน�มากเท�าท่ีควร บุคคลนั้นย�อมมีแนวโน�มท่ีจะ



23 
 

ปฏิบัติหรือไม�เกิดการกระทํา กล�าวโดยสรุปการกระทําหรือการปฏิบัติจะบังเกิดผลเม่ือ มีการกระทํา
บ�อย ๆ หรือกระทําเป@นประจํา มีแหล�งข�อมูลท่ีหลากหลาย มีคําแนะนําท่ีใหม� ๆ ทันสมัย และคําแนะนํา
สอดคล�องกับความเชื่อในขณะนั้น (สุพิชชา ณ ปNอมเพ็ชร, 2555) 

  แนวคิดเก่ียวกับการปลูกฝRงสวัสดินิสัย การจัดการสวัสดิศึกษาหรือการให�ความรู�
เก่ียวกับความปลอดภัยไม�ควรเน�นการให�ความรู�เพียงอย�างเดียวแต�ควรมีปฏิบัติอย�างจริงจังเป@นประจํา 
จะเป@นการเสริมสร�างให�นําความรู�ท่ีได�รับไปปฏิบัติจนเกิดเป@นนิสัยซ่ึงการปฏิบัติจะเกิดข้ึนได�ก็ต�อง
อาศัยองค�ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ การมีความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติอย�างปลอดภัย 
การมีความสามารถและทักษะในสิ่งท่ีตนเองต�องการจะกระทํา และการมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับความ
ปลอดภัย Schwartz (2014) ได�กล�าวไว�ว�า ความรู� เจตคติและการปฏิบัติมีความสัมพันธ�กัน ไม�ว�าจะ
เกิดพฤติกรรมใดก�อนหรือหลักก็ตาม แต�ในท่ีสุดก็จะเกิดพฤติกรรมด�านการปฏิบัติได�เช�นเดียวกัน ซ่ึง
สอดคล�องกับท่ีกล�าวว�าพฤติกรรมท้ังสามนี้จะมีความสัมพันธ�กันอย�างใกล�ชิดและมักจะมีปฏิสัมพันธ�
กันตลอดเวลา แต�ละอย�างมักจะเกิดอิสระแต�จะเกิดรวมๆกัน และพ่ึงพาอาศัยกัน อันจะนําไปสู�การ
เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติเช�นกัน นอกจากนี้ยังมีปRจจัยอ่ืนๆท่ีเป@นตัวกําหนดพฤติกรรมด�านการปฏิบัติ 
ได�แก� ปRจจัยจิตวิทยา ปRจจัยทางสังคม ครอบครัว และปRจจัยทางด�านเศรษฐกิจและการศึกษา 
(กมลชนก บุญชุม, 2554) 

  ดังนั้นสรุปได�ว�า การปลูกฝRงให�เกิดสวัสดินิสัยได�น้ัน จําเป@นต�องอาศัยกระบวนการ
เรียนรู� การจูงใจ การเสริมสร�างแรงท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�และความพร�อม ความต�องการ เพ่ือให�
เกิดความพึงพอใจ ดังที่ได�กล�าวไว�ว�า สวัสดิศึกษาหรือความปลอดภัยอย�างจริงจังและได�ผลนั้น 
การจัดการและแนวทางการปฏิบัติจึงเป@นสิ่งท่ีสําคัญต�อความจําเป@นและความสนใจ ตลอดจนสภาพ
อุบัติเหตุและความปลอดภัยในพ้ืนท่ี สภาวะแวดล�อมท่ีคุ�นเคยสําหรับประสบการณ�การเรียนรู� การปลูกฝR�ง 
นิสัยหรือการมีแนวทางกําหนดสามารถทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีความรู�ความเข�าใจ 
มีเจตคติท่ีดีและมีสวัสดินิสัยเป@นแบบอย�างที่ดี ทั้งนี้เพื่อจะได�จัดและดําเนินการตามหน�าที่ที่ต�อง
รับผิดชอบได�อย�างปลอดภัย 

 1.11 ภาพรวมภาคการขนสXงของประเทศในมิติตXางๆ 
  การขนส�งทางถนน 
  โครงข�ายเส�นทางการขนส�งทางถนนของประเทศไทย มีความยาว 17,797.06 กม. 

เป@นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงระยะทาง 6,871.36 กม. กรมทางหลวงชนบท
ระยะทาง 49,080.16 กม. เทศบาล ระยะทาง 16,276.06 กม. และอ่ืนๆระยะทาง 85,567.48 กม. 
ท้ังนี้กรมทางหลวงได�กําหนดยุทธศาสตร�ทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง โดยมีเปNาหมายการพัฒนา
เส�นทางท่ีมีลาดับความสําคัญสูงซ่ึงเป@นเส�นทางเชื่อมระหว�างกรุงเทพฯไปสู�ภูมิภาคต�างๆ ท่ีมีปริมาณ
การเดินทางสูงภายในรัศมี 250 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯช�วงระหว�างปW พ.ศ. 2555–2563 เส�นสายภาค
ตะวันตกประกอบด�วยบางใหญ�-นครปฐม-กาญจนบุรีระยะทาง 96 กิโลเมตรและนครปฐม-ชะอํา 
ระยะทาง 118 กิโลเมตร (รายงานฉบับสมบูรณ�โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบการ
ขนส�งและจราจร พ.ศ. 2554-2563, 2555) 

 
 



24 
 

  การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน 
  ประเทศไทยมีความได�เปรียบด�านทําเลท่ีต้ังท่ีมีอาณาเขตติดต�อกับพรมแดนประเทศ

เพ่ือนบ�านจึงมีศักยภาพในการเป@นศูนย�กลางด�านการขนส�งโครงข�ายถนนเชื่อมโยงระหว�างประเทศ 
ดังนี้ 1) โครงข�ายทางหลวงอาเซียน เส�นทางคมนาคมภายใต�ยุทธศาสตร�ความร�วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ�านระหว�างกัมพูชา-ลาว-พม�า-ไทย 2) โครงข�ายถนนซ่ึงเป@นความร�วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ�าน เช�น ความร�วมมือไทย-ลาว ความร�วมมือไทย-กัมพูชา ความร�วมมือไทย-พม�า ความร�วมมือ
ไทย–มาเลเซีย (จุฬา สุขมานพ, 2556) 

  บริการขนส�งทางถนน 
  มีการแข�งขันด�านราคา โดยอัตราค�าโดยสารและค�าขนส�งไม�สะท�อนต�นทุนทางสังคม

และสิ่งแวดล�อมและมีผู�ประกอบการรายย�อยเป@นจํานวนมาก ทําให�คุณภาพและความปลอดภัยของ
การขนส�งตํ่ากว�ามาตรฐานการใช�เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรเพ่ิงเริ่มต�นสภาพการทํางานและ
สวัสดิการของพนักงานขับรถยังอยู�ในเกณฑ�ตํ่า รวมท้ังไม�มีความพร�อมด�านโครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับ
รถบรรทุกและรถโดยสารท่ีวิ่งระยะทางไกล เช�น ขาดพ้ืนท่ีจอดพัก (Rest area) และพ้ืนท่ีขนถ�าย
สินค�านอกจากนี้ยังขาดความเข�มงวดในการรักษากฎระเบียบ ทําให�เกิดปRญหาการจอดรถและขนถ�าย
สินค�าบนถนนรบกวนการจราจรและคนเดินเท�า ส�งผลให�การเดินทางเกิดความล�าช�าโดยเฉพาะในเขตเมือง 
(แผนยุทธศาสตร�กระทรวงคมนาคม, 2554) 

  ปRญหาการขนส�งทางถนน 
1. โครงข�ายถนนไม�สมบูรณ�และเป@นคอขวด (Bottleneck) บริเวณประตูการค�าหลัก 

(Gateway) และในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําให�เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและลด
ผลผลิต (Productivity) ของประเทศ 

2. มาตรฐานคุณภาพและการบริการการขนส�งสาธารณะทางถนนยังขาดการกํากับ
ดูแลท่ีชัดเจน 

3. อุบัติเหตุทางถนนซ่ึงก�อให�เกิดความสูญเสียด�านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล�อม
โดยมีมูลค�าความสูญเสียไม�ต่ํากว�า 230,000 ล�านบาทต�อปW 

   แนวโน�มการขนส�งทางบก 
   ปริมาณการเดินทางบนโครงข�ายทางหลวงของประเทศมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน ทําให�

ปริมาณการจราจรต�อความจุเพ่ิมข้ึน ความเร็วในการเดินทางลดลง ส�งผลต�อระดับการให�บริการของ
ถนน (Level of Service) โดยปW พ.ศ. 2553 มีปริมาณการเดินทางประมาณ 2.4 ล�านคน-เท่ียวต�อวัน 
เพ่ิมข้ึนเป@น 3.07 ล�านคน-เท่ียวต�อวันในปWพ.ศ. 2563 ทําให�ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางลดลงจาก 
77.5 กิโลเมตรต�อชั่วโมง ในปW พ.ศ. 2552 เป@น 74.5 กิโลเมตรต�อชั่วโมง ในปWพ.ศ. 2663 สําหรับการ
ขนส�งสินค�าทางถนนเพ่ิมข้ึนจาก 1.5 ล�านตันต�อวัน ในปWพ.ศ. 2553 เป@น 2-3 ล�านตันต�อวัน ในปWพ.ศ. 
2563 (กรมการขนส�งทางบก, 2554) 

   ประเด็นท�าทายภาคการขนส�งในอนาคต 
1. การจราจรแออัด (Congestion) การเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองแบบ

กระจุกตัวอยู�บริเวณศูนย�กลางเมือง ส�งผลให�มีความต�องการเดินทางบนถนนในช�วงเวลาเร�งด�วน
จํานวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการจราจรยังไม�มีประสิทธิภาพ ทําให�การจราจรเกิดการติดขัด 



25 
 

ส�งผลต�อบรรยากําศในการเข�ามาลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค�า และบริการ จึงควร
คํานึงถึงความต�องการเดินทางในลักษณะต�างๆท่ีมีแนวโน�มจะเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
ตลอดจนการส�งเสริมให�มีการใช�ระบบขนส�งสาธารณะเพ่ิมข้ึน และนํามาตรการจัดการความต�องการ
เดินทาง (Travel Demand Management) มาใช�เพ่ือลดความแออัดของสภาพการจราจรบนถนน 

2. ความปลอดภัย (Safety) ข�อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ัวประเทศในช�วงปW พ.ศ. 
2547-2552 อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกว�า 99 % เป@นอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการขนส�งทางถนนมีสาเหตุมา
จากพฤติกรรมของคนมูลค�าความเสียหายจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน คิดเป@น 2.8 % ของมูลค�าผลิตภัณฑ�
มวลรวมในประเทศ (GDP) ซ่ึงโดยท่ัวไปไม�ควรเกินร�อยละ 1 (กระทรวงคมนาคม, 2556) 

3. ความคล�องตัวและความสามารถในการเข�าถึง (Mobility & Accessibility) 
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานต�องมีความสอดคล�องและพอเพียงกับความต�องการเดินทาง 
เพ่ือรักษาระดับการให�บริการและบรรเทาความคับค่ังของการจราจร ปNองกันไม�ให�เกิดปRญหาคอขวดท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังแก�ไขปRญหาขาดโครงข�ายเชื่อมโยงระบบขนส�งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การเข�าถึงระบบขนส�ง 

4. ขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ (Competitiveness) ประเทศไทย
ควรเตรียมความพร�อมรองรับการเป^ดเสรีการค�าและบริการ ไม�เพียงแต�การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกการเชื่อมต�อการเดินทางและการขนส�ง แต�ต�องส�งเสริมให�ผู�ประกอบการ
สาขาขนส�งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน สร�างกลไกการกํากับดูแลท่ีเข�มแข็ง ปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเป@นอุปสรรคต�อการดําเนินธุรกิจและสร�างเครือข�ายทางธุรกิจให�ผู�ประกอบการไทย
สามารถออกไปแข�งขันในตลาดสากล 

   สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับอุบัติเหตุ เป@นสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะนํามาวิเคราะห� 
สกัดจากแนวคิดและทฤษฎ� ในการนํามาพัฒนาและสร�างแนวทางให�เกิดการจัดทําท่ีชัดเจน นําไปสู�
การแก�ปRญหาอุบัติเหตุในการเดินทางท�องเท่ียว เนื่องจากการท�องเท่ียวและการเดินทางเป@นท่ีท่ีควบคู�กัน 
การปNองกันจะสามารถทําได�อย�างสมบรูณ� หากมีมาตรการการจัดทําที่ชัดเจนและตรงกับปRญหาท่ี
เกิดข้ึน นักท�องเท่ียวเดินทางมาท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก จะสามารถสร�างความเชื่อม่ันในการ
เดินทางท�องเท่ียวว�ามีความปลอดภัยท้ังชีวิต ร�างกายและทรัพย�สิน ตลอดจนการสร�างความม่ันใจใน
การเดินทางท�องเท่ียวตลอดเส�นทาง ตลอดทริป ไม�ให�เกิดอุบัติเหตุ มีแนวทางในการแก�ไขปRญหา สร�าง
ข�อเสนอและนโยบายให�ชัดเจนจะเป@นสิ่งท่ีช�วยให�การดําเนินการทางข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน 

 
2. แนวคิดเก่ียวกับการทXองเท่ียว 
 การท�องเท่ียวเป@นสิ่งท่ีมีความสําคัญต�อประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีความได�เปรียบ
ทางด�านการนําเสนอหรือรูปแบบทางด�านการท�องเที่ยวได�อย�างเป@นอัตลักษณ�ท่ีดีงาม มีสถานท่ี
ท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจมากมาย ในแนวคิดเก่ียวและทฤษฎีกับการท�องเท่ียวท่ีนําเสนอ ประกอบได�ด�วย 
ความหมายของการท�องเที่ยว ปRจจัยที่ก�อให�เกิดการท�องเที่ยว องค�ประกอบของการท�องเท่ียว 
พฤติกรรมนักท�องเท่ียวในการตัดสินใจท�องเท่ียว  ผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว มีรายละเอียด
ดังต�อไปนี้  
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  2.1 ความหมายของการทXองเท่ียว 
  ศรัญยา วรากุลวิทย� (2558) กล�าวว�าการท�องเท่ียวเป@นกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ�

ต�อกันมีกิจกรรมร�วมกันมีความสัมพันธ�ร�วมกัน ได�รับรู� ได�รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
สร�างความผ�อนคลาย เป@นการพักผ�อนที่นอกเหนือจากการทํางาน มีการเดินทางออกจากท่ีพัก มี
การบริการเกิดข้ึนเพ่ือสร�างความประทับใจให�แก�นักท�องเท่ียว รวมไปถึงการสร�างความพึงพอใจ โดยมี
วิธีการความประสงค�ในการเดินทางท่ีแตกต�างกันไปหลากหลายรูปแบบ 

  การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย (2557) กล�าวว�าการท�องเที่ยวหมายถึงเดินทางเพ่ือ
การพักผ�อนหย�อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานเท�านั้น การเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว�าง
ประเทศ การท�องเที่ยวจึงเป@นกระบวนการที่มีความสัมพันธ�ต�อกัน ในปRจจุบันการท�องเท่ียวจึงเป@น
ธุรกิจท่ีกว�างขวาง ต�องเป@นการเดินทางด�วยจุดมุ�งหมายใดๆ ก็ได� ท่ีมิใช�เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหา
รายได� 

  ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2542) กล�าวว�าการท�องเท่ียวหมายถึงการเดินทางออกจากบ�านพักเป@น
การชั่วคราว โดยใช�เวลาระยะเวลาสั้น มีจุดหมายเพ่ือเยี่ยมเยือนญาติมิตร หรือเดินทางเพ่ือ
วัตถุประสงค�อ่ืนๆ เพ่ือการท�องเท่ียว การท�องเท่ียวเป@นธุรกิจโดยมีการดําเนินการให�บริการแก�นักท�องเท่ียว 
ท่ีเดินทางมาท�องเที่ยว ณ สถานที่ท�องเที่ยวเพื่อตอบสนองตามความต�องการและก�อให�เกิดความ
พึงพอใจต�อตัวนักท�องเท่ียว ในภาคส�วนส�วนอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวจะได�รับกําไรและผลประโยชน�
เป@นการตอบแทน 

  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) กล�าวว�าหมายถึงการเดินทางเพ่ือการพักผ�อนและการกระทํา
กิจกรรมท่ีก�อให�เกิดความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการเคลื่อนย�ายของประชากรจากแหล�งหนึ่ง
ไปสู�อีกแห�งหนึ่ง รวมท้ังการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว�างประเทศ 

  วารัชต� มัธยมบุรุษ (2552) กล�าวว�าท�องเท่ียวเป@นการใช�เวลาว�างของมนุษย�เพ่ือแสวงหา
ความเพลิดเพลินและความสุขจากแหล�งท�องเท่ียวท่ีไปเยือน เป@นการช�วยผ�อนคลายความเหน็ดเหนื่อย
เม่ือยล�าและความเครียดทําให�สุขภาพทางกํายและจิตใจสดชื่นดีข้ึน พร�อมท่ีจะกลับไปเผชิญกับภารกิจ
ต�างๆและการดํารงชีวิตท่ีจําเจได�อย�างมีประสิทธิภาพ การท�องเท่ียวก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต�างกันไป 

  World Tourism Organization (2011) แห�งองค�การสหประชาชาติได�กําหนด
ความหมายของ “การท�องเท่ียว” หมายถึงการเดินทางใดๆก็ตามท่ีเป@นการเดินทางตามเง่ือนไขสากล 
3 ประการ ดังนี้ 1) เป@นการเดินทางจากสถานท่ีอยู�อาศัยเป@นประจําไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ 2) การเดินทาง
นั้นผู�เดินทาง เดินทางด�วยความสมัครใจ ไม�ใช�เป@นการถูกบังคับ 3) การเดินทางท่ีเพ่ือวัตถุประสงค�ใดๆ 
ก็ตามท่ีไม�ใช�เดินทางเพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได�ซ่ึงความหมายดังกล�าวได�กําหนดข้ึนในปW ค.ศ. 
1963 ในการประชุมว�าด�วยการเดินทางและการท�องเท่ียวเพ่ือให�ประเทศสมาชิกได�นําไปพิจารณาเป@น
แนวทางให�เกิดความเข�าใจร�วมกันมีมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือนําไปใช�รวบรวมข�อมูลต�างๆ ท่ีเก่ียวกับ
การท�องเท่ียวซ่ึงสามารถนําไปใช�ให�เกิดประโยชน�ในการบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียวให�มีประสิทธิภาพ 

  Stevens (1970) กล�าวว�าการท�องเท่ียว คือการเดินทางจากสถานท่ีหนึ่งไปสู�อีก ท่ี
หนึ่งโดยมีวิธีการความประสงค�ในการเดินทางท่ีแตกต�างกันไปหลากหลายรูปแบบ มีวัตถุประสงค�ท่ี
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แตกต�างกันไปตามบุคคลและลักษณะตามความต�องการ ไม�ว�าจะเป@นการพักผ�อน การผจญภัย 
กิจกรรมต�างๆ ท่ีสามารถตอบสนองต�อความต�องการของตนเอง 

  Pond (1993) กล�าวว�าการเดินทางท�องเท่ียว คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสร�างความ
ผ�อนคลาย เป@นการพักผ�อนท่ีนอกเหนือจากการทํางาน มีการเดินทางออกจากท่ีพัก มีการบริการ
เกิดข้ึนเพ่ือสร�างความประทับใจให�แก�นักท�องเท่ียว รวมไปถึงการสร�างความพึงพอใจ 

  ดังนั้นจึงสรุปความหมายของการท�องเท่ียวคือ การเดินทางจากท่ีหนึ่งท่ีไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
ซ่ึงเป@นแหล�งท�องเท่ียวโดยมีแรงกระตุ�นจากความต�องการในด�านกํายภาพด�านวัฒนธรรม ด�านการ
ปฏิสัมพันธ� และด�านสถานะหรือเกียรติคุณ เพื่อให�เกิดการท�องเที่ยวในรูปแบบต�างๆ และได�รับ
การผ�อนคลายจากกิจกรรมท่ีเกิดจากการท�องเท่ียว ท่ีเป@นกิจกรรมอย�างหนึ่งของมนุษย� ซ่ึงกระทําเพ่ือ
ผ�อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจํา โดยปกติการท�องเท่ียวจะหมายถึงการเดินทางจากท่ี
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งโดยไม�คํานึงว�าระยะทางนั้นจะใกล�หรือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการค�างแรม 
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการเดินทางกรมการขนส�งทางบกและกรมทางหลวงได�ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการเดินทางของนักท�องเที่ยว กระทรวงการท�องเที่ยวมีการผลักดันและให�ความสําคัญ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในระดับสากลให�เป@นหนึ่งในกระแสของการรณรงค�การคํานึงถึง
ความปลอดภัย กระแสความต�องการของตลาดการท�องเท่ียวท่ีจะทําให�เกิดการเดินทางมากยิ่งข้ึนและ
กระแสการก�าวเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ที่จะเน�นและคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของ
นักท�องเท่ียวเป@นหลัก 

 2.2 ป_จจัยท่ีกXอให�เกิดการทXองเท่ียว 
  การท�องเท่ียวประกอบด�วยปRจจัยดังต�อไปนี้ (บังอร ฉัตรรุ�งเรือง, 2551) 

1. นักท�องเท่ียว เป@นหนึ่งในปRจจัยท่ีมีความสําคัญต�อการการเดินทางท�องเท่ียว เพราะ
เป@นผู�ท่ีทําให�เกิดการท�องเท่ียวเกิดข้ึน มีการเดินทาง ดังนั้นวจึงเป@นปRจจัยท่ีมีความสําคัญต�อองค�กร
และหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวท้ังในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือนํามาวางแผนใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวจะทําการศึกษาวิจัยและเก็บข�อมูลเก่ียวกับนักท�องเท่ียวต�อไป การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทยสามารถแบ�งลักษณะนักท�องเท่ียวออกเป@น 3 ประเภท (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
2553) โดยข้ึนอยู�กับเง่ือนไขเวลาและสถานท่ีดังต�อไปนี้ 

1.1 นักท�องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourist) หมายถึง ท้ังชาวไทยและ
ชาวต�างประเทศท่ีอาศัยอยู�ในประเทศไทยเดินทางจากจังหวัดท่ีตนอยู�ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือการเดินทางมิใช�เพ่ือหารายได�ในสถานท่ีไปเยือน ระยะพํานักไม�เกิน 60 วัน  

1.2 นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางไปต�างประเทศ (Outbound Tourist) หมายถึง นักท�องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางไปท�องเท่ียวยังต�างประเทศและอาศัยอยู�ในประเทศท่ีเดินทางไปท�องเท่ียวน�อยกว�า 1 ปW 

1.3 นักท�องเท่ียวนานาชาติ (Inbound Tourists) นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ ท่ี
เดินทางมาท�องเท่ียวในประเทศไทยมีการพํานักไม�เกิน 60 วัน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือการท�องเท่ียว
พักผ�อน ประชุมสัมมนา เยี่ยมญาติ เรียนต�อ ศึกษาดูงาน เป@นตัวแทนนักกีฬาท่ีมาแข�งขันกีฬา เป@นต�น 

2. การเดินทาง การท�องเท่ียวก็คือการเดินทางไปให�ถึงจุดหมายปลายทางตามท่ี
นักท�องเท่ียวต้ังใจไว�โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การเดินทางท�องเท่ียวท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยวิธีใดนั้นๆ จะต�องสามารถอํานวยความสะดวกในการเดินทางท้ังสภาพยานพาหนะ 
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ท่ีใช�เดินทางและระบบเส�นทางท่ีใช�ในการเดินทางมีความปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางด�วยความ
เรียบร�อย รวมท้ังการประหยัดซ่ึงเป@นปRจจัยหนึ่งท่ีก�อให�เกิดการเดินทางเพ่ิมข้ึน 

3. แรงจูงใจในการท�องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่กระตุ�นให�นักท�องเที่ยวออกเดินทาง
ท�องเท่ียว เพ่ือสนองความต�องการของตนเอง การท�องเที่ยวจะเกิดขึ้นได�นั้นนักท�องเท่ียวจะต�องมี       
สิ่งบันดาลใจ เช�น การเดินทางไปชมการแข�งขันกีฬาประเภทต�าง ๆ ในต�างประเทศ และก็จะพิจารณา
การท�องเท่ียวประเภทอ่ืนด�วย เช�น การศึกษาวัตถุโบราณของโบราณสถาน ศึกษาวิถีชีวิตความเป@นอยู�
ของคนในพื้นที่ คนในท�องถิ่น เป@นต�น แรงจูงใจเป@นสิ่งสําคัญที่เป@นตัวกําหนดในการเดินทางของ
นักท�องเท่ียวแรงจูงใจท่ีสําคัญ 4 ประการคือ (ยุทธนา สมลา, 2549) 

3.1 แรงจูงใจทางวัฒนธรรม (Cultural Motivation) ได�แก� กระบวนการท่ีส�งผล
ต�อการศึกษาหาความรู�ใหม� ๆ ของนักท�องเท่ียวและสร�างเสริมประสบการณ�จากสิ่งที่นักท�องเที่ยว
สนใจ เช�น การรําไทย บ�านไทยทรงดํา วัฒนธรรมของภาคต�าง ๆ เป@นต�น 

3.2 แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical Motivation) ได�แก� สิ่งสัมผัสที่ทําให�เกิด
ความสนุกสนานเพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจ กิจกรรมท่ีเปลี่ยนบรรยากาศ กิจกรรมสันทนาการ การเล�น
กีฬา รวมไปถึงการบําบัดพักฟakน รักษาสุขภาพร�างกาย เป@นต�น 

3.3 แรงจูงใจทางด�านสถานภาพหรือชื่อเสียง (Status and Prestige Motivation) 
การสร�างชื่อเสียงท่ีเกิดจากการเดินทางเพ่ือให�เกิดการยอมรับแก�บุคคลท่ัวไป และเป@นสร�างความสัมพันธ�
ท่ีดีกับบุคคลอ่ืนท่ีเดินทางมาท�องเท่ียว ทําให�ตนเองเป@นท่ีรู�จัก เช�น การเดินทางไปจัดประชุมสัมมนา 
การปลูกป`าชายเลน การทําความดีเพ่ือสังคม ความรับผิดชอบต�อสังคม การเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ณ สถานท่ีต�าง ๆ เป@นต�น  

3.4 แรงจูงใจระหว�างบุคคล (Interpersonal Motivation) ได�แก� กิจกรรมท่ีเกิด
การติดต�อสร�างปฎิสัมพันธ�หรือการกระทําร�วมกับผู�อ่ืนเพ่ือเชื่อมสายสัมพันธ�อันดีงาม ความปรารถนา
ท่ีจะได�รู�จับุคคลใหม� ๆ โดยเกิดจากการชักจูง การสร�างความสัมพันธ�ระหว�างบุคคลชักชวนหรือ
โน�มน�าวจิตใจ  

4. ทรัพยากรการท�องเท่ียวเป@นปRจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีก�อให�เกิดการท�องเท่ียว 
โดยเฉพาะทรัพยากรท่ีมีลักษณะแตกต�างกับสภาพแวดล�อมในถ่ินท่ีอยู�ของตนเอง จะเป@นแรงดึงดูดใจ
อันสําคัญท่ีทําให�เกิดการท�องเท่ียว 

 2.3 องค`ประกอบของการทXองเท่ียว 
  การท�องเท่ียวเป@นอุตสาหกรรมขนาดใหญ�ท่ีมีองค�ประกอบเป@นอุตสาหกรรมต�างๆ ท่ี

เก่ียวข�องท้ังทางตรงและทางอ�อมจํานวนมาก ได�แก� อุตสาหกรรมการขนส�ง อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืม อุตสาหกรรมท่ีพักแรม อุตสาหกรรมนันทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสินค�าและบริการต�างๆ 
ซ่ึงได�มีผู�กําหนดแนวคิดเก่ียวกับองค�ประกอบของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวไว�ดังนี้ (Dickman, 1996) 

  องค�ประกอบสําคัญของการท�องเที่ยวเป@น 5 ประเภทหรือ 5A’s (Mill and 
Morrison, 1995) (นรินทร� สังข�รักษา, 2555) ควรปรากฏอยู�บนระบบฐานข�อมูลการจัดการการท�องเท่ียว
ของแหล�งท�องเท่ียวทุกแหล�งท่ีเป@นจุดหมายปลายทาง (Destination Management System) 
องค�ประกอบของการท�องเท่ียวมีดังต�อไปนี้ 
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1. การเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียว (Accessibility) ได�แก� การเอ้ืออํานวยให�นักท�องเท่ียว
สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางหรือแหล�งท�องเท่ียว โดยระบบคมนาคมท่ีได�มาตรฐานของ
โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีมีเหมาะสมและมีความปลอดภัย เช�น สนามบิน ตลอดจนบริการด�านอุตสาหกรรม
ขนส�ง เช�น การขนส�งทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา (Middleton, 1994) 

2. การมีท่ีพักแรมเพ่ือรองรับนักท�องเท่ียว (Accommodation) สถานท่ีท่ีนักท�องเท่ียว
สามารถพักค�างคืน ได�แก� ท่ีพักประเภทต�าง ๆ เช�น โรงแรม เกสต�เฮ�าส� รีสอร�ท โฮมสเตย� เป@นต�น      
ท่ีพักแรมจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่แตกต�างกัน ขึ้นอยู�กับราคาและการให�บริการของท่ีพักแรม 
ได�แก� ร�านบริการอาหาร สระว�ายน้ํา บาร� ห�องออกกําลังกาย ห�องซาวน�า ศูนย�กลางธุรกิจและ
สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เป@นต�น 

3. แหล�งท�องเท่ียว (Attractions) นับเป@นองค�ประกอบท่ีมีความสําคัญสูงสุดของการ
เดินทางเพราะเป@นจุดดึงดูดให�นักท�องเที่ยวเดินทางมาท�องเท่ียว สิ่งดึงดูดใจเกิดจากการท่ีมนุษย�มี
ประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยม แหล�งท�องเที่ยวต�องมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง การเดินทาง
เข�าถึงแหล�งท�องเท่ียว ถือได�ว�าเป@นปRจจัยสําคัญต�อมนุษย�ด�วยเช�นกัน 

4. กิจกรรมการท�องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Recreational 
Activities) เป@นองค�ประกอบท่ีสําคัญในยุคปRจจุบันเพราะการท�องเท่ียวไม�ได�ต�องการแค�การเดินทาง
ไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย� ความงดงามของธรรมชาติเท�านั้น แต�เป@นการท่ีนักท�องเท่ียวได�มีโอกาส
ทํากิจกรรมต�างๆ ซึ่งกิจกรรมต�างๆ เป@นประสบการณ�ที่อยู�ในความทรงจําของนักท�องเท่ียวและ
กิจกรรมต�าง ๆ มักก�อให�เกิดรายได� 

5. การให�บริการท้ังหมดท่ีมีให�นักท�องเท่ียว (Ancillary) เช�น การให�บริการด�าน
ร�านอาหาร ซักรีดเสื้อผ�า โรงพยาบาล ไปรษณีย� สถานีบริการน้ํามัน ร�านค�า ร�านขายของท่ีระลึก ห�อง
สุขา เป@นต�น 

     องค�ประกอบทั้ง 5 ประการดังกล�าว ควรปรากฏอยู�บนระบบฐานข�อมูลการจัดการ
การท�องเท่ียวซ่ึงสามารถสรุปได�ดังนี้ (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2541: 5 อ�างถึงใน นรินทร�        
สังข�รักษา, 2555) 
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แผนภูมิท่ี 1 องค�ประกอบของการท�องเท่ียว 
ท่ีมา: การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 2541, อ�างถึงใน นรินทร� สังข�รักษา, รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนา
และยกระดับการทXองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสร�างสรรค`ผXานกระบวนการมีสXวนรXวม
ของภาคีเครือขXายในจังหวัดราชบุรี (นครปฐม: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, 2555), 5. 

 
  องค�ประกอบสนับสนุนของอุตสาหกรรมท�องเท่ียว (กุลวดี ละม�ายจีน, 2552) 

1. ข�อมูลข�าวสารทางการท�องเที่ยว ในปRจจุบันข�อมูลข�าวสารมีความสําคัญต�อ
อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเป@นอย�างมาก เนื่องจากการได�รับข�อมูลข�าวสารทางการท�องเท่ียวจะส�งผลให�
นักท�องเท่ียวมีความต�องการเดินทางไปท�องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ไม�ว�าจะเป@นสื่อสิ่งพิมพ� เช�น นิตยสาร 
แผ�นพับ หนังสือ โทรทัศน� วิทยุ ปNายโฆษณา นอกจากนี้ยังมีข�อมูลข�าวสารสําหรับคนในท�องถ่ิน เช�น 
ข�าวสารด�านการตระหนักอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม ข�าวสารด�านความสําคัญของแหล�งท�องเท่ียว ข�าวสาร
ด�านการปฏิบัติตนเป@นเจ�าบ�านท่ีดี เป@นต�น 

2. ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกในการเข�าเมือง ในปRจจุบันปRจจัยสําคัญ
ท่ีทําให�นักท�องเท่ียวตัดสินใจเดินทางไปหรือไม�ไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง เกิดข้ึนจากความปลอดภัย
ภายในประเทศนั้นๆ เช�น มีการก�อการร�าย สงครามกลางเมือง การลอบวางระเบิดในสถานท่ีสําคัญ
ต�างๆ หรือมีสถิติว�าเกิดอาชญากรรมสูงก็จะทําให�นักท�องเท่ียวไม�เดินทางเข�ามาในแหล�งท�องเท่ียว อีก
ด�านหนึ่งท่ีสําคัญก็คือการอํานวยความสะดวกในการเข�าเมืองเพราะจะเป@นปRจจัยแรกท่ีนักท�องเท่ียว
ก�าวเข�ามาในประเทศแล�วจะเกิดความประทับใจจากการบริการของเจ�าหน�าท่ี นักท�องเท่ียวจะสัมผัส
ได�จากการให�การต�อนรับท่ีดี เช�น สํานักงานตรวจคนเข�าเมือง ท�าอากาศยานระหว�างประเทศ เป@นต�น 

3. โครงสร�างพ้ืนฐานเป@นองค�ประกอบท่ีสนับสนุนทางการท�องเท่ียวท่ีทําให�การ
ท�องเท่ียวสามารถดําเนินไปได�ด�วยดี อันประกอบไปด�วย ระบบไฟฟNา ระบบประปาระบบขนส�ง
สาธารณะ ระบบสาธารณสุข ระบบการสื่อสาร องค�ประกอบเหล�านี้เป@นองค�ประกอบท่ีมีความสําคัญ 
และสามารถทําให�การท�องเท่ียวเชื่อมโยงกันได�อย�างสะดวกและรวดเร็ว 
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4. การสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียวจะเกิดข้ึนได�ก็ต�อเม่ือ ได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและหน�วยงานเอกชน ภาครัฐบาล
จะต�องมีการประสานความร�วมมือกันในการให�นโยบาย กระตุ�นและส�งเสริมในการประกอบธุรกิจของ
เอกชนและการท�องเท่ียวอย�างเป@นระบบ ภาคเอกชนก็จะดําเนินงานในด�านสินค�าและบริการของ
ตนเองให�มีประสิทธิภาพและคุณภาพเป@นท่ีน�าเชื่อถือต�อนักท�องเท่ียว 

  กล�าวว�านอกเหนือจากปRจจัยดังกล�าวข�างต�นแล�วองค�ประกอบด�านความปลอดภัย      
ก็นับว�าเป@นอีกปRจจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจะชักนําให�นักท�องเท่ียวเข�ามาท�องเท่ียวเพราะความปลอดภัยต�อ
การเดินทางท�องเท่ียวเป@นพ้ืนฐานท่ีสามารถสร�างความเชื่อม่ันต�อการท�องเท่ียวและตัวนักท�องเท่ียวได�
เป@นอย�างดี ความปลอดภัยในการเดินทางควรมีความพร�อมและมีมาตรฐานท่ีจะทําให�นักท�องเท่ียว
กลุ�มเปNาหมายเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียว 

  ท้ังนี้ประเทศไทยมีทรัพยากรการท�องเท่ียวท้ังด�านสิ่งดึงดูดใจสิ่งอํานวยความสะดวก
และการบริการซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวต�อผลิตภัณฑ�การท�องเท่ียว 
ผลการวิจัยท่ีได�จากนักท�องเท่ียวพบปRญหาทางการท�องเท่ียว ท่ีเก่ียวข�องกับการเดินทาง การคมนาคม 
รวมไปถึงความปลอดภัย มาตรฐานของรถโดยสาร ท่ีควรมีมาตรฐานสากล มีการจัดระบบการเดินทาง
ท�องเท่ียวให�ชัดเจน ซ่ึงการให�บริการข�อมูลข�าวสารการท�องเท่ียวและการโฆษณาประชาสัมพันธ�การ
ท�องเท่ียวผ�านสื่อต�างๆ กิจกรรมทางการท�องเท่ียว การเดินทาง ความปลอดภัย เหล�านี้เป@นองค�ประกอบท่ี
เป@นปRจจัยสําคัญสําหรับการท�องเท่ียวซ่ึงผู�เก่ียวข�องต�องพิจารณาในปRจจัยต�างๆให�เหมาะสมกับการ
จัดการทางด�านความปลอดภัยรูปแบบลักษณะการท�องเท่ียวเพราะการท�องเท่ียวแต�ละประเภทมี
ความแตกต�างกันไปเช�นการท�องเท่ียวแบบมวลชน (Mass Tourism) หรือการท�องเท่ียวรูปแบบอ่ืนๆท่ี
หลากหลาย การเดินทางจึงเป@นส�วนหนึ่งท่ีเป@นหลักในการเก่ียวข�องต�องชีวิตและทรัพยสินจึงต�องมีการ
บริหารจัดการให�เหมาะสม (พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ และคณะ, 2548) 

 2.4 พฤติกรรมนักทXองเท่ียวในการตัดสินใจทXองเท่ียว 
  ปRจจัยท่ีก�อให�เกิดพฤติกรรมการท�องเท่ียว มีปRจจัยท้ังหมด 6 ด�าน คือ 1) ปRจจัย

ทางด�านประชากร 2) ปRจจัยทางด�านจิตวิทยา 3) ปRจจัยทางด�านสังคม 4) ปRจจัยทางด�านเศรษฐกิจ 
5) ปRจจัยผลักดันทางการท�องเท่ียว 6) ปRจจัยดึงดูดทางการท�องเท่ียว (Kotler, 2006) พฤติกรรมของ
นักท�องเท่ียวในการตัดสินใจท�องเท่ียว การศึกษาถึงพฤติกรรมนักท�องเท่ียวในการตัดสินใจท�องเท่ียวก็
เพ่ือให�อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวสามารถตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียวให�ได�รับความ
พอใจซ่ึงพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวในการตัดสินใจท�องเท่ียวหมายถึงปฏิกิริยาของนักท�องเท่ียวท่ี
เก่ียวข�องโดยตรงกับการได�รับหรือการใช�บริการทางการท�องเท่ียว รวมท้ังกระบวนการต�างๆ 

  ปRจจัยท่ีทําให�นักท�องเท่ียวตัดสินใจเดินทางท�องเท่ียว 
1. เงินหรือค�าใช�จ�ายซ่ึงเป@นสิ่งแรกท่ีผู�เดินทางท�องเท่ียวจะต�องคิดไม�ว�าจะใกล�หรือไกล 

จําเป@นต�องมีเงินหรืองบประมาณเพ่ือใช�จ�ายในด�านต�างๆเช�น ค�าพาหนะ ค�าท่ีพัก ค�าอาหาร ค�าบริการ
สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกและการใช�จ�ายซ้ือของ เป@นต�น 

2. เวลาเป@นสิ่งท่ีมีความหมายสําคัญสําหรับผู�เดินทางท�องเท่ียวเพราะแต�ละคนมีอาชีพ
ท่ีแตกต�างกันไป บางคนอาจใช�เวลาช�วงวันหยุดสุดสัปดาห�เพ่ือการท�องเท่ียว แต�บางคนอาจจะต�องรอ
ถึงป^ดภาคเรียนหรือบางคนอาจใช�เวลาหลังช�วงชีวิตการทํางานเพ่ือการท�องเท่ียว เป@นต�น 
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3. ความต้ังใจในการเดินทาง ปRจจัยข�อนี้เกิดจากเหตุผลและความรู�สึกนึกคิดส�วน
ตัวอย�างแท�จริง การมีเงินและมีเวลาคงไม�สามารถกระตุ�นให�เกิดการท�องเที่ยวได�ถ�าไม�ต้ังใจท่ีจะไป 
ท้ังนี้ความต้ังใจในการท�องเที่ยวอาจถูกกระตุ�นได� จากสิ่งต�าง ๆ เช�น ความต�องการที่จะเดินทาง
ท�องเท่ียวการเก็บข�อมูลการท�องเท่ียวการเสริมสร�างเจตคติท่ีดีให�เห็นคุณค�าของการท�องเท่ียวปRจจัย
ทางสังคมเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเมืองฤดูกาลสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและ
ภาพพจน�ทางการท�องเท่ียว เป@นต�น สิ่งเหล�านี้ทําให�ความต้ังใจท่ีจะเดินทางท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียว
เปลี่ยนแปลงได�อยู�ตลอดเวลา (วิชัย เทียนน�อย, 2542) 

  ในการตัดสินใจเดินทางท�องเท่ียวซ่ึงพอจะระบุถึงพฤติกรรมนักท�องเท่ียวในการ
ตัดสินใจท�องเท่ียวว�ามีข้ันตอนสําคัญอยู� 9 ข้ันตอนดังต�อไปนี้คือ (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548) 

  ข้ันตอนท่ี 1 การส�งเสริมการตลาดท�องเท่ียว (Tourism Promotion) เป@นการอํานวย
ข�าวสารข�อมูลการท�องเที่ยวให�แก�นักท�องเที่ยวกลุ�มเปNาหมาย โดยผ�านสื่อต�างๆ และหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง ทําให�นักท�องเท่ียวได�รับข�าวสารการท�องเท่ียวเหล�านั้น เช�น จากหนังสือพิมพ� จากนิตยสาร 
จากองค�การส�งเสริมการท�องเท่ียว จากบริษัทนําเท่ียว จากญาติมิตร เป@นต�น ข�อมูลทางการท�องเท่ียว
อาจเป@นข�อมูลเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร� สภาพภูมิศาสตร� ท่ีพัก คมนาคม 
ความปลอดภัย 

  ข้ันตอนที่ 2 ความต�องการของนักท�องเที่ยวแต�ละคน (Need) เมื่อนักท�องเที่ยว
กลุ�มเปNาหมายได�รับข�อมูลการท�องเท่ียวแล�ว ก็จะก�อเกิดความต�องการท�องเท่ียวข้ึนภายในจิตใจของ
นักท�องเที่ยวแต�ละคน ระยะเวลาในการท�องเที่ยวจํานวนวันที่ต�องการ ทั้งนี้นักท�องเที่ยวต�องการ
ส�งเสริมสิ่งท่ีขาดไปหรือเพ่ิมรสชาติให�กับชีวิตเช�น เกิดความเบื่อหน�ายอยากเปลี่ยนบรรยากาศต�องการ
เดินทางท�องเท่ียวให�ได�เห็นสิ่งใหม�ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ� เป@นต�น โดยปกติแล�วนักท�องเท่ียว
ส�วนมากต�องการไปยังแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจ ค�าครองชีพถูก การให�บริการได�มาตรฐาน มีความ
สะดวกสบายและปลอดภัยในการท�องเท่ียว 

  ข้ันตอนท่ี 3 สิ่งจูงใจสําหรับนักท�องเที่ยว (Motivation) เป@นแรงกระตุ�นให�อยาก
ท�องเท่ียว ซ่ึงเกิดจากปRจจัย 2 ประการ คือ Push Factor เป@นสภาพเง่ือนไขมากระตุ�นผลักดันให�เกิด
ความต�องการหลีกหนีความจําเจ ซํ้าซากในชีวิตประจําวันเพ่ือไปท�องเท่ียวและ Pull Factor เป@น
สภาพเง่ือนไขท่ีดึงดูดให�ไปชมแหล�งท�องเท่ียวหรือร�วมกิจกรรมทางการท�องเท่ียวซ่ึงอาจแบ�ง สิ่งจูงใจ
ออกเป@น 4 ประเภทคือ 

1. สิ่งจูงใจทางด�านกายภาพ (Physical Motivation) เป@นแรงกระตุ�นท่ีเกิดจากความ
ต�องการพักผ�อนทางร�างกายและจิตใจให�สดชื่น รักษาบํารุงสุขภาพ เช�น การอาบน้ําแร� การร�วม
กิจกรรมกีฬา เป@นต�น 

2. สิ่งจูงใจทางด�านวัฒนธรรม (Culture Motivation) เป@นแรงกระตุ�นท่ีเกิดจากความ
ต�องการอยากรู�จักวัฒนธรรมของประเทศท่ีไม�เคยรู�จักมาก�อน รวมท้ังการดําเนินชีวิต ศิลปะสถานท่ี
ทางประวัติศาสตร�และเทศกําลต�างๆ 

3. สิ่งจูงใจทางด�านส�วนตัว (Personal Motivation) เป@นแรงกระตุ�นท่ีเกิดจากความ
ต�องการส�วนตัว เช�น การเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตร การไปจาริกแสวงบุญ เป@นต�น 
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4. สิ่งจูงใจด�านสถานภาพและชื่อเสียง (Prestige and Status Motivation) 
เป@นแรงกระตุ�นที่เกิดจากความต�องการพัฒนายกระดับตัวเองให�สูงข้ึนและสร�างชื่อเสียง เช�น การ
เข�าร�วมประชุม การศึกษาต�อต�างประเทศ เป@นต�น 

  ข้ันตอนท่ี 4 การตัดสินใจของนักท�องเท่ียว (Decision Making) เม่ือนักท�องเท่ียว
ประสงค�เดินทางท�องเท่ียวได�รับข�อมูลเก่ียวกับการท�องเท่ียว ทําให�เกิดความต�องการอยากท�องเท่ียว
เกิดข้ึน อีกท้ังแรงกระตุ�นจากสิ่งจูงใจ การตัดสินใจของนักท�องเท่ียวจึงเป@นองค�ประกอบท่ีส�งผลกระทบ
ต�อการท�องเที่ยวในการประกอบการพิจารณาตัดสินใจว�าจะไปท�องเท่ียวท่ีไหนดีท่ีสุด โดยเกณฑ�
คํานึงถึงมากท่ีสุด ได�แก� การความปลอดภัย ความประหยัด ความสะดวกสบาย และความอภิรมย� 
เป@นต�น ภาพลักษณ�ของสถานท่ีท�องเท่ียวอาจปรากฏได�ท้ังในแง�บวกหรือแง�ลบ 

  ข้ันตอนท่ี 5 การวางแผนค�าใช�จ�ายการท�องเท่ียว (Planning for Expenditure) เป@น
การศึกษาและวางแผนจะไปสถานท่ีท�องเท่ียวใด เม่ือตัดสินใจเดินทางไปท�องเท่ียวท้ังภายในประเทศ
และต�างประเทศ จะต�องวางแผนค�าใช�จ�ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการท�องเท่ียวสถานท่ีต�าง ๆ เช�น 
ค�าพาหนะเดินทาง ค�าท่ีพัก ค�าใช�จ�ายซ้ือของท่ีระลึก เป@นต�น การเสียค�าใช�จ�ายเป@นจํานวนมากก็ต�อง
เตรียมเงินเก็บไว�จึงต�องมีการวางแผน 

  ข้ันตอนท่ี 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เม่ือผู�เดินทางท�องเท่ียว
ได�วางแผนและสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป ผู�เดินทางหรือนักท�องเท่ียวจะต�องเตรียมตัวในเรื่องการจองต๋ัว
ในการเดินทาง เช�น เครื่องบิน รถทัวร� รถไฟ เรือ เป@นต�น รวมไปถึงการจองรายการโปรแกรม
ท�องเที่ยวตามจุดหมายปลายทางที่ประสงค�จะเดินทางไปท�องเที่ยว จัดทําเอกสารการเดินทาง 
นอกจากนั้นยังต�องเตรียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ การจัดเตรียมเสื้อผ�าและของใช�ท่ีจําเป@น
ระหว�างการเดินทางตลอดจนการเตรียมการเรื่องความพร�อมของร�างกาย สุขภาพ และภารกิจส�วนตัว 

  ข้ันตอนท่ี 7 การเดินทางท�องเที่ยว (Travel) เป@นการเดินทางออกจากบ�านเพื่อ
ท�องเท่ียวจนกระท่ังท�องเท่ียวเสร็จแล�วเดินทางกลับถึงบ�าน โดยจะมีการประเมินผลการท�องเท่ียวเป@น
ระยะๆตามประสบการณ�ท่ีได�รับเริ่มต้ังแต�ยานพาหนะท่ีนาเข�าไปสู�จุดหมายปลายทางหรือแหล�ง
ท�องเท่ียวสภาพแวดล�อมต�าง ๆ ตลอดจนท่ีพัก อาหารการกินและอ่ืนๆ เพ่ือประเมินผลการเดินทาง
ท�องเท่ียวครั้งนี้ว�าเป@นท่ีน�าพอใจหรือไม� ซ่ึงจะส�งผลกระทบต�อการตัดสินใจเดินทางในครั้งต�อไป หรือ
อาจจะบอกต�อให�บุคคลอ่ืนเดินทางมาท�องเท่ียวในสถานท่ีแห�งนี้ หรือบอกต�อบุคคลอ่ืนไม�ให�มาสถานท่ี
เท่ียวแห�งนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 8 ประสบการณ�การท�องเที่ยว เมื่อนักท�องเที่ยวได�มีการประเมินผลการ
เดินทางอาจเป@นสถานท่ี สภาพแวดล�อม ผู�คน การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก ก็จะได�ผลของ
ประสบการณ�การท�องเท่ียว ซ่ึงแบ�งได�เป@น 2 ลักษณะคือ 

1. มีความพึงพอใจ เป@นประสบการณ�ทางบวก (Positive) ท่ีนักท�องเท่ียวได�รับหรือ
สัมผัสสิ่งต�างๆ ในขณะท่ีเดินทางท�องเท่ียวไม�ว�าจะเป@นสถานท่ี คน สภาพแวดล�อม การบริการและ     
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียวปรากฏผลการประเมินว�านักท�องเท่ียวมีความพึงพอใจ 

2. ไม�มีความพึงพอใจ เป@นประสบการณ�ทางลบ (Negative) ท่ีนักท�องเท่ียวได�รับหรือ
สัมผัสสิ่งต�างๆ ในขณะท่ีเดินทางท�องเท่ียวไม�ว�าจะเป@นสถานท่ี คน สภาพแวดล�อม การบริการและสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียวปรากฏผลการประเมินว�านักท�องเท่ียวไม�มีความพึงพอใจ 
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  ข้ันตอนท่ี 9 เจตคติของนักท�องเท่ียว เม่ือนักท�องเท่ียวได�รับประสบการณ�จากการ
ท�องเท่ียวแล�วก็จะเกิดเจตคติจากการท�องเท่ียวครั้งนี้ ถ�าหากนักท�องเท่ียวได�รับความพึงพอใจ ก็จะมี
เจตคติท่ีดีต�อการท�องเท่ียวครั้งนี้ และอาจทําให�เขากลับมาท�องเท่ียวอีกครั้ง 

  จึงสรุปได�ว�าการคมนาคมในการเดินทางท�องเท่ียวจะมีความเจริญก�าวหน�าเพียงใด
จะต�องอาศัยการ คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดท่ีสามารถเข�าถึงสถานท่ีท�องเท่ียว 
เหตุผลของการเดินทางท�องเที่ยวของแต�ละบุคคลมีความแตกต�างกันในหลายๆประการ รวมไปถึง
ปRจจัยต�าง ๆ ท่ีประกอบให�เกิดการเดินทางท�องเท่ียวได�อย�างมีความสุข และคุ�มค�าต�อการเดินทาง มี
ความประทับใจต�อแหล�งท�องเท่ียว สถานท่ีท�องเท่ียวนั้นด�วยเช�นกัน (ฉลอง ศรีพิมลสมพงษ�, 2531) 

 2.5 ผู�มีสXวนเก่ียวข�องกับการทXองเท่ียว 
  ธนกฤต สังข�เฉย (2550) ได�กล�าวไว�ว�า การท�องเท่ียวเป@นคําท่ีมีความหมายค�อนข�าง

กว�างเพราะมิได�หมายความแต�การเดินทางเพียงอย�างเดียวหรือมุมมองเฉพาะในส�วนของผู�เดินทาง
เท�านั้นหากพิจารณาจากกระบวนการของการท�องเท่ียวจะพบว�าเป@นความสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงกันและ
กันระหว�างนักท�องเท่ียว ผู�จัดบริการด�านการท�องเท่ียว หน�วยงานของรัฐในท�องถ่ิน และประชาชนใน
แหล�งท�องเที่ยว ดังนั้นหากจะอธิบายความหมายของคําว�าการท�องเที่ยวให�ครอบคลุม อาจต�อง
พิจารณา 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. นักท�องเท่ียว คือ ผู�ท่ีลงทุนเงินและเวลาเพ่ือแสวงหาสินค�าและบริการตลอดจน
ประสบการณ�การท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 

2. ภาคเอกชน ได�แก� ผู�ประกอบธุรกิจการท�องเท่ียวหรือผู�จัดบริการด�านการท�องเท่ียว 
เช�น ท่ีพักแรม แหล�งท�องเท่ียว กิจกรรมและบริการต�าง ๆ ผู�ประกอบการลงทุนทาธุรกิจดังกล�าวโดยมี
เปNาประสงค�ท่ีจะเสนอสินค�าและบริการท่ีมีคุณภาพให�แก�นักท�องเท่ียวโดยมุ�งสร�างกําไรจากธุรกิจ 

3. ภาครัฐ ซ่ึงหมายถึง องค�กรของรัฐบาลท่ีมีหน�าท่ีดูแลกํากับการท�องเท่ียวให�เป@นไป
ตามนโยบายท่ีรัฐบาลได�วางไว� เนื่องจากรัฐบาลในหลายประเทศมักให�ความสําคัญกับการท�องเท่ียว 
เพราะการท�องเที่ยวสามารถสร�างรายได�ในรูปของเงินตราต�างประเทศให�แก�ประเทศ อันเกิดจาก
รายได�ของธุรกิจในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวท่ีจัดสินค�าและบริการให�แก�นักท�องเท่ียว 

4. ภาคประชาชน ได�แก� ชุมชนท่ีทําให�เกิดการท�องเท่ียว ประชาชนท�องถ่ินท่ีอยู�ใน
พ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวโดยมีวัตถุประสงค�จะเสนอแหล�งท�องเท่ียวและบริการแก�นักท�องเท่ียวซ่ึงมี
ปฏิสัมพันธ�โดยตรงกับนักท�องเที่ยวในการต�อนรับและการเป@นเจ�าบ�านท่ีดีแล�ว ยังมีโอกําสเข�ามา
ประกอบอาชีพเป@นบุคลากรในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวได�อีกด�วย 

  การท�องเท่ียวมีความสําคัญต�อการพัฒนาประเทศ ทั้งทรัยพยากรทางธรรมชาติ 
สิ่งก�อสร�างท่ีมนุษย�สร�างข้ึน วัฒนธรรม วิถีชีวิต เอกลักษณ�ความเป@นไทย ท้ังนี้การนําทรัพยากรของ
ประเทศมาใช�ให�เกิดประโยชน�อย�างกว�างขวางโดยความสําคัญของการท�องเท่ียวมีความสําคัญในการ
ประกอบด�วยธุรกิจโดยตรงและธุรกิจทางอ�อมท่ีมีความหลากหลาย ถือได�ว�าเป@นสินค�าออกท่ีสามารถ
รับรู�ได�จากความรู�สึกและการได�รับบริการเป@นท่ีพึงพอใจ แต�สามารถสัมผัสได�จากการรับรู� การได�รับ
บริการ ความพึงพอใจ ท่ีมีส�วนช�วยในการสนับสนุนคนในประเทศโดยการบริการให�แก�นักท�องเท่ียว
โดยเฉพาะชาวต�างชาติ ก�อให�เกิดอาชีพทีมีความหลากหลายซ่ึงผลประโยชน�จะตกอยู�ในประเทศเพราะ 
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นอกจากนี้การท�องเท่ียวยังเป@นการพักผ�อนคลายความตึงเครียดจากการทํางานและการใช�
ชีวิตประจําวัน (สุพัตรา วิชัยประเสริฐกุล, 2545) มีดังนี้ 

1. การท�องเท่ียวนํารายได�เข�าสู�ประเทศชาติ เช�นเดียวกับการส�งออกสินค�าไปขาย
ต�างประเทศคือค�าใช�จ�ายของนักท�องเที่ยว (Tourism Expenditure) ที่ใช�จ�ายเพ่ือซ้ือสินค�าและ
บริการทางการท�องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งสามารถคํานวณรายได�จากนักท�องเท่ียว คือ จํานวน
นักท�องเท่ียว X วัน พักเฉลี่ย X ค�าใช�จ�ายเฉลี่ย/วัน/คน 

2. การท�องเท่ียวแก�ปRญหาการขาดดุลการค�าและดุลชําระเงินของประเทศ กล�าวคือ
ประเทศไทยเป@นประเทศกําลังพัฒนาและประสบปRญหาสภาวะการขาดดุลการค�าและดุลชําระเงิน
เนื่องจาก ประเทศกําลังพัฒนาจะต�องพ่ึงพิงประเทศท่ีพัฒนาแล�วในการนาเข�าสินค�าท่ีตนเองไม�สามารถ
ผลิตได�เช�น เครื่องมือเครื่องจักรและเทคโนโลยีต�าง ๆ อันเป@นปRจจัยท่ีจําเป@นต�อการผลิตและพัฒนา
ประเทศ ซ่ึงสินค�าเหล�านี้มีมูลค�าสูงมากเมื่อเทียบกับมูลค�าส�งออกสินค�าทางการเกษตรนอกจากนี้
ประเทศกําลังพัฒนายังต�องพ่ึงสถาบันการเงินระหว�างประเทศเพ่ือกู�ยืมเงินมาใช�ในการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นรายได�จากการท�องเท่ียวมูลค�านับแสนล�านบาทต�อปWจึงช�วยลดดุลการค�าได�อย�างมาก 

3. การท�องเท่ียวช�วยเพ่ิมรายได�จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล คือ นักท�องเท่ียวท่ี
เดินทางต�องจ�ายภาษีต�าง ๆ เช�นเดียวกับคนอ่ืน ๆ ท้ังทางตรงและทางอ�อม ได�แก�นักท�องเท่ียวต�องจ�าย
ภาษีเม่ือซ้ือสินค�าและบริการและภาษีทางอ�อมท่ีจะจ�ายอีก เช�น ค�าธรรมเนียมต�าง ๆ  

4. การท�องเท่ียวเป@นการกระจายรายได�ออกไปตามส�วนภูมิภาคของประเทศเนื่องจาก
การท�องเท่ียวประกอบด�วยธุรกิจขนาดเล็กจํานวนมากดังนั้นรายรับจากการท�องเท่ียวจึงกระจายออก
ไปสู�ประชาชนอย�างรวดเร็วท้ังระบบเศรษฐกิจ 

5. การท�องเท่ียวก�อให�เกิดการจ�างงานและสร�างอาชีพให�แก�คนในท�องถ่ิน ประชาชน
คนท่ัวไป เพราะอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวมีสัดส�วนของการให�บริการทางด�านแรงงานสูงกว�า
อุตสาหกรรมท่ีใช�เครื่องจักร ท้ังแรงงานปกติและแรงงานท่ีต�องอาศัยความชํานาญเฉพาะทาง  

6. การท�องเท่ียวก�อให�เกิดการหมุนเวียนเงินตราอย�างกว�างขวาง รวมท้ังสร�างงาน
อาชีพอีกมากมายแล�วผลทางอ�อมจากค�าใช�จ�ายของนักท�องเท่ียวยังทําให�รายได�ของแรงงานในธุรกิจ
ท�องเท่ียวต�าง ๆ ช�วยกระตุ�นการผลิตและการลงทุนในอัตราสูงด�วยค�าทวีทางเศรษฐกิจ เป@นผลดีต�อ
ระบบเศรษฐกิจอย�างยิ่งเพราะนอกจากค�าใช�จ�ายของนักท�องเท่ียวจะมีผลโดยตรงต�อผู�จัดการท่ีพักและ
ธุรกิจต�าง ๆ  

7. การท�องเท่ียวเป@นอุตสาหกรรมท่ีไม�มีขีดจํากัด (Limitless Boundary Industry) 
การท�องเท่ียวเป@นอุตสาหกรรมท่ีไม�การกําหนด หรือกระบวนการในการผลิต ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับฤดูกาลใน
การเดินทางท�องเท่ียว การเดินทางท�องเท่ียวสามารถเดินทางได�ทุกวัน เกิดข้ึนได�ทุกวันไม�มีข�อกําหนด
เกิดข้ึนได�ทุกเวลา ข้ึนอยู�กับความเหมาะสมของแต�ละประเทศแต�ละภูมิภาคของประเทศและ
ความสามารถในการกระตุ�นการเดินทางของรัฐบาลท่ีจะใช�กลยุทธ�ในการพัฒนาและส�งเสริม
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของตน 

  สรุปได�ว�าการท�องเท่ียวเป@นกิจกรรมอย�างหนึ่งท่ีเป^ดโอกาสให�มีการศึกษาเรียนรู�
ประสบการณ�ความแปลกใหม�ตลอดเวลาการเดินทางช�วยเพ่ิมพูนประสบการณ�ชีวิตในด�านต�าง ๆ และ
เข�าใจสภาพแวดล�อมของแหล�งท�องเท่ียวท่ีไปเยือนได�ดีข้ึนเป@นการพักผ�อนหย�อนใจท่ัวไปจะทําข้ึน



36 
 

โดยเฉพาะในยามว�าง เป@นความสนุกสนานเฉพาะตัวท่ีสามารถเลือกได� จึงเป@นกิจกรรมเฉพาะอย�างท่ี
เป@นความพอใจหรือเกิดความสุขใจแก�คนบางคนบางกลุ�ม เปลี่ยนบรรยากําศและสิ่งแวดล�อม สร�าง
ความสัมพันธ�ต�อกัน มีกิจกรรมร�วมกัน มีความสัมพันธ�ร�วมกันใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน�ในยามว�าง 
ซ่ึงเท�ากับเป@นการเพ่ิมจิตสานึกท่ีมีต�อสิ่งแวดล�อม นอกจากเป@นกิจกรรมเพ่ือความผ�อนคลายความเครียด
จากงานประจํา นอกจากการได�พักผ�อนหย�อนใจแล�วนักท�องเท่ียวยังได�ประสบการณ�ท่ีเป@นประโยชน�
ต�อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู�สิ่งต�างๆจากแหล�งท�องเท่ียวโดยมีแรงกระตุ�นเป@นตัวก�อให�เกิดความ
ต�องการในด�านกํายภาพ ด�านวัฒนธรรมร�วมไปถึงการยอมรับ จึงทําให�เกิดการท�องเท่ียวในรูปแบบต�างๆ 
ตามลักษณะของกิจกรรมท่ีปรากฏ ซ่ึงมีองค�ประกอบต�าง ๆ ท่ีรวมเข�าด�วยกันไม�ว�าจะเป@นโครงสร�าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาท�องท่ี กิจกรรมการเรียนรู�ต�างๆท่ีเกิดข้ึน เป@นต�น 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับนโยบายยุทธศาสตร`ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการขนสXง การจราจร และการทXองเท่ียว 

 การขนส�งทางถนนเป@นการขนส�งหลักของประเทศมีสัดส�วนมากกว�าร�อยละ 80 การขนส�ง
ทางถนนจึงเป@นส�วนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทยทุกคนในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ท้ัง
ด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอ่ืนๆ เนื่องจากการขนส�งทางถนนมีจุดเด�นท่ีสามารถเข�าถึงได�ทุกท่ี
หรือท่ีเรียกว�า door-to-door และการลงทุนในการขนส�งใช�เงินลงทุนไม�มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับ
การขนส�งประเภทอ่ืน รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต�ได�มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให�ยานยนต�มี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการขับข่ีอย�างไม�หยุดยั้ง การขนส�งทางถนนจึงเป@นท่ีนิยมเนื่องจาก
มีความสะดวกสบาย แต�การขนส�งทางถนนท่ีเพ่ิมอย�างรวดเร็ว ทําให�เกิดปRญหาต�างๆโดยเฉพาะปRญหา
อุบัติเหตุจึงอาจก�อให�เกิดความไม�มีประสิทธิภาพและส�งผลกระทบต�อขีดความสามารถของประเทศได� 
ในแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการขนส�ง การจราจร และการ
ท�องเที่ยวที่นําเสนอ ประกอบได�ด�วย ยุทธศาสตร�การพัฒนาความปลอดภัย แผนยุทธศาสตร�
การจราจรระบบขนส�ง พ.ศ. 2554-2563 นโยบายและแผนการขนส�งและจราจร ยุทธศาสตร�การ
ท�องเท่ียว ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเท่ียวไทย พ.ศ. 2555-2559  มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 กระทรวงการคมนาคม ประกอบด�วยหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวท่ีสําคัญได�แก�  
(กุลวดี ละม�ายจีน, 2552) 

1. กรมทางหลวง เป@นหน�วยงานราชการ มีอํานาจหน�าท่ีดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วย
ทางหลวงเฉพาะในส�วนท่ีเก่ียวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ�นดิน และทางหลวงสัมปทาน ทําการวิจัย 
และพัฒนางานก�อสร�างบูรณะและบํารุงรักษาทาง ร�วมมือและประสานงานด�านงานทางกับองค�กรและ
หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องท้ังในประเทศและต�างประเทศ 

2. กรมการขนส�งทางบก เป@นหน�วยงานราชการ มีอํานาจหน�าท่ีดําเนินการตามกฎหมายว�า
ด�วยการขนส�งทางบก กฎหมายว�าด�วยรถยนต� กฎหมายว�าด�วยล�อเลื่อนและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
ดําเนินการแก�ไขปNองกันและส�งเสริมสวัสดิภาพการขนส�งทางบก ร�วมมือประสานงานกับองค�กรและ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังในประเทศและต�างประเทศในด�านการขนส�งทางบกและในส�วนท่ีเก่ียวกับ
อนุสัญญาและความตกลงระหว�างประเทศ 
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 3.1 ยุทธศาสตร`การพัฒนาความปลอดภัย 
  การคมนาคมและการขนส�งเป@นปRจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงจะช�วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศในเวที
การค�าโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได�กําหนดให�รัฐต�องดําเนินการตามแนวนโยบาย
ด�านเศรษฐกิจในการจัดให�มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอันจําเป@นต�อการดํารงชีวิตของประชาชนเพ่ือ
ประโยชน�ในการรักษาความม่ันคงของรัฐในทางเศรษฐกิจและต�องมิให�สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอัน
จําเป@นต�อการดําเนินชีวิตของประชาชนอยู�ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก�อความเสียหายแก�รัฐ
และการส�งเสริมและสนับสนุนกิจการขนส�ง รวมท้ังการดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนส�งท้ัง
ภายในและระหว�างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ได�ให�ความสําคัญกับการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืนเพ่ือการพัฒนา
ความสามารถในการแข�งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท�าเทียมและเป@นธรรม โดยผลักดันการพัฒนาการขนส�ง
ต�อเนื่องหลายรูปแบบ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส�การพัฒนาระบบขนส�ง
ทางรถไฟ การปรับปรุงพัฒนาโครงข�ายขนส�งมวลชนที่มีอยู�ในปRจจุบันให�ทันสมัยครอบคลุมพ้ืนท่ี
บริการเพ่ิมข้ึนและสอดคล�องกับการขยายตัวของเมืองและการใช�ประโยชน�ท่ีดิน รวมท้ังให�ความสําคัญ
กับการพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส�งและระบบโลจิสติกส�กับประเทศเพ่ือนบ�านภายใต�กรอบ
ความร�วมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ, 2554) 

  การให�ความสําคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการขนส�งการพัฒนา    
สิ่งอํานวยความสะดวกด�านการขนส�งต�อเนื่องหลายรูปแบบ การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส�งมวลชน 
การบริหารจัดการระบบขนสงส�งสินค�าและบริการ การเชื่อมโยงและใช�ประโยชน�โครงข�ายคมนาคม
ขนส�งในภูมิภาคอาเซียนและ อนุภูมิภาคในการขยายฐานเศรษฐกิจท้ังการผลิตและการลงทุนรวมท้ัง
ส�งเสริมการประหยัดพลังงานและ ลดต�นทุนการขนส�ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข�งขันและสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคอนึ่ง ภาคการ
คมนาคมขนส�งมีลักษณะพิเศษ คือ ความต�องการด�านคมนาคมขนส�งเป@นความต�องการท่ีเกิดจาก
กิจกรรมหรือปRจจัยอื่น ๆ (Derived Demand) จึงถูกกระทบและถูกท�าทายอย�างกว�างขวางจาก
กระแสโลกําภิวัตน�ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล�อม เช�น ภาวะโลกร�อน วิกฤตการณ�
น้ํามันและพลังงาน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมและการรวมตัวเป@นกลุ�มเศรษฐกิจ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในภาคอุตสาหกรรม เช�น เทคโนโลยีภาคการขนส�ง และความต�องการ
บริการการขนส�งท่ีซับซ�อนและหลากหลายมากข้ึน เป@นต�น ดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงจําเป@นต�อง
กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคการคมนาคมขนส�งท่ีชัดเจน เพ่ือให�หน�วยงานในสังกัดใช�เป@นแนวทางใน
การดําเนินงาน และบูรณาการการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงคมนาคมจึงได�กําหนดแผน
ยุทธศาสตร�กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558 

 3.2 แผนยุทธศาสตร`การจราจร ระบบขนสXง 2554-2563 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 เพ่ือให�ประเทศไทยเป@นศูนย�กลางเชื่อมต�อการเดินทางและ

การขนส�ง (Hubfor Connectivity) โดยมีการพัฒนาประตูการค�าหลักและประตูการค�าชายแดน 
(Gateways  & Borders) รวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) มีการพัฒนา
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โครงข�ายการขนส�งภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค (Regional Connectivity) มีการ
พัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการไทยเพ่ือสร�างขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการขนส�งของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนา
บุคลากรด�านการขนส�ง 

  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 เพิ่มความคล�องตัวและการเข�าถึงระบบคมนาคมขนส�ง 
(Mobility & Accessibility) พัฒนาระบบคมนาคมขนส�งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
พัฒนาระบบคมนาคมขนส�งเชื่อมโยงระหว�างเมืองในภูมิภาค เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จราจร (Traffic Management) และการจัดการความต�องการในการเดินทาง (Travel Demand 
Management) 

  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัย (Safety) ในการเดินทาง
และการขนส�ง การปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน ระบบควบคุมความปลอดภัยในเส�นทาง มาตรฐาน
ยานพาหนะและสภาพแวดล�อมให�มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส�ง 
(Hardware) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง ให�ความรู� ความเข�าใจ จิตสํานึกและ
ทักษะเรื่องความปลอดภัยด�านการขนส�ง (Software) การพัฒนาระบบขนส�งและจราจรให�ได�
มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว�างประเทศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ส�งเสริมการขนส�งท่ีประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และ
เป@นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Environmental Friendly) มีการส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการเปลี่ยนมาใช�
รูปแบบการขนส�งทางรางและทางน้ําเพ่ิมมากข้ึน (Modal Shift) รวมไปถึงการส�งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือให�มีการใช�พลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาดและเป@นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ท่ีสําคัญคือ
การพัฒนาระบบขนส�งและจราจรให�ได�มาตรฐานด�านสิ่งแวดล�อมตามหลักสากล และกรอบความ
ร�วมมือระหว�างประเทศ 

  ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 ยกระดับการเข�าถึงและเพิ่มการใช�ระบบขนส�งสาธารณะ 
(PublicTransport) การพัฒนาระบบขนส�งสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การพัฒนา
ระบบขนส�งสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค การพัฒนาระบบขนส�งสาธารณะระหว�างเมืองภูมิภาค 
การพัฒนาและการเข�าถึงระบบขนส�งสาธารณะ 

 3.3 นโยบายและแผนการขนสXงและจราจร 
  วิสัยทัศน�  องค�กรนําในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส�งและจราจรของ
ประเทศ 
  พันธกิจ   

1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบูรณาการการจัดทําแผนด�านการ
ขนส�งและจราจร รวมท้ังการขับเคลื่อนไปสู�การปฏิบัติ  

2. ส�งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล�อมในระบบขนส�งและจราจร 
  เปNาประสงค�และกลยุทธ�ตามแผนยุทธศาสตร�สํานักงานขนส�งและจราจรปW พ.ศ. 
2556-2559 

1. การพัฒนานโยบายและแผนด�านการขนส�งและจราจรให�สอดคล�องกับสถานการณ�
ของประเทศ 
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   เปNาประสงค� มีการนําข�อเสนอนโยบายและแผนด�านการขนส�งและจราจร ไปสู�การ
ปฏิบัติอย�างเป@นรูปธรรม 

   ตัวชี้วัดเปNาประสงค� 1) จํานวนข�อเสนอนโยบายและแผนด�านการขนส�งและจราจร
ท่ีนําไปสู�การปฏิบัติอย�างเป@นรูปธรรม 2) ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการต�อข�อเสนอนโยบาย
และแผนด�านการขนส�งและจราจร 

   กลยุทธ� 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํานโยบายและแผน และผลักดันไปสู�การปฏิบัติ 
2) สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกภาคส�วน 3) พัฒนาระบบการติดตามและประเมิน
นโยบายและแผนอย�างเป@นระบบและต�อเนื่อง 

2. การพัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศการขนส�งและจราจรเพ่ือการจัดทํานโยบาย
และแผนด�านการขนส�งและจราจร 

   เปNาประสงค� มีการนําระบบฐานข�อมูลสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนไปใช�ในการจัดทํา
นโยบายและ แผนด�านการขนส�งและจราจร 

   ตัวชี้วัดเปNาประสงค� ร�อยละความพึงพอใจต�อข�อมูลสารสนเทศด�านการขนส�งและ
จราจรของ สํานักงานขนส�งทางบก 

    กลยุทธ� 1) พัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดทํานโยบายและแผนด�าน
การขนส�งและจราจร 2) พัฒนาระบบการเผยแพร�ข�อมูลสารสนเทศให�ใช�งานได�อย�างสะดวก เข�าถึงง�าย 
และค�นหาข�อมูลท่ีต�องการได�รวดเร็ว 

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค�กรสู�การเป@นองค�กรสมรรถนะสูง 
   เปNาประสงค�สํานักงานขนส�งทางบกเป@นองค�กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการ

เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานภายใต�หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
   ตัวชี้วัดเปNาประสงค� ระดับความสําเร็จของสํานักงานขนส�งทางบกในการปรับปรุง

และยกระดับคุณภาพการบริหารงานให�สอดคล�องตามแนวทางคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
   กลยุทธ� 1) เสริมสร�างระบบบริหารจัดการองค�กรและทรัพยากรบุคคลให�มี

ประสิทธิภาพ 2) ประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให�สามารถเป@นเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการ 
สนข. ในทุกระดับ 3) เสริมสร�างการจัดการความรู�ในองค�กรเพ่ือใช�ในการปฏิบัติงาน 4) เสริมสร�าง
วัฒนธรรมองค�กรและค�านิยมร�วมท่ีดีให�กับบุคลากร 5) เสริมสร�างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 3.4 ยุทธศาสตร`เก่ียวกับการทXองเท่ียว 
  อุตสาหกรรมท�องเท่ียวเป@นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญต�อ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป@นอย�างมาก เป@นแหล�งรายได�ท่ีสําคัญนํามาซ่ึงเงินตรา
ต�างประเทศการสร�างงานและการกระจายความเจริญไปสู�ภูมิภาค นอกจากนี้การท�องเท่ียวยังมีส�วน
สําคัญในการพัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส�ง รวมไปถึงการค�าและการลงทุน 
เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท�องเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการสร�างรายได�ให�กับ
ประเทศสามารถช�วยให�เศรษฐกิจฟakนตัวได�ในเวลาท่ีรวดเร็วกว�าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ อย�างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวมีแนวโน�มการแข�งขันรุนแรงข้ึนตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว
และมีความอ�อนไหวง�ายจากปRจจัยลบท้ังภายในและภายนอกประเทศโดยไม�อาจหลีกเลี่ยงได� 
สถานการณ�และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเป@นความท�าทายต�อการท�องเท่ียวของประเทศไทย
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มาจากหลากหลายประเด็น ประเด็นท่ีสําคัญได�แก� ประเด็นผลกระทบด�านสังคม การให�ความใส�ใจ
เรื่องของคุณภาพของแหล�งท�องเท่ียวท่ีต�องปลอดภัย สะอาด มีการรักษาสภาพแวดล�อมและใช�สื่อสาร
สนเทศในการท�องเท่ียวมากข้ึน รูปแบบของการท�องเท่ียวจึงมีแนวโน�มท�องเท่ียวแบบอิสระ สนใจการ
ท�องเท่ียวเฉพาะทาง นอกจากนี้ผลกระทบด�านสังคม กระแสโลกาภิวัตน�และวัฒนธรรมโลกท่ีเข�ามาใน
ประเทศไทย การเป^ดการค�าเสรีก�อให�เกิดการอพยพย�ายถ่ิน การเคลื่อนย�ายแรงงาน ส�งผลต�อวิถีชีวิต
คนไทยท้ังระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ปRจจัยเหล�านี้
ล�วนส�งผลต�ออุตสาหกรรมท�องเท่ียวไทย เพ่ือให�การท�องเท่ียวของประเทศไทยสามารถปรับตัวเข�ากับ
สถานการณ�ต�างๆ เกิดการเติบโตอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงได�จัดทําร�างแผนพัฒนาการท�องเท่ียว
แห�งชาติ พ.ศ. 2555–2559 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือฟakนฟูและกระตุ�นภาคการท�องเท่ียวให�ขยายตัวและ
เกิดความยั่งยืน เพ่ือเร�งรัดและสร�างศักยภาพในการหารายได�จากการท�องเท่ียว เพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียว
ของประเทศไทยให�มีความพร�อมท้ังด�านคุณภาพการแข�งขันให�เกิดการสร�างรายได�และกระจายรายได�
ควบคู�ไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้นแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติฉบับนี้จึงได�มุ�งเน�นการปNองกัน
แก�ไขผลกระทบด�านการท�องเท่ียวให�สอดคล�องกับสถานการณ�ท้ังในและต�างประเทศตามแนวทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 และวิสัยทัศน�ประเทศไทยสู�ปW พ.ศ. 2570 โดยมี
การให�ความสําคัญในเรื่องของ “คนเป@นศูนย�กลางของการพัฒนา” มาใช�ในการจัดทําแผนเพ่ือให�เกิด
การพัฒนาการท�องเท่ียวแบบองค�รวมท่ีสร�างท้ังรายได�และกระจายรายได�อย�างเป@นธรรมและยั่งยืน 

  อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในปRจจุบันการแข�งขันมีแนวโน�มการแข�งขันท่ีสูงข้ึนมากข้ึน 
การลงทุนและพัฒนาด�านการท�องเที่ยวทุกประเทศต�างก็ให�ความสําคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากการ
ท�องเท่ียวสามารถสร�างรายได�ให�ประเทศอย�างมากมายมหาศาล ประกอบในปRจจุบันกับบริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ท้ังปRจจัยเสี่ยงด�านการท�องเท่ียว เช�น สถานการณ�ท่ีไม�ม่ันคง โลกเปลี่ยนแปลงเร็วข้ึน 
ความสําคัญคือการกําหนดแนวทางในการพัฒนาการท�องเที่ยวไทย โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน� 
เปNาประสงค� พันธกิจและยุทธศาสตร�การพัฒนา ดังนี้ (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2554) 
  วิสัยทัศน� 

  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขันด�านการท�องเท่ียวในระดับโลกเป@น
แหล�งท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ สามารถกระจายรายได�และสร�างรายได�โดยคํานึงถึงความสมดุล ความเป@น
ธรรม และความยั่งยืน” 

  เปNาประสงค� 
1. สร�างรายได�และกระจายรายได�โดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 
2. ขีดความสามารถในการแข�งขันด�านการท�องเท่ียวของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
3. รายได�จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน โดยเน�นการพัฒนากิจกรรมท่ีสร�างมูลค�าและคุณค�า 

  พันธกิจ 
1. สร�างความเชื่อม่ันและส�งเสริมการท�องเท่ียวให�สามารถสร�างรายได�ให�แก�ประเทศ 
2. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียว ตลอดจน

ปRจจัยสนับสนุนด�านการท�องเท่ียวให�มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 
3. บูรณาการงานด�านการท�องเท่ียวให�มีเอกภาพ ลดความซํ้าซ�อนของภารกิจ สร�าง

กลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการท�องเท่ียว และการบริหารจัดการอย�างมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
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4. เตรียมความพร�อมของภาคบริการและปRจจัยสนับสนุนการท�องเท่ียวให�มีความพร�อม
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟakนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

5. พัฒนาและฟakนฟูแหล�งท�องเท่ียวให�มีศักยภาพ มีการพัฒนาอย�างยั่งยืนสร�างความ
สมดุลระหว�างการใช�ประโยชน�ทรัพยากรท�องเท่ียวควบคู�ไปกับการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล�อมสังคม และวิถีชีวิตของชุมชน 

 3.5 ยุทธศาสตร`การพัฒนาการทXองเท่ียวไทย พ.ศ. 2555-2559  
  เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน� ภารกิจ วัตถุประสงค� และเปNาประสงค�ของแผนพัฒนาการ

ท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555–2559 จึงได�กําหนดยุทธศาสตร�ออกเป@น 5 ยุทธศาสตร� (กระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬา, 2554: 26-38) มียุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยดังนี้ 

  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ
ท�องเท่ียว 

  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท�องเท่ียวมีส�วนสําคัญใน
การแก�ไขปRญหาและข�อจํากัดในด�านการท�องเท่ียวท่ีอาจส�งผลให�ศักยภาพการท�องเท่ียวของประเทศ
ไทยลดลง โครงสร�างพ้ืนฐานเหล�านี้ ได�แก� ระบบโลจิสติกส�ท่ีเชื่อมโยงการท�องเท่ียวท้ังภายในประเทศ
และระหว�างประเทศ และรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่อาจเป@นอุปสรรคสําคัญต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวไทย โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ ส�งเสริมสนับสนุนให�องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเข�ามามีส�วนร�วมและรับผิดชอบในการพัฒนาระบบโลจิสติกส�การท�องเท่ียวเชื่อมโยงกับแหล�ง
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี ปรับปรุงปNายบอกทางแหล�งท�องเท่ียว ปNายสื่อความหมาย ให�ครอบคลุมแหล�ง
ท�องเท่ียวหลักและแหล�งท�องเท่ียวรอง พัฒนาเส�นทางคมนาคมทางบกให�มีมาตรฐานความปลอดภัย 
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียวโดยการปรับปรุงภูมิทัศน� ลานจอดรถปNายสื่อความหมาย 
ทางลาด ศูนย�ข�อมูลท�องเท่ียว ห�องน้ํา รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ คนพิการและผู�สูงอายุให�
ได�มาตรฐานตามหลักสากล และสนับสนุนให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนา
แหล�งท�องเท่ียว พัฒนาศูนย�กลางให�บริการข�อมูลด�านการท�องเท่ียวและอํานวยความสะดวกแบบครบ
วงจรเบ็ดเสร็จที่สามารถสอบถามข�อมูลการท�องเท่ียว ประสานแก�ไขความเดือดร�อนช�วยเหลือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินได�สะดวก รวดเร็ว เข�าถึงได�ง�าย และกระจายให�ครอบคลุมตามสถานท่ีท�องเท่ียวท่ี
สําคัญ 

  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาและฟakนฟูแหล�งท�องเท่ียวให�เกิดความยั่งยืน 
  การขยายตัวของการท�องเท่ียวโดยเน�นปริมาณนักท�องเท่ียว ทําให�แหล�งท�องเท่ียวของ

ประเทศไทยมีความเสื่อมโทรม การกําหนดมาตรการในการแก�ไขกฎระเบียบ และข�อบังคับต�างๆ ให�
แหล�งท�องเท่ียวของไทยสามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท�องเ ท่ียวโดยต�องคํานึกถึงขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล�งท�องเท่ียวจึงควรให�ความสําคัญกับการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ�และฟakนฟูแหล�งท�องเที่ยวอย�างมีทิศทาง ไม�ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและ
เอกลักษณ�ของชาติ เพื่อปNองกันการใช�ประโยชน�มากเกินไป และไม�ส�งผลกระทบต�อวิถีชีวิตของ
ประชาชน โดยกําหนดการเข�าไปใช�ประโยชน�ในพ้ืนท่ี เพ่ือไม�ให�มีการใช�ประโยชน�เกินขีดความสามารถ
ในการรองรับทางการท�องเท่ียว พัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ือสนับสนุนการท�องเท่ียว ระบบการจัดการ
ขยะ น้ําเสีย มลพิษและระบบเครือข�ายเฝNาระวังปNองกันควบคุมโรค รวมไปถึงจัดการพ้ืนท่ีแหล�ง
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ท�องเท่ียวโดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับเพ่ือให�การใช�ประโยชน�เหมาะสมกับศักยภาพของ
แหล�งท�องเท่ียว 

  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ส�งเสริมการท�องเท่ียวและสร�างความเชื่อม่ัน 
  ยุทธศาสตร�นี้มุ�งเน�นให�นักท�องเท่ียวเข�าใจในภาพลักษณ�ท่ีดีของประเทศและสร�าง

ความเชื่อมั่นให�แก�นักท�องเที่ยวในการเดินทางมาท�องเที่ยวประเทศไทย โดยมีเปNาหมายเพื่อให�
นักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนมีการใช�จ�ายมากข้ึน เผยแพร�ประชาสัมพันธ�
แหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทยให�เป@นท่ีรู�จักของนักท�องเท่ียวไทย โดยการสร�างและเผยแพร�ภาพลักษณ�
ด�านการท�องเท่ียว สร�างจิตสํานึกและค�านิยมในความเป@นไทย (Thinness) มีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี เป@น
เจ�าบ�านท่ีดีพร�อมต�อนรับผู�มาเยือน ตระหนักถึงความสําคัญของการท�องเท่ียว เพ่ือสร�างความแตกต�าง
เหนือคู�แข�งขัน ให�คนไทยมีจุดขายร�วมกันในเรื่องของความ  

  ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว 

  โครงสร�างการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียวยังขาดความเชื่อมโยงระหว�างท�องถ่ิน
จังหวัด กลุ�มจังหวัดและประเทศ ขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ขณะท่ีหน�วยงานระดับพ้ืนท่ี เช�น จังหวัด องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (อปท.) และชุมชนขาด
ความรู�ด�านการจัดการ ภูมิทัศน�และการวางแผนพัฒนาการท�องเท่ียวการพัฒนากลไกในการบริหาร
จัดการด�านการท�องเท่ียวจึงเป@นแนวทางในการบูรณาการการทํางานร�วมกันการกําหนดภารกิจ
ขอบเขตของงานการพัฒนาให�ชัดเจนกําหนดรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีสอดคล�องกับพ้ืนท่ี
สนับสนุนให�เกิดการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างครบวงจร ได�แก� 

1. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกโดยมุ�งเน�นการพัฒนาและ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท�องเที่ยว ระบบการขนส�ง การสร�างเส�นทางคมนาคม
เครือข�ายเพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ�าน เอ้ืออํานวยความสะดวกแก�
นักท�องเท่ียวทุกกลุ�มเตรียมความพร�อมให�มีศักยภาพ ประเทศไทยสามารถให�การรองรับนักท�องเท่ียว
ท้ังในและต�างประเทศ  

2. การพัฒนาและฟakนฟูแหล�งท�องเท่ียวให�เกิดความยั่งยืน มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
สามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมด�านการท�องเท่ียวโดยมุ�งเน�นการฟakนฟูแหล�งท�องเท่ียวเสื่อมโทรมให�มีความ
สมบูรณ�ดังเดิมให�สอดคล�องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให�เกิด
ความยั่งยืน และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของแหล�งท�องเที่ยวให�มีมาตรฐานในระดับสากล          
การพัฒนาการท�องเท่ียวในลักษณะของกลุ�มการท�องเท่ียวเพ่ือเชื่อมโยงระหว�างแหล�งท�องเท่ียวหลัก
และแหล�งท�องเท่ียวรอง เสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนและองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในการพัฒนา
ท�องเท่ียวเพ่ือให�แหล�งท�องเท่ียวได�รับการพัฒนาอย�างเป@นระบบ  

3. การพัฒนาสินค�า บริการและปRจจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว สร�างนวัตกรรมและ
มูลค�าเพ่ิมด�านการท�องเท่ียวโดยมุ�งเน�นการพัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค� กิจกรรมสร�างสรรค� รวมไปถึง
สร�างความปลอดภัยให�นักท�องเท่ียว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการท�องเท่ียวให�มีขีดความสามารถ
ในการแข�งขันเสริมสร�างความเข�มแข็งแเพ่ือสร�างโอกาสและแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาการค�า การลงทุนด�าน
การท�องเท่ียวให�สามารถตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียวได� 
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4. การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องค�กรปกครองในการบริหารจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียว มีการบูรณาการร�วมกัน ลดความซํ้าซ�อน
ของภารกิจและเป^ดโอกาสให�ทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วมการบริหารจัดการในทุกระดับ โดยมุ�งเน�น
การสร�างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท�องเท่ียวเพ่ือให�การดําเนินงานด�านการท�องเท่ียวมี
เอกภาพ  

5. การสร�างความเชื่อม่ันและส�งเสริมการท�องเท่ียว สร�างความเชื่อม่ันให�แก�นักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติ สร�างกระแสการรับรู�เพ่ือเพ่ิมมูลค�าให�กับสินค�าการท�องเท่ียว มุ�งเน�นเผยแพร�ภาพลักษณ�
ด�านการท�องเท่ียว พัฒนาระบบสนับสนุนและสร�างสภาพแวดล�อมเพ่ือให�นักท�องเท่ียวรับรู�และเข�าใจ
ในภาพลักษณ�ท่ีดีของประเทศ โดยมีเปNาหมายเพ่ือให�นักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศ
ไทยมากข้ึนมีการใช�จ�ายมากข้ึนโดยการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�แหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทย มากข้ึน
โดยมุ�งเน�นการท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพเป@นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2554) 

  ดังนั้นจึงทําการสรุปได�ว�า ในสภาวะปRจจุบันการท�องเท่ียวมีบทบาทสําคัญในการสร�าง
รายได�ให�แก�ประเทศ นโยบายแผนยุทธศาสตร�จึงจัดทําแผนฟakนฟูการท�องเท่ียวเพ่ือกระตุ�นภาคการ
ท�องเท่ียวให�ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน เพ่ือเร�งรัดและสร�างศักยภาพในการหารายได�จากการท�องเท่ียว 
เพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวของประเทศไทยให�มีความพร�อมท้ังด�านคุณภาพการแข�งขัน โดยมีการพัฒนา
ทางด�านต�างๆไม�ว�าจะเป@น โครงสร�างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ฟakนฟูและส�งเสริมแหล�ง
ท�องเท่ียวควบคู�ไปกับการอนุรักษ�และบริหารจัดการอย�างมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน เพ่ือกําหนด
แผนพัฒนาให�สอดคล�องกับการปรับเปลี่ยน แก�ไขปRญหาพร�อมทั้งพัฒนาไปสู�ความยั่งยืน นํามาซ่ึง
รายได�และความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การจัดการความปลอดภัยจึงเป@นหนึ่งในหัวข�อท่ี
สําคัญท่ีจะเป@นการสร�างความเชื่อม่ันต�อการเดินทางท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวท่ีจะเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยท้ังในปRจจุบันและอนาคต 

 
4. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการด�านความปลอดภัยและการทXองเท่ียว 

 การสร�างความปลอดภัยต�องเริ่มต�นท่ีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน โดยจัดระบบแบบแผน
ให�เกิดปลอดภัย ปฏิบัติตามข�อกําหนดพร�อมทั้งจัดทํามาตรฐานปNองกันอุบัติเหตุข้ึน เพ่ือช�วยให�
สภาพแวดล�อมในการเดินทางมีความปลอดภัยท่ีได�สร�างข้ึนไว�ตั้งแต�ต�นและดําเนินต�อไป รวมไปถึงต�อง
มีการค�นคว�าและปรับปรุงพัฒนาระบบปNองกันไม�ให�เกิดอุบัติเหตุให�มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให�บรรลุ
เปNาหมายอย�างต�อเนื่องจําเป@นอย�างยิ่งท่ีจะต�องจัดต้ังหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีโดยตรงและช�วยประสานงาน
กับองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือทําให�เกิดการปฏิบัติในด�านความปลอดภัยให�ถูกต�อง ในแนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการด�านความปลอดภัยและการท�องเท่ียว ประกอบได�ด�วย การจัดการด�าน
ความปลอดภัยและการท�องเท่ียว แนวทางการแก�ไขปRญหาและการจัดการความปลอดภัย การจัดการ
การท�องเท่ียว มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 4.1 การจัดการด�านความปลอดภัยและการทXองเท่ียว มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ (กรม
ขนส�งทางบก, 2556) 

1. จัดต้ังองค�กร หรือบุคคลผู�มีหน�าที่รับผิดชอบโดยตรงต�อการติดตามและแก�ไข
อันตรายและอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการเดินทาง 
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2. ค�นหาสาเหตุของอุบัติเหตุด�วยวิธีการต�างๆ 
3. วิเคราะห�อุบัติเหตุเพ่ือแยกประเด็นต�างๆให�ชัดเจน 
4. คัดเลือกและหามาตรการปNองกันท่ีเห็นว�าเหมาะสม จากนั้นอาจนําเข�าเสนอต�อท่ี

ประชุมระดับผู�บริหารเพ่ือร�วมกันแก�ไข มีนโยบายปรับปรุงมาตรการปNองกันจนเป@นท่ีพอใจ 
5. นํานโยบายนั้นไปประยุกต�ใช�งานจากนั้นจะต�องคอยติดตามผลการปฏิบัติ หากเกิด

ข�อผิดพลาดบกพร�องข้ึนมาก็จะนําไปค�นหาสาเหตุในข้ันแรก 
  การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว เรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง

ของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ การจัดการการท�องเที่ยวต�องไม�ละเลยและมองข�าม
ปRญหาของความปลอดภัยทางถนนของนักท�องเท่ียวสามารถจัดการได�ดังต�อไปนี้ (กระทรวงการท�องเท่ียว
และกีฬา, 2557) 

1. วางแนวทางแก�ปRญหาในระยะยาว โดยรวบรวมและศึกษาข�อมูลการเสียชีวิตของ
นักท�องชาวต�างชาติท่ีเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือทราบขนาดปRญหาและสาเหตุท่ีแท�จริง พร�อมท้ัง
จัดทําแผนงาน/มาตรการปNองกันแก�ไขอย�างเป@นระบบ 

2. วางแนวทางการแก�ปRญหาท่ีดําเนินการได�เลย ได�แก� 
2.1 วางหลักเกณฑ�และระบบติดตามกํากับเพ่ือให�ม่ันใจว�าจะมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยสําหรับรถทัศนาจรนักท�องเท่ียวต�างประเทศ ต้ังแต� มาตรฐานด�านคนขับ โครงสร�างและ
อุปกรณ�ด�านความปลอดภัย ระบบประกันภัย 

2.2 การจัดทําคู�มือด�านความปลอดภัยในการเดินทางบนท�องถนน เช�น เส�นทางท่ี
ปลอดภัย (โดยเฉพาะการส�งเสริมการเดินทางด�วยรถไฟ รถโดยสารประจําทางหรือรถทัศนาจรท่ีได�
มาตรฐาน) การปฏิบัติตัวเม่ือต�องเดินบนถนน การใช�รถยนต� รถจักรยานยนต� รถจักรยาน รวมท้ังข�อ
พึงระวังต�างๆ 

2.3 ส�งเสริมให�เมืองท�องเท่ียว ให�ความสําคัญกับเรื่องการดูแลและจัดระบบความ
ปลอดภัยทางถนนของนักท�องเท่ียว เช�น การให�รางวัลเมืองท�องเท่ียวปลอดภัย การสนับสนุนให�มี
ศักยภาพในด�านการจัดการความปลอดภัยควรมีการจัดฝ~กอบรมในเรื่องนี้ 

 4.2 แนวทางการแก�ไขป_ญหาและการจัดการความปลอดภัย 
  อุบัติเหตุเป@นปRญหาสาธารณสุขท่ีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อัตราการเจ็บป`วยทางกาย 

ทางจิตใจ ความพิการ การตาย และการสูญเสียทรัพย�สินของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 
ย�อมส�งผลกระทบโดยตรง ต�อการพัฒนาประเทศเป@นอย�างยิ่ง การสร�างความปลอดภัยเพ่ือปNองกัน
อุบัติเหตุจึงมีความสําคัญและจําเป@นต�องมีการกําหนดแนวทางและหาทางแก�ไขดังต�อไปนี้ (เอมอัชฌา 
วัฒนบุรานนท�, 2557) 

1. การกําหนดนโยบาย 
   การกําหนดนโยบายควรกําหนดไว�เป@นอันดับแรกไม�ว�าจะเป@นนโยบายระดับสูงหรือ

ระดับประเทศ ระดับหน�วยงาน องค�กรต�างๆในชุมชนหรือครอบครัว ท้ังนี้เพ่ือกําหนดทิศทางและ
เปNาหมายเพื่อการบรรลุความปลอดภัยหรือการปNองกันอุบัติเหตุซึ่งนโยบายควรมีลักษณะดังนี้ 
1) ชัดเจน เข�าใจง�าย 2) ยึดหลักความปลอดภัยมาก�อนความสะดวกสบาย 3) ง�ายต�อการออก
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กฎระเบียบข�อบังคับ 4) ง�ายต�อการควบคุมดูแลเพื่อให�เกิดความปลอดภัย 5) ผู�ปฏิบัติเข�าใจและ 
ไม�ลังเลท่ีจะปฏิบัติตามข�อกําหนด 

1.1 นโยบายการสร�างความปลอดภัยระดับประเทศปRญหาอุบัติเหตุมีความสําคัญ
ต�อประเทศเป@นอย�างมาก รัฐบาลจึงได�บรรจุแผนปNองกันอุบัติภัยแห�งชาติบางส�วนไว�ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) โดยกําหนดนโยบายและแผนหลักในอันท่ี
จะลดปRญหาอุบัติเหตุให�น�อยลงโดยเร็วและในปWพ.ศ. 2526 รัฐบาลได�จัดต้ัง “คณะกรรมการปNองกัน
อุบัติภัยแห�งชาติ” (National Safety Council of Thailand หรือ NSCT) เป@นหน�วยงานกลางข้ึนกับ
สํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือให�สามารถปฏิบัติภารกิจด�านการปNองกันอุบัติเหตุต�างๆโดยรวดเร็วฉับไวต�อ
เหตุการณ� และต�อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) รัฐบาลมี
นโยบายส�งเสริมให� ภาคเอกชนเข�ามามีบทบาทในการปNองกันอุบัติภัยให�มากที่สุดและมีนโยบาย
ประสานการปNองกันอุบัติภัยเข�ามาในงานสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

    สําหรับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
ได�กําหนดเปNาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินให�ประชาชนท้ังในชนบทและในเมืองมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี
ความสงบสุข เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฉบับนี้ได�กําหนดให�มีการปNองกันอุบัติภัยจากเคมีภัณฑ�และวัตถุ
เสี่ยงภัย โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมชายฝR�งทะเลตะวันออกและคลังเก็บสินค�าอันตรายต�าง ๆ ให�มี
ศูนย�ข�อมูลสารอันตราย เพ่ือการแลกเปลี่ยนข�อมูลประชาสัมพันธ� ฝ~กอบรมความรู�แก�หน�วยงานและ
ประชาชนเก่ียวกับการเก็บสารอันตราย การใช�สารอันตรายและวิธีปฏิบัติในกรณี ท่ีประสบอุบัติภัย
จากสารอันตรายอีกด�วย ให�ลดและควบคุมระดับเสียงจากแหล�งกําเนิดโดยเฉพาะเสียงจากยานพาหนะ
และการก�อสร�างให�อยู�ในระดับปลอดภัยต�อสุขภาพของประชาชน 

    นอกจากนี้ได�กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบการปNองกันอุบัติภัยของประเทศ
ให�สามารถเกิดการ ประสานงาน จากทุกฝ`ายท้ังในระหว�างภาครัฐด�วยกัน และระหว�างภาครัฐและ
เอกชน โดยมีมาตรการในการให� การศึกษาอบรมแก�เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการรณรงค�และ
ประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง ในเรื่องการปNองกันอุบัติภัย มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบข�อบังคับ
และบทลงโทษเพ่ือคุ�มครองและปNองกันอุบัติภัยแก�ประชาชน กําหนดให�มีมาตรฐานความปลอดภัย
ของสิ่งต�าง ๆ ให�มีการศึกษาค�นคว�าวิจัย มีการจัดระบบสถิติ ข�อมูล ข�าวสาร ซ่ึงสามารถนาไปใช�ให�เกิด
ประโยชน�ต�อการดําเนินงานปNองกันอุบัติภัยได� เร�งรัดให�มีการร�วมมือและประสานการดําเนินงาน
ปNองกันและแก�ไขปRญหาอุบัติภัยต�างๆระหว�างหน�วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 

    ส�วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ซ่ึงเน�นคนเป@นศูนย�กลาง ได�กําหนดแผนงานควบคุมและปNองกันอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและสาธารณภัยได�แก� 
การบริการ อุบัติเหตุฉุกเฉินและ สาธารณภัย การดําเนินโครงการปNองกันและลดความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุจาราจร ท้ังนี้ควรจัดบริการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุให�มีศูนย�บริการฉุกเฉินทางการ
แพทย�ประจําภาค ท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคให�มีการพัฒนาคุณภาพบริการผู�ป`วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุกระดับ มีการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย�ด�านอุบัติเหตุฉุกเฉิน
และสาธารณภัย เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ด�านวิชาการแก�ประชาชนและหน�วยงาน (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2540) 
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    นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-
2549) ได�กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนายุทธศาสตร�ท่ี 2 “เร�งการสร�างสุขภาพเชิงรุก” มุ�งการสร�าง
เสริมสุขภาพอย�างเป@นระบบความปลอดภัยและม่ันคงทางอาหาร ความปลอดภัยด�านสิ่งแวดล�อมและ
การทํางาน ตลอดจนการคุ�มครองผู�บริโภคและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�สุขภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2545) 

    สําหรับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ประเทศไทยยังคงต�องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
ในหลายบริบทท้ังท่ีเป@นโอกาสและข�อจํากัดต�อการพัฒนาประเทศจึงต�องมีการเตรียมความพร�อมของ
คนและระบบให�มีภูมิคุ�มกัน พร�อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนโดยยังคงนํา 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป@นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป@นองค�รวมท่ีมี “คน
เป@นศูนย�กลางการพัฒนา” ต�อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และให�
ความสําคัญต�อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส�วนให�มีส�วนร�วมดําเนินการในทุกข้ันตอนของแผนฯ 
พร�อมท้ังสร�างเครือข�ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนาสู�การปฏิบัติรวมท้ังการติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานตามแผนอย�างต�อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ, 2550) 

    สําหรับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป@นการนําภูมิคุ�มกันท่ีมีอยู� พร�อมท้ังเร�ง
สร�างภูมิคุ�มกันในประเทศให�เข�มแข็งขึ้นเพื่อเตรียมความพร�อมคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให� สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�อย�างเหมาะสม โดยให�ความสําคัญ
กับการพัฒนาคน และสังคมไทยให�มีคุณภาพ มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและได�รับประโยชน�จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป@นธรรม รวมท้ังสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจด�วยฐานความรู�เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิด สร�างสรรค�บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป@นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
ขณะเดียวกันยังจําเป@นต�องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ให�บังเกิดผลในทางปฏิบัติได�อย�าง
เป@นรูปธรรม ภายใต�หลักการพัฒนาพ้ืนท่ี ภารกิจและการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในสังคมไทย ซ่ึง
จะนําไปสู�การพัฒนาเพ่ือประโยชน�สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สํานักงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2555) 

2. การกําหนดผู�รับผิดชอบ 
   ในการสร�างความปลอดภัยย�อมต�องอาศัยบุคคลหรือผู�รับผิดชอบในการปNองกัน

อุบัติเหตุหรือการดําเนินงานเพ่ือความปลอดภัยบุคคลหรือผู�รับผิดชอบในการปNองกันอุบัติเหตุ ได�แก� 
พ�อแม� ครู อาจารย� นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ผู�บริหาร ผู�ปฏิบัติงาน คนงาน ฯลฯ ซ่ึงอาจ
รับผิดชอบในลักษณะรายบุคคลหรือรายกลุ�มในรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงาน หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบในการปNองกันอุบัติเหตุ ได�แก� หน�วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงมีท้ังหน�วยงานท่ี
ให�บริการทางการศึกษา หน�วยงานบริการสาธารณูปโภค สถานประกอบการของภาคเอกชนต�าง ๆ 
มูลนิธิ สมาคมปNองกันอุบัติภัย สื่อมวลชนต�างๆ หน�วยงานกลางท่ีทาหน�าท่ีกําหนดนโยบายและแผน
หลักการปNองกันอุบัติภัยแห�งชาติ ประสานงานกับ หน�วยงานต�างๆและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ปNองกันอุบัติภัยก็คือคณะกรรมการปNองกันอุบัติภัยแห�งชาติ (กรมปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2545) 
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3. การวางแผนการดําเนินงานสร�างความปลอดภัย 
   เม่ือกําหนดผู�รับผิดชอบแล�วควรมีการวางแผนการดําเนินงานสร�างความปลอดภัย

เพ่ือให�ทราบทิศทางและรูปแบบการดําเนินงาน (กรมการขนส�งทางบก, 2557) ดังนี้ 1) จัดทําแผนการ
ดําเนินงานหรือโครงการสร�างความปลอดภัย เช�น แผนการดําเนินงานสร�างความปลอดภัยภายในบ�าน ฯลฯ 
2) กําหนดวัตถุประสงค�หรือเปNาหมายของแผนการหรือโครงการดําเนินงาน 3) ระบุผู�รับผิดชอบในแต�ละ
แผนงานหรือโครงการ 4) กําหนดวิธีการดําเนินงานต�างๆ 5) ระบุกิจกรรมให�เด�นชัด 6) กําหนด
ระยะเวลาดําเนินงาน 7) กําหนดงบประมาณดําเนินงาน 8) ระบุวิธีการประเมินและติดตามผล 

  4. การกําหนดเทคนิคการสร�างความปลอดภัย 
   หลังจากท่ีได�วางแผนการดําเนินงานสร�างความปลอดภัย เพ่ือปNองกันอุบัติเหตุแล�ว

ก�อนท่ีจะดําเนินการปฏิบัติ ควรกําหนดเทคนิคหรือวิธีการสร�างความปลอดภัย ท้ังนี้เพ่ือให�เหมาะสม
กับแผนงานหรือโครงการท่ีวางไว� ซ่ึงเทคนิคการสร�างความปลอดภัยอาจกระทําได�ดังนี้ 

4.1 เทคนิคการปลูกจิตสานึกความปลอดภัย ได�แก� การสร�างจิตสํานึกหรืออบรม 
สั่งสอนให�ปฏิบัติอย�างปลอดภัยโดยเริ่มต้ังแต�เด็กเล็กๆ ในบ�าน โรงเรียน และชุมชน มีการปลูกฝRง 
กระตุ�นเตือนและเป^ดโอกาสให�ทุกคนมีส�วนร�วมในการทํางานปNองกันอุบัติเหตุ 

4.2 เทคนิคการประยุกต�ใช�ทฤษฎีพื้นฐานความปลอดภัย ได�แก� การนําทฤษฎี
พ้ืนฐานความปลอดภัยมาเลือกใช�ตามความเหมาะสม เช�น ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัติเหตุ ทฤษฎี
การขาดดุลยภาพ ทฤษฎีมูลเหตุ เชิงซ�อน ทฤษฎีความเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ เป@นต�น 

4.3 เทคนิคการปรับพฤติกรรมความปลอดภัย ได�แก� การนําทฤษฎีของสคินเนอร� 
(Skinner)  มาประยุกต�ใช�เม่ือมีการตอบสนอง จึงจะได�สิ่งเร�าหรือแรงเสริมคือเม่ือปฏิบัติตนถูกต�องใน
เรื่องความปลอดภัยก็จะได�รับรางวัล 

4.4 เทคนิคการใช�จิตวิทยาแรงจูงใจได�แก� การใช�แรงจูงใจต�างๆเพ่ือให�เกิดการสร�าง
ความปลอดภัย เช�น คําชม คํายกย�อง การทราบผลการปฏิบัติงาน การให�เกียรติ การให�รางวัล การรับ
ฟRงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

4.5 เทคนิคการประสานความร�วมมือ ได�แก� การติดต�อประสานงานกับองค�กรหรือ
หน�วยงาน ท่ีเก่ียวข�องกับการปNองกันอุบัติเหตุ ท้ังนี้เพ่ือประสานประโยชน�ในการสนับสนุนและให�
ความร�วมมือในการดําเนินงานสร�างความปลอดภัย 

4.6 เทคนิคการให�ความรู� ได�แก� การให�ความรู�ในรูปแบบต�าง ๆ ท่ีสามารถสื่อสารให�
เกิดการรับรู� เช�น การปฐมนิเทศ การพูดคุย การจัดฝ~กอบรม การจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนา 
การติดปNายคําเตือน คําขวัญ การทําเอกสารความรู�เผยแพร� การเรียนการสอน การจัดทําคู�มือความ
ปลอดภัย เป@นต�น 

4.7 เทคนิคการใช�สื่อมวลชน ได�แก� การนําสื่อมวลชนมาเป@นเครื่องมือในการชักจูง 
เช�น หนังสือพิมพ� วิทยุ โทรทัศน� เป@นต�นมาช�วยเร�งเร�า กระตุ�นเตือน ให�ความรู�และสร�างจิตสํานึกท่ีดี
ในเรื่องการปNองกันอุบัติเหตุ 

4.8 เทคนิคการใช�กฎระเบียบหรือมาตรการทางกฎหมาย ได�แก� การสร�างกฎเกณฑ� 
ข�อบังคับหรือกฎหมาย ในการปNองกันอุบัติเหตุ ซ่ึงกฎเกณฑ�หรือข�อบังคับจะต�องระบุโทษหรือผลเสียท่ี
จะต�องได�รับให�ชัดเจนด�วย ไม�เช�นนั้นการบังคับก็จะไม�เกิดผลแต�ประการใด อย�างไรก็ตามจะต�องมีการ
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ชี้แจงแสดงเหตุผลให�ทราบมีการตกลงตามเง่ือนไขหรือปรับเปลี่ยนข�อกําหนดได�ตามความเหมาะสมให�
ทุกคนหรือทุกฝ`ายยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ท่ีตั้งไว�  

  5. การดําเนินงานตามแผนงาน 
   เม่ือกําหนดผู�รับผิดชอบ มีแผนการหรือโครงการดําเนินงานและเลือกใช�เทคนิคการ

สร�างความปลอดภัย แล�วก็เริ่มดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว�โดยทําให�เป@นข้ันตอนให�ทุกคนลง
มือปฏิบัติอย�างจริงจัง 

  6. การติดตามและประเมินผล 
   ควรจัดให�มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ในการ

พัฒนาหรือปรับปรุงแก�ไข การดําเนินงานสร�างความปลอดภัย ซ่ึงการติดตามและประเมินผลอาจทําได�
เป@นระยะๆในระหว�างการดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว�หรือเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานแล�วโดยการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานมีวิธีการทําได� ดังนี้ 1) การตรวจหรือสํารวจความปลอดภัย 
2) การพูดคุย สนทนาเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 3) การใช�แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินการปฏิบัติ 4) การจัดให�มีการประชุมเพ่ือความปลอดภัย 5) การจัดสัมมนาเพ่ือปNองกันอุบัติเหตุ 
6) การจัดให�มีตู�รับความคิดเห็นหรือความต�องการทางด�านความปลอดภัย 7) การจัดให�มีรายงาน
อุบัติเหตุ และวิเคราะห�อุบัติเหตุ 

 4.3 การจัดการการทXองเท่ียว 
  การจัดการการท�องเท่ียว หมายถึง การกระทําอย�างมีเปNาหมายท่ีสอดคล�องกับหลักการ 

ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงสภาพท่ีแท�จริงรวมท้ังข�อจํากัดต�างๆทางสังคมและ
สภาพแวดล�อมการกําหนดแนวทางมาตรการและแผนปฏิบัติการท่ีดีต�องคํานึงถึงกรอบความคิดท่ี
กําหนดไว�มิฉะนั้นการจัดการการท�องเท่ียวจะดําเนินการไปอย�างไร�ทิศทางและประสบความล�มเหลว 
(โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย�กับสิ่งแวดล�อม, 2541) การบริหารและจัดการการท�องเท่ียวเป@น
การกระทําอย�างมีเปNาหมายท่ีสอดคล�องกับหลักการทฤษฎีและแนวคิดด�านการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสม
โดยคํานึงถึงสภาพท่ีแท�จริง รวมท้ังข�อจํากัดต�างๆของสังคมและสภาพแวดล�อม การกําหนดแนวทาง
มาตรการและแผนปฏิบัติการท่ีดี การพิจารณาการจัดการท�องเท่ียวอย�างเป@นระบบต�องมีองค�ประกอบ
หลักท่ีสําคัญในระบบการท�องเท่ียว คือ แหล�งท�องเท่ียวหรือทรัพยากรการท�องเท่ียว การบริการการ
ท�องเท่ียวและการตลาด การท�องเท่ียว 

  แนวทางการบริหารจัดการการท�องเท่ียว 
  หากจะพิจารณาถึงรูปแบบในการบริหารจัดการการพัฒนาท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีในปRจจุบัน

อาจกล�าวได�ว�ามี  2 รูปแบบใหญ�ๆ คือ (ทัดดาว บุญปRญญาโรจน�, 2545) 
1. การบริหารจัดการโดยรัฐฝ`ายเดียวได�แก�การดําเนินกิจการในพ้ืนท่ีท่ีรัฐเป@นผู�ปฏิบัติ

จัดทําเองท้ังหมดโดยขาดการมีส�วนร�วมของประชาชนซ่ึงเป@นการพัฒนาแบบด้ังเดิม 
2. การบริหารจัดการโดยรัฐร�วมกับประชาชนได�แก�การบริหารการพัฒนาท่ีเป^ดโอกาส

ให�หน�วยงานหรือประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆของรัฐ ในรูปของโครงการพัฒนาต�างๆ
การให�ภาคเอกชนหรือองค�กรประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมดําเนินภารกิจของรัฐ มีได�หลายรูปแบบและ
หลายสัดส�วนมาก-น�อยตามบทบาทอํานาจรัฐกับเอกชนและองค�กรประชาชนซ่ึงแล�วแต�รูปแบบของ
การมีส�วนร�วม  
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  จึงสรุปได�ว�า ธุรกิจท�องเที่ยวเป@นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข�งขันกันค�อนข�างสูง เพื่อให�
นักท�องเที่ยวได�มาเยือนในท�องถิ่นของตน ในยุคโลกาภิวัฒน�ที่ข�าวสารไร�พรมแดน การโฆษณา
ประชาสัมพันธ�เป@นสิ่งจําเป@นการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการท�องเท่ียวเพ่ือเป@นข�อมูลในการจัดรูปแบบ
การท�องเท่ียวให�สนองความต�องการของนักท�องเท่ียว การจัดการการท�องเท่ียวจึงมีความสําคัญต�อการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ีเน�นในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทาง เพ่ือมาตรฐาน
และการคํานึงถึงความปลอดภัยต�อชีวิตเป@นสิ่งสําคัญ การจัดการการท�องเท่ียวจึงมีความจําเป@นต�องมี
การวางแผนนโยบายท่ีชัดเจนสอดคล�องกันในทุกระดับท้ังระดับแนวนอนซ่ึงประกอบด�วยหน�วยงานต�าง ๆ 
ของภาครัฐท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวและระดับแนวต้ังท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีบทบาทสําคัญเป@น
ตัวแทนของพ้ืนท่ีหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือจะได�ส�งเสริมและสร�างแนวทางการจัดการท�องเท่ียว 
การท�องเท่ียวจึงเป@นสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะสร�างรายได�และเป@นการกระตุ�นเศรษฐกิจ ทําให�เกิดการเดินทาง
มากข้ึน ความปลอดภัยจึงเป@นสิ่งท่ีสําคัญในการคํานึงถึงต�อการเดินทางท�องเท่ียวเพ่ือไม�ให�เกิดอุบัติท่ี
จะทําให�เกิดความสูญเสียท้ังร�างกายและจิตใจ 

 
5. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงนโยบาย 
 การวิจัยเชิงนโยบาย เป@นข�อมูลหรือสิ่งท่ีได�กําหนดไว� เพ่ือใช�เป@นแนวทางหรือเป@นกรอบ
กํากับการดําเนินงานด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายนั้นๆจะต�องนําไปใช�เป@นกรอบแนวความคิดใน
การพิจารณาตัดสินใจจัดทําแผน จัดทําโครงการและกําหนดวิธีการเฉพาะในการดําเนินงานในส�วนท่ี
เก่ียวข�องกับนโยบายโดยตรง การกําหนดนโยบายเป@นส�วนหนึ่งของวงจรนโยบาย ในแนวคิดและ
ทฤษฎีเ กี่ยวกับการวิจัยเชิงนโยบาย ประกอบได�ด�วย ความหมายของการวิจัยเชิงนโยบาย 
องค�ประกอบของนโยบาย การวิจัยเชิงนโยบาย มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 5.1 ความหมายของการวิจัยเชิงนโยบาย 
  สุคนธา คงศีล (2550) กล�าวไว�ว�า การวิจัยเชิงนโยบาย หมายถึง กระบวนการศึกษา

รวบรวมข�อมูลอย�างเป@นระบบเพ่ือให�ได�ผลการวิเคราะห�ข�อมูลและข�อเสนอแนะต�างๆ (Recommendations) 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติท่ีอาจจะเป@นไปได�ในการแก�ปRญหาหรือการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระดับ
นโยบาย ท่ีผู�วิจัยจะสื่อสารแก�บุคลากรท่ีทําหน�าท่ีในการตัดสินใจ (Decision-Makers) เพ่ือให�เกิดการ
ขับเคลื่อน หรือปรับปรุงแก�ไขนโยบาย กลยุทธ�หรือโครงการต�างๆ ต�อไป 

  นภดล พูลสวัสดิ์ (2551) กล�าวไว�ว�า นโยบายคือสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อเป@นแนว
ดําเนินการในอนาคต ซึ่งใช�เป@นกรอบในการตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการ และกําหนด
วิธีดําเนินการนโยบายจะสะท�อนให�เห็นถึงวัตถุประสงค� และทิศทางที่ผู�บริหาร และบุคลากรใน
องค�การใช�เป@นแนวทางในการตัดสินใจเม่ือจําเป@นอาจกล�าวได�ว�า นโยบายคือข�อความท่ีกําหนดไว�กว�างๆ 
เพ่ือเป@นแนวทางในการตัดสินใจดําเนินงานซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) เป@นข�อความท่ี
กําหนดไว�กว�างๆเป@นนัยโดยท่ัวไป ซ่ึงอาจกําหนดเป@นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ได� 2) เป@นทิศทางและ
กรอบแนวคิดให�ฝ`ายบริหารและฝ`ายปฏิบัติการในองค�การใช�เป@นจุดหมายหรือเปNาหมายในการ
ดําเนินงานของหน�วยงาน และเป@นแนวในการตัดสินใจของผู�เก่ียวข�อง 3) เป@นกรอบแนวคิดท่ีใช�เป@น
แนวในการกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือการบรรลุจุดมุ�งหมาย หรือความต�องการท่ีกําหนดไว�เป@นสําคัญ     
แต�มิใช�วิธีดําเนินการ 
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  วิโรจน� สารรัตนะ (2554) กล�าวไว�ว�าการวิจัยเชิงนโยบายเป@นข�อความหรือความ
เข�าใจร�วมกันอย�างกว�างๆ ท่ีมีความยืดหยุ�นสูงใช�เป@นแนวทางในการตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติภารกิจ
ต�างๆของผู�บริหารและของหน�วยงาน ข�อความท่ีใช�เป@นนโยบายมักเป@นคําท่ีมีความยืดหยุ�นได� เพราะ
นโยบายมิได�เป@นแนววางท่ีชี้เฉพาะว�าจะต�องปฏิบัติเช�นนั้นเช�นน้ี นโยบายเป@นแต�เพียงแนวทางกว�างๆ
ท่ีช�วยในการตัดสินใจเพ่ือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท�านั้นหรือเป@นสิ่งท่ีควรเลือกทํา หรือไม�ควรเลือกกระทํา 

  Friedrich (1963) ได�กล�าวถึงนโยบาย คือ แนวทางท่ีกําหนดข้ึนอย�างกว�างๆเพ่ือใช�
เป@นแนวทางในการปฏิบัติ รูปแบบของนโยบายก็คือข�อความท่ีใช�เป@นเครื่องชี้นําสําหรับการบริหารงาน
ต�างๆนอกจากนั้น ดังนั้นนโยบายจึงเป@นสิ่งที่กําหนดยุทธศาสตร� (Strategy) และสิ่งท่ีจะทําต�อไป
เพ่ือให�นโยบายนั้นประสบความสําเร็จ องค�ประกอบสําคัญของนโยบายคือ มีเปNาหมายท่ีจะกระทํา 
การกําหนดแนวทางและกฎเกณฑ� วิธีการ กลยุทธ�หรือกลวิธีที่เป@นเครื่องมือท่ีจะทําให�เห็นถึง       
แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให�บรรลุผลงานภายในเวลาท่ีกําหนด การกําหนดนโยบายจึงเป@นหน�าท่ีของ
ผู�บริหารและนักนโยบาย ซ่ึงส�วนใหญ�เป@นผู�นําหน�วยงานหรือองค�กรต�างๆ ซ่ึงเม่ือมีการนําผลจากการ
วิจัยมาใช�เก่ียวกับการตัดสินใจด�านนโยบายมากข้ึน การวิจัยเชิงนโยบายจึงมีความแพร�หลายและนิยม
จัดทํามากข้ึนในปRจจุบัน 

  Jamson (1994) ได�กล�าวถึงนโยบายว�าเป@นยุทธศาสตร�ท่ีเลือกสรร แล�วนําไปสู�การ
แก�ปRญหา นโยบายจึงเปรียบเสมือนแนวทางการแก�ปRญหา การกําหนดนโยบายจึงเป@นความพยายาม
ขององค�การเพ่ือนําไปสู�กระบวนการแก�ปRญหาและตอบสนองต�อความต�องการของบุคคลในองค�การ 

  Dukeshire and Thurlow (2002) ได�กล�าวถึงการวิจัยเชิงนโยบาย หมายถึง การ
วิจัยท่ีมีบทบาทหลักในการ 1) วิเคราะห�ตัวนโยบาย 2) วิเคราะห�ผลการดําเนินงานตามนโยบาย และ 
3) วิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย จะเห็นได�ว�าการวิจัยเชิงนโยบาย มิใช�แต�เฉพาะการศึกษาสภาพปRจจุบันท่ี
เป@นก�อนการใช�นโยบายหรือหลังการใช�นโยบายเท�านั้น เพราะสิ่งสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบายก็คือ 
ผู�วิจัยจะต�องให�ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ (Action-Oriented Recommendations) อันเป@นประโยชน�
ต�อการปฏิบัติแก�ผู�ใช�ผลการวิจัยเพราะผู�ใช�ผลการวิจัยจะนํามาใช�ในการตัดสินใจต�อไปว�าจะผลักดัน
หรือขับเคลื่อนนโยบาย ปรับปรุงหรือล�มเลิกเสีย 

  การกําหนดนโยบายคือสิ่งที่ได�กําหนดไว� เพื่อใช�เป@นแนวทาง กรอบกํากับการ
ดําเนินงานด�านต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับนโยบายนั้นๆ จะต�องนําไปใช�เป@นกรอบแนวความคิดในการ
พิจารณาจัดทําแผน  จัดทําโครงการ และกําหนดวิธีการเฉพาะในการดําเนินงานในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับ
นโยบายของตนโดยตรง การกําหนดนโยบายเป@นส�วนหนึ่งของวงจรนโยบาย ซ่ึงประกอบด�วยการ
กําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และการวิเคราะห�ผลย�อนกลับของ
นโยบาย ซ่ึงมีข้ันตอนของวงจรนโยบายดังต�อไปนี้ (วิโรจน� สารรัตนะ, 2556) 

1. การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) เป@นการพิจารณาสภาพปRญหาและ
ความต�องการกําหนดเปNาหมาย หรือวัตถุประสงค�ของนโยบาย วิเคราะห�หาทางเลือก ตัดสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต�เง่ือนไขและข�อจํากัด 

2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เป@นการผลักดันให�การ
ทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังหมดสามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ีได�ต้ังเปNาหมายเอาไว� 
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3. การประเมินผลของนโยบาย (Policy Evaluation) เป@นการศึกษาการบรรลุผลตาม
เปNาหมายของวัตถุประสงค�ของนโยบายท่ีได�กําหนดไว� 

4. การวิเคราะห�ผลย�อนกลับของนโยบาย (Policy Feedback Analysis) เป@นการศึกษา
การสนองตอบของผู�ท่ีได�รับผลกระทบจากนโยบายในการกําหนดนโยบาย ข�อความท่ีแสดงนโยบายจะ
มีสองลักษณะ คือกําหนดในลักษณะกว�าง ๆ เป@นแนวทางและแบบท่ีกําหนดจําเพาะเจาะจงเป@นกรณี 
(Indicative) หรือเฉพาะเรื่อง การกําหนดนโยบายในทางปฏิบัติอาจกําหนดได�ในทุกระดับชั้นของ
องค�การ เช�น นโยบาย ระดับชาติ (National) ซ่ึงเป@นนโยบายส�วนรวม นโยบายระดับสาขางาน 
(Sector) นโยบายระดับภาค (Regional) ระดับหน�วยงาน (Institutional หรือ Organization) และ
ระดับสายงานหรือหน�วยงาน นโยบายนั้นยิ่งอยู�ใกล� ระดับปฏิบัติการ (Operation unit) มากเพียงใด 
ลักษณะนโยบายจะมีแนวโน�มไปทางด�านโยบายแบบจําเพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนข�อความจะชัดเจน 
สอดคล�องกับปRญหาและความต�องการมักจะแสดงลักษณะเฉพาะจนหน�วยปฏิบัติสามารถเข�าใจได�
อย�างชัดเจนว�าให�เลือกดําเนินการในแนวใดไม�ให�ดําเนินการในลักษณะใด เพ่ือให�สามารถนําไปปฏิบัติ
ได�อย�างถูกต�อง ไม�ว�าจะเป@นนโยบายในระดับสูง ระดับกรม หรือระดับหน�วยปฏิบัติ คุณลักษณะท่ี
สําคัญโดยท่ัวไปของนโยบายคือ ข�อความต�องกะทัดรัดไม�สลับซับซ�อน ผู�ปฏิบัติทุกระดับท่ีเก่ียวข�อง
สามารถเข�าใจได�ง�ายและนําไปปฏิบัติได�อย�างถูกต�อง จะเห็นได�ว�าในการวางแผนนั้น เพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ของการดําเนินการในช�วงระยะต�างๆ การกําหนดแนวทางเพ่ือเป@นกรอบการปฏิบัติในรูป
นโยบายนั้น จะมีส�วนช�วยให�สามารถกําหนดวิธีการดําเนินงานได�ถูกต�องตามท่ีต�องการมีความเป@นไป
ได�ในทางปฏิบัติสอดคล�องกับสภาวะแวดล�อมของการบริหารงาน ช�วยให�การดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค�อย�างเป@นระบบและมีประสิทธิภาพ (ก่ิงพร ทองใบ, 2549) 

 5.2 องค`ประกอบของนโยบาย ประกอบด�วย 5 องค�ประกอบ ได�แก� (กรวีร� ศรีจการ, 2547) 
1. ความต�องการจําเป@นของนโยบาย (Policy Demand) คือความต�องการจากสภาพ

ปRญหาท่ีเป@นอยู� หรือเกิดจากความต�องการของผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องจะกําหนดเป@นนโยบายให�ละเว�นการ
กระทําเก่ียวกับปRญหาท่ีเห็นว�าสําคัญ 

2. การตัดสินใจเพ่ือกําหนดนโยบาย (Policy Decisions) เป@นผลต�อเนื่องจากความ
ต�องการ ครอบคลุมถึงการวิเคราะห� พิจารณาทางเลือก และตัดสินใจกําหนด 

3. คําแถลงของนโยบาย (Policy Statement) คือข�อความระบุเน้ือหาสาระของ
นโยบายท่ีกําหนดข้ึน ประกอบด�วยส�วนท่ีเป@นวัตถุประสงค� และมาตรการในการดําเนินงาน 

4. ผลผลิตของนโยบาย (Policy Output) คือผลการปฏิบัติท่ีปรากฎเป@นรูปธรรมของ
การแถลงนโยบายเป@นผลจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

5. ผลลัพธ�ของนโยบาย (Policy Outcome) คือผลท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จากนโยบายจนถึงผลสุดท�ายและเป@นส�วนท่ีต�องได�รับการติดตามประเมินผลต�อไป 

 5.3 การวิจัยเชิงนโยบาย 
  การทําวิจัยเชิงนโยบายควรคํานึงถึงองค�ประกอบ 3 ด�านด�วยกัน คือ การกําหนด

นโยบาย การนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย การ
วิจัยเชิงนโยบายมิใช�แต�เฉพาะการศึกษาสภาพปRจจุบันท่ีกําลังดําเนินอยู�ก�อนการใช�นโยบายหรือหลัง
การใช�นโยบายเท�านั้น แต�ให�รวมถึงการศึกษาเหตุการณ�ในอดีตท่ีผ�านมาและแนวโน�มในอนาคตด�วย 
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เพราะสิ่งสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบายก็คือผู�วิจัยจะต�องให�ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติอันเป@นประโยชน�
ต�อผู�บริหารเพราะผู�บริหารจะนํามาใช�ในการตัดสินใจต�อไปว�า จะผลักดันหรือขับเคลื่อนนโยบาย
อย�างไรหรือจะปรับปรุงหรือล�มเลิกนโยบายหรือไม� สามารถสรุปได�ดังนี้ (ประชุม รอดประเสริฐ, 
2545) 

1. การวิจัย คือ กระบวนการศึกษา/ค�นหาความจริงอย�างมีระบบและระเบียบแบบ
แผนโดยใช�วิธีทางวิทยาศาสตร�ในการดําเนินกระบวนการเพ่ือให�ได�มาซ่ึงคําตอบท่ีถูกต�องและเชื่อถือได� 

2. นโยบาย คือ แนวทางท่ีรัฐบาลได�กําหนดข้ึนเพ่ือดําเนินการในอนาคต ข�อความท่ี
เป@นนโยบายซ่ึงกําหนดไว�ในลักษณะท่ีเป@นแนวทางกว�างๆ หน�วยงานต�างๆ ในฐานะองค�กรภาครัฐต�อง
ดําเนินการให�สอดคล�องตามนโยบาย ท้ังนี้นโยบายมักมีการเปลี่ยนแปลงไม�หยุดนิ่งจึงทําให�ต�องมีการ
วิจัยเชิงนโยบาย 

3. การวิจัยเชิงนโยบาย เป@นกระบวนการศึกษารวบรวมข�อมูลอย�างเป@นระบบเพ่ือให�
ได�ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ข�อสรุปและข�อเสนอแนะต�างๆตลอดจนแนวทางปฏิบัติท่ีอาจจะเป@นไปได� ใน
การแก�ปRญหาหรือการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระดับนโยบาย เสนอผู�บริหารสําหรับประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย การพัฒนานโยบายและการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ รวมท้ังเป@นการ
วิจัยเพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ท้ังนี้ในการดําเนินงานวิจัยนั้นควรให�ความสําคัญ
กับเนื้อหาซ่ึงมีองค�ประกอบหลายด�านด�วยกันโดยเฉพาะอย�างยิ่งด�านการมีจรรยาบรรณของนักวิจัย 

4. ความจําเป@นในการทําวิจัยเชิงนโยบาย เนื่องจากรัฐบาลได�กําหนดนโยบายในการ
บริหารจึงเป@นหน�าท่ีของส�วนราชการท่ีต�องดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล�าว 

5. ข�อควรพิจารณาในการกําหนดหัวข�อวิจัย คือ นโยบายของรัฐบาลให�ความสําคัญใน
เรื่องใด ผู�วิจัยควรมีความรู�ความสามารถและมีความสนใจในเรื่องที่ทําวิจัย มีความสอดคล�องกับ
ภารกิจของหน�วยงาน ผู�บริหารหรือสาธารณชนให�ความสนใจมีการศึกษาค�นคว�ามาแล�วหรือไม� ความ
พร�อมด�านงบประมาณ ทีมงานและระยะเวลาการทําวิจัย  

  การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย 
  ในส�วนของการวิจัยเพ่ือการวางแผนหรือพัฒนานโยบายต�างๆนั้นจะมีข�อแตกต�างจาก

การวิจัยทางวิชาการท่ัวๆไป เพราะข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยเป@นสิ่งสําคัญที่ต�องนําเสนอให�ผู�บริหาร
ระดับสูงทราบ เพ่ือเป@นข�อมูลประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น จึงถือว�าการวิจัยในระดับหน�วยงานท่ีต�อง
ทํานี้เป@นการวิจัยและพัฒนาเพราะต�องการนําผลการวิจัยไปใช�จริง ดังนั้นการกําหนดหัวข�อในการวิจัย
จึงต�องอิงนโยบายและสอดคล�องกับความต�องการของหน�วยงานน้ันๆอย�างแท�จริง มิใช�เป@นเพียงการวิจัย
เพ่ือค�นพบองค�ความรู�ใหม�ๆ ซ่ึงเป@นธรรมชาติของการวิจัยทางวิชาการท่ัวๆไป การวิจัยเป@นเครื่องมือท่ี
สําคัญและจําเป@นต�อการกําหนดนโยบายและการวางแผน เพราะจะเป@นสิ่งท่ีบอกข�อมูลความเป@นมา
ปRญหาและสาเหตุต�างๆ ซ่ึงสามารถนํามาใช�ประกอบการตัดสินใจของผู�บริหารได�ในการดําเนินงานใน
ปRจจุบันเราสามารถนากระบวนการวิจัยมาใช�เป@นเครื่องมือในการหาข�อมูลเพ่ือใช�อธิบายพยากรณ� 
ควบคุมการดําเนินการต�างๆ และเป@นข�อมูลสําหรับผู�บริหารใช�ประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
และกําหนดนโยบาย (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

  จึงสรุปได�ว�าการวิจัยเชิงนโยบายเป@นเครื่องมือสําคัญในการตอบสนองความต�องการ
และค�านิยมขององค�การหรือบุคคล เป@นสิ่งบอกทิศทางในการพัฒนาประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจ 
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สังคม และการเมือง นําพาองค�กรไปสู�จุดมุ�งหมายท่ีวางไว�อย�างมีประสิทธิภาพ และส�วนท่ีเป@นความ
ต�องการจําเป@นของนโยบาย ส�วนท่ีเป@นข�อความนโยบาย (คําแถลงนโยบาย อันเป@นส�วนท่ีเป@นผลจาก
การประมวลข�อมูล การวิเคราะห� และการตัดสินใจ) และส�วนท่ีเป@นการนานโยบายไปสู�การปฏิบัติ 
(ผลผลิตจากการปฏิบัติและผลลัพธ�ที่เป@นผลต�อเนื่องจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ) การวิจัยเชิง
นโยบายจึงเป@นส�วนสําคัญอย�างหนึ่ง เป@นแนวทางท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใช�เป@นแนวทางในการปฏิบัติการ
จัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว รูปแบบของนโยบายคือข�อความท่ีใช�เป@นเครื่องชี้นํา
สําหรับการบริหารงานต�างๆ นอกจากนั้นโยบายจึงเป@นสิ่งท่ีกําหนดยุทธศาสตร�และสิ่งท่ีจะทําต�อไป
เพ่ือให�นโยบายนั้นประสบความสําเร็จ องค�ประกอบสําคัญของนโยบายคือ มีเปNาหมายท่ีจะกระทํามี
การกําหนดแนวทางและกฎเกณฑ� วิธีการ กลยุทธ�หรือกลวิธี ท่ีเป@นเครื่องมือท่ีจะทําให�เห็นถึงแนวทาง 
การปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวอย�างเป@นรูปธรรม 

 
6. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยอนาคตด�วย EDFR  

 การวิจัย EDFR เป@นการวิจัยอนาคต (Futures Research) มีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีว�าอนาคต
เป@นเรื่องท่ีสามารถศึกษาได�อย�างเป@นระบบ ความเชื่อของมนุษย�มีอิทธิพลต�อการตัดสินใจในอนาคต 
มนุษย�จึงสามารถสร�างอนาคตได� ทั้งนี้จุดมุ�งหมายของการวิจัยในอนาคตมิใช�การทํานายท่ีถูกต�อง 
แต�เป@นการสํารวจเพ่ือศึกษาแนวโน�มท่ีเป@นไปได� ท้ังท่ีพึงประสงค�และไม�พึงประสงค� เพ่ือท่ีจะหาทาง
ทําแนวโน�มที่พึงประสงค�ให�เกิดขึ้นและขจัดแนวโน�มที่ไม�พึงประสงค�ให�หมดไป หรือลดน�อยลง 
การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน�ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติท่ีจะ
นําไปสู�การสร�างอนาคตอันพึงประสงค� (บุญมี พันธุ�ไทย, 2553) ในแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัย
อนาคตด�วย EDFR ประกอบได�ด�วย กระบวนการเก็บข�อมูลโดยใช�เทคนิคเดลฟาย ลักษณะของ
งานวิจัยอนาคตด�วย EDFR ประเภทของการวิจัย ข้ันตอนการทําวิจัย EDFR ลําดับข้ันตอนของการใช�
เทคนิคเดลฟาย ประเด็นท่ีต�องตัดสินใจในการใช�เทคนิคเดลฟาย มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

 6.1 กระบวนการเก็บข�อมูลโดยใช�เทคนิคเดลฟาย  
  จุมพล พูลภัทรชีวิน (2548) กล�าวว�าการวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic 

Delphi Futures Research) บนพ้ืนฐานของการวิจัยเป@นเทคนิควิธีการวิจัยอนาคตท่ีมีจุดมุ�งหมาย
เป@นวิธีหนึ่งสําหรับการวิจัยในปRจจุบันโดยรวมของอนาคตมากท่ีสุดความเชื่อมองภาพท่ีรวมเอาจุดเด�น
หรือข�อดีของเทคนิค EFR และเทคนิคเดลฟาย (Delphi) เข�าด�วยกันซ่ึงเป@นเทคนิคการวิจัยเป@นการ
ผสมผสานระหว�างเทคนิค EFR และเทคนิคเดลฟาย เข�าด�วยกันโดยหลักการเทคนิค EDFR คล�าย ๆ กับ
เทคนิคเดลฟาย สองเทคนิคดังกล�าวเป@นการรวมข�อดี โดยในรอบแรกของการวิจัยจะใช�การสัมภาษณ�
แบบเทคนิค EFR ท่ีปรับปรุงแล�ว หลังจากสัมภาษณ�ในรอบแรกผู�วิจัยจะนําข�อมูลท่ีได�รับมาวิเคราะห�
แล�วสร�างเป@นเครื่องมือ ซ่ึงมักจะเป@นแบบสอบถามแล�วส�งไปให�ผู�เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของ
เทคนิคเดลฟาย มีการปรับปรุงวิธีให�มีความยืดหยุ�นและเหมาะสมมากข้ึน  

  Fowles (1978) กล�าวถึงเทคนิคเดลฟาย สามารถดําเนินการได�ใน 10 ข้ันตอนคือการ
กําหนดทีมทํางานในการใช�เดลฟาย เลือกกลุ�มผู�ให�ข�อมูลในกระบวนการเดลฟาย สร�างแบบสอบถาม
รอบแรก ทดสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม ไม�ให�มีความคลุมเครือ ส�งแบบสอบถามไปยังกลุ�ม
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ผู�ให�ข�อมูล วิเคราะห�คําตอบจากรอบสอง ซ่ึงในข้ันตอนนี้สามารถทําซ�าได�หลายรอบจนกว�าได�ฉันทามติ 
ข้ันสุดท�ายเป@นการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอข�อมูล  

  Glenn (1999) กล�าวถึงวิธีวิทยาการวิจัยอนาคตเป@นการสํารวจ สร�าง ทดสอบ
วิสัยทัศน�ท่ีเป@นไปได�หรือท่ีพึงปรารถนาจะให�เกิด และการนําวิสัยทัศน�เชิงอนาคตมาใช�ในการกําหนด
นโยบาย ยุทธวิธี แผนงาน ท่ีต�องการให�เกิดมามีโอกาสจะเป@นจริงมากข้ึน การศึกษาอนาคตเป@น
การศึกษาความเปลี่ยนแปลง ท่ีคิดว�าจะเกิดซ่ึงอาศัยศาสตร�ที่เป@นพหุสาขาวิชามาช�วยทํานายหรือ
คาดการณ� เปNาหมายของการวิจัยอนาคตมิใช�เพื่ออยากรู�เรื่องอนาคต แต�ช�วยให�ตัดสินใจได�ดีข้ึน 
ช�วยพัฒนาองค�กรให�สามารถอยู�รอดได�ในโลกอนาคต ทําให�เข�าใจโลกอนาคต การวิจัยแบบนี้ช�วย
ผู�ตัดสินใจเก่ียวกับกําหนดนโยบายมากกว�าการศึกษาว�าสิ่งท่ีคาดการณ�ถูกหรือผิด ลักษณะสําคัญของ
การวิจัยอนาคตท่ีสําคัญ คือ การวิจัยท่ีเน�นการตัดสินใจเป@นสําคัญโดยช�วยอธิบายความกดดันท่ีเกิดข้ึน
ในปRจจุบันเพ่ือการตัดสินใจท่ีฉลาดมากข้ึนในการท่ีพัฒนาหน�วยงานหรือองค�กรไปสู�เปNาหมายใน
อนาคตท่ีกําหนดไว�อย�างชาญฉลาด และยังเป@นการวิจัยท่ีให�ความสําคัญกับประเด็นหรือคําถามท่ีสนใจ
ศึกษา  

  Kerr (2001) กล�าวว�ากระบวนการเดลฟายมีลักษณะ คือ การไม�เป^ดเผยชื่อของผู�ให�
ข�อมูล การเก็บข�อมูลซํ้า การให�ข�อมูลย�อนกลับท่ีได�รับการควบคุมจากผู�ดําเนินการ และการสรุป
คําตอบของกลุ�มด�วยวิธีการทางสถิติ การไม�เป^ดเผยชื่อกระทําได�โดยใช�แบบสอบถามเป@นเครื่องมือใน
การเก็บข�อมูลและกระทําซํ้าโดยการใช�แบบสอบถามเป@นเครื่องมือในการเก็บข�อมูลหลายรอบ สําหรับ
การให�ข�อมูลย�อนกลับนั้นเกิดขึ้นระหว�างรอบของการเก็บข�อมูล ซ่ึงมีการวิเคราะห�คําตอบท่ีได�จาก      
แต�ละรอบโดยผู�ดําเนินการเดลฟาย กระบวนการนี้ทําให�ผู�ให�ข�อมูลมีโอกาสตรวจสอบความคิดของ
ตนเองซํ้า ส�วนสถิตินั้นจะแสดงให�เห็นถึงระดับของความสอดคล�องทางความคิดของกลุ�มผู�ให�ข�อมูล  

 6.2 ลักษณะของงานวิจัยอนาคตด�วย EDFR มีดังนี้ (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548)  
1. เป@นวิจัยท่ีมีหลากหลายหลายเรื่องราวปRญหาเก่ียวข�องกัน ปRญหาจะกระทบกันหมด 

นโยบายจําเป@นต�องมีลักษณะเป@นหลายมิติฉะนั้นการวัดก็จะเกิดความหนักใจเพราะหลายตัวแปร 
หลายปRญหา  

2. เป@นการวิจัยที่มุ�งการพิจารณาข�อสรุปที่ใช�หลักเหตุผลท่ีสอดคล�องกับข�อมูล คือ 
มีลักษณะเป@นอุปนัยและเชิงประจักษ�เพราะการกําหนดนโยบายต�องมีท่ีมาและมีข�อมูลประจักษ�
สนับสนุน  

3. เน�นความต�องการของผู�บริโภคเป@นสําคัญทําแล�วต�องดูผู�ใช�ท่ีสําคัญจึงจะไม�มีปRญหา
ว�าไม�ตอบสนองผู�ใช�  

4. เน�นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงได�เพราะนโยบายทุกอย�างต�องมีการจัดกระทํา หากจัด
กระทําไม�ได�ไม�สามารถทําอย�างอ่ืนต�อไปได�  

5. การวิจัยพวกนี้ต�องยอมรับคุณค�าและอํานาจในการตัดสินใจของผู�วิจัยเราจะบีบ
บังคับให�ตัดสินใจไม�ได�หน�าท่ีผู�วิจัยคือให�เขาได�รับข�อมูล ผู�บริหารเขาจะตัดสินใจอย�างไรก็ได�คุณค�าของ
ผู�วิจัยอยู�ท่ีความชัดเจนของจุดยืนท่ีเราสนใจ และต�องยอมรับอคติท่ีผู�วิจัยมีด�วย  
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 6.3 ประเภทของการวิจัย ประเภทของการวิจัยข้ึนกับเกณฑ�ท่ีใช�แบ�งได�ดังนี้  
1. ใช�แหล�งของนโยบาย แบ�งได� 3 ประเภท  

1.1 เป@นนโยบายมาจากหัวหน�างาน นักวิจัยหาข�อมูลให�สอดคล�องกับนโยบายท่ี
วางไว�เรียกว�า การวิจัยแบบมีส�วนร�วม (Advocacy Research) วิจัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลงส�วนใหญ�      
การตัดสินใจของนักบริหารมักจะเป@นประเภทนี้จริงๆ แล�วประเภทนี้ไม�ได�ช�วยเรื่องนโยบายเป@น
ประเภทไม�ดีนัก แต�ก็ยังมีผู�นํามาใช�  

1.2 เป@นวิจัยเรื่องใด ๆ และไม�เกี่ยวกับนโยบาย แล�วนํามาคิดพิจารณากําหนด
นโยบายโดยนักวิจัย คือ วิจัยเรื่องแล�วมาสัมมนาว�าน�าจะวิจัยเรื่องนั้น ๆ เรียกว�าจินตนาการ คือ อาศัย
จินตนาการกับผลการศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบายวิจัยประเภทนี้ยังคงใช�ในระดับนานาชาติ  

1.3 นโยบายเป@นผลจากการวิจัย โดยการใช�เดลฟายคือเทคนิคการวิจัยท่ีสามารถ
สร�างนโยบายได�โดยไม�ต�องใช�จินตนาการ งานวิจัยในประเภทนี้มีความน�าสนใจมากกว�ามีแหล�งท่ีมา
จากไหน เป@นผลจากการวิจัยท่ีนําไปสู�นโยบาย 

 6.4 ข้ันตอนการทําวิจัย EDFR  
  การวิจัยโดยใช�เทคนิคการวิจัย EDFR เป@นเทคนิควิจัยอนาคต โดยผสมผสานระหว�าง

เทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) กับเดลฟายเข�าด�วยกัน ข้ันตอนของ EDFR มี
ความคล�ายคลึงกับวิธีการของเดลฟาย แต�มีการปรับปรุงวิธีให�มีความเหมาะสมและความมียืดหยุ�น
มากข้ึน สรุปได� ดังนี้ (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548) 

1. การกําหนดกลุ�มผู� เชี่ยวชาญในข้ันตอนแรกเป@นการเตรียมตัวท่ีผู�วิจัยต�องให�
ความสําคัญเพราะผู�ให�ข�อมูลมีความน�าเชื่อถือ ผู�วิจัยต�องให�ความสําคัญและติดตามผู�เชี่ยวชาญเป@น
การส�วนตัว ต�องอธิบายข้ันตอนต�าง ๆ เก่ียวกับจุดประสงค�ในการวิจัยและระยะเวลาท่ีใช�ในการวิจัย 
เพ่ือให�เกิดประโยชน�ต�อการศึกษาวิจัย ผู�เชี่ยวชาญคือส�วนสําคัญในการดําเนินการ  

2. การสัมภาษณ� EDFR ในรอบท่ี 1 ข้ันตอนนี้จะมีความยืดหยุ�นมากกว�า EFR ซ่ึง
ข้ันตอนจะคล�ายกัน แต�ลักษณะการสัมภาษณ�และผู�วิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ�รอบท่ี 1 
กล�าวคือเริ่มสัมภาษณ�ภาพอนาคตท่ีมีความเป@นไปได�มากท่ีสุด เพ่ือให�ผู�เชี่ยวชาญคิดทบทวนในหลาย
แง�มุม ให�มีความแตกต�างกันไปตามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงเป@นการมองในแง�บวกก�อน แล�วจึง
พิจารณาในแง�ลบและความเป@นไปได�มากท่ีสุด นอกจากนั้นการสัมภาษณ�แบบ EDFR มีความยืดหยุ�น
มากอาจยึดรูปแบบ EFR จากภาพภาพอนาคตทางท่ีดี (Optimistic Realistic Scenario) และภาพ
อนาคตทางท่ีไม�ดี (Pessimistic Realistic Scenario) การสัมภาษณ�สามารถแบ�งเป@นช�วงๆ หาก
ต�องการข�อมูลเพ่ิมเติมก็สามารถซักถามในประเด็นต�าง ๆ เพ่ือให�คําตอบท่ีชัดเจนในลําดับต�อไป  

3. วิเคราะห�หรือสังเคราะห�ข�อมูล นําข�อมูลที่ได�จากการสัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญมา
วิเคราะห�และสังเคราะห�เพ่ือเขียนแนวโน�มในแบบสอบถาม  

4. สร�างเครื่องมือ การสร�างเครื่องมือถือว�าเป@นข้ันตอนท่ีสําคัญและยากท่ีสุดของการ
วิจัยด�วยเทคนิคนี้ คือ นําข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข�อความท่ี
ซํ้ากันหรือตัดส�วนท่ีเกินไปจากกรอบของการวิจัยท่ีกําหนดไว�ออกไป โดยการหาถ�อยคําท่ีครอบคลุม
ข�อความท้ังหมด ทั้งนี้ผู�วิจัยต�องพยายามรักษาถ�อยคําของผู�ให�สัมภาษณ�ไว�ให�มากท่ีสุด การเขียน
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ควรเป@นภาษาท่ีสั้น กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู�เชี่ยวชาญให�มากท่ีสุด เพ่ือ
ปNองกันไม�ให�ผู�เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นควรเขียนแนวโน�มเพียงประเด็นเดียวใน 1 ข�อ  

5. ทํา EDFR รอบท่ี 2 และ 3 ผู�วิจัยจะนําแบบสอบถามไปสอบถามผู�เชี่ยวชาญ และ
นําแบบสอบถามมาวิเคราะห�ด�วยสถิติพ้ืนฐานเพ่ือจําแนกข�อมูลหาหาข�อตกลงร�วมกันให�มากท่ีสุด 
(Consensus) ผู�เชี่ยวชาญแต�ละคนจะได�ทราบข�อมูลเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป@นคําตอบ
ของกลุ�มโดยส�วนรวมโดยหาค�าร�อยละ ค�ามัธยฐาน และค�าพิสัยระหว�างควอไทล� จากคําตอบของ
ทุกคนในกลุ�ม ผนวกด�วยคําตอบเดิมของตนเอง แล�วส�งกลับไปให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาตอบใหม� แต�ละคน 
จํานวนรอบของการทําวิจัย EDFR ข้ึนอยู�กับจุดมุ�งหมาย งบประมาณ เวลา และกําลังคนของการวิจัย 
ท้ังนี้พิจารณาจากคําตอบท่ีได�ว�ามีความเป@นเอกพันธ�แล�วหรือยัง มีความเป@นแบบเดียวกันของคําตอบ
หรือมีฉันทามติของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญท่ีครอบคลุมเรื่องท่ีศึกษามากพอแล�วหรือยัง  

6. เขียนภาพอนาคต การนําผลการตอบแบบสอบถามของผู�เชี่ยวชาญมาวิเคราะห�ผล
ตามเกณฑ�ที่กําหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ�ที่มีแนวโน�มความเป@นไปได�ค�อนข�างสูง กล�าวคือ            
ค�ามัธยฐานท่ี 3.5 ข้ึนไป และพิจารณาความสอดคล�องของคําตอบ โดยพิจารณาจาก ค�าพิสัยควอไทล� 
(Q3-Q1) ไม�เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม�เขียนเป@นวิชาการมากไป คือ คนท่ัวไปอ�านแล�วเข�าใจได�ง�าย  

 6.5 ลําดับข้ันตอนของการใช�เทคนิคเดลฟาย  
1. ข้ันการวางกรอบการเก็บข�อมูล โดยการกําหนดคําถามสําหรับวาดกรอบการเก็บ

ข�อมูล ผู�รับผิดชอบในกระบวนการเดลฟายต�องสอบถามความคิดเห็นจากผู�ตัดสินใจว�าต�องการนําข�อมูลไป
ทําอะไร ตามความคิดของ Delbecq. Van de Ven และ Gustafson (1975) เห็นว�าการสร�างคําถาม
ในรอบนี้ใช�เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือครึ่งวัน  

2. ข้ันการกําหนดผู�เชี่ยวชาญ ศึกษาข�อมูลและขนาดของกลุ�มผู�ให�ข�อมูลว�าท่ีเหมาะสม
ควรมีขนาดเท�าใด  

3. การกําหนดคุณสมบัติของกลุ�มผู�ให�ข�อมูล โดยกําหนดผู�ให�ข�อมูลในเทคนิคเดลฟาย
ต�องมีเง่ือนไขสําคัญ ได�แก� ผู�ให�ข�อมูลต�องมีส�วนร�วมในกระบวนการ มีข�อมูลเพียงพอท่ีจะแลกเปลี่ยน 
มีแรงจูงใจอยากเข�าร�วมในกระบวนการ และรู�สึกสนใจในผลที่ได�จากการสรุปรวมความคิดของ
ผู�เก่ียวข�องท่ีไม�สามารถหาได�จากท่ีอ่ืน  

4. การกําหนดขนาดของกลุ�มผู�ให�ข�อมูล หลังจากกําหนดกลุ�มผู�เชี่ยวชาญท่ีมีคุณสมบัติ
ตามเง่ือนไขนี้แล�ว ก็ต�องตัดสินในเรื่องขนาดของกลุ�มผู�ให�ข�อมูล ขนาดของกลุ�มท่ีเพียงพออยู�ระหว�าง 
10-15 คน แต�ท้ังนี้ก็ข้ึนอยู�กับลักษณะของกลุ�มผู�ให�ข�อมูลด�วย หากข�อมูลเป@นเอกพันธ� คือ มีความ
คล�ายคลึงกันมาก จํานวนสมาชิกท่ีมากกว�า 30 คน จะให�ข�อมูลท่ีเป@นความคิดใหม�ๆ มากข้ึน แต�หาก
ต�องการได�รับสนับสนุนความคิดมากก็ใช�กลุ�มผู�ให�ข�อมูลขนาดใหญ�ได� แต�ต�องไม�ลืมว�าสมาชิกในกลุ�ม
ยิ่งมากก็ยิ่งต�องใช�เวลาในการวิเคราะห�ข�อมูลมาก (Delbecq. Van de Ven and Gustafson, 1975)  

5. ข้ันการเก็บข�อมูล โดยการเก็บข�อมูลสําหรับการใช�เทคนิคเดลฟายมีหลายรอบ 
ส�วนใหญ�จะไม�เกิน 4 รอบ แต�ละรอบจะมีการเตรียมข�อมูลการนําเสนอข�อมูลด�วยวิธีการท่ีแตกต�างกัน 
การเก็บข�อมูลนั้น มีรายละเอียดดังต�อไปนี้  
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5.1 การเก็บรวบรวมข�อมูลรอบท่ี 1 เป@นการรวบรวมข�อมูลกว�างๆจากผู�เชี่ยวชาญ 
โดยใช�คําถามปลายเป^ด ทําให�ผู�ให�ข�อมูลมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การเก็บข�อมูลในรอบนี้ต�องมี
การจัดทําจดหมายชี้แจงจุดมุ�งหมายของการเก็บข�อมูล ขอบคุณท่ีผู�เชี่ยวชาญยอมสละเวลาให�ข�อมูล 
ถ�าเป@นไปได�ควรส�งแบบสอบถามรอบแรกไปยังผู�เชี่ยวชาญท่ีตอบรับจะเข�าร�วมในกระบวนการทันที
เพ่ือสร�างความประทับใจให�กับผู�ให�ข�อมูลและเป@นการกระตุ�นความกระตือรือร�นในการให�ข�อมูลกับ
สมาชิกในกระบวนการเดลฟาย  

5.2 การเก็บข�อมูลรอบท่ี 2 หลังจากได�คําตอบจากรอบแรกแล�ว ต�องวิเคราะห�เนื้อหา          
สรุปประเด็นความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท้ังหมด เพ่ือนําไปให�สมาชิกในกลุ�มแสดงความคิดเห็นต�อ
ประเด็นต�าง ๆ ท่ีปรากฏในข�อความทุกประเด็น ในข้ันตอนนี้มีการจัดทําแบบสอบถามท่ีเป@นคําถาม
ปลายป^ดในรูปของมาตรประมาณค�าสําหรับเก็บข�อมูล ในรอบท่ี 2 คําถามท่ีใช�ในแบบสอบถามรอบ
สองนี้เป@นข�อมูลจากความคิดเห็นของผู�ให�ข�อมูลในรอบแรก ต�องไม�นําเสนอแนวคิดของตนเองเพ่ิมเข�า
ไปในแบบสอบถาม ข�อมูลท่ีได�จากการเก็บรวบรวมข�อมูลในรอบที่สองจะได�รับการวิเคราะห�เพ่ือ
สรุปผลของกลุ�มแล�วจัดทําเป@นแบบสอบถามสําหรับใช�ในการเก็บข�อมูลรอบท่ีสาม  

5.3 การเก็บข�อมูลรอบท่ี 3 นําผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากรอบท่ีสองมาสร�างเป@น
แบบสอบถามสําหรับเก็บข�อมูลในรอบท่ีสาม จุดมุ�งหมายของการเก็บข�อมูลในรอบนี้เพ่ือตรวจสอบ
ความคิดเห็นของผู�ให�ข�อมูลซํ้า ในรอบนี้ผู�ให�ข�อมูลแต�ละคนจะได�รับข�อมูลย�อนกลับโดยมีข�อมูล 2 ส�วน 
ส�วนแรก เป@นข�อมูลท่ีเป@นความคิดเห็นของกลุ�มท่ีแสดงด�วยค�าสถิติ ส�วนท่ีสอง เป@นข�อมูลท่ีเป@นคําตอบ
ของผู�เชี่ยวชาญท่ีเป@นเจ�าของคําตอบแต�ละคน สําหรับการนําเสนอข�อมูลย�อนกลับส�วนแรก ผู�เชี่ยวชาญ
ทุกคนจะได�รับเหมือนกัน ส�วนข�อมูลส�วนที่สองผู�เชี ่ยวชาญจะได�รับเฉพาะคําตอบของตนเอง 
แบบสอบถามท่ีส�งในรอบท่ีสามของแต�ละคนจึงมีลักษณะไม�เหมือนกัน การเก็บข�อมูลในรอบนี้ต�องการ
ให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบความคิดของตนเองใหม� หลังจากท่ีได�เห็นความคิดของกลุ�มจากข�อมูลส�วนท่ี
หนึ่ง หากยังคงยืนยันหรือไม�เปลี่ยนคําตอบจากรอบท่ีสองก็สามารถให�เหตุผลประกอบได�ข�อมูลท่ีได�รับ
กลับคืนมาต�องทําการวิเคราะห�และตรวจสอบระดับความสอดคล�องหรือฉันทามติของกลุ�มว�าสามารถ
ยุติการเก็บข�อมูลได�หรือไม� ผู�วิจัยก็สามารถยุติกระบวนการเดลฟายได�ในรอบท่ี 3 แต�หากยังไม�พบ
ฉันทามติก็ควรดําเนินการต�อไปในรอบท่ี 4 โดยวิธีแบบเดียวกัน  

6. ข้ันการรายงานผล ข้ันตอนนี้เป@นการจัดทํารายงานผลท่ีได�จากการวิเคราะห�ข�อมูล
จากรอบสุดท�ายเพ่ือเสนอกลุ�มผู�เชี่ยวชาญและผู�มีอํานาจในการตัดสินใจสําหรับนําไปใช�ประโยชน�
ต�อไป  

 6.6 ประเด็นท่ีต�องตัดสินใจในการใช�เทคนิคเดลฟาย  
  การเลือกใช�เทคนิคเดลฟายในการเก็บข�อมูลมีประเด็นท่ีผู�รับผิดชอบกระบวนการนี้

ต�องพิจารณาและตัดสินใจ โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับการกําหนดผู�เชี่ยวชาญ เครื่องมือท่ีใช�ในการ
เก็บข�อมูล จํานวนรอบท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล การกําหนดเกณฑ�การยุติกระบวนการเดลฟาย  

1. ผู�เชี่ยวชาญ เนื่องจากเทคนิคเดลฟายเป@นการรวบรวมความคิดเห็นท่ีสอดคล�อง
ต�องกันระหว�างผู�เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นผลการวิจัยจะมีความถูกต�องน�าเชื่อถือมากน�อย
เพียงใดข้ึนอยู�กับความรู�ความสามารถของผู�เชี่ยวชาญและจํานวนผู�เชี่ยวชาญ การใช�เทคนิคนี้จึงควร
เลือกผู�เชี่ยวชาญท่ีมีความรู�ความสามารถในเรื่องนั้นๆ อย�างแท�จริงหรือเป@นผู�ท่ีมีส�วนร�วมรับผิดชอบมี
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ประสบการณ�ในประเด็นที่ศึกษา (Murry and Hammons, 1995) จากการสังเคราะห�เอกสาร
ท่ีเก่ียวข�อง (ศักด์ิชัย บาลศิริ, 2543) สรุปได�ว�า นักวิชาการต�างเห็นพ�องกันว�าไม�มีการจํากัดจํานวน
ผู�เชี่ยวชาญสูงสุด แต�ขอให�มีความเป@นตัวแทนท่ีดีของประชากรเท�านั้น นอกจากนี้จํานวนผู�เชี่ยวชาญ
ยังข้ันอยู�กับระดับความเป@นเอกพันธ�ของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ 

2. เครื่องมือท่ีใช�เทคนิคเดลฟาย การเก็บข�อมูลโดยใช�เทคนิคเดลฟายจะใช�แบบสอบถาม
เป@นเครื่องมือสําคัญ รูปแบบของแบบสอบถามใช�ท้ังสองประเภทคือ แบบสอบถามปลายเป^ดและ
แบบสอบถามปลายป^ดชนิดมาตรประมาณค�า (โดยท่ัวไปใช�มาตรประมาณค�า 5 ระดับ) เทคนิคเดล
ฟายท่ีพัฒนามาแบบด้ังเดิม (Traditional Delphi Technique) การเก็บข�อมูลจากการแสดงความคิด
ของผู�เชี่ยวชาญในรอบแรกโดยใช�แบบสอบถามปลายเป^ดมีจุดมุ�งหมายเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นกว�าง 
ในมุมกว�าง ส�วนรอบต�อมาจะใช�ปลายป^ด สําหรับแบบสอบถามในรอบท่ี 2 คําตอบจะถูกนําไปพัฒนา
จากรอบแรกของแบบสอบถาม โดยนําความคิดเห็นท้ังหมดมาสังเคราะห�คําตอบจากผู�เชี่ยวชาญ สร�าง
เป@นแบบสอบถามปลายป^ดชนิดมาตรประมาณค�า แล�วส�งให�ผู�เชี่ยวชาญคาดการณ�แนวโน�มในแต�ละข�อ
มาคํานวณค�าสถิติ จัดลําดับความสําคัญตามประเด็นที่ต�องพิจารณาในการจัดทําแบบสอบถาม 
สําหรับการเลือกค�าสถิติท่ีใช�เป@นข�อมูลย�อนกลับ ได�แก� ค�ามัธยฐาน (Median) ค�าฐานนิยม(Mode) 
และค�าพิสัยระหว�างควอร�ไทล� (Interquartile Range) หรือความถ่ี ร�อยละ เป@นต�น 

3. จํานวนรอบท่ีเหมาะสม การเก็บข�อมูลโดยใช�เทคนิคเดลฟายสามารถดําเนินการได�
หลายรอบจนกว�าจะได�คําตอบท่ีสอดคล�องกันของสมาชิกในกลุ�ม จํานวนรอบท่ีเหมาะสมของเทคนิค
เดลฟาย ข้ึนอยู�กับการได�ข�อสรุปท่ีมีฉันทามติหรือจนกว�าสามารถให�เหตุผลได�ว�าทําไมจึงไม�สามารถได�
ข�อสรุปท่ีมีฉันทามติ โดยปกติการรวบรวมข�อมูลโดยใช�เทคนิคเดลฟายอย�างน�อยท่ีสุดจะต�องใช� 2 รอบ 
แต�ไม�ควรเกิน 4 รอบ (Murry and Hammons, 1995) อย�างไรก็ตามผู�รับผิดชอบกระบวนการไม�
สามารถคาดคะเนได�ล�วงหน�าว�าจะต�องใช�กระบวนการเก็บข�อมูลจํานวนก่ีรอบ เนื่องจากข้ึนอยู�กับ
ระดับฉันทามติของกลุ�มว�าจะสามารถบรรลุผลได�ในรอบใด  

  โดยสรุปงานวิจัยอนาคต EDFR เป@นเทคนิคการวิจัยท่ีมุ�งตอบสนองจุดมุ�งหมายและ
ความเชื่อพ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง ในปRจจุบันข้ันตอนต�าง ๆ ของ EDFR คล�ายกับ
เดลฟาย เป@นการวิจัยที่รวมเอาเทคนิค EFR และเดลฟายเข�าด�วยกัน โดยขั้นตอนแรกเป@นการ
สัมภาษณ�แบบ EFR และนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห�อย�างละเอียด สังเคราะเพ่ือนําไปสู�การสร�างเป@น
เครื่องมือในการวิจัย ซ่ึงส�วนใหญ�มักจะเป@นแบบสอบถามแล�วส�งไปให�ผู�เชี่ยวชาญเพื่อหาฉันทามติ 
(Consensus) เพ่ือหาแนวโน�มท่ีมีมีความสอดคล�องทางความคิดระหว�างกลุ�มผู�เชี่ยวชาญความเป@นไป
ได�มากน�อยเพียงใดเพ่ือสรุปและเขียนเป@นภาพอนาคตเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง
ท�องเท่ียวโดยใช�วิธีการวิจัย EDFR เป@นการวิจัยอนาคต (Futures Research) ซ่ึงมักจะทํา 2-3 รอบ 
หลังจากนั้นนําคําตอบท่ีได�มาวิเคราะห� มีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีว�าอนาคตเป@นเรื่องท่ีสามารถทําการศึกษา
ได�อย�างเป@นระบบความเชื่อของมนุษย�มีอิทธิพลต�อการตัดสินใจในอนาคต มนุษย�จึงสามารถสร�าง
อนาคตได� ทั้งนี้จุดมุ�งหมายของการวิจัยในอนาคตมิใช�การทํานายท่ีถูกต�อง แต�เป@นการสํารวจเพ่ือ
ศึกษาแนวโน�มท่ีเป@นไปได� ท้ังท่ีพึงประสงค�และไม�พึงประสงค� เพ่ือท่ีจะหาทางทําแนวโน�มท่ีพึงประสงค�
ให�เกิดข้ึนและขจัดแนวโน�มท่ีไม�พึงประสงค�ให�หมดไปหรือลดน�อยลง การวิจัยอนาคตจึงมีประโยชน�ใน
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การกําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะนําไปสู�การสร�างอนาคตอันพึงประสงค�
ซ่ึงมีความสําคัญต�อการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางให�เป@นระบบและข้ันตอน 

 
7. แนวคิดเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

 อาเซียนโดยการจัดต้ังในครั้งแรกมีจุดประสงค�เพ่ือส�งเสริมและร�วมมือในเรื่องสันติภาพ 
ความม่ันคงเศรษฐกิจ องค�ความรู� สังคมวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานความเท�าเทียมกันและผลประโยชน�
ร�วมกันของประเทศสมาชิก การร�วมมือและหลอมรวมกันในทุกมิติ แต�ละมิติก็ล�วนมีความสําคัญและ
ส�งเสริมซ่ึงกันและกันความเข�าใจกันในอาเซียนมีแนวทางในการดําเนินการต�างๆอย�างมีมาตรฐาน
ชัดเจน ในแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชาคมอาเซียนประกอบได�ด�วย ความเป@นมาของอาเซียน 
สถานการณ�การท�องเที่ยวอาเซียน ยุทธศาสตร�การท�องเที่ยวอาเซียน มีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
(สํานักงานความสัมพันธ�ต�างประเทศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

 7.1 ความเปlนมาของอาเซียน 
  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AEC) เกิดขึ้นเนื่องจากสมาคมแห�ง

ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (The Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 
หรืออาเซียน ประกอบด�วยสมาชิก 10 ประเทศ ได�แก� ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ̂ลิปป^นส� สิงคโปร� 
เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร� บรูไน และกัมพูชา ได�เล็งเห็นประโยชน�ร�วมกันในการรวมกลุ�มเพ่ือให�มี
ความเข�มแข็งมากข้ึนเพ่ือท่ีจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลก
ซ่ึงจะมีผลกระทบต�อภูมิภาคอาเซียนอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� ดังนั้นในปWพ.ศ. 2540 อาเซียนจึงได�กําหนด
วิสัยทัศน�อาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 2020) ข้ึนโดยมีเปNาหมายให�อาเซียนเป@นกลุ�มหุ�นส�วนท่ี
มีความสมานฉันท� ร�วมกันพัฒนาอย�างเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันให�ได�ภายในปWพ.ศ. 2563 ซ่ึงจากจุดเริ่ม 
ของการกําหนดวิสัยทัศน�ดังกล�าวนี้ จึงเป@นแรงขับเคลื่อนให�อาเซียนมีพัฒนาการอย�างรวดเร็วในการ
เตรียมตัวเข�าสู�รูปแบบของประชาคมท่ีมีความเป@นหนึ่งเดียวกัน อาเซียนต�อก�อต้ังเพ่ือส�งเสริมความ
ร�วมมือทางด�านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส�งเสริมสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค นโยบาย
การดําเนินงานของอาเซียนจะเป@นผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหน�ารัฐบาลเพ่ือส�งเสริม
ความร�วมมือระหว�างอาเซียนกับต�างประเทศและองค�กรระหว�างประเทศ ระดับรัฐมนตรีและเจ�าหน�าท่ี
อาวุโสอาเซียน ท้ังนี้ การประชุมสุดยอด (ASEAN Summit) หรือ การประชุมของผู�นําประเทศสมาชิก
อาเซียนเป@นการประชุมระดับสูงสุดเพ่ือกําหนดแนวนโยบายในภาพรวม และเป@นโอกาสท่ีประเทศ
สมาชิกจะได�ร�วมกันประกาศเปNาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาวซ่ึงจะปรากฎเป@นเอกสาร
ในรูปแบบต�าง ๆ  

  ด�านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนได�จัดทําปฏิญญากําหนดให�ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�เป@นเขตสันติภาพ เสรีภาพความเป@นกลาง (Zone of Peace, Freedom and 
Neutrality-TAC) ในปW พ.ศ. 2519 และจัดทําสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร�ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต� (Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone-SEANWFZ) 
ในปWพ.ศ. 2538 รวมท้ังได�ริเริ่มการประชุมอาเซียนว�าด�วยความร�วมมือด�านการเมืองและความม่ันคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ̂ก (ASEAN Regional Forum-ARF) ซ่ึงไทยเป@นเจ�าภาพจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีครั้งแรกเม่ือปW พ.ศ. 2537 
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  ด�านเศรษฐกิจอาเซียนได�ลงนามจัดต้ังเขตการค�าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area-AFTA) ในปW 2535 เพ่ือลดภาษีศุลกากรระหว�างกัน เพ่ือช�วยส�งเสริมการค�าภายในอาเซียนให�มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน ลดต�นทุนการผลิตสินค�า และดึงดูดการลงทุนจากต�างประเทศ ท้ังขยายความร�วมมือ
ด�านเศรษฐกิจเพ่ิมเติม เพ่ือให�การรวมตัวทางเศรษฐกิจสมบรูณ�แบบและมีทิศทางชัดเจนด�วยการจัดต้ัง
เขตลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area-AIA) 

  ด�านสังคม อาเซียนมีความร�วมมือเฉพาะด�าน เพ่ือให�ประชาชนมีความสภาพความ
เป@นอยู�ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด�านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในฐานะท่ีประเทศไทยเป@นหนึ่งใน
สมาชิกก�อต้ังอาเซียน รัฐบาลไทยได�ให�ความสําคัญในการเตรียมความพร�อมของประเทศเพ่ือร�วม
ผลักดันให�เกิดการสร�างประชาคมอาเซียนภายในปW พ.ศ. 2558 ท่ีเน�นการปฏิบัติและเชื่อมโยงยิ่งข้ึน 
เพ่ือผลประโยชน�ของประชาชนในภูมิภาคตามท่ีปรากฎว�าด�วยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียนปW 
พ.ศ. 2552-2558 ซ่ึงประเทศไทยมีข�อผูกพันร�วมกับสมาชิกอาเซียนท่ีจะส�งเสริมให�ประชาชนอาเซียน
มีส�วนร�วมและได�รับประโยชน�จากการรวมตัวของอาเซียนและกระบวนการเป@นประชาคมอาเซียน 
นอกจากนี้ ในวาระท่ีไทยดํารงตําแหน�งประธานอาเซียนเม่ือปW พ.ศ. 2522 รัฐบาลไทยได�ผลักดันให�เกิด
การบรรลุเปNาหมายกฎบัตรอาเซียน (Realizing the ASEAN Chater) การเสริมสร�างประชาคม
อาเซียนท่ีมีประชาชนเป@นศูนย�กลาง (Revitalizing a people-centred ASEAN Community) และ
การเน�นย้ําความม่ันคงของประชาชนในภูมิภาค (Reinforcing human security for all) เป@นต�น 
อันจะทําให�ประชาชนสามารถก�าวสู�การเป@นประชาคมอาเซียนได�อย�างบรรลุผลได�ภายในปW พ.ศ. 2558 

  รัฐบาลไทยได�ให�ความสําคัญกับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ�งหมายเพ่ือนํา
ประเทศไทยไปสู�การเป@นประชาคมอาเซียนท่ีสมบรูณ� โดยสร�างความพร�อมและความเข�มแข็งท้ังด�าน
เศรษฐกิจ ด�านสังคมและวัฒนธรรม ด�านการเมืองและความม่ันคง โดยท่ีประชาคมอาเซียนท้ังสามเสาหลัก
มีความสําคัญเท�าเทียมกัน ควรมีการดําเนินการอย�างต�อเนื่องไปพร�อมๆกัน กําหนดการก�าวไปสู�
ประชาคมเป@นวาระแห�งชาติจึงควรครอบคลุมท้ังสามเสาเพ่ือประกอบกันเป@นประชาคมอาเซียนท่ี
ครบถ�วนสมบรูณ� โดยมีคณะกรรมการอาเซียนแห�งชาติเป@นกลไก ระดับประเทศในการประสานการ
ดําเนินงาน และติดตามความคืบหน�าในภาพรวมทุกเสา และมีหน�าที่สําคัญในการผลักดันและ
สนับสนุนหน�วยงานราชการต�างๆ ในการดําเนินการเพ่ือก�าวไปสู�ประชาคมอาเซียน และได�มีการจัดทํา
แผนงานแห�งชาติสําหรับการก�าวไปสู�การเป@นประชาคมอาเซียนด�วย 

 7.2 สถานการณ`การทXองเท่ียวอาเซียน (ASEAN Tourism Situation) 
  ตลาดท�องเท่ียวอาเซียนการท�องเท่ียวในแถบประเทศอาเซียนมีการขยายตัวท่ีสูงมาก 

ในปWพ.ศ. 2554 มีนักท�องเท่ียวถึง 81.2 ล�านคน เดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน โดย 3 ใน 4 
เป@นนักท�องเท่ียวเอเชีย สาเหตุท่ีชาวต�างชาติมักเดินทางมาไทย เนื่องจากมองว�าคนไทยมีความสะอาด 
มีการให�บริการท่ีดีและท่ีสําคัญคือมีความคุ�มค�า มีสถานท่ีท�องเท่ียวหลายแห�งโดยส�วนใหญ�เดินทางกัน
มาเป@นครอบครัว ทําให�ประเทศไทยเกิดรายได�จากการท�องเที่ยว ด�านจุดแข็งของไทยท่ีได�เปรียบ
ประเทศอ่ืน คือ ประเทศไทยมีทําเลท่ีต้ังท่ีดีเป@นจุดศูนย�กลาง มีการให�บริการที่ต�างชาติชื่นชอบ 
ท้ังสปา โรงแรม มีอาหารหลากหลาย มีสมุนไพรต�าง ๆ มีโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีอํานวยความสะดวก                     
มีสถานท่ีท�องเท่ียวต�างๆมีท่ีมีชื่อเสียง ส�วนสิ่งท่ีไทยต�องเร�งปรับตัวคือ การบริการต�างๆ เป@นมาตรฐาน 
และความปลอดภัยในการเดินทางของนักท�องเท่ียวสําหรับประเทศไทย นักท�องเท่ียวจากกลุ�มประเทศ
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อาเซียนเป@นตลาดหลักท่ีสําคัญ จากสถิติของกองวิจัยการตลาดการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทยในปW 
พ.ศ. 2554 แสดงให�เห็นว�าจํานวนนักท�องเท่ียวจากกลุ�มประเทศอาเซียนเดินทางเข�ามาในประเทศไทย
มากที่สุดถึง 29% มากกว�าจํานวนนักท�องเที่ยวจากยุโรปที่มีจํานวน 26% นอกจากนี้ยังพบว�า 
นักท�องเท่ียวจากกลุ�มประเทศคู�ค�าอาเซียน ASEAN+3 คือ จีน ญ่ีปุ`น และเกาหลี มีตัวเลขสูงถึง 25%           
ซ่ึงรวมกันแล�วเกือบ 65% เป@นนักท�องเท่ียวในภูมิภาคสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาประเทศไทย
มากท่ีสุด คือ ชาวมาเลเซีย ซ่ึงมีจํานวนเกือบ 2.5 ล�านคน รองลงมาคือ จีน ญ่ีปุ`น รัสเซีย เกาหลี โดย
แต�ละประเทศ มีนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข�าประเทศไทยกว�า 1 ล�านคน (การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย, 
2554) 

  นอกจากนี้ พบว�านักท�องเท่ียวจากประเทศลาวมีอัตราเพ่ิมข้ึนอย�างมีนัยสําคัญโดยใน
ปW พ.ศ. 2554 มีปริมาณเกือบ 9 แสนคน กองวิจัยตลาดการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยคาดการณ�ว�า
รายได�ทางการท�องเท่ียวจากตลาดเอเชีย (อาเซียน เอเชียตะวันออก เอเชียใต�และแปซิฟ̂กใต�) ว�ามี
แนวโน�มเพ่ิมข้ึน 13% ในปW พ.ศ. 2555 การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ถึงแม�ยังไม�มีผลบังคับใช�อย�าง
สมบูรณ� หากแต�ส�งผลให�เกิดการเดินทางท�องเท่ียวภายในภูมิภาคและระหว�างภูมิภาคอย�างเห็นได�ชัด 
ประเทศอาเซียนหลายประเทศมีอัตราการเติบโตด�านการท�องเท่ียวโดยเฉพาะกลุ�มประเทศ CLMV 
เช�น พม�า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม พบว�ามีอัตราเพ่ิมข้ึนในช�วงปW พ.ศ. 2552-2554 ถึง 26.48%, 
16.18%, 12.93% และ 12.64% ตามลาดับความร�วมมือด�านการท�องเท่ียวในอาเซียน (การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย, 2554) จะเห็นได�ว�าการรวมเป@นหนึ่งจุดหมายปลายทางเดียว (Single Destination) 
สร�างโอกาสในการเดินทางและการท�องเท่ียว ประเทศในแถบอาเซียนจะกลายเป@นตลาดเปNาหมายหลัก
ของประชาคมอาเซียน (ASEAN for ASEAN) ในขณะเดียวกัน ASEAN ก็จะกลายเป@นจุดหมายปลายทาง
ของนักท�องเท่ียวจากภูมิภาคอ่ืนด�วย นอกจากนี้การรวมเป@นจุดหมายปลายทางเดียว ยังก�อให�เกิดการ
รวมกลุ�ม เพ่ือจัดต้ังองค�กรเพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียวในระดับภูมิภาค เช�น องค�กรการท�องเท่ียวแห�ง
อาเซียน (ASEAN National TourismOrganization- ASEAN NTOs) สมาคมการท�องเท่ียวอาเซียน 
(ASEAN Tourism Association-ASEANTA) โดยเฉพาะ ASEAN NTOs เป@นองค�กรกลางด�านการ
ท�องเท่ียวของอาเซียน ทําหน�าท่ีเหมือนกระทรวงการท�องเท่ียวอาเซียน โครงสร�างการบริหารประกอบ
ไปด�วยคณะทํางานด�านการตลาดและการสื่อสารคณะทํางานด�านการพัฒนาผลิตภัณฑ� คณะทํางาน
ด�านคุณภาพการท�องเท่ียว คณะกรรมการด�านการบูรณาการและงบประมาณองค�กรการท�องเท่ียว
แห�งอาเซียน (2556) จะให�ความเห็นว�าประเทศไทยมีข�อได�เปรียบด�านความหลากหลายของทรัพยากร
และกิจกรรมการท�องเท่ียว ในขณะท่ีโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกได�มาตรฐานและ
เพียงพอกับการใช�งานทําให�ประเทศไทยยังอยู�ในความรับรู�ของนักเดินทางในฐานะประตูสู�อินโดจีน 
ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร�ยังทําให�ประเทศไทยเป@นจุดยุทธศาสตร�สําคัญของการเดินทางในภูมิภาคท่ีเชื่อมโยง
ได�ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ สามารถตอบสนองความต�องการของนักเดินทางทุกประเภท 
ทําให�ประเทศไทยมีโอกาสการเป@นศูนย�กลางการท�องเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาค 

 7.3 ยุทธศาสตร`การทXองเท่ียวอาเซียน 
  การท�องเท่ียวเป@นอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของอาเซียนและจําเป@นต�องได�รับการ

สนับสนุนอย�างเพียงพอ เพ่ือให�สามารถบรรลุเปNาหมายท่ีกําหนดไว� ท้ังนี้เพ่ือให�สามารถดําเนินงาน
พัฒนาการท�องเท่ียวในระดับภูมิภาคตามแผนที่ได�วางไว� ซึ่งองค�กรการท�องเที่ยวแห�งชาติอาเซียน
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อาจจะต�องวางกรอบข�อบังคับ รวมถึงการปรับโครงสร�างในการดําเนินงานพัฒนาการท�องเท่ียวของ
อาเซียนได�อย�างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้การท�องเท่ียวของอาเซียนจําเป@นจะต�องได�รับการพัฒนาไปอีก
ระดับหนึ่ง โดยมุ�งเน�นการพัฒนาด�านการสร�างแบรนด�และการตลาดของภูมิภาค การเชื่อมโยงและ
อํานวยความสะดวกด�านการเดินทาง การสร�างมาตรฐานและความหลากหลายของสินค�าด�านการท�องเท่ียว 
รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร�างศักยภาพทางการแข�งขัน สร�างประสบการณ�
ท�องเท่ียวท่ีดีและน�าประทับใจให�กับนักท�องเท่ียว 

  ยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวของอาเซียน แบ�งออกเป@น 3 ด�าน คือ (กรมการท�องเท่ียว, 
2556) 

1. การพัฒนาสินค�าด�านการท�องเท่ียวของภูมิภาคเชิงประสบการณ�และเชิงนวัตกรรม 
และสร�างกลยุทธ�ทางการตลาดและการลงทุนท่ีสร�างสรรค� 

2. การยกระดับคุณภาพของบุคลากร การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกด�านการ
ท�องเท่ียวในภูมิภาค 

3. การปรับปรุงและเร�งให�เกิดการอํานวยความสะดวกในการเดินทางและการเชื่อมโยง
ระหว�างประเทศสมาชิกอาเซียน 

  การประสานความร�วมมือจากทุกภาคส�วน ในด�านของการท�องเท่ียวและการเดินทาง 
ควรจะมีการร�วมมือกันระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการคมนาคมและการท�องเท่ียว การประสาน
ความร�วมมือในการทํางานจะทําให�เกิดการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพซ่ึงมีความสําคัญต�อการ
พัฒนาการท�องเท่ียวโดยเฉพาะภายใต�การทํางานของอาเซียนซ่ึงมีความซับซ�อน ดังนั้นกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวอาเซียนจึงต�องเน�นการมีส�วนร�วมของภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการร�วมหารือ การวางแผน การดําเนินงาน และการติดตามผลการพัฒนา   
การท�องเท่ียว รวมท้ังการส�งเสริมและขับเคลื่อนกลไกการทํางานเชิงบูรณาการเพ่ือให�การท�องเท่ียวมี
การพัฒนาและเติบโตอย�างยั่งยืน 

  สรุปได�ว�า การท�องเท่ียวได�รับการยอมรับว�าเป@นเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงประเทศ แต�การพัฒนาท�องเท่ียวท่ีปราศจากการวางแผนและการจัดการการท�องเท่ียว 
ท่ีดี สามารถนํามาซ่ึงผลกระทบด�านลบของประเทศได�เช�นกัน อย�างไรก็ดีจากการท่ีประเทศต�างๆมี
ความเข�าใจและความตระหนักต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ทําให�สามารถพัฒนาการ
ท�องเท่ียวท่ีนําไปสู�การแก�ไขปRญหาต�างๆได� ซ่ึงองค�การการท�องเท่ียวโลก (United Nations World 
Tourism Organization – UNWTO) และองค�กรระหว�างประเทศอ่ืนๆ ต�างยอมรับว�า การท�องเท่ียว
เป@นภาคอุตสาหกรรมสําคัญท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงและช�วยให�ประเทศบรรลุเปNาหมายทางสังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ดังนั้นแผนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวอาเซียนปW พ.ศ. 2554-2558 นี้จึงมิได�
มุ�งเน�นแต�เปNาหมายของการเพ่ิมจํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีเดินทางมาเยือนภูมิภาคอาเซียน 
หากแต�ยังมุ�งเน�นถึงการบรรลุเปNาหมายทางสังคมอ่ืนๆอีกด�วยโดยมีบทวิเคราะห�ท่ีแสดงให�เห็นถึงผลท่ี
จะเกิดขึ้นจากแนวทางการพัฒนาการท�องเที่ยวของอาเซียนท่ีมีต�อการพัฒนาในมิติอ่ืน ๆ ของ
ประชาคมอาเซียน และในการเป^ดประชาคมอาเซียนทําให�เกิดการเดินทางได�มากยิ่งข้ึนการเดินทางจะ
เพ่ิมมากข้ึนต�อไปในอนาคต (แผนยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวอาเซียน, 2557) การจัดการความปลอดภัย
ในการเดินทางจึงเป@นส�วนหนึ่งท่ีมีความเก่ียวข�องต�ออาเซียน นักท�องเท่ียวจะเดินทางเข�ามาเท่ียวมาข้ึน 
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โอกาสหรือความเสี่ยงต�อการเกดอุบัติเหตุก็จะเพิ่มขึ้น จึงต�องมีการจัดทําระบบขั้นตอนในการ
ดําเนินงานให�เป@นรูปธรรมเพ่ือจะได�นําการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวไปใช�ให�เกิด
ประโยชน�ต�อไปในการอนาคต 

 
8. ข�อมูลท่ัวไปและบริบทภูมิภาคตะวันตก (กฤษณา วิเชียรเพชร, 2556) 

 ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตกของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 53,679 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด�วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

 ท่ีตั้งและขอบเขตของภาค 
 ทิศเหนือ  มีดินแดนเหนือสุดของภาคอยู�ท่ีอําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก 
 ทิศตะวันออก  มีดินแดนติดต�อกับสุพรรณบุรี อุทัยธานี กําแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค� 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ�าวไทย ดินแดนที่อยู�ทางตะวันออกสุดของภาคคืออําเภอบ�านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันตก  มีดินแดนติดกับประเทศพม�า มีเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี
เป@นพรมแดนธรรมชาติ 
 ทิศใต�  ดินแดนท่ีอยู�ใต�สุดของภาคอยู�ท่ีอําเภอบางสะพานน�อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

 ลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก 
 ลักษณะภูมิประเทศส�วนใหญ�เป@นภูเขาสลับกับหุบเขาท่ีค�อนข�างชันและแคบกว�าหุบเขา
ของภาคเหนือ เนื่องจากการกัดเซาะของแม�น้ําลําธาร มีภูมิประเทศคล�ายภาคเหนือ แบ�งได�ดังนี้
(กฤษณา วิเชียรเพชร, 2556) 

1. เขตเทือกเขา ได�แก� เทือกเขาถนนธงชัย เป@นแนวแบ�งเขตระหว�างไทยกับพม�า จาก
จังหวัดแม�ฮ�องสอนถึงตาก เทือกเขาตะนาวศรี เป@นแนวแบ�งเขตไทยกับพม�า มีช�องทางติดต�อท่ีด�าน
สิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ� และด�านบ�องต้ี จังหวัดกําญจนบุรี เทือกเขาหินปูน อยู�ระหว�างแม�น้ํา
แควใหญ�และแม�น้ําแควน�อย ส�วนใหญ�เป@นภูเขาหินปูน มีถ�าหินงอกหินย�อย 

2. เขตท่ีราบ อยู�ระหว�างเขตเทือกเขากับท่ีราบต�าภาคกลางจนถึงอ�าวไทย เป@นท่ีราบลุ�ม
แม�น้ํา ได�แก� ท่ีราบลุ�มแม�น้ําป^ง แม�น้ําแม�กลอง ที่ราบแม�น้ําเพชรบุรี และที่ราบชายฝR�งทะเลท่ีเป@น
หาดทรายสวยงาม เช�น หาดชะอํา หาดหังหินและอ�าวมะนาว 

 ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันตก 
 ภาคตะวันตกมีอากาศแบบทุ�งหญ�าสะวันนา คือ มีอากาศร�อนชื้นสลับกับฤดูแล�ง มีฝนตก
น�อยกว�าภาคอ่ืน เนื่องจากมีภูเขาสูงก้ันจึงเป@นพ้ืนท่ีอับฝน และอุณหภูมิในฤดูร�อนจะร�อนจัด ถ�าฤดู
หนาวจะหนาวจัด กลางวันอุณหภูมิสูงและกลางคืนอุณหภูมิจะต�ามาก ทําให�เกิดความแตกต�างกันมาก
เนื่องจากอยู�ในหุบเขา จังหวัดท่ีมีฝนตกน�อยท่ีสุดคือ จังหวัดตาก และจังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
 8.1 ข�อมูลและบริบทของจังหวัดกาญจนบุรี 

  ข�อมูลท่ัวไป (สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2557) 
  กาญจนบุรีเป@นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางท่ีมีผู�คนนิยมเดินทางไปท�องเท่ียว เต็มไปด�วย
เรื่องราวในอดีตท่ีน�าสนใจ เป@นแหล�งอารยธรรมเก�าแก�ยุคก�อนประวัติศาสตร� เป@นสถานท่ีต้ังของ
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สะพานข�ามแม�น้ําแควซ่ึงเป@นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร� ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
และมีชื่อเสียงโด�งดังไปท่ัวโลก นอกจากนี้ยังมีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ�ไม�ว�าจะเป@น
ป`าเขาลาเนาไพร ถ�าหรือน้ําตก  (สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2557) กาญจนบุรีอยู�ห�างจากกรุงเทพฯ 
129 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส�วนใหญ�เป@นป`ามีท้ังป`าโปร�งและ
ป`าดงดิบ มีแม�น้ําสําคัญสองสายคือ แม�น้ําแควใหญ�และแม�น้ําแควน�อยซ่ึงไหลมาบรรจบรวมกันเป@น
แม�น้ําแม�กลอง ที่บริเวณอําเภอเมืองกาญจนบุรี การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี เป@นจังหวัดที่เป@น
ศูนย�กลางการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� แหล�งผลิตสินค�าเกษตรและอุตสาหกรรม ส�งเสริมและพัฒนาการ
ค�าผ�านแดน จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีพันธกิจท่ีสําคัญดังนี้ 1) ส�งเสริมการเป@นศูนย�กลางการท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ� 2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค�าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย        
3) ส�งเสริมและพัฒนาการค�าผ�านแดน 
  ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัดกาญจนบุรี เป@นจังหวัดท่ีต้ังอยู�ทางด�านตะวันตกของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีทาง
ฝR�งตะวันตกติดต�อกับชายแดนพม�าตลอดแนวโดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป@นเส�นแบ�งเขต อยู�ในเขตความ
รับผิดชอบของจังหวัดประมาณ 400 กิโลเมตร (กฤษณา วิเชียรเพชร, 2556) 
  อาณาเขตติดต�อ 
  ทิศเหนือ   ติดต�อจังหวัดตากและจังหวัดอุทัยธานี 
  ทิศใต�   ติดต�อจังหวัดราชบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต�อจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันตก ติดต�อประเทศพม�า (สหภาพเมียนมาร�) 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด�วยเทือกเขากลุ�มเขา หุบเขา และท่ีราบลุ�ม
สําหรับรองรับน�าไหลลงสู�ท่ีตํ่า พ้ืนท่ีด�านเหนือและตะวันตกของจังหวัด เป@นกลุ�มของเทือกเขาและ
ภูเขา รวมท้ังป`าไม�รกทึบ ลักษณะภูมิประเทศค�อย ๆ ลาดมาทางด�านใต� ด�านตะวันตกและตะวันออก 
  ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดกาญจนบุรีอยู�ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร�อน เฉพาะฤดูอากาศแห�งแล�ง ใน
ฤดูหนาว มีความชื้นในฤดูฝนลักษณะอากาศของจังหวัดกําญจนบุรี แบ�งออกเป@น 3 ฤดู 

1. ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต�กลางเดือนกุมภาพันธ�ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร�อนจัดในเดือน
เมษายนเคยมีบันทึกไว�ว�า อุณหภูมิในเดือนเมษายน อากาศเคยร�อนข้ึนถึง 43.5 องศาเซลเซียส 

2. ฤดูฝน เริ่มต้ังแต�กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกํายน เพราะได�รับอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต�ฝนจะตกชุกในเดือนกันยายน- ตุลาคม ท่ีต้ังของจังหวัดกําญจนบุรี ได�รับ
อิทธิพลมรสุมจากทะเลจีนใต�และทะเลอันดามัน เข่ือนศรีนครินทร�และเข่ือนวชิราลงกรณ� จึงสามารถ
รับน้ําได�พอเพียงตามกําหนดทุกปWต้ังแต�สร�างเข่ือนมา เข่ือนท้ังสองได�ช�วยส�งน้ําไปใช�ชาวกรุงเทพฯ ใช�
บริโภค เม่ือเข่ือนเจ�าพระยามีสิ่งบอกเหตุว�าจะขาดน้ําในปW พ.ศ. 2537 ในปRจจุบันทางราชการได�วางท�อ
จากเข่ือนแม�กลองไปสู�พระนคร เพ่ือปNองกันวิกฤติเรื่องน้ํา 

3. ฤดูหนาว อากาศหนาวเริ่มแผ�ลงมาจากทางเหนือของประเทศไทย ทําให�จังหวัด
กาญจนบุรีมีอากาศหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ� อย�างไรก็ตามความหนาวไม�มากและ
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ไม�ยาวนานยกเว�นผืนป`าทางเหนือของอําเภอศรีสวัสด์ิ อําเภอสังขละบุรี มีอากาศหนาวเหมือนทาง
เชียงใหม�และเชียงราย 

  การเดินทาง 
  ทางรถยนต� ไปตามถนนเพชรเกษมหรือไปตามถนนบรมราชชนนี ผ�านนครชัยศรี 
นครปฐม บ�านโป`ง ท�ามะกํา ท�าม�วง ถึงจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช�เวลา
ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หรือใช�ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สอบถามเพ่ิมเติม โทร. 1543 
  รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส�งสายใต� รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง 
(วิ่งสายใหม�เส�นถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี) ออกทุก 20 นาที ต้ังแต�เวลา 05.00-22.30 น. รถปรับ
อากาศชั้นสองออกทุก 20 นาที มีบริการ 2 เส�นทาง คือ เส�นทางสายเก�า (ถนนเพชรเกษม-อ�อมใหญ�-
นครชัยศรี) และเส�นทางสายใหม� (ถนนบรมราชชนนี-นครชัยศรี) ต้ังแต�เวลา 05.10-21.00 น. ใช�เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีกาญจนบุรีทัวร� โทร. 02-435-5012 
หรือท่ีเว็บไซต� http://www.transport.co.th/ 
  รถไฟ ออกจากสถานีรถไฟบางกอกน�อย วันละ 2 เท่ียว เวลา 07.40 น. และ 13.50 น. 
แวะจอดท่ีสถานีกาญจนบุรี สะพานข�ามแม�น้ําาแคว ท�ากิเลน สถานีน�าตก ใช�เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
ครึ่ง สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ีสถานีรถไฟบางกอกน�อย โทร. 02-411-3102 วันเสาร�-อาทิตย� 
และวันหยุดราชการ มีรถไฟเท่ียวพิเศษ นาเท่ียวไปกลับภายในวันเดียว รายละเอียดสอบถามเพ่ิมเติม
ได�ท่ีการรถไฟแห�งประเทศไทย โทร. 02-223-7010, 02-223-7020 และ 1690 หรือท่ีเว็บไซต� 
http://www.railway.co.th 
  การเดินทางภายในจังหวัด สถานีขนส�งกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต มีบริการรถโดยสาร
ภายในจังหวัดท่ีค�อนข�างสะดวก มีรถโดยสารไปยังอําเภอต�างๆ เช�น อําเภอบ�อพลอย อําเภอหนองปรือ 
อําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี หรือเดินทางไปยังสถานท่ีท�องเท่ียวต�างๆ เช�น น้ําตกเอราวัณ 
น้ําตกเขาพัง น้ําตกไทรโยคใหญ� รายละเอียดสอบถามสถานีขนส�งกาญจนบุรี โทร. 034-511-182 
  ระยะทางไปจังหวัดใกล�เคียงจากสถานีขนส�งกาญจนบุรี มีบริการรถโดยสารไปยัง
จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม 
  สถิติการท�องเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี  
  จังหวัดกาญจนบุรีมีความพร�อมในการรองรับนักท�องเท่ียวพํานักยาวพอสมควร คล�าย
จังหวัดสุโขทัย แต�มีปRญหาเรื่องอากาศร�อนและแห�งแล�งในตอนกลางวันเกือบท้ังปW และร�อนจัดในฤดู
ร�อน ซ่ึงนักท�องเท่ียวบางส�วนจะรับสภาพอากาศร�อนระดับนั้นไม�ได� จุดเด�นของกาญจนบุรีก็คือ ความ
เป@นธรรมชาติและมีสะพานข�ามแม�น้ําแควเป@นสถานท่ีประวัติศาสตร�สงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงเป@นท่ีรู�จัก
อย�างแพร�หลายการเดินทางท�องเท่ียวในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี ในปW 2556 มีการเติบโตอย�าง
ต�อเนื่อง ภาครัฐได�ประชาสัมพันธ�สร�างการรับรู�ในเรื่องข�อมูลท่ีเป@นจริงในพ้ืนท่ีและได�จัดกิจกรรมต�างๆ 
เพ่ือรณรงค�และกระตุ�นให�เกิดการเดินทางขึ้นเป@นระยะๆ อาทิ จังหวัดกาญจนบุรีร�วมกับชมรม
ผู�ประกอบการร�านอาหารและพลอยในพ้ืนท่ีจัดเทศกาล “อาหารอร�อยพลอยดีเมืองกาญจน�” จัดงาน
รําลึก 60 ปW การยุติสงคราม มหาเอเชียบูรพา “บันทึกอดีต สู�สันติภาพบนเส�นทางรถไฟสายมรณะ” 
งานสัปดาห�สะพานข�ามแม�น้ําแคว เป@นต�น จากกิจกรรมต�าง ๆ มีส�วนท่ีทําให�มีจํานวนนักท�องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนตามภาพรวมของประเทศ 
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  การเดินทางแต�ละครั้งนักท�องเท่ียวจะมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยประมาณ 1.94 วัน มี
อัตราการเข�าพักลดลงจากปWท่ีผ�านมาเล็กน�อย พบว�า ส�วนใหญ�นักท�องเท่ียวจะพักบังกะโล/รีสอร�ท 
รองลงมาเป@นพักบ�านญาติ/เพื่อนตามลําดับ ในการเข�าพักแต�ละครั้งนั้นส�วนใหญ�ที่พักในอุทยาน
แห�งชาติของจังหวัดกาญจนบุรีจะเป@นนักท�องเท่ียวชาวไทย มีการใช�จ�ายของนักท�องเท่ียวเฉลี่ยต�อคน
ต�อวันประมาณ 1,329.01 บาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 16.50 มีรายได�ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียว จํานวน 
10,736.11 ล�านบาท ส�วนนักทัศนาจรมีค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อคนต�อวันประมาณ 1,006.57 บาท ลดลง
ร�อยละ 3.79 มีรายได�หมุนเวียนในจํานวน 3,071.93 ล�านบาท เม่ือรวมรายได�ท้ังหมดท่ีเกิดจากการ
ท�องเท่ียวภายในประเทศโดยรวมท้ังสิ้น 11,910.25 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 30.87 ดังนั้นผู�เยี่ยม
เยือนมีค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อคนต�อวันประมาณ 1,271.67 บาท ลดลงร�อยละ 7.55 ส�วนใหญ�ค�าใช�จ�ายท่ี
ลดลงจะมาจากหมวดค�าที่พัก ค�าอาหารและเครื่องดื่ม และค�าใช�จ�ายเพื่อความบันเทิงตามลําดับ
(สํานักงานสถิติแห�งชาติ, 2557) 
  สําหรับสถานการณ�การพักแรม พบว�า มีสถานท่ีพักท้ังสิ้น 254 แห�ง เพ่ิมข้ึนร�อยละ 
11.40 โดยเฉพาะท่ีพักนอกเมือง และมีจํานวนห�องพักท้ังสิ้น 8,766 ห�อง เพ่ิมข้ึนร�อยละ 5.79 โดยมี
อัตราการเข�าพักเฉลี่ยร�อยล�ะ 36.69 มีอัตราลดลงเล็กน�อยเพียงร�อยละ 1.35 และนักท�องเท่ียวมี
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในสถานการณ�พักแรมเพ่ิมข้ึนเล็กน�อย คือ 2.27 วัน สําหรับชาวต�างชาติท่ีเข�า
พักแรมสามารถแยกเป@นรายสัญชาติ ได�แก� อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ `น เนเธอร�แลนด� ออสเตรเลีย 
ตามลําดับ (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2557) 

 8.2 ข�อมูลและบริบทของจังหวัดราชบุรี (สํานักงานจังหวัดราชบุรี, 2557) 
  ข�อมูลท่ัวไป 

  จังหวัดราชบุรี เป@นจังหวัดใหญ�จังหวัดหนึ่งในภาคกลางด�านตะวันตก มีประวัติศาสตร�
ความเป@นมาอันยาวนาน มีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มี
ประชากรท่ีมีคุณภาพมีผลิตภัณฑ�มวลรวมของจังหวัด (GPP) สูงเป@นอันดับท่ี 14 ของประเทศ และมี
สถานท่ีท�องเท่ียวมากมายท้ังด�านประวัติศาสตร� วัฒนธรรม และธรรมชาติอันสวยงาม ราชบุรีจึงเป@น
จังหวัดท่ีน�าสนใจจังหวัดหนึ่ง  

  ท่ีตั้งและขนาด 
  จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู�ในภาคกลาง ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย อยู�ห�างจาก
กรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลขท่ี 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 5,196,462 
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,247,789 ไร� (กฤษณา วิเชียรเพชร, 2556) 

  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ   ติดต�อกับจังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศใต�   ติดต�อกับจังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดต�อกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร 
  ทิศตะวันตก  ติดต�อกับประเทศพม�า มีแนวชายแดน ยาวประมาณ 73 กม. 
  สภาพภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนท่ีแบ�งได� 3 ลักษณะ คือ 
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  พ้ืนท่ีราบสูง ได�แก� บริเวณชายแดนท่ีติดต�อกับประเทศพม�า มีเทือกเขาตะนาวศรีและ
ภูเขาน�อยใหญ�สลับซับซ�อนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสวนผึ้ง จอมบึง ปากท�อ และก่ิงอําเภอบ�านคา 
  พ้ืนท่ีราบลุ�ม ได�แก�บริเวณพ้ืนท่ีราบลุ�มแม�น้ําแม�กลอง มีความอุดมสมบูรณ�เหมาะสม
กับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองราชบุรี โพธาราม และบ�านโป`ง 
  พ้ืนท่ีราบตํ่า ได�แก�บริเวณตอนปลายของแม�น้ําแม�กลอง คลองดําเนินสะดวก และ
แม�น้ําอ�อม ด�านจังหวัดสมุทรสงคราม ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอบางแพ วัดเพลง และดําเนินสะดวก ซ่ึงมี     
คูคลองเชื่อมโยงถึงกันกว�า 200 สาย 
  สภาพภูมิอากาศ 
  จังหวัดราชบุรี ต้ังอยู�ในเขตท่ีได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต� แต�เนื่องจาก
มีเทือกเขาตะนาวศรีก้ันอยู� จึงทําให�ได�รับลมมรสุมจากอินเดียไม�เต็มท่ี โดยเฉพาะอําเภอติดต�อกับ
เทือกเขาตะนาวศรี ได�แก� อําเภอสวนผึ้ง จอมบึง ปากท�อ และก่ิงอําเภอบ�านคา ทําให�มีปริมาณฝนตก
น�อย ฝนส�วนใหญ�จะถูกพัดเลยไปตกในแถบลุ�มแม�น้ําแม�กลอง แม�น้ําแควน�อยและแม�น้ําแควใหญ�ใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะม่ีปริมาณฝนตกหนักในช�วงเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม สําหรับ
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกเฉลี่ยในรอบ 5 ปW (2540-2544) มีปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุดวัดได� 1,397.4 ม.ม. ส�วน
อุณหภูมิโดยท่ัวไปของจังหวัดราชบุรีไม�ร�อน และไม�หนาวโดยในปW 2545 มีอุณหภูมิอยู�ระหว�าง 19.8-
37.2 องศาเซลเซียส 
  สถิติการท�องเท่ียวราชบุรี 
  การเดินทางท�องเท่ียวในจังหวัดราชบุรี ในปW 2556 มีอัตราเติบโตเพ่ิมข้ึนจากปWท่ีผ�านมา 
คิดเป@นร�อยละ 0.61 โดยผู�เยี่ยมเยือนชาวไทยเพ่ิมข้ึนร�อยละ 29.65 แต�ชาวต�างชาติมีอัตราเติบโต
เพ่ิมข้ึนร�อยละ 25.44 จะเห็นได�ว�านักท�องเท่ียวชาวไทยและชาวต�างชาติมีอัตราเพ่ิมข้ึน อัตราการ
ท�องเท่ียวของจังหวัดราชบุรีมีอัตราเพ่ิมข้ึนมีผลมาจาก มีการจัดงานเทศกาลและกิจกรรมต�างๆอย�าง
ต�อเนื่องตลอดท้ังปWในจังหวัดราชบุรี อาทิ “งานเท่ียวราชบุรี” ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีถูกจัดข้ึนมากมาย เช�น 
การจัดงานประกวดพระเครื่อง และงานประกวดผัก ผลไม� และผลิตภัณฑ�การเกษตร นอกจากนี้ช�วง
ปลายปWยังมีการจักการแข�งขันกีฬาแห�งชาติท่ีจังหวัดราชบุรี ในชื่อ “ราชบุรีเกมส�” ซ่ึงทําให�จังหวัด
ราชบุรีเป@นท่ีรู�จักท้ังชาวไทยและต�างชาติ และปRจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให�การท�องเท่ียวในจังหวัดราชบุรี
เติบโตเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะชาวต�างชาติคือ มีการประชาสัมพันธ�ท่ีดีเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงาม
และหลากหลาย อาทิ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก สวนผึ้ง น้ําตกเก�าโจน ฯลฯ 
  การเดินทาง 
  สําหรับพาหนะท่ีนิยมใช�เดินทางเข�ามาในจังหวัดราชบุรี ส�วนใหญ�จะนิยมเดินทางโดย
รถยนต�ส�วนตัว รองลงมาคือ รถโดยสารประจําทางในการเดินทางแต�ละครั้งนักท�องเท่ียวมีระยะเวลา
พํานักเฉลี่ยประมาณ 1.95 วัน จะเห็นได�ว�ามีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปWท่ีผ�านมา และจากจํานวน
นักท�องเท่ียว คืนพัก และการใช�จ�ายต�อคนแต�ละวันประมาณ 890.93 บาท มีอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 
11.02 เมื่อนามาคานวณหารายได�ที่เกิดจากการท�องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 1910.20 ล�านบาท ส�วน
นักทัศนาจรมีค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อคนต�อวันประมาณ 583.44 บาท ก�อให�เกิดรายได�หมุนเวียนในแหล�ง
ท�องเท่ียวรวมเป@นเงิน 180.23 ล�านบาท เม่ือรวมรายได�ท้ังหมดท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวภายในประเทศ
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โดยไม�นับรวมค�าใช�จ�ายในการเดินทางระหว�างจังหวัดรวมเป@นเงินท้ังสิ้น 406.30 ล�านบาท ดังนั้น
ผู�เยี่ยมเยือนมีค�าใช�จ�ายระหว�างอยู�ในจังหวัดราชบุรีประมาณ 1445.12 บาทต�อคนต�อวัน 
  สําหรับสถานการณ�ด�านการพักแรม พบว�า มีจํานวนท่ีพักท้ังสิ้น 14 แห�ง โดยไม�มี
อัตราขยายตัวเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากปWท่ีผ�านมา มีห�องพักจํานวน 613 ห�อง ลดลงร�อยละ 0.33 และ
อัตราการเข�าพักเฉลี่ย ร�อยละ 22.57 ซ่ึงมีอัตราเพ่ิมข้ึนร�อยละ 0.34 โดยนักท�องเท่ียวมีระยะเวลา 
พํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมเพ่ิมข้ึนคือ 1.95 วัน (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา,2556) 

 8.3 ข�อมูลและบริบทของจังหวัดเพชรบุรี    
  ข�อมูลท่ัวไป (สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, 2557) 
  จังหวัดเพชรบุรีเป@นเมืองด�านสําคัญระหว�างภาคกลางและภาคใต� ท้ังยังอยู�ไม�ไกลจาก
กรุงเทพฯ มีชื่อเสียงในฐานะเป@นแหล�งผลิตน้ําตาลโตนด เน่ืองจากมีต�นตาลหนาแน�น และยังมีแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง หลากหลายรูปแบบ ท้ังวัด วัง แหล�งศิลปะ งานช�าง อาหาร และขนมหวาน 
ภูเขา ตลอดจนชายทะเลท่ีมีชื่อเสียง ดังคาขวัญจังหวัดเพชรบุรีว�า “เขาวังคู�บ�าน ขนมหวานเมืองพระ 
เลิศล�าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” (สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี, 2557) 
  ขนาด ท่ีตั้งและอาณาเขต 
  จังหวัดเพชรบุรีมีเนื้อท่ีประมาณ 6,225,138 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,890,711 
ไร� จัดเป@นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ�เป@นอันดับท่ี 36 ของประเทศไทย โดยมีส�วนที่กว�างที่สุดในแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก เป@นระยะทาง 103 กิโลเมตร และส�วนที่ยาวที่สุดในแนวทิศเหนือ-ใต� เป@น
ระยะทาง 80 กิโลเมตร ตั้งอยู�ทางตอนใต�ของภาคกลาง มีอาณาเขตติดต�อจังหวัดใกล�เคียงและ
ประเทศเพ่ือนบ�าน ดังนี้ (กฤษณา วิเชียรเพชร, 2556) 
  ทิศเหนือ   ติดกับอําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรีและอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 
  ทิศใต�   ติดกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
  ทิศตะวันออก  ติดกับอ�าวไทย 
  ทิศตะวันตก  ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห�งสหภาพเมียนมาร� (พม�า) 
  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ทางด�านทิศตะวันตกในเขตอําเภอแก�งกระจานและอําเภอหนองหญ�าปล�อง มีลักษณะ
เป@นท่ีราบสูงและภูเขาสูงชัน แล�วค�อย ๆ ลาดตํ่ามาทางทิศตะวันออกเกิดเป@นสันปRนน้ํา แบ�งน้ําส�วนหนึ่งให�
ไหลลงสู�ประเทศพม�าและอีกส�วนหนึ่งไหลมาทางทิศตะวันออกเป@นต�นน้ําของแม�น้ําเพชรบุรีและแม�น้ํา
ปราณบุรี สภาพเช�นนี้ ทําให�ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรีอุดมสมบูรณ�ไปด�วยทรัพยากรธรรมชาติ
ป`าไม� และแร�ธาตุ แต�มีประชากรอาศัยอยู�น�อยเนื่องจากเป@นแดนกันดาร จะมีเพียงชาวกะเหรี่ยงและ
ชาวกะหร�างท่ีอพยพข�ามแดนมาจากพม�าเข�ามาอาศัยเท�านั้น 
  ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดเพชรบุรีอยู�ติดกับอ�าวไทยจึงได�รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�ในฤดูฝน 
และอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช�วงฤดูหนาว จึงทําให�มีอากาศหนาวเย็นในช�วงเวลา 
ดังกล�าว สําหรับช�วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการท�องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ช�วงเดือนธันวาคม-เมษายน แบ�ง
ฤดูกาลออกเป@น 3 ฤดูดังนี้ 
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  ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต�กลางเดือนกุมภาพันธ�-กลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต�กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต�กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ� 
  จังหวัดเพชรบุรีมีทุนด�านต�างๆ ท่ีถือเป@นศักยภาพเพ่ือการพัฒนา ดังต�อไปนี้ 1) ด�าน
ทุนทางกายภาพ มีภูมิประเทศท่ีเอ้ืออํานวย เนื่องจากอยู�ใกล�กับกรุงเทพ เป@นด�านทางผ�านลงภาคใต� 
การคมนาคมสะดวก มีสภาพภูมิอากาศดี มีแหล�งท�องเท่ียวมากมาย เป@นเมืองสามวัง สามทะเล 
สามรส มีภูเขา น้ําตก วัด หาดชะอํา ป~กเตียน ทะเลหมอก เขาพะเนินทุ�ง แก�งกระจาน มีตาลโตนด
มากท่ีสุดในประเทศไทย มีโครงการปลูกตาลโตนดล�านต�น มีสินค�าเกษตรท่ีมีชื่อเสียง ได�แก� กล�วยหอมทอง 
ชมพู�เพชร มะนาว และเกลือทะเล เป@นต�น อีกทั้งมีการส�งเสริมการเกษตรที่เป@นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
2) ด�านทุนวัฒนธรรม เนื่องจากเพชรบุรีเป@นเมือง สามวัง มีการสร�างวัง 3 แห�ง รวมท้ังมีวัดเก�าอีก
มากมาย และสถาปRตยกรรมท่ีมีจิตรกรรม ประติมากรรม และลายรดน้ําท่ีสวยงาม มีอาหาร ขนมหม�อแกง 
และขนมหวานท่ีมีชื่อเสียง ข�าวแช� เพชรบุรี ข�าวเกรียบเมืองเพชรท่ีทาจากตาลโตนด น้ําตาลโตนดป~ก 
ท่ีมีชื่อเสียง การใช�น้ําตาลโตนดผสมในงานปูนปRkน และยังมีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีหลากหลาย มีภาษา
พ้ืนบ�านท่ีเป@นเอกลักษณ�คือภาษาเพชร มีการเล�นละครชาตรีเพชรบุรี หนังตะลุงเพชรบุรีท่ีวัดพลับพลา
ชัยซ่ึงแตกต�างจากของภาคใต� งานประเพณีกินข�าวห�อ และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ� 
นอกเหนือจากชนพ้ืนถ่ินแล�วยังมีชาวไทยทรงดําหรือลาวโซ�ง และไทยเวียง   ซ่ึงมีเอกลักษณ�เป@นของ
ตัวเองท้ังด�านภาษาและการแต�งกาย มีวัดที่เก�าแก�และสําคัญ มีศิลปกรรมมากมายในแหล�งต�างๆ   
3) ด�านทุนความรู�หรือภูมิปRญญา ภูมิปRญญาของช�างสิบหมู� และช�างแขนงอ่ืนๆ ดังได�กล�าวมาข�างต�น มี
การถ�ายทอดจากรุ�นสู�รุ�น โดยผู�ทรงภูมิปRญญาหรือปราชญ�ชาวบ�านจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีกลุ�ม
วรรณศิลป� กลุ�มช�างภาพถ�ายต�นตาลโตนด กลุ�มเรียงกลอน กลุ�มทาหนังสือศิลปะแม�น้ําเพชร มีการ
ถ�ายทอดความรู�ทักษะทางศิลปะให�กับเยาวชน เช�น ศิลปะไม�ตาล ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ�หลายแห�งเป@น
ท่ีรวบรวมองค�ความรู�ดั้งเดิมของเมืองเพชร 4) ด�านการบริหารจัดการ จังหวัดเพชรบุรีมีระบบการ
บริหารจัดการและการวางแผนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนค�อนข�างชัดเจน โดยมีจุดมุ�งหมายในการพัฒนา
เมืองสู�การเป@นเมืองสร�างสรรค� โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและกลไกการขับเคลื่อนโดย
เครือข�ายภาคส�วนต�างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีผู�นําและผู�รู�ที่มีทักษะประสบการณ�มาเป@นพลัง
ในการถ�ายทอดองค�ความรู�และร�วมขับเคลื่อน (นรินทร� สังข�รักษา, สมบูรณ� ยืนยงสุวรรณ และสมชาย 
ลักขณานุรักษ�, 2557) 
  สภาพทางกายภาพ วัฒนธรรม และภูมิปRญญาท�องถิ่นที่หลากหลายของจังหวัด
เพชรบุรีดังกล�าว ก�อให�เกิดแหล�งเรียนรู�จํานวนมากและมีหลายประเภท ท้ังท่ีเป@นสถานท่ีท�องเท่ียว
ตามธรรมชาติ เช�น ภูเขา ทะเล หรือเป@นสถานท่ีท่ีมนุษย�สร�างข้ึน เช�น พิพิธภัณฑ�ท�องถ่ิน วัด สถาน
ประกอบการ หรือแม�แต�เป@นผู�ทรงภูมิปRญญาหรือปราชญ�ชาวบ�านท่ีสืบสานภูมิปRญญาอยู�ท่ีบ�าน เป@นต�น 
อีกท้ังมีการบริหารจัดการโดยองค�กรหรือกลุ�มบุคคลท่ีแตกต�างกันไป อาทิ พิพิธภัณฑ�ท�องถ่ินท่ีบริหาร
จัดการโดยวัด ชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สถานศึกษา หรือเอกชน ตัวอย�างเช�น พิพิธภัณฑ�
วิถีชาวนาวัดชะอําคีรี พิพิธภัณฑ�ใต�แม�น้ําเพชรบุรี พิพิธภัณฑ�พ้ืนบ�านโรงเรียนวัดถ�ารงค� ศูนย�วัฒนธรรม
ไทยทรงดําเขาย�อย เป@นต�น 
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  จังหวัดเพชรบุรีมีแหล�งเรียนรู�ชุมชนท่ีสําคัญ มีโครงการพระราชดําริถึง 22 โครงการ
สามารถพัฒนาเป@นแหล�งเรียนรู� มีสภาพทางธรรมชาติและภูมิประเทศอันสวยงามหลากหลายท้ังภูเขา 
ป`าทึบ ที่ราบ ลุ�มแม�น้ํา ตลอดจนชายฝR�งทะเลด�านอ�าวไทย จึงส�งผลให�จังหวัดเพชรบุรีมีสถานท่ี
ท�องเท่ียวมากมายและสมบูรณ�กว�าจังหวัดอ่ืนไม�ว�าจะเป@นชายหาด ทะเลอันสวยงาม น้ําตก ถ�า ป`า เขาท่ี
ยังคงธรรมชาติอันงดงาม ตลอดจนทะเลสาบน้ําจืด ขนาดใหญ�ท่ีอยู�ท�ามกลางธรรมชาติของแมกไม� 
นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรียังมีแหล�งศึกษางานด�านศิลปวัฒนธรรมประเพณีอีกจํานวนมากด�วย เทียบกับ
ช�วงปW 2556 ของจํานวนนักท�องเท่ียวแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญ ได�แก� อุทยานแห�งชาติ แก�งกระจาน มี
นักท�องเท่ียว ลดลงร�อยละ 8.84 พระราชนิเวศน�มฤคทายวัน ลดลงร�อยละ 3.73 และพิพิธภัณฑ�สถานแห�งชาติ
พระนครคีรี ลดลงร�อยละ 9.69 สรุปได�ว�าการท�องเที่ยวของจังหวัด ปW พ.ศ. 2554 (มกราคม – 
มิถุนายน 2554) มีจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีจัดเก็บได�จากสถานพักแรมจํานวน 886,363 คน ชาวไทย 
737,754 คน ชาวต�างชาติ 148,609 คน เพ่ิมข้ึนจากช�วงปWท่ีแล�วร�อยละ 4.74 (มกราคม – มิถุนายน 
2553) อัตราเข�าพักเฉลี่ย 54.73 เพ่ิมข้ึนจากช�วงปWท่ีแล�วร�อยละ 62.12 จํานวนวันพักเฉลี่ย 1.86 
  นอกจากนี้ สถานท่ีท�องเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรีสามารถจําแนกได�เป@น 3 ลักษณะ คือ        
1) สถานท่ีท�องเท่ียวทางธรรมชาติ 2) สถานที่ท�องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 3) สถานที่ท�องเที่ยว
ทางด�านโบราณคดีและประวัติศาสตร� ความโดดเด�นด�านการทองเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรี เป@นเมือง  
3 วัง ประกอบด�วย พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน� และ พระราชนิเวศมฤคทายวัน เป@นเมือง 3 ทะเล 
ประกอบด�วย ทะเลเม็ดทราย ทะเลโคลน และทะเลหมอก เป@นเมือง 3 รส ประกอบด�วย รสหวาน 
รสเค็ม และ รสเปรี้ยว ในขณะท่ีพิพิธภัณฑ�มีถึง 20 แห�ง ได�แก� 1) พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติพระนครคีรี 
ต้ังอยู�บนพระนครคีรี 2) พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติรามราชนิเวศน� ต้ังอยู�บริเวณภายในมณฑลทหารบก
ท่ี15 แหล�งเรียนรู�ทางด�านวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ�พ้ืนบ�าน 1) ศูนย�การเรียนรู�วัฒนธรรม สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 2) ศูนย�การเรียนรู�วัฒนธรรมอําเภอบ�านลาด โรงเรียนบ�านลาดวิทยา 
อําเภอบ�านลาด 3) พิพิธภัณฑ�วัดมหาธาตุวรวิหาร อําเภอเมืองเพชรบุรี 4) พิพิธภัณฑ�วัดเพชรพลี 
อําเภอเมืองเพชรบุรี 5) พิพิธภัณฑ�วัดเกาะ อําเภอเมืองเพชรบุรี 6) เรือนกฤษณา บริเวณจวน
ผู�ว�าราชการจังหวัดเพชรบุรี อําเภอเมืองเพชรบุรี 7) พิพิธภัณฑ�กัลยาณวุฒิกร วัดเขากระจิว อําเภอท�ายาง 
8) พิพิธภัณฑ�ไทยพวน วัดมาบปลาเค�า อําเภอท�ายาง 9) พิพิธภัณฑ�ไทยทรงดํา โรงเรียนเขาย�อยวิทยา 
อําเภอเขาย�อย 10) พิพิธภัณฑ�ปานถนอม อําเภอเขาย�อย 11) ศูนย�อนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน 
บ�านสามเรือน อําเภอหนองหญ�าปล�อง 12) แหล�งเรียนรู�ภูมิปRญญาท�องถ่ิน โรงเรียนหนองหญ�าปล�องวิทยา 
13) ศูนย�วัฒนธรรมไทยทรงดํา บ�านหนองจิก อําเภอเขาย�อย 14) พิพิธภัณฑ�หนังใหญ� วัดพลับพลาชัย 
อําเภอเมืองเพชรบุรี 15) ศูนย�การเรียนรู�วัดม�วงงาม อําเภอบ�านลาด 16) ศูนย�วัฒนธรรมไทยทรงดํา
เทศบาลเขาย�อย บ�านวัง อําเภอเขาย�อย 17) ศูนย�วัฒนธรรมวัดนาพรม อําเภอเมืองเพชรบุรี 18) ศูนย�
เรียนรู�วัดช�องม�วง อําเภอบ�านลาด 
  สถิติการท�องเท่ียวในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
  สถานการณ�การเดินทางท�องเท่ียวของชะอําอยู�ในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนในปW 2556 จากปWท่ี
ผ�านมา ท้ังนี้เนื่องจากชะอําจัดเป@นแหล�งท�องเท่ียวทางทะเลท่ีมีความสวยงามและเดินทางไม�ไกลจาก
กรุงเทพฯ มีความสะดวกสบายในสถานท่ีพัก อีกท้ังยังได�รับการส�งเสริมจากหน�วยงานรัฐและเอกชน
จัดให�มีกิจกรรม เพ่ือส�งเสริมการท�องเที่ยว อาทิเช�น การจัดการประกวดนางสาวไทย การประชุม
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ประจําปWของสมาคมการบินโลก ทําให�กระแสการเดินทางท�องเท่ียวของชะอําเติบโตข้ึนร�อยละ 2.32 
และหากแยกพิจารณาชาวไทยและชาวต�างประเทศ พบว�า ตลาดหลักยังคงเป@นผู�เยี่ยมเยือนชาวไทยท่ี
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนร�อยละ 1.91 ซ่ึงส�วนใหญ�จะเดินทางมาในลักษณะการประชุม สัมมนา และพักผ�อน
ในช�วงวันหยุดสุดสัปดาห� วันหยุดติดต�อกัน ส�วนผู�เยี่ยมเยือนชาวต�างชาติเพ่ิมข้ึนเช�นกัน คิดเป@นร�อยละ 
116.00 
  สําหรับพาหนะท่ีผู�เยี่ยมเยือนนิยมใช�เดินทางท�องเท่ียวท่ีชะอํา พบว�า รถส�วนตัวยังคง
เป@นพาหนะท่ีนิยมใช�มากท่ีสุด รองลงมาคือ รถโดยสารประจําทาง และรถไฟ ตามลาดับ 
  การเดินทางแต�ละครั้งนักท�องเท่ียวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยประมาณ 2.07 วัน เพ่ิมข้ึน
จากปWท่ีผ�านมา และจากจํานวนนักท�องเท่ียวและการใช�จ�ายแต�ละวันประมาณ 1765.45 บาท เม่ือ
นํามาคํานวณหารายได�ที่เกิดจากการท�องเที่ยวเท�ากับ 5,830.37 ล�านบาท ส�วนนักทัศนาจรมี
ค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อคนต�อวันประมาณ 1,038.23 บาท ก�อให�เกิดรายได�หมุนเวียนในแหล�งท�องเท่ียวรวม
เป@นเงิน 13,561.38 ล�านบาท เมื่อรวมรายได�ทั้งหมดที่เกิดจากการท�องเท่ียวภายในชะอําเท�ากับ 
16,299 ล�านบาท โดยผู�เยี่ยมเยือนมีค�าใช�จ�ายต�อคนต�อวันประมาณ 1,038.23 บาท 
  ส�วนสถานการณ�ด�านการพักแรม พบว�า มีจํานวนห�องพัก 4,514 ห�องเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
คิดเป@นร�อยละ 9.32 ทําให�มีอัตราการเข�าพักเฉลี่ย 45.68 ลดลงร�อยละ 3.66 และมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยใน
สถานพักแรม 2.78 ลดลงเล็กน�อยเม่ือเทียบกับปWท่ีผ�านมา (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2556) 

 8.4 ข�อมูลและบริบทของจังหวัดประจวบคีรีขันธ`  
  ข�อมูลท่ัวไป (สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ�, 2557) 
  เมืองประจวบคีรีขันธ� ต้ังอยู�ประมาณกึ่งกลางของจังหวัดเป@นส�วนที่คอดก่ิวแคบสุด
ของประเทศไทย ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร จากเขตแดนไทยถึงชายฝR�งทะเลท่ีสถานีรถไฟวังด�วน 
หมู�ท่ี 9 ตําบล ห�วยทราย และมีเส�นทางข�ามคาบสมุทรผ�านช�องสิงขร จากเมืองคลองวาฬชายฝR�งทะเล 
ผ�านเมืองตะนาวศรีไปยังเมืองท�ามะริดบนฝR�งทะเลอันดามัน นับเป@นเส�นทางคมนาคมข�ามคาบสมุทรท่ี
มีความสําคัญท้ังในด�านการค�า และยุทธศาสตร� ดังปรากฏหลักฐานบอกเล�าเร่ืองราวดินแดนตะนาวศรี 
ท่ีมีความสําคัญต�อประวัติศาสตร�ชาติไทยอย�างต�อเนื่องยาวนานนับแต�ยุคสมัย “สุวรรณภูมิ” จนถึง
สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร� ส�งผลถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ�เป@นประตูสู�ภาคใต� และ “เส�นทาง
ข�ามคาบสมุทรสู�ทะเลอันดามัน” สภาพพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ� เป@นจังหวัดชายแดนติดต�อกับ
ประเทศพม�าทางด�านทิศตะวันตก มีพ้ืนท่ีเป@นแนวยาวขนาบด�วยทิวเขาตะนาวศรี ยาวประมาณ 286 
กิโลเมตร และทางด�านทิศตะวันออก เป@นแนวชายฝR�งทะเลอ�าวไทย ยาวประมาณ 251 กิโลเมตร มี
ยอดเขาสูงสุด 1,253 เมตร จากระดับน้ําทะเล 
  อาณาเขตติดต�อ 
  ทิศเหนือ   ติดเขตอําเภอชะอํา อําเภอท�ายาง และอําเภอแก�งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี 
  ทิศใต�   ติดเขตอําเภอปะทิว และอําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร 
  ทิศตะวันออก  ติดอ�าวไทย 
  ทิศตะวันตก  ติดสาธารณรัฐสังคมนิยมแห�งสหภาพเมียนมาร� 
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  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ฤดูร�อน ต้ังแต�เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต� ซ่ึงจะพัดเอาความชื้นในทะเลจีนใต�เข�าหาพ้ืนดิน ทําให�อากาศร�อนชื้น อบอ�าว และก�อให�เกิด
ฝนฟNาคะนองได�ในบางวัน อากาศจะร�อนสุดในเดือนเมษายน 
  ฤดูฝน ต้ังแต�เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกํายน ได�รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต� ความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมา ฝนตกสูงสุดในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ใน
ระหว�าง 2 เดือนนี้ มีโอกาสจะเกิดได�ต้ังแต�ปW 2499 เป@นต�นมา มีพายุพัดผ�านจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
รวมท้ังสิ้น 16 ลูก 
  ฤดูหนาว ต้ังแต�เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ� ได�รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดพาอากาศแห�งและมวลอากาศเย็น มีอากาศหนาวสุดในเดือนมกราคม 
  ด�านการคมนาคม 
  การคมนาคมทางบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีสภาพพ้ืนท่ียาวลงไปเชื่อมระหว�างภาค
กลางกับภาคใต� โดยมีถนนเพชรเกษมเป@นเส�นทางการคมนาคมสายหลัก ทําให�การติดต�อระหว�าง
จังหวัดกับจังหวัด หรือกับอําเภอเป@นไปด�วยความสะดวก และเป@นทางผ�านของรถไฟและรถโดยสาร
หลายเส�นทางเข�าสู�ภาคใต� คือ มีเส�นทางรถโดยสารแยกเป@นประจําทาง 
  เส�นทางหมวด 2 (ท่ีมีจุดเริ่มต�นท่ีกรุงเทพฯ จุดปลายทางอยู�ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ�) 
จํานวน 7 เส�นทาง 
  เส�นทางหมวด 3 (ระหว�างจังหวัด) จํานวน 5 เส�นทาง เส�นทางหมวด 4 (ภายในเขต
จังหวัด) จํานวน 6 เส�นทาง และเส�นทางรถขนาดเล็ก จํานวน 2 เส�นทาง รถโดยสารประจําทางและ
รถขนาดเล็กดังกล�าว ส�วนใหญ�จะมีการเดินรถบนถนนเพชรเกษม 
  รถยนต� เส�นทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป@นเส�นทางสายหลักท่ี
จะเดินทางสู�ภาคใต� ซ่ึงจะต�องผ�านจังหวัดประจวบคีรีขันธ� โดยมีรถโดยสารประจําทางธรรมดา และรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศให�บริการท้ังจากกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ� 
  รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลําโพง-ประจวบฯ โดยขบวนรถเร็ว รถธรรมดา รถด�วน 
รถด�วนพิเศษรถดีเซลรางและสปริ้นเตอร� 
  การคมนาคมทางอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีสนามบิน 2 แห�ง 1) สนามบิน
กองบิน 5 กองพลบินท่ี 4 เป@นสนามบินของกองทัพอากาศ ต้ังอยู�ชายทะเลบริเวณเขาล�อมหมวก และ
อ�าวมะนาว อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ� 2) ท�าอากาศยานหัวหิน (สนามบินบ�อฝNายเดิม) เป@นสนามบิน
พาณิชย� ต้ังอยู�ในอําเภอหัวหิน มีเครื่องบินของบริษัท บางกอกแอร�เวย� จํากัด ทําการบินระหว�าง
กรุงเทพฯ หัวหิน แต�สายการบินดังกล�าวได�หยุดทาการบินแล�ว เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2540 หลังจาก
เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเม่ือกลางปW 2540 
  สถิติการท�องเท่ียวหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
  กระแสการเดินทางท�องเท่ียวท่ีหัวหินในปW 2556 มีการเติบโตท่ีดีมากท่ีสุดท้ังนี้เป@นผล
จากการได�รับปRจจัยส�งเสริมการท�องเที่ยว เช�น การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานกอล�ฟเฟสติวัล 
การจัดการแข�งขันเรือใบและการเป^ดเท่ียวบินกรุงเทพฯ-หัวหินในช�วงของฤดูท�องเท่ียว นอกจากนี้การ
มีสินค�าใหม�เพ่ือสร�างแรงจูงใจต�อนักท�องเท่ียว เช�น สนามกอล�ฟ และสปา ท่ีพัก คอนโดซ่ึงปRจจัย
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ดังกล�าวทําให�สถานการณ�การเดินทางท�องเท่ียวท่ีหัวหินมีทิศทางการเพ่ิมข้ึนร�อยละ 34.78 และหาก
แยกพิจารณาชาวไทยและชาวต�างประเทศ พบว�า ผู�เยี่ยมเยือนคนไทยเพ่ิมข้ึนจากเดิม ร�อยละ 32.08 
ส�วนชาวต�างประเทศเพ่ิมข้ึนเช�นกัน คิดเป@นร�อยละ 26.74 ส�วนใหญ�เป@นผู�เยี่ยมเยือนจากภูมิภาคยุโรป
โดยเฉพาะประเทศเยอรมัน เดนมาร�ก สวีเดนท่ีนิยมเดินทางมาเพ่ือเล�นกอล�ฟและพักผ�อน ส�วนพาหนะท่ี 
ผู�เยี่ยมเยือนส�วนใหญ�นิยมใช�ในการเดินทางในหัวหิน คือ รถส�วนตัวเป@นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ 
รถโดยสารประจําทาง และรถไฟตามลําดับ 
  การเดินทางแต�ละครั้งนักท�องเท่ียวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยประมาณ 3.33 วัน เพ่ิมข้ึน
จากปWท่ีผ�านมาเล็กน�อย ส�วนค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อคนต�อวันของนักท�องเท่ียวนั้น 2,227.71 บาท โดยมี
รายได�ท่ีเกิดจากนักท�องเท่ียวประมาณ 14595.47 ล�านบาท สําหรับนักทัศนาจรมีค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อ
คนต�อวันเท�ากับ 1,164.41 บาท ก�อให�เกิดรายได�หมุนเวียนในแหล�งท�องเท่ียว เท�ากับ 945.90 ล�าน
บาท เม่ือรวมรายได�ท้ังหมดท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวในหัวหินเป@นจํานวน 22,668 ล�านบาท ดังนั้น        
ผู�เยี่ยมเยือนจะมีค�าใช�จ�ายต�อคนต�อวันประมาณ 1164.41 บาท สําหรับสถานการณ�ด�านการพักแรม 
พบว�า มีจํานวนห�องพักท้ังสิ้น 4,147 ห�องเพ่ิมข้ึนจากเดิมร�อยละ 4.59 โดยมีอัตราการเข�าพักเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนเป@นร�อยละ 55.08 และนักท�องเท่ียวมีระยะเวลาพํานักเฉลี่ยในสถานพักแรมท่ีหัวหินประมาณ 
3.64 วัน เพ่ิมข้ึนจากปWท่ีผ�านมา คิดเป@นร�อยละ 0.03 (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2556) 
 
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
 ขจรศักด์ิ จันทร�พาณิชย� (2558) ได�ศึกษาเก่ียวกับการประเมินความตระหนักในความ
ปลอดภัยในการเดินทาง การประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทางและการใช�เข็ม
ขัดนิรภัยของผู�โดยสารรถโดยสารสาธารณะ มีวัตถุประสงค�เพ่ือประเมินความความตระหนักในความ
ปลอดภัยในการเดินทางของผู�โดยสารรถยนต�โดยสารสาธารณะ และศึกษาการใช�เข็มขัดนิรภัยของ
ผู�โดยสารรถโดยสารสาธารณะ จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 414 คน แบ�งเป@นผู�โดยสารสถานีขนส�งหมอชิต 
64.0% และสถานีขนส�งสายใต� 36.0% เป@นเพศชาย 64.0% และเป@นเพศหญิง 36.0% ส�วนใหญ�มี
อายุ 20-30 (36.0%) จากการวิจัยพบว�าประสบการณ�ในการเดินทางของผู�โดยสารรถโดยสารสาธารณะ 
พบว�าส�วนใหญ�เดินทางทุก ๆ 3 เดือน (24.2%) รองลงมาทุกเดือนและทุกปWเท�ากัน (23.9%) มี
ผู�โดยสารเคยประสบอุบัติเหตุบนถนน 30.2% มีผู�เคยได�รับรู�การคาดเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะ 62.8% ส�วนการรับรู�เรื่องการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ พบว�าผู�โดยสารท่ี
ทราบว�ามีการติดตั้งและผู�ระบุประเภทรถโดยสารที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยถูกต�องเพียง 26.1% การใช�
เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะของผู�โดยสาร พบว�าผู�โดยสารเคยใช�เข็มขัดนิรภัย 37.7% โดย
ส�วนใหญ�จะใช�เข็มขัดนิรภัยเป@นบางครั้ง รองลงมาใช�เป@นประจํา โดยมีลักษณะการคาดจะใช�
ตลอดเวลาเดินทาง รองลงมาใช�เม่ือรู�สึกว�าพฤติ กรรมของคนขับรถขับรถไม�ปลอดภัยใช�เฉพาะเวลา 
รถวิ่งด�วยความเร็วสูง ใช�เฉพาะเวลารถวิ่งข้ึนเขา- ลงเขา ทางคดเค้ียวคาด และเม่ือมีพนักงานบนรถ
เตือนให�ใช�เข็มขัดนิรภัย 
 ภูวไนย ไชยวรรณและ พนกฤษณ คลังบุญครอง (2558) ได�ศึกษาเกี่ยวกับการสืบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย กรณีอุบัติเหตุรถกระบะ 
จากการศึกษากรณีอุบัติเหตุท่ีเก่ียวข�องกับรถกระบะท้ัง 90 กรณี พบว�าปRจจัยคนเป@นปRจจัยท่ีทําให�เกิด
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อุบัติเหตุมากที่สุด รองลงมาเป@นปRจจัยรถ ปRจจัยถนนและสิ่งแวดล�อม และปRจจัยท่ีทําให�อุบัติเหตุมี
ความรุนแรง บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส�วนใหญ�เป@นทางตรง รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุส�วนใหญ�เป@น
การเสียหลักและเสียหลักแล�วชนวัตถุข�างทาง ควรพัฒนาระบบฐานข�อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนท่ีมี
ประสิทธิภาพ จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะและส�งเสริมการใช�รถโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย 
ส�งเสริมการให�ความรู� การรณรงค�และการประชาสัมพันธ�เพ่ือสร�างความตระหนักด�านความปลอดภัย
ทางถนนแก�ผู�ใช�รถใช�ถนนทุกกลุ�มโดยเฉพาะผู�ขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ เป@นต�น 
 ศูนย�วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางท�องถนน (2557) ได�ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษา: 
โรงเรียนรุ�งอรุณกับมาตรการการเลือกใช�รถทัศนาจรท่ีปลอดภัย พบว�า โรงเรียนรุ�งอรุณเป@นโรงเรียน
ทางเลือกท่ีมีกระบวนการการเรียนการสอนท่ีแตกต�างจากโรงเรียนท่ัวไป สอนโดยโครงการบูรณาการ 
มีการจัดการเรียนรู�เป@นหลักสูตรภาคสนาม ต�องออกพื้นที่จริง โรงเรียนมีการวางแผนทัศนศึกษา
สําหรับเด็กให�เหมาะสมกับทุกช�วงวัย และในการเดินทางแต�ละครั้งบุคลากรครูจะออกไปสํารวจ
เส�นทางก�อนหากไม�ปลอดภัย ไม�ว�าตัวเด็กนักเรียนไม�พร�อม รถเช�าเหมาไม�พร�อม สถานท่ีไม�พร�อม จะ
ไม�มีการอนุมัติให�ออกเดินทางโดยเด็ดขาด ข�อเสนอแนะสําหรับบุคลากรครูและสถานศึกษา         
1) ให�ความสําคัญกับการเลือกคนขับรถท่ีไว�ใจได� ขับไม�เร็วเป@นสําคัญ 2) ต�องมีการติดต�อว�าจ�างล�วงหน�า
เพ่ือให�ได�คนขับรถตามท่ีต�องการ 3) มีการประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรทุกคนแบบส�งรายชื่อ 
เนื่องจากเป@นลูกค�าประจําจึงสามารถส�งรายชื่อภายใน 24 ชั่วโมงก�อนเดินทางได� 4) การเดินทางไกล
การเลือกใช�บริการ บขส. มีข�อดีเรื่องมีคนขับสองคนสับเปลี่ยน รถสะอาด ปลอดภัย มีการกําหนดเวลา 
ความเร็ว และเส�นทางชัดเจน แต�มีข�อเสียท่ีราคาสูงมาก 5) หลีกเลี่ยงไม�วิ่งรถในเวลากลางคืน ต�องมี
เวลาให�พนักงานขับรถได�พักผ�อนร�างกาย 6) ไม�เลือกใช�รถทัศนาจรแบบสองชั้นอย�างเด็ดขาด 
เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุสูง 7) มอบหน�าท่ีบุคลากรครูประจํารถไปช�วยเป@นเพ่ือนคุย ดูแลพนักงานขับรถ 
ช�วยแก�ปRญหาง�วง เพลีย ขับเร็ว 
 ถีรยุทธ� ลิมานนท� (2556) ได�ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว�างจังหวัดของประเทศไทย มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาระบบ
การประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว�างจังหวัดของประเทศไทย และศึกษา 
วิเคราะห� ประเมินพฤติกรรมการขับขี่รถโดยสารสาธารณะระหว�างจังหวัด โดยพัฒนารายการ
ตรวจสอบความปลอดภัย (Check list) เพ่ือมาใช�ประเมินความปลอดภัย รวมถึงพัฒนาหลักเกณฑ�
และคู�มือในการประเมินความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว�างจังหวัด ซ่ึงมีรายการตรวจสอบ
ความพร�อมของรถโดยสารสาธารณะก�อนการเดินทาง ได�แก� 1) การตรวจสอบสภาพภายนอกของ       
ตัวรถโดยสารสาธารณะ 2) การตรวจสอบสภาพภายในของตัวรถโดยสารสาธารณะ 3) การตรวจสอบ
เครื่องยนต�/ระดับน้ําหรือน้ํามันต�างๆ และ 4) การตรวจสอบอุปกรณ�ฉุกเฉินต�างๆ รายการประเมิน
ความพร�อมของผู�ขับข่ีรถโดยสารสาธารณะก�อนการเดินทาง ได�แก� 1) ความพร�อมท่ัวไป 2) ประสบการณ�
การขับข่ีท่ีผ�านมา และ 3) การเตรียมขับรถรายการประเมินพฤติกรรมระหว�างการขับข่ีรถโดยสาร
สาธารณะ ได�แก� 1) การขับข่ีท่ัวไป 2) การใช�ความเร็วอย�างไม�เหมาะสมเกินกว�าความเร็วท่ีกฎหมาย
กําหนด 3) การเลี้ยว/การเปลี่ยนช�องจราจร 4) การหยุด/การแซง และ 5) การขับข่ีอย�างไม�ระวัง 
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 ป^ติ จันทรุไทยและคณะ (2556) ได�ศึกษาเก่ียวกับการสืบสวนเบื้องต�นการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรโดยการประยุกต�ใช�โปรแกรม CAD ZONE: กรณีศึกษาทางหลวงหมายเลข 408 จังหวัด
นครศรีธรรมราช การศึกษานี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสืบสวนและวิเคราะห�หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร
บนถนน พร�อมเสนอมาตรการปNองกันปRญหาการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีศึกษาให�กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษารถกระบะชนรถเก�งและรถตู� บริเวณพ้ืนท่ีก�อสร�างบนถนน
หมายเลข 408 หมู�ท่ี 10 บ�านทุ�งส�าน ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เม่ือวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 20.30 น. ทําให�มีผู�เสียชีวิตที่เกิดเหตุ 1 คน เสียชีวิตท่ี
โรงพยาบาล 1 คน บาดเจ็บสาหัส 12 คน และบาดเจ็บเล็กน�อย 1 คน การศึกษานี้ได�ทาการเก็บ
รวบรวมข�อมูลอุบัติเหตุ ข�อมูลสภาพแวดล�อมของท่ีเกิดเหตุ ข�อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากผู�ประสบเหตุ
และผู�เห็นเหตุการณ� และข�อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยการจดบันทึก การสัมภาษณ� การถ�ายภาพ และ
การใช�เครื่องมือ TRU ANGLE ด�วยโปรแกรม CAD ZONE การวิเคราะห�หาค�าความเร็วขณะชนจาก
ระยะยุบตัวของยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ จากผลการศึกษาพบว�าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจาก
คนขับรถกระบะตัดสินใจผิดพลาดในการแซงรถคันข�างหน�า ส�วนสาเหตุรองเกิดจากความผิดพลาด
ทางถนนท่ีกําลังก�อสร�างท่ีเป@นถนนสี่ช�องจราจร แต�เป^ดใช�งานเพียงสองช�องจราจรเท�านั้น นอกจากนี้
ช�วงเกิดเหตุเป@นเวลากลางคืน ซ่ึงมีแสงไฟส�องสว�างไม�เพียงพอ ไม�มีปNายจํากัดความเร็ว และการติดต้ัง
ปNายรถวิ่งสวนทางน�อยเกินไป ข�อเสนอแนะควรเพ่ิมไฟส�องสว�าง การติดต้ังปNายจํากัดความเร็ว และ
การเพ่ิมปNายรถวิ่งสวนทางในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
 สุเมธ องกิตติกุล และคณะ (2556) ได�ศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: 
ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา พบว�า ผลของอุบัติเหตุรถสาธารณะ ทําให�ความ
น�าเชื่อถือของระบบรถโดยสารลดน�อยลง ซึ่งส�งผลให�มีความต�องการในการใช�บริการลดลง ท้ังนี้
สาเหตุของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ได�แก� ความประมาทของพนักงานขับรถและความไม�พร�อม
ของยานพาหนะ ซ่ึงบางสาเหตุสามารถปNองกันได�ถ�าผู�ประกอบการรถโดยสารสาธารณะมีความ
ระมัดระวังเพียพอ นอกจากนี้ในบางครั้งที่ผู�ประกอบการประมาทแต�ไม�มีการเยียวยาโดยตรงกับ
เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนนโดยปล�อยให�ระบบประกันภัยทําหน�าท่ีแทน จึงทําให�ขาดความเชื่อมโยงระหว�าง
ความระมัดระวังของผู�ประกอบการ ส�งผลให�ผู�ประกอบการขาดแรงจูงใจท่ีจะใช�ความระมัดระวังและมี
ส�วนทําให�เกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้งของผู�ประกอบการรายเดิม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� (2555) ได�ศึกษาเก่ียวกับการสืบสวน
เชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส�งและจราจรพ้ืนท่ีการศึกษาภาคใต� พบว�า ระบบจราจร
ประกอบด�วย 3 องค�ประกอบ คือ คน รถ ถนนและสภาพแวดล�อม อุบัติเหตุเกิดจากปRจจัยคน รถถนน
และสภาพแวดล�อม ปRจจัยหนึ่งปRจจัยใดหรือมากกว�า 1 ปRจจัยร�วมกัน ทําให�เกิดอุบัติเหตุ การสืบสวน
อุบัติเหตุเชิงลึก (In-depth Accident Investigation) ทําให�สามารถอธิบายเหตุการณ�ก�อนชนหรือ
ก�อนการอุบัติเหตุ (Pre-crash) ขณะชน (During-crash) และหลังชน (Post-crash) สามารถบ�งชี้
ปRจจัยอุบัติเหตุได�ดีท่ีสุด และสามารถบ�งชี้มาตรการแก�ไขได�อย�างตรงประเด็นท่ีสุดซ่ึงเม่ือผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ได�ดําเนินการแก�ไขแล�วก็จะปNองกันไม�ให�อุบัติเหตุเช�นนั้นเกิดซ�า แผนแม�บทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. 2552 - 2555 ได�กําหนดแนวทางการดําเนินการแนวหนึ่ง คือ การพัฒนาระบบการสืบสวนเชิงลึก 
(ซ่ึงเป@นการหา Evidence-based Knowledge) ให�เป@นส�วนหนึ่งของการแสวงหานวัตกรรมใหม�ๆ 
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เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในประเทศ สําหรับการทําให�ได�ระบบจราจรปลอดภัย นั่นคือ ระบบ
จราจรท่ีคนขับเป@นคนขับท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (Qualified Driver) ระบบถนนท่ีปลอดภัย (Safe 
Road) และยานพาหนะเหมาะสมกับการวิ่งบนถนน (Roadworthy Vehicle) 
 ชิษนุวัฒน� มณีศรีขา (2555) ได�ศึกษาเก่ียวกับการเสริมสร�างกระบวนการพัฒนาเครือข�าย
ความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนท่ีถนนพระราม 2 พบว�าจากการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร�าง
กระบวนการพัฒนาเครือข�ายความปลอดภัยทางถนนระดับพ้ืนท่ีถนนพระราม 2 พบว�าปRจจัยท่ีมีผลต�อ
ความสําเร็จและเง่ือนไขท่ีทําให�โครงการไม�สําเร็จ คือ ปRจจัยความสําเร็จ ได�แก� การได�คนทํางานท่ีมีใจ 
ท้ังในส�วนของแกนนําคนทํางานในพ้ืนท่ีความต�องการของชุมชนท่ีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงด�าน
ความปลอดภัยทางถนนในชุมชนความสัมพันธ�ของเครือข�ายคนทํางาน การต�อยอดงานเดิมของชุมชน 
การใช�ฐานข�อมูลจังหวัดในเวที สอจร. ตลอดจน การมีพี่เลี้ยงคอยเป^ดโอกาสให�แกนนําได�พัฒนา
ศักยภาพ ได�เรียนรู� และกําหนดเวลาการทํางานร�วมกัน ตลอดจนความสามารถผลักดันให�เกิด
โครงการย�อยในพ้ืนท่ี โดยคนในพ้ืนท่ีเป@นเจ�าของร�วมกันเง่ือนไข ข�อจํากัดในการทํางานคือ เรื่อง
ช�วงเวลาท่ีไม�ตรงกันของพ้ืนท่ี อีกท้ังบางชุมชนยังมองว�า “ความปลอดภัยทางถนนเป@นเรื่องไกลตัว” 
จึงยังไม�ตระหนักและให�ความสําคัญเท�าท่ีควร ฉะนั้นจึงควรมีการสร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
ถนนพระรามสองและถนนสายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงต�องใช�ภาคีและหน�วยงานท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน เข�ามาทํางานร�วมกันอย�างต�อเนื่อง 
 ปรเมศวร� เหลือเทพและคณะ (2555) ได�ศึกษาเก่ียวกับการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรจากรถโดยสารสาธารณะ กรณีศึกษาภาคใต� มีวัตถุประสงค�เพ่ือสืบสวนและวิเคราะห�หาสาเหตุ
การเกิดและความรุนแรงของอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนท่ีศึกษา 14 จังหวัดภาคใต� และ
เพ่ือเสนอแนวทางและมาตรการในการปNองกันและแก�ไขปRญหาอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ 
การวิจัยครั้งนี้คณะผู�วิจัยได�ประยุกต�องค�ความรู�และกระบวนการสืบสวนอุบัติเหตุการจราจรเชิงลึก ใน
การเก็บข�อมูลลักษณะการชนและข�อมูลยานพาหนะในท่ีเกิดเหตุ สอบถามเหตุการณ�จากผู�รอดชีวิต
และพยาน รวมท้ังรวบรวมข�อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง จาก 15 กรณีศึกษา พบว�า ความเร็วของยานพาหนะ
และความเหนื่อยล�าของผู�ขับข่ีเป@นสาเหตุหลักท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุ ส�วนปRจจัยท่ีก�อให�เกิดความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ พบว�า เกิดจากโครงสร�างของตัวรถและเก�าอี้ผู�โดยสารที่ไม�มีความแข็งแรงเพียงพอ 
การไม�มีเข็มขัดนิรภัยสําหรับผู�โดยสาร และการไม�ให�ความสําคัญกับการใช�เข็มขัดนิรภัยของผู�โดยสาร 
นอกจากนี้ ต�นไม�ข�างทางยังเป@นปRจจัยด�านถนนปRจจัยหนึ่งท่ีส�งผลให�ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน 
คณะผู�วิจัยหวังว�าแนวทางและมาตรการท่ีนําเสนอในงานวิจัยนี้จะเป@นประโยชน�อย�างยิ่งต�อภาครัฐ
และเอกชนในการแก�ไขปRญหาอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะต�อไป 
 สมพงษ� หลีเคราะห� (2555) ได�ศึกษาเก่ียวกับ “การสร�างความปลอดภัยจราจรแบบมีส�วนร�วม
ในพ้ืนท่ีอําเภอละงู จังหวัดสตูล” พบว�าการสร�างความปลอดภัยทางถนนแกนนําชุมชน ควรใช�วิธีการ
ดังนี้ 1) จัดประชุมกลุ�มระดับชุมชนนําเสนอข�อมูลโครงการ การเกิดอุบัติเหตุผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
จัดทําข�อมูลเอกสารแจกกลุ�มเปNาหมาย 2) ประชุมกลุ�มย�อยพ้ืนท่ีวิเคราะห�สถานการณ�ในพ้ืนท่ี การเกิด
อุบัติเหตุ การแก�ปRญหาที่ผ�านมาใครเสี่ยงที่สุด น�าจะเป@นผู�ที่รู�ข�อมูลมากที่สุดท่ีจะเป@นคนแก�ปRญหา 
3) นําวิธีการแก�ปRญหาโดยใช�ฐานข�อมูลท่ีข�าวของข�อมูล หรือชุมชนเป@นการทํางานโดยวิธีการวิจัยเพ่ือ
ท�องถ่ิน ยกตัวอย�างพ้ืนท่ีในจังหวัดสตูล 4) สร�างการเรียนรู�โดยการจัดกระบวนการเรียนรู�เป@นราย
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ชุมชน ในเวทีพัฒนาโจทย�วิจัย และโครงการวิจัยตามลําดับ 5) เข�าร�วมเวทีสร�างความปลอดภัยทาง
ถนนระดับจังหวัดเพ่ือเรียนรู�การทํางานของหน�วยงาน 
 สมพันธ� เตชะอธิก และคณะ (2555) ได�ทําการศึกษาการสังเคราะห�ความรู�การพัฒนา
รูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน การสังเคราะห�ความรู�จาก
กระบวนการดําเนินงานโครงการด�านผู�นํา พบว�า การระบุให�ผู�นําด�านความปลอดภัยทางถนนแต�ละ
ตําบลมีพ้ืนท่ีละ 10 คน ทําให�การทํางานไม�ครอบคลุม ผู�นําด�านความปลอดภัยทางถนนยังมีความไม�เข�าใจ
ในบทบาทของตนเอง เป@นผู�นําท่ีสวมหมวกหลายใบและไม�สามารถทํางานได�เท�าท่ีควร อีกท้ังกลไกท่ี
พัฒนาข้ึนยังเป@นกลไกภายในซ่ึงเม่ือเกิดผลกระทบทางนโยบายทําให�การทํางานหยุดชะงัก ในการลง
พ้ืนท่ีติดตามโครงการ คนในพ้ืนท่ียังขาดความรู�เรื่องสิทธิ ความเข�าใจเร่ืองกฎหมายจราจรและการจัดการ
พ้ืนท่ีจุดเสี่ยงสําหรับข�อเสนอแนะท่ีสําคัญๆ มีดังนี้คือ 1) ในเชิงนโยบาย กรมส�งเสริมการปกครองส�วน
ท�องถ่ินควรมีนโยบายสนับสนุน หรือจัดสัดส�วนงบประมาณเรื่องความปลอดภัยทางถนนเพ่ือแก�ไข
ปRญหาอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี 2) ในเชิงกระบวนการ อปท. ควรนํารูปแบบของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขามา
ขับเคลื่อนงานด�านความปลอดภัยทางถนนร�วมกันในพ้ืนท่ี รวมถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช�น ศวปถ. 
สสส. สปสช. สอจร.สถานีตารวจ โรงพยาบาล อปพร. กู�ชีพ ร�วมมือกันทํางานอย�างเป@นเครือข�าย โดย
สนับสนุนในด�านวิชาการความรู�เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับบริบท มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ท้ังใน
ระดับพ้ืนท่ีและระดับจังหวัด 
 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา (2555) ได�ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทํา
หลักสูตรพัฒนาบุคากรทางด�านความปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน พบว�า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จากผู�ขับข่ี ได�แก� การด่ืมแล�วขับการใช�โทรศัพท�มือถือขณะขับรถ การขับรถเร็วเกินกําหนด การไม�คาดเข็ม
ขัดนิรภัย การไม�สวมหมวกนิรภัยจากอุปสรรคข�างทาง มีข�อเสนอแนะให�กําหนดการฝ~กอบรมการ
จัดการความปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนนจัดทําให�อยู�ในแผนยุทธศาสตร� ปW พ.ศ.2557-2561 ควรมี
การอบรมอย�างต�อเนื่อง ท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมท้ังควรมีการพัฒนาบุคลากรของ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือความปลอดภัยในการใช�รถใช�ถนน 
 ไวพจน� กุลาชัย (2555) ได�ศึกษาเรื่อง การบังคับใช�กฎหมายเมาแล�วขับในประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับกรณีเมาแล�วขับและ
บทลงโทษหรือแนวทางการลงโทษตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต� เวียดนาม 
สิงคโปร�และไทย ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบังคับใช�กฎหมายของเจ�าหน�าท่ีตํารวจของ
ประเทศดังกล�าวข�างต�น ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้อาศัยวิธีการศึกษาเชิงพรรณนาด�วยการศึกษาและ
วิเคราะห�ตัวบทกฎหมาย เอกสาร ราชการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงผลการศึกษาพบว�า 1) การกําหนด
ระดับแอลกอฮอล�ในเลือดของประเทศไทยค�อนข�างมีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 
2) อัตราค�าปรับเทียบกับรายได�ต�อหัวกรณีมีระดับแอลกอฮอล�ในเลือดเกินกว�าอัตราท่ีกฎหมายกําหนด
โดยภาพรวมของประเทศไทยยังไม�สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศที่ทาการศึกษาเปรียบเทียบ 
3) อัตราค�าปรับเทียบกับรายได�ต�อหัวกรณีมีระดับแอลกอฮอล�ในเลือดเกินกว�าอัตราท่ีกฎหมายกําหนด
และก�อให�เกิดอุบัติเหตุทําให�มีผู�เสียชีวิตของประเทศไทยถือว�าอยู�ในอัตราท่ีสูงกว�าประเทศอ่ืนท่ี
ทําการศึกษา 4) โทษจําคุกกรณีมีระดับแอลกอฮอล�ในเลือดเกินกว�าอัตราท่ีกฎหมายกําหนดและโทษ
จาคุกกรณีมีระดับแอลกอฮอล�ในเลือดเกินกว�าอัตราท่ีกฎหมายกําหนดและก�อให�เกิดอุบัติเหตุทําให�มี
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ผู�เสียชีวิตประเทศไทยถือว�ามีความรุนแรงในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับกลุ�มประเทศท่ีศึกษา  
5) อัตราโทษกรณีการปฏิเสธการตรวจวัดของประเทศไทย ถือว�ามีอัตราโทษท่ีรุนแรงน�อยท่ีสุด 6) เนื่องจาก
ประเทศไทยไม�มีการกําหนดโทษตามปริมาณแอลกอฮอล�ในเลือด และจํานวนครั้งท่ีกระทําความผิด 
ดังนั้น บุคคลท่ี “ด่ืมหนัก” กับ “ด่ืมน�อย” หรือ “ทําผิดบ�อย” และ “ทําผิดครั้งแรก” จะได�รับโทษ
เท�าเทียมกัน 7) การบังคับใช�กฎหมายของเจ�าหน�าที่ตํารวจ ยังขาดการให�ความสําคัญของประเด็น
สิทธิมนุษยชนและการแสวงหาความร�วมมือจากภาคประชาชน ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมาย
ให�มีความเข�มงวดและเพ่ิมโทษท่ีรุนแรงข้ึนนอกจากนั้น ในการบังคับใช�กฎหมายควรคํานึงถึงประเด็น
สิทธิมนุษยชนให�มากกว�าท่ีเป@นอยู�ในปRจจุบัน 
 กฤษณ� เจ็ดวรรณะและกิตติศักด์ิ ตวงปRkน (2554) ได�ศึกษาเก่ียวกับการสืบสวนสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก กรณีศึกษาอุบัติรสบัส 2 ชั้นพลิกคว่ําบนถนนเพชรเกษม จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
โดยใช�วิธีการสืบสวนอุบติเหตุเชิงลึก ( Indept Accident Investigation) ในการสืบค�นหาสาเหตุของ
อุบัติเหตุโดยวิธีดังกล�าวเป@นวิธีท่ีสามารถอธิบายเหตุการณ�ในช�วงเวลาวิกฤติท้ังเหตุการณ�ก�อนชนหรือ
ก�อนเกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ�ขณะชน และเหตุการณ�หลังชน เป@นวิธีท่ีสามารถบ�งชี้ปRจจัยท่ีเป@นสาเหตุ
ของอุบัติได�ดีท่ีสุด โดยผู�วิจัยได�คัดเลือกกรณีศึกษาอุบัติเหตุท่ีเกิดกับรถบัส 2 ชั้น ท่ีเกิดอุบัติเหตุใน
ลักษณะรถพลิกคว่ํา เนื่องจากปRจจุบันการเดินทางด�วยรถบัส 2 ชั้นเป@นท่ีนิยมในหมู�นักท�องเท่ียว และ
มักพบเห็นข�าวอุบัติเหตุของรถบัส 2 ชั้น พลิกคว่ําที่มีความรุนแรงในหน�าหนังสือพิมพ�อยู�บ�อยครั้ง 
ผลสรุปจากการศึกษา พบว�า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดมาจากหลายปRจจัยประกอบกัน ได�แก� 
ความเร็วในการขับข่ี มิติของรถบัส 2 ชั้น สภาพผิวจราจร และลักษณะเรขาคณิตของจุดเกิดเหตุ 
 สิริรัตน� นาคแปNน (2554) ได�ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ
ในการมาท�องเท่ียวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร�ธานีธานี จากการศึกษาพบว�า นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�มี
พฤติกรรมการเดินทางท�องเที่ยวโดยใช�ระยะเวลาประมาณ 1-5 วันโดยการวางแผนการเดินทาง
ท�องเท่ียวด�วยตนเอง นอกจากเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยแล�ว นักท�องเที่ยวยังต�องการเดินทาง
เดินทางไปเท่ียวในประเทศใกล�เคียงในอาเซียนอีกด�วย จากการวิเคราะห�เปรียบเทียบความสําคัญของ
องค�ประกอบทําให�ทราบพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติในการมาท�องเที่ยว
เกาะพะงัน หน�วยงานภาครัฐบาลและเอกชน รวมท้ังหน�วยงานหรือผู�ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข�องกับ
ธุรกิจท�องเท่ียว ควรรักษาและควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ พร�อมท้ังพัฒนามาตรฐานของแหล�งท�องเท่ียว
ท้ังทางด�านความสะอาด ความปลอดภัย ท่ีพักและอาหารเพ่ือให�เกิดความคุ�มค�าใช�จ�ายในการเดินทาง
ท�องเท่ียว เพ่ือเพ่ิมคุณค�าท่ีดีท่ีสามารถรองรับศักยภาพแก�นักท�องเท่ียว 
 ศูนย�บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยีแห�งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (2554) ได�ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาวิจัยเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับท่ีนั่งรถโดยสาร พบว�า การศึกษาทางด�านมาตรฐานท่ีเก่ียวข�องกับ
มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับท่ีนั่งรถโดยสารพบว�า เป@นมาตรฐานสากลท่ีได�รับการยอมรับท้ังใน
ประเทศและต�างประเทศ ซ่ึงเป@นมาตรฐานท่ีเหมาะสมในการอ�างอิงมาใช�สําหรับมาตรฐานความปลอดภัย
สําหรับท่ีนั่งรถโดยสารของประเทศไทย และสําหรับการพัฒนาที่นั่งรถโดยสารให�ได�มาตรฐานต�อง
อาศัยความร�วมมือจากหลายหน�วยงานเข�ามาเก่ียวข�องเพ่ือพัฒนาองค�ความรู�ทางด�านการออกแบบท่ีนั่ง
ให�มีความแข็งแรง อีกท้ังต�องมีความเข�าใจในด�านการทดสอบผลิตภัณฑ� และเป@นการสร�างกระบวนการ
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ทางความคิดให�กับผู�ผลิตภายในประเทศให�มีความเข�าใจในด�านการออกแบบท่ีนั่ง หากในอนาคตมีการ
บังคับใช�มาตรฐานการทดสอบแบบสมบูรณ� ต�องมีการเตรียมความพร�อมให�กับผู�ประกอบการ
ภายในประเทศ รวมถึงภาครัฐต�องคํานึงถึงผลประโยชน�ท่ีได�และผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
ดังกล�าว เพ่ือไม�ให�ส�งผลกระทบต�อผู�ผลิตภายในประเทศ รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน 
 สุหัตถ� สังชญา (2554) ได�ศึกษาเก่ียวกับบทบาทกระทรวงการต�างประเทศในการสนับสนุน
ภาคธุรกิจการท�องเท่ียว เพื่อรองรับบทบาทกระทรวงการต�างประเทศในการสนับสนุนภาคธุรกิจ
การท�องเท่ียวเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปW ค.ศ. 2015 ผลการศึกษา พบว�า 
การเป^ดเสรีทางการค�า AEC ทางการท�องเท่ียวท่ีมีต�ออุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในประเทศไทยการ
เป^ดเสรีทางการค�า AEC สามารถสร�างโอกาสให�แก�อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาการท�องเท่ียวในกลุ�มประเทศอาเซียนตามประเภทกลุ�มเปNาหมายสามารถนําการวิเคราะห�
จุดแข็งจุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และข�อจํากัดของภาคการท�องเท่ียวในประเทศไทย ได�ดังต�อไปนี้จุด
แข็งของภาคการท�องเที่ยวของประเทศไทย ได�แก� ประเทศไทยมีโครงสร�างพื้นฐานทางด�านการ
ท�องเที่ยวที่ดี ลักษณะนิสัยของประชาชนที่เอื้อต�อการดึงดูดนักท�องเท่ียว มีความหลากหลายของ
กิจกรรมสําหรับการท�องเท่ียว ในขณะท่ีจุดอ�อนของภาคการท�องเท่ียวของประเทศไทย ได�แก� ผู�ประกอบการ
และผู�ให�บริการขาดทักษะในด�านภาษาต�างประเทศ ปRญหาอาชญากรรมต�อนักท�องเท่ียว สําหรับ
โอกาสของภาคการท�องเท่ียวของประเทศไทย ได�แก� ภาครัฐให�ความสําคัญและส�งเสริมการท�องเท่ียว
อย�างต�อเนื่อง ในขณะท่ีอุปสรรค ได�แก� การเป^ดเสรีภายใต� AEC มีข�อเสนอแนะจากการศึกษาเก่ียวกับ
ความปลอดภัยเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันในการมาท�องเท่ียวในประเทศไทย 
 กัณวีร� กนิษฐ�พงศ� และคณะ (2551) ได�ศึกษาเกี่ยวกับการใช�ความเร็วในการขับข่ีท่ี
ปลอดภัย พบว�าผู�ขับข่ีส�วนใหญ�ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการขับรถเร็ว และได�เรียนรู�มาว�าเป@น
สิ่งท่ีไม�ควรกระทําแต�คําตอบท่ีได�รับคือการขับรถเร็วเป@นเรื่องปกติท่ีทุกๆคนในสังคมไทยทําเป@น
พฤติกรรมท่ีเห็นอยู�ท่ัวๆไป ผู�ท่ีขับรถช�าลงหรือระมัดระวังมากข้ึน คือผู�ท่ีเคยประสบอุบัติเหตุ และ
ผู�ตอบส�วนใหญ�เห็นว�าการขับรถชนคนตายไม�ใช�อาชญากรรมแต�เป@นอุบัติเหตุ คือ เป@นการมองว�าเป@น
สิ่งท่ีนอกเหนือการควบคุม ท้ังท่ีในความเป@นจริงแล�วสามารถท่ีจะควบคุมได� คือ การขับรถให�ช�าลง 
หรือภายใต�ความเร็วท่ีกฎหมายกําหนด เหตุผลท่ีตอบว�าความเร�งรีบทําให�ขับรถเร็วเป@นสิ่งท่ีสะท�อนให�
เห็นถึงนิสัยของคนไทย ท่ีขาดการวางแผนและประมาณเวลาการเดินทาง 
 ปาริชาต ศิวะรักษ� และคณะ (2551) ได�ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาโครงสร�างและกลไกการ
กําหนด กํากับนโยบายและการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย พบว�า การ
จัดการความปลอดภัยทางถนนให�บรรลุเปNาหมาย มีองค�ประกอบสําคัญดังนี้ 1) ความปลอดภัยทาง
ถนนไม�ได�เป@นภารกิจหลักของหน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่ง โดยต�องมีแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
เป@นกลไกการประสานงานท่ีดีระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจํานวนมากท้ังภาครัฐ เอกชน ระดับชาติ 
ภูมิภาค และท�องถ่ิน เลือกรูปแบบองค�กรจัดการความปลอดภัยทางถนนลักษณะใดข้ึนอยู�กับบริบท
ของแต�ละประเทศ 2) แผนความปลอดภัยทางถนนระยะยาว และแผนปฏิบัติการ การวางแผนความ
ปลอดภัยทางถนนจะต�องมีผู�เชี่ยวชาญ จัดทําแผนร�วมกันวิเคราะห� พิจารณาอย�างละเอียดถึงประเด็น
ปRญหา จัดลําดับความสําคัญของปRญหา กําหนดเปNาหมายทั้งเปNาหมายตัวชี้วัด 3) มีงบประมาณ
เพียงพอในการดําเนินงานตามแผน การปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยทางถนน 4) การมีส�วนรวมของ
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ภาคเอกชนเพ่ือส�งเสริมความปลอดภัยทางถนน ภาคธุรกิจภาคเอกชนในช�วงเทศกําล บริษัทเหล�านี้
ได�รับประโยชน�จากเข�าร�วมกิจกรรมด�านความปลอดภัยทางถนน อาทิ เสริมภาพลักษณ�ขององค�กรให�
ดีข้ึน การฝ~กอบรมพนักงานขับรถ การให�รางวัลแก�พนักงานท่ีขับข่ีปลอดภัย การติดตามประเมินผล
พนักงานขับรถ ช�วยทําให�อุบัติเหตุและต�นทุนของบริษัทลดลง 
 ภัทรรัตน� พัวพันพัฒนา (2551) ได�ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียว จังหวัดเชียงใหม� โดยมีวัตถุประสงค� 4 ข�อคือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�
ของนักท�องเท่ียวท่ีเดินมาท�องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม� เพ่ือศึกษาปRจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจการ
มาท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ของการท�องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม� เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�ในจังหวัดเชียงใหม�เพื่อศึกษาถึงการกลับมาท�องเท่ียวซํ้า ในเชิงอนุรักษ�ท่ี
จังหวัดเชียงใหม�โดยผู�วิจัยทําการวิจัยโดยใช� แบบสอบถามจํานวน 150 ชุด และเก็บรวมรวบข�อมูลมา
วิเคราะห�โดยใช�สถิติเชิงพรรณนา ได�ผลสรุปว�ามี นักท�องเท่ียวท้ังหมดเป@นจํานวน 90 คน คิดเป@นร�อยละ 
98.90 มีเหตุผลในการมาท�องเท่ียวต�างกันในแต�ละด�านโดยความสวยงามของสิ่งท�องเท่ียวเป@นเหตุผล
ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองมาคือเหตุผล 18 ด�านความปลอดภัย เนื่องจากแหล�งท�องเท่ียวมีความปลอดภัย
มากจึงเกิดความเชื่อใจและน�าเชื่อถือ อีกด�านคือการให�ข�อมูลต�างๆในแหล�งท�องเท่ียวของคนในพ้ืนท่ี
เป@นอีกหนึ่งจุดเด�นท่ีดึงดูดนักท�องเท่ียว รวมถึงเชียงใหม�เป@นเมืองท่ีมีการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยใน
การเดินทางท�องเท่ียวด�านการคมนาคมในหลายๆ พ้ืนท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวและ
คนในท�องถ่ิน 
 อดุลย� จันละครและคณะ (2551) ได�ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการมีส�วนร�วมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก�นเพ่ือการเรียนรู�ด�านความปลอดภัยในการจราจร พบว�า ผู�ใช�ถนนท่ีสัญจรผ�าน
ถนนสีขาว ปฏิบัติตามกฎจราจรมากข้ึนของนักศึกษาท่ีถูกจดบันทึกประวัติ จากการดําเนินการเต็ม
รูปแบบแสดงให�เห็นว�านักศึกษาให�ความสําคัญในการสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจรมากยิ่งขึ้น 
ประโยชน�ท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการมีดังต�อไปนี้ 1) นักศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก�น ให�
ความสําคัญในการสวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจรมากยิ่งข้ึน 2) สามารถกําหนดเวลา สถานท่ี ในการต้ัง
จุดกวดขันวินัยจราจรได�อย�างเหมาะสม โดยไม�กระทบต�อระบบการจราจร และการเดินรถภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 3) เป@นแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีจราจรงานรักษาความปลอดภัย 
อ�างอิงเป@นเหตุผลในการตรวจจับผู�ฝ`าฝaน สร�างความเข�าใจกับผู�ใช�รถใช�ถนน 4) สามารถบังคับใช�
ประกาศมหาวิทยาลัยว�าด�วยวินัยนักศึกษากับการใช�กฎจราจรเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
 มงคล อย�างรัตนโชติ (2550) ศึกษาปRจจัยท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุและแนวทางการลดอุบัติเหตุ
ของการขนส�งโดยรถโดยสารประจําทางระหว�างจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอ่ืนๆ เป@นการวิจัยเชิงสํารวจ 
มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาปRจจัยท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุจากการขนส�งโดยรถโดยสารประจําทางระหว�าง
จังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอ่ืนๆและแสวงหาแนวทางการลดอุบัติเหตุของการขนส�งด�วยรถโดยสาร
ประจําทาง ประกอบด�วย กลุ�มผู�ประกอบการรถโดยสารประจําทางระหว�างจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอ่ืนๆ 
และกลุ�มพนักงานขับรถโดยสารประจําทางในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 60 คน โดยใช�วิธีสุ�มแบบบังเอิญ 
และกลุ�มประชาชนในจังหวัดสุโขทัยท่ีใช�บริการรถโดยสารประจําทาง จํานวน 150 คน กลุ�มเจ�าหน�าท่ี
ขนส�งในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 3 คน เครื่องมือท่ีใช�การการเก็บข�อมูลเป@นแบบสอบถาม ผลการศึกษา 
พบว�า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีท้ังหมด 5 ปRจจัย ดังนี้ 1) ปRจจัยด�านการใช�รถใช�ถนน ได�แก� ขับรถ
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เร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด แซงรถอื่นๆในที่คับขัน ไม�ให�สัญญาณจอด ชะลอ หรือเลี้ยว ขับรถ
ตัดหน�ากระชั้นชิด ด่ืมสุราหรือสารกระตุ�นในขณะขับข่ี หลับในเนื่องจากพักผ�อนไม�เพียงพอ และ
ความคุ�นเคยกับสภาพถนนทําให�ประมาท 2) ปRจจัยด�านสภาพแวดล�อม ได�แก� ปริมาณผู�โดยสาร 
(บรรทุกเกิน) ความสว�างของเส�นทางในเวลากลางคืน ปNายสัญญาณไปจราจรไม�ชัด และสภาพอากาศ 
3) ปRจจัยด�านความรู�และพฤติกรรมของพนักงานขับรถ เช�น คําอธิบายใช�อุปกรณ�ไม�ชัดเจน การใช�
อุปกรณ�สื่อสารระหว�างขับรถ ขาดความรู�เรื่องปNายจราจร การรับประทานอาหารระหว�างขับรถ และ
การสนทนากันระหว�างพนักงานขับรถ 4) ปRจจัยด�านสภาพรถโดยสาร ระบบเบรก สภาพยาง และ
ระบบสัญญาณไปของรถ 5) ปRจจัยด�านเครื่องอํานวยความสะดวกของรถโดยสาร การติดต้ังเครื่องเสียง
และโทรทัศน� และเครื่องปรับอากาศ สรุปผลแนวทางการลดอุบัติเหตุของการขนส�งด�วยรถโดยสาร
ประจําทาง ตามความคิดเห็นของผู�ประกอบการ พนักงานขับรถ เจ�าหน�าท่ีขนส�ง และประชาชน
ผู�ใช�บริการ พบว�า 1) การณรงค�ให�ความรู�เก่ียวกับการขับข่ีปลอดภัยและถูกวิธี การอบรมให�ความรู�
การขับข่ีอย�างปลอดภัย จับกุมผู�ฝ`าฝaนกฎจราจรอย�างเข็มงวด การกวดขันผู�ใช�ยา สารเสพติด หรือ
สารกระตุ�น 2) ด�านสวัสดิการของพนักงาน ขับรถ การให�รางวัลกับพนักงานขับรถท่ีไม�เกิดอุบัติเหตุ ให�
พนักงานขับรถมีเวลาพักผ�อนอย�างเพียงพอ ให�พนักงานขับรถวันละไม�เกิน 8 ชม.และไม�ควรขับรถ
ติดต�อกันเกิน 4 ชม. 3) ด�านความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ พนักงานขับรถต�องมีจิตสํานึกต�อ
ความรับผิดชอบต�อชีวิตและทรัพย�สินของตนเองและผู�อื่น ตรวจเชคสภาพอย�างสมํ่าเสมอก�อน
ให�บริการ 
 สงคราม เสง่ียมพักตร� (2549) ได�ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนของไทย ศึกษากรณีการบังคับใช�กฎหมายในการตรวจจับผู�ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล� 
ผลการวิจัยพบว�า 1) ประสิทธิผลยุทธศาสตร�มาตรการด�านความปลอดภัยทางถนนของไทย กรณีการ
บังคับใช�กฎหมายยังไม�บรรลุเปNาหมายท่ีพึงประสงค� 2) การเปรียบเทียบมาตรการการตรวจจับผู�ขับข่ี 
ท่ีดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ของประเทศไทยกับต�างประเทศ พบว�าประเทศไทยมีการเริ่มมาตรการการ
ตรวจจับผู�ขับข่ีท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� ช�ากว�าต�างประเทศหลายสิบปW การตรวจจับเป@นไปใน
ลักษณะจุดตรวจแต�ต�างประเทศเป@นการขับรถตระเวนตรวจต�างประเทศ ประเทศไทยไม�มีผลในการ
ลงโทษหนักและกรณีผู�ขับข่ีท่ีมีระดับแอลกอฮอล�เกินกฎหมายกําหนดมีบทลงโทษหนักกว�าประเทศไทย
มาก 3) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว�าพฤติกรรมในการตรวจจับผู�ขับข่ีท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 
วิธีการจับกุมในข�อหาเมาสุราขับขี่รถ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน�าที่อันเนื่องมาจากเงินรางวัลจาก
ค�าปรับข�อหาเมาสุราขับขี่รถ 4) ยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนของไทย กรณีการ
บังคับใช�กฎหมายในการตรวจจับผู�ขับข่ีท่ีด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� จึงเกิดเป@นยุทธศาสตร� “STOP 
DRUNK DRIVERS” โดยการนําแนวคิดยุทธศาสตร�ด�านการปฏิบัติการไปปรับใช�กับเจ�าหน�าท่ีตํารวจ
ผู�ทําหน�าท่ีในการตรวจจับท่ัวประเทศ และนําเสนอยุทธศาสตร�ด�านการบริหารต�อผู�มีอํานาจของ
ภาครัฐ เพ่ือผลักดันให�มีการขับเคลื่อนไปสู�การปฏิบัติท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร�ด�านการปฏิบัติการอย�างมี
ประสิทธิภาพต�อไป 
 สมัคร ถะเกิงสุข (2546) ได�ศึกษาเก่ียวกับสภาพปRญหาและแนวทางการจัดการการท�องเท่ียว 
ศึกษากรณีเกาะเสม็ด ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เป@นการศึกษาสภาพปRญาหาและแนวทาง 
การจัดการของแหล�งท�องเท่ียว โดยปRจจัยท่ีสําคัญเป@นสาเหตุของปRญหาท่ีผู�ศึกษาได�ทําการวิจัย ได�แก� 
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ปRญหาสภาพสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรมจากกิจกรรมการท�องเที่ยว การมีส�วนร�วมของ
หน�วยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีผลกระทบต�อการพัฒนาหล�งท�องเที่ยว การศึกษาครั้งนี้เป@นการศึกษาโดยใช�
วิธีการรวบรวมข�อมูลจากภาคสนามโดยการสัมภาษณ�กลุ�มเปNาหมาย ใช�แบบสอบถามปลายเป^ด 
เก็บข�อมูลจากนักท�องเท่ียวและการสังเกตุ นําเสนอผลด�วยวิธีพรรณาวิเคราะห�โดยมีวัตถุปรสงค�เพ่ือ
หาคําตอบว�าปRญหาที่เป@นอุปสรรคต�อการท�องเที่ยวมีอะไรบ�าง เพ่ือจะให�ได�ข�อสรุปและเสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงแก�ไข พบว�าหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องยังขาดการประสานงานและขาดประสบการณ�ใน
การพัฒนาร�วมกัน ซ่ึงมีผลกระทบต�อการอนุรักษ�ทรัพยากร การพัฒนาการท�องเท่ียวท้ังด�านการบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย ถือเป@นสิ่งสําคัญต�อการจัดการเดินทางท�องเท่ียว ปRญหาท่ีพบ
พบว�าหน�วยงานต�างๆยังขาดความชัดเจนควรมีการสร�างความร�วมมือทุกฝ`ายเพ่ือกํากับดูแล ควบคุม
ปRญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให�เกิดมาตรฐานในการจัดการท่ีดี 
 งานวิจัยต�างประเทศ 
 Hughesa (2016) ศึกษาเกี่ยวกับ กรอบแนวคิดที่ครอบคลุมสําหรับกลยุทธ�การความ
ปลอดภัยทางถนน พบว�า กลยุทธ�การความปลอดภัยทางถนน (โดยท่ัวไปเรียกว�าแผนยุทธศาสตร�
ความปลอดภัยทางหลวงในสหรัฐอเมริกา) ให�คําแนะนําท่ีจําเป@นสําหรับการดําเนินการเพ่ือปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนนแต�มักจะขาดกรอบแนวคิดท่ีจะครอบคลุมทฤษฎีตามระบบและการสนับสนุน
โดยหลักฐานท่ีได�จากการวิจัยและการปฏิบัติ การวิจัยนี้มีจุดมุ�งหมายท่ีจะรวมองค�ประกอบท้ังหมด 
ไม�ว�าจะเป@นเครื่องมือนโยบายโดยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีปฎิสัมพันธ� ศักยภาพสําหรับการปรับปรุง
กลยุทธ�การความปลอดภัยทางถนนควรมีการวิเคราะห�จุดแข็งท่ีมีศักยภาพและจุดอ�อนของกลยุทธ�การ
ความปลอดภัยทางถนนโดยท่ัวไป เพ่ือท่ีจะได�พัฒนากลยุทธ�ความปลอดภัยทางถนนได�อย�างสมบรูณ�แบบ 
 Rundmo (1995) ศึกษาเก่ียวกับความเสี่ยงอันตรายมีผลต�อการการรับรู�ต�อความตึงเครียด
จากการทํางานนําไปสู�สภาพความปลอดภัยของลูกจ�างสถานีขุดเจาะในประเทศนอร�เวย�จํานวน 915 
คน ท่ีเคยได�รับอันตรายจากการทํางานทําให�บาดเจ็บและไม�เคยบาดเจ็บ โดยประสบการณ�ท่ีเคยได�รับ
บาดเจ็บกําหนดให�ผลท่ีมีต�อการรับรู� ความพอใจและไม�พอใจในความเสี่ยงบนพ้ืนฐานของมาตรการ
ความปลอดภัยและท่ีมีแนวโน�มก�อให�เกิดอุบัติเหตุ วิธีการประเมินเหตุการณ�และความเครียดจากการ
ทํางานโดยศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างองค�ประกอบเหล�านี้ ก�อให�เกิดอุบัติเหตุเกือบจะทุกคน 
 Joh and Walz MC. (1994) ได�ทําการศึกษาในออสเตรเลียพบว�าการสุ�มตรวจท่ีมากพอ
อย�างสมํ่าเสมอแบบไม�รู�ตัวล�วงหน�า (Random breath testing , RBT) ท่ีเพ่ิมความรู�สึกของผู�ขับข่ีถึง
โอกาสท่ีจะถูกสุ�มตรวจ ทําให�ลดการตายจากอุบัติเหตุลง ร�อยละ 22 และการเกิด อุบัติเหตุจากการเมา
ลงร�อยละ 36 นอกจากนี้การใช�มาตรการท่ีเด็ดขาดโดยการขอเข�าตรวจมีโอกาสสูงต�อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เนื่องจากความหวาดหวั่นกลัวการจับกุมมากข้ึน ซ่ึงเป@นเรื่องท่ีสําคัญมาก เพราะสัดส�วน
ของการละเมิดกฎหมายอาจสูงมากในหมู�ผู�ขับขี่ในภาวะมึนเมาเพราะการยับยั้งชั่งใจลดตํ่าลง และ
ก�อให�เกิดการเพิกเฉยต�อกฎหมาย หากความหวาดหวั่นกลัวการจับกุมนั้นลดลงจากข�อสรุปดังกล�าว
บางประเทศจึงอนุญาตให�เจ�าหน�าท่ีสามารถต้ังด�านตรวจวัดลมหายใจได�ตามถนนเลยและเจ�าหน�าท่ี
สามารถดําเนินการลงโทษเช�นยึดใบขับข่ีได�ทันที เม่ือพบการกระทํา การวิจัยในสหรัฐอเมริกา ได�
ยืนยันประสิทธิผลของมาตรการดังกล�าว 



83 
 

 Waite (1993) ได�ศึกษาถึงความสัมพันธ�โดยการรวบรวมข�อมูลจากหัวหน�าหมวด และ
ผู�บริหารสถานศึกษาจํานวน 45 คน เก่ียวกับอันตรายของอัตราการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเก่ียวกับการจัด
โครงการสวัสดิภาพในโรงเรียนตามการรับรู�ของผู�บริหารสถานศึกษาโดยการ พบว�า เนื้อหาหลักสูตร
รวมท้ัง 5 เรื่อง มีความสัมพันธ�กับอัตราการเกิดอุบัติภัยในเด็ก มีความสัมพันธ�ระหว�างกันและกัน ด�าน
ความปลอดภัยในสิ่งแวดล�อมเป@นหัวข�อที่ยกเว�นในหัวข�อที่เกี่ยวกับการประเมินผล พบว�า กลุ�ม
นักเรียนส�วนใหญ�ของโรงเรียนมีความสัมพันธ�ต�ออัตราการเกิดอุบัติภัยในเด็ก โรงเรียนท่ีอยู�แถบบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมตกตํ่าเป@นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
 Holocm (1993) ศึกษาเก่ียวกับ อิทธิพลของบุคลิกภาพ ในลักษณะงาน รวมไปถีงการใช�
สารกระตุ�นท่ีมีโอกาสทําให�เกิดอุบัติเหตุ ประชากรท่ีทาการศึกษาได�แก�ลูกจ�างเทศบาลจํานวน 1,325 
คน ท้ังท่ีเคยประสบอุบัติเหตุและไม�เคยประสบอุบัติเหตุโดยการใช�แบบสอบถามท่ัวไป มีโครงสร�าง
ของงานและเจตคติต�องาน การใช�สารกระตุ�น พบว�ากลุ�มท่ีมีแนวโน�มท่ีมีความผิดปกติทางด�านภูมิหลัง
ของบุคล ความไม�พอใจในงานและความเหนื่อยล�าจากการทํางานเป@นบุคลิกภาพของบุคลท่ีเคยเกิด
อุบัติเหตุ 
 Bouck (1993) ได�ศึกษาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรโปรแกรมสวัสดิศึกษาเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนท�องถนนให�กับนักเรียนชั้นประถมในประเทศอังกฤษ ในปW ค.ศ.1992 โดยการทําการ
ทดลองในนักเรียนชั้นประถมเกรด 2 ซ่ึงมีอายุระหว�าง 8-11 ปW โดยในแต�ล�ะโรงเรียนแบ�งเป@นกลุ�ม
ทดลองและกลุ�มควบคุม ในโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห�ง ในเมืองวิลท�เวอร� ประเทศอังกฤษ การ
ทดลองมีวัตถุประสงค�ในการพัฒนาและศึกษานําร�องเก่ียวกับหลักสูตรความปลอดภัยบนท�องถนน 
กลุ�มทดลองในแต�ล�ะโรงเรียนได�รับโปรแกรมสวัสดิศึกษา ในขณะท่ีกลุ�มควบคุมไม�ได�รับโปรแกรมควบคุม 
ผลการทดลอง พบว�า นักเรียนที่ได�รับโปรแกรมสวัสดิศึกษาในกลุ�มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบแตกต�างกันจากกลุ�มควบคุมอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 Riccio and Howe (1991) ได�ใช�รูปแบบการส�งเสริมสุขภาพของเพนเตอร�เป@นกรอบแนวคิด
ในการวิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างค�านิยมทางสุขภาพ อํานาจควบคุมทางสุขภาพ และสิ่งชัก
นําอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต�อการใช�เข็มขัดนิรภัยในกลุ�มวัยรุ�น โดยศึกษาจากกลุ�มตัวอย�างที่เป@นวัยรุ�น
จํานวน 320 คน โดยใช�แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว�า การใช�เข็มขัดนิรภัยของผู�ปกครองและกลุ�ม
เพ่ือน รวมถึงการรับรู�ประโยชน�ของการใช�เข็มขัดนิรภัยมีความสัมพันธ�ทางบวกกับการใช�เข็มขัดนิรภัย
ในกลุ�มวัยรุ�น ส�วนการรับรู�อุปสรรคของการใช�เข็มขัดนิรภัยมีความสัมพันธ�ในทางลบกับการใช�เข็มขัด
นิรภัย ส�วนอํานาจควบคุมทางสุขภาพและค�านิยมนั้นไม�พบว�ามีความสัมพันธ�กับการใช�เข็มขัดนิรภัยใน
กลุ�มวัยรุ�นอย�างนัยสําคัญในสถิติ 
 Bird (1991) จากการศึกษาของคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยจอห�นส� ฮอพกินส� ซ่ึงทําการศึกษา
ในประเทศบราซิลเก่ียวกับอุบัติเหตุ พบว�า การสูญเสียเนื่องจากอุบัติภัยนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง
ส�วนท่ีมองเห็นหรือค�าสูญเสียโดยตรง (direct loss) นั้นมีเพียงร�อยละ 6 แต�ส�วนท่ีจมอยู�ในน้ําซ่ึงมอง
ไม�เห็น ได�แก� ค�าสูญเสียทางอ�อม (Indirect loss) นั้นมีมากถึงร�อยละ 94 ดังนั้นถ�าจะคิดประเมินค�า
ของการสูญเสียท้ังหมดเนื่องจากอุบัติภัยตามผลการศึกษานี้ ได�มีการเปรียบเทียบกับประเทศไทยใน
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การสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปWละเกือบ 7 แสนล�านบาท ซ่ึงสูงกว�างบประมาณแผ�นดินของประเทศไทย
ประมาณ 3 เท�า อุบัติเหตุจึงเป@นเหตุการณ�ท่ีไม�พึงปรารถนาอันเป@นผลให�เกิดอันตรายต�อคน ต�อชีวิต 
และเกิดความเสียหายต�อทรัพย�สิน 
 Tight (1988) ได�ศึกษาเรื่องปRจจัยท่ีก�อให�เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมาบนท�องถนนใน
แถบเมืองใหญ�ของประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค�ท่ีจะศึกษาถึงความสัมพันธ�ระหว�างลักษณะการ
เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมากับอัตราการเสี่ยงต�อการเกิดอุบัติเหตุ โดยทําการเก็บข�อมูลด�าน
อุบัติเหตุจากเขตท่ีพักอาศัยในแถบ 5 เมืองใหญ�ในประเทศอังกฤษ ตามตัวแปร เพศ อายุ ลักษณะการ
เกิดอุบัติเหตุ ระยะทางความไกลจากบ�าน ความรุนแรงของอุบัติเหตุ ช�วงเวลาท่ีเกิด ผลการศึกษา
พบว�าปRจจัยด�านอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาบนท�องถนน มีความสัมพันธ�ต�อการเสี่ยงต�อการเกิด
อุบัติเหตุ 
 Shanedling (1987) ได�ศึกษาปRจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการใช�เข็มขัดนิรภัยและแนวโน�มการใช�
เข็มขัดนิรภัย โดยศึกษาใน 9 เมืองใหญ� ซ่ึงกระจายอยู�ท่ัวไปในรัฐมิเนโซตา ศึกษาโดยการสังเกต
โดยตรงและศึกษาอย�างเป@นระบบ ได�ศึกษาใน 3 ปW ติดต�อกัน ข�อค�นพบที่สําคัญจากการวิจัยนี้คือ 
1) อัตราการใช�เข็มขัดนิรภัยเพ่ิมข้ึนทุกกลุ�มอายุตลอดเวลา 3 ปWท่ีศึกษา 2) เด็กคาดเข็มขัดนิรภัยมากกว�า
บุคคลในกลุ�มอายุอ่ืนๆ 3) ผู�ขับข่ีรถยนต�คาดเข็มขัดนิรภัยมากกว�าผู�โดยสารในรถ 4) ผู�โดยสารมี
แนวโน�มจะใช�เข็มขัดนิรภัยถ�าผู�ขับข่ีใช� 5) ผู�ใช�เข็มขัดนิรภัยในเมืองมีอัตราสูงกว�าผู�ใช�เข็มขัดนิรภัย
นอกเมือง 6) ผู�ใช�เข็มขัดนิรภัยในรถยนต�ขนาดเล็กมากกว�าในรถยนต�ขนาดใหญ� 
 Jinadu (1984) ได�ศึกษาระบาดวิทยาอุบัติภัยยายนต�ใน โอโย สเตท ในประเทศไนจีเรีย 
พบว�ามีอัตราผู�ป`วยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ 34: 100,000 ของประชากร ร�อยละ7.4 เสียชีวิต จํานวน 2 ใน 
3 เกิดในกลุ�มเด็กและวัยหนุ�มสาว ส�วนใหญ�เกิดในช�วงเทศกาลรถท่ีเกิดอุบัติภัยสูงสุดคือ เกิดจากการ
เดินทางท�องเท่ียวในช�วงเทศกาลสําคัญ สาเหตุท่ีสําคัญคือคนขับขาดความรู� ไม�มีประสบการณ�ใน
เส�นทางและเมาสุรา 
 Embry (1982) ได�ศึกษาเก่ียวกับวิธีการปNองกันไม�ให�เกิดเสียชีวิตของเด็กท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ
จากการจราจร การถูกรถชน หรืออุบัติภัยท่ีเกิดบนเส�นทางระหว�างโรงเรียนและบ�าน โดยแบ�งกลุ�ม
ตัวอย�างออกเป@น 2 กลุ�ม ให�ความรู�เรื่องความปลอดภัย กลุ�มแรกให�ความรู�โดยการให�ดูหนังสือ
ประกอบกับได�รับคําสอนจากผู�ปกครองโดยกลุ�มท่ีผู�ปกครองมีความรู�เรื่องการจราจรมาก�อนอีกกลุ�ม 
ให�ความรู�โดยการดูหนังสือและสอนวิธีการข�ามถนน ผลการศึกษาพบว�า ความตระหนักในปRญหา
ความปลอดภัยในกลุ�มท่ีให�ความรู�จากหนังสือและสอนวิธีการข�ามถนนเพียงอย�างเดียวยังไม�มี แต�กลุ�ม
ท่ีได�รับความรู�ประกอบคําแนะนําจากพ�อแม�มีการปฏิบัติตนท่ีดีมีจิตใต�สานึกในความปลอดภัย 
 สรุป นักวิจัยส�วนมากได�มีการศึกษาเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ส�วนใหญ�
พบว�าการเดินทางเป@นสิ่งที่หลายๆคนหลีกเลี่ยงไม�ได� การเดินทางจึงเป@นส�วนหนึ่งของชีวิตในการ
เคลื่อนท่ีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยไม�รู�ว�าระหว�างทางจะเกิดหรือจะพบเจออะไร ในสิ่งท่ีสร�าง
ความสูญเสียคือการเกิดอุบัติเหตุ 
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 จากการเดินทาง สาเหตุส�วนใหญ�เกิดจากการขาดความระวังระวัง ไม�รอบครอบ ความพร�อม
ของร�างกายของผู�ขับข่ี มนุษย�จึงเป@นตัวแปรสําคัญท่ีก�อให�เกิดอุบัติเหตุ และมีสาเหตุอ่ืนๆ รองลงมา 
เช�น สภาพของยานพาหนะท่ีใช�ขับข่ี สภาพดิน ฟNา อากาศ ปRจจัยหรือตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีไม�สามารถ
ควบคุมได�แต�สามารถหลีกเลี่ยงได�เพื่อให�เกิดความเสียหายให�น�อยท่ีสุด แนวคิดและทฤษฏีต�างๆท่ี
เก่ียวข�องโดยประเด็นนท่ีกล�าวมานี้อยู�ในสาระสําคัญของงานวิจัยท่ีได�นําเสนอ เป@นข�อมูลสนับสนุนท่ี
ทําให�ผู�วิจัยได�พิจารณาถึงแนวคิด แนวทางในการศึกษาและใช�ประโยชน� ในการดําเนินการเพ่ือเป@น
ข�อมูลพ้ืนฐาน การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางในภาคตะวันตก จึงสรุปได�ว�างานวิจัยอ�างอิง
เหล�านี้มีความสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�หลักของการวิจัย จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
ดังกล�าวท่ีได�นาเสนอไว�ในเนื้อหาข�างต�น ดังนั้นผู�วิจัยได�นํามาสรุปเป@นภาพรวมในการใช�ประโยชน�ของ
แนวคิด ทฤษฎี ข�อมูลสนับสนุน และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเพ่ือการจัดการความปลอดภัยด�าน
การเดินทางในภาคตะวันตก ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน โดยสรุปแนวทาง 
การศึกษาและการใช�ประโยชน�ไว�ในตารางท่ี 2  

 
 

ตารางท่ี 2 สรุปแนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน�จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
 

 

 

 

 

 

สนับสนุน

ปRญหาและ

วัตถุประสงค�

ของการวิจัย

พฒันากรอบ

แนวคดิในการ

วิจัย

การดําเนินการ

วิจัยข้ันตอนท่ี 1

การดําเนินการ

วิจัยข้ันตอนท่ี 2

การดําเนินการ

วิจัยข้ันตอนท่ี 3

สนับสนุนการ

อภิปราย

ผลการวิจัย

แนวคดิเก่ียวกับความปลอดภัย � �

แนวคดิเก่ียวกับการท�องเท่ียว � �

นโยบายยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข�องกับระบบการ

ขนส�งจราจร และการท�องเท่ียว � �

แนวคดิเก่ียวกับการจัดการด�านความปลอดภัย

และการท�องเท่ียว � �

แนวคดิเก่ียวกับการวิจัยเชิงนโยบาย � � � �

แนวคดิเก่ียวกับการวิจัยอนาคตด�วย EDFR
� � � � � �

แนวคดิเก่ียวกับประชาคมอาเซียน � �

ข�อมูลท่ัวไปและบริบทภูมิภาคตะวันตก � �

งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข�องแนวคดิ �

         ประเดน็ท่ีเก่ียวกับเอกสาร              

แนวคดิและทฤษฏีท้ีก่ียวข�อง

แนวทางการศกึษาและการใช�ประโยชน�



86 
 

ลําดับท่ี แนวคิดและทฤษฎี กรอบ ความหมาย ประเด็น

1 การปNองกัน

อุบัตเิหตใุน

การจราจร

การปNองกันด�านบุคคล การปNองกันอุบัตเิหตใุนการจราจรทางบกด�านบุคคลน้ัน ควรพจิารณาใน

เร่ืองสุขภาพ การศกึษาและความปลอดภัยในการขับข่ี การโดยสารและการเดนิเท�า การศกึษา

หาความรู�และการถ�ายทอดหรือให�ความรู�แก�ทุกคนในเร่ืองความปลอดภัยในการจราจร การ

จัดการเรียนการสอนสวัสดศิกึษา การอบรมมารยาทในการขับข่ียวดยาน แก�ผู�ใช�ยวดยาน 

ผู�โดยสาร และผู�เดนิเท�า การแนะนาประชาชน ผู�ใช�รถใช�ถนน ให�รู�จักระมัดระวังในการ

เดนิทาง ขณะสภาพดนิฟNาอากาศผิดปกตสํิาหรับผู�ขับข่ีรถจะต�องเรียนรู� เร่ืองเก่ียวกับตวัรถ 

สภาพการใช�งาน เรียนรู�วิธีการขับข่ี เส�นทางการเดนิทาง เรียนรู�มารยาท และกฎการจราจร

2 แนวทางดําเนินการ

ด�านความปลอดภัย

ทางถนน

แนวทางดําเนินการด�านความปลอดภัยทางถนน ทางด�านบุคคลน้ันควรพจิารณาในเร่ืองของ

ร�างกายเป@นหลัก เพราะเป@นส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีสามารถก็ให�เกิดผลกระทบด�านอ่ืนๆท่ีตามมา 

การศกึษาการขับข่ีอย�างปลอดจึงเป@นส่ิงสําคญัรวมไปถึงการมีร�างกายท่ีสมบรูณ�พร�อมต�อการ

ขับข่ี มีสต ิไม�ประมาท ในการขับข่ีหรือเดนิทาง

3 ทฤษฎีโดมิโนของ

การเกิดอุบัตเิหตุ

การบาดเจ็บและความเสียหายต�างๆเป@นผลสืบเน่ืองมาจาอุบัตเิหต ุซ่ึงมีสาเหตมุาจากการ

กระทําหรือสภาพการณ�ท่ีไม�ปลอดภัยโดยเปรียบได�กับตวัโดมิโนท่ีเรียงกันอยู� 5 ตวัใกล�กัน เมื่อ

ตวัท่ีหน่ึงล�มตวัโดมิโนท่ีอยู�ถัดไปก็จะล�มตามไปด�วย

4 ทฤษฎีการขาดดลุย

ภาพ

การบาดเจ็บหรืออุบัตเิหตท่ีุเกิดจากการขาดดลุยภาพช่ัวขณะหน่ึง ระหว�างพฤตกิรรมของคนกับ

ระบบการทํางานท่ีบุคคลน้ันกระทําอยู� การปNองกันไม�ให�เกิดการขาดดลุยภาพได�โดยการแก�ไข

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของคน หรือการแก�ไขเปล่ียนแปลงระบบการทํางาน การแก�ไข

เปล่ียนแปลงท้ังพฤตกิรรมของคนและระบบการทํางานควบคู�กันไป

5 ปRจจัยท่ีก�อให�เกิด

การท�องเท่ียว

นักท�องเท่ียว เป@นปRจจัยท่ีสําคญัท่ีสุดของการท�องเท่ียว เพราะเป@นผู�ก�อให�เกิดการท�องเท่ียวข้ึน

ดงันั้นนักท�องเท่ียวจึงเป@นปRจจัยสําคญัท่ีองค�กรและหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ การ

ท�องเท่ียวท้ังระดบัประเทศและระดบัโลก 2.การเดนิทาง การท�องเท่ียวก็คอืการเดนิทางไปให�

ถึงจุดหมายปลายทางตามท่ีนักท�องเท่ียวตงัใจ 3. แรงจูงใจในการท�องเท่ียว  4. ทรัพยากรการ

ท�องเท่ียวเป@นปRจจัยสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีก�อให�เกิดการท�องเท่ียว

6 องค�ประกอบของ

การท�องเท่ียว

องค�ประกอบของการท�องเท่ียว ได�แก� 1. การเข�าถึงแหล�งท�องเท่ียว 2. การมีท่ีพกัแรมเพือ่

รองรับนักท�องเท่ียว 3. แหล�งท�องเท่ียว  4. กิจกรรมการท�องเท่ียว 5. บริการเบ็ดเตล็ดท้ังหมด

ท่ีมีให�นักท�องเท่ียว

ตารางท่ี 3 สังเคราะห�แนวคิดและทฤษฎี 
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ลําดับท่ี แนวคิดและทฤษฎี กรอบ ความหมาย ประเด็น

7 ผู�มีส�วนเก่ียวข�อง

กับการท�องเท่ียว

 นักท�องเท่ียว คอื ผู�ท่ีลงทุนเงินและเวลาเพือ่แสวงหาสินค�าและบริการตลอดจนประสบการณ�

การท�องเท่ียวท่ีมีคณุภาพ ภาคเอกชนผู�ประกอบธุรกิจการท�องเท่ียวหรือผู�จัดบริการด�านการ

ท�องเท่ียว เช�น ท่ีพกัแรม แหล�งท�องเท่ียว กิจกรรมและบริการต�างๆ  ภาครัฐ หมายถึงองค�กร

ของรัฐบาลท่ีมีหน�าท่ีดแูลกํากับการท�องเท่ียวให�เป@นไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลได�วางไว� 

เนื่องจากรัฐบาลในหลายประเทศมักให�ความสําคญักับการท�องเท่ียว เพราะการท�องเท่ียว

สามารถสร�างรายได�ในรูปของเงินตราต�างประเทศให�แก�ประเทศ อันเกิดจากรายได�ของธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวท่ีจัดสินค�าและบริการให�แก�นักท�องเท่ียวและสุดท�ายภาคประชาชน 

ได�แก� ชุมชนท่ีทําให�เกิดการท�องเท่ียว

8 ยุทธศาสตร�การ

พฒันาการ

ท�องเท่ียวไทย พ.ศ.

 2555-2559

การพฒันาโครงสร�างพืน้ฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกเพือ่การท�องเท่ียว ตลอดจนปRจจัย

สนับสนุนด�านการท�องเท่ียวให�มีคณุภาพและมาตรฐานในระดบัสากล การพฒันาและฟakนฟู

แหล�งท�องเท่ียวให�มีศกัยภาพ มีการพฒันาอย�างย่ังยืนสร�างความสมดลุระหว�างการใช�

ประโยชน�ทรัพยากรท�องเท่ียวควบคู�ไปกับการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล�อมสังคม 

และวิถีชีวิตของชุมชน การเตรียมความพร�อมของภาคบริการและปRจจัยสนับสนุนการท�องเท่ียว

ให�มีความพร�อมในการรองรับการเปล่ียนแปลง และมีบทบาทสําคญัในการขับเคล่ือนและฟakนฟู

เศรษฐกิจของประเทศ สร�างความเช่ือมั่นและส�งเสริมการท�องเท่ียว ให�สามารถสร�างรายได�

ให�แก�ประเทศ

9 การจัดการด�าน

ความปลอดภัยและ

การท�องเท่ียว

การสร�างความปลอดภัยต�องเร่ิมต�นท่ีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน โดยจัดระบบแบบแผนให�

เกิดปลอดภัย ปฏิบัตติามข�อกําหนดพร�อมท้ังจัดทามาตรฐานปNองกันอุบัตเิหตข้ึุน เพือ่ช�วยให�

สภาพแวดล�อมในการเดนิทางมีความปลอดภัยท่ีได�สร�างข้ึนไว�ตัง้แต�ต�นและดําเนินต�อไป รวม

ไปถึงต�องมีการค�นคว�าและปรับปรุงพฒันาระบบปNองกันไม�ให�เกิดอุบัตเิหตใุห�มีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพือ่ให�บรรลุเปNาหมายอย�างต�อเนื่องจําเป@นอย�างย่ิงท่ีจะต�องจัดตัง้หน�วยงานท่ีมีหน�าท่ี

โดยตรงและช�วยประสานงานกับองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชนเพือ่ทําให�เกิดการปฏิบัตใินด�าน

ความปลอดภัยให�ถูกต�อง

10 แนวทางการแก�ไข

ปRญหาและการ

จัดการความ

ปลอดภัย

การกําหนดนโยบาย การกําหนดผู�รับผิดชอบในการสร�างความปลอดภัยย�อมต�องอาศยับุคคล

หรือผู�รับผิดชอบในการปNองกันอุบัตเิหตหุรือการดําเนินงานเพือ่ความปลอดภัยบุคคลหรือ

ผู�รับผิดชอบในการปNองกันอุบัตเิหต ุการวางวางแผนการดําเนินงานสร�างความปลอดภัย การ

กําหนดเทคนิคการสร�างความปลอดภัย ดําเนินงานตามแผนงาน ตดิตามและประเมินผล

ตารางท่ี 3 ตารางสังเคราะห�แนวคิดและทฤษฎี (ต�อ) 
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กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย 

แนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัย 
- การปNองกนัอุบัติเหตุในการจราจร 
(กรมการขนส�ง, 2557) 
- แนวทางดําเนนิการด�านความปลอดภัย
ทางถนน (กรมการขนส�ง, 2557) 
- ทฤษฎีโดมิโนของการเกิดอุบัตเิหตุ                      
(Herbert W. Heinrich, 1931) 
- ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ (Blumenthal, 
1968) 
- การควบคุมอุบัตเิหตุและดารส�งเสรมิ
ความปลอดภัย (มนัส ยอดคํา, 2548) 
- สวัสดิศึกษา (เอมอัชฌา (รัตน�ริมจง) 
วัฒนบุรานนท�, 2557) 
แนวคิดเก่ียวกับการทXองเท่ียว 
- ปRจจัยทีก่�อให�เกิดการท�องเที่ยว (บังอร 
ฉัตรรุ�งเรอืง, 2551) 
- องค�ประกอบของการท�องเที่ยว (นรนิทร� 
สังข�รกัษา, 2555) 
- ผู�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยว 
(ธนกฤต สังข�เฉย, 2550) 
นโยบายยุทธศาสตร̀ท่ีเก่ียวข�องกับระบบ
การขนสXงจราจร และการทXองเท่ียว 
- ยุทธศาสตร�การพัฒนาการท�องเที่ยวไทย 
พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงการท�องเที่ยว
และกฬีา, 2554) 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการด�านความ
ปลอดภัยและการทXองเท่ียว 
- การจัดการด�านความปลอดภัยและการ
ท�องเที่ยว (กรมการขนส�ง, 2556) 
- แนวทางการแก�ไขปRญหาและการจัดการ
ความปลอดภัย  
(เอมอชัฌา รัตน�ริมจง) วัฒนบุรานนท�, 
2557) 
 
 

ขั้นที ่1 

ขั้นที ่2 

ข�อมูลพ้ืนฐานการจดัการความ
ปลอดภัยด�านการเดินทาง
ท�องเที่ยวในภาคตะวนัตก 

ร�างยุทธศาสตร� การจดัการ
ความปลอดภัยด�านการเดินทาง

ท�องเที่ยวในภาคตะวนัตก 

รับรองยุทธศาสตร� การจัดการ
ความปลอดภัยด�านการเดินทาง
ท�องเที่ยว ในภูมิภาคตะวันตก 

ข�อเสนอเชิงนโยบายในการ
จัดการความปลอดภัยด�านการ
เดินทางท�องเที่ยวในภูมิภาค

ตะวันตก 

ขั้นที ่3 

ขั้นที ่4 

วิเคราะห�
เอกสาร 

การสัมภาษณ�      
เชิงลึก 

IOC 

EDFR  

ยุทธ�ศาสตร�และข�อเสนอเชิง
นโยบาย ในการจัดการความ
ปลอดภัยด�านการเดินทาง

ท�องเที่ยวในภูมิภาคตะวนัตก 
สู�ประชาคมอาเซียน 

การจดัประชุม
เพ่ือหา                 

ข�อเสนอเชิง
นโยบาย                             
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเที่ยวทางบกด�วย
รถยนต"และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตก ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร"การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน
มีวัตถุประสงค"เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการณ"ด�านความปลอดภัยในการเดินทางท�องเที่ยวในภูมิภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 2) ร�างยุทธศาสตร"การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 3) รับรองยุทธศาสตร"การจัดการความปลอดภัย
ทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 4) ศึกษาข�อเสนอเชิง
นโยบายในจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกข�อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร"การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน เป5นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ร�วมกับใช�
วิธีการเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยใช�การ
เก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ"เชิงลึก ร�วมกับการวิเคราะห"เอกสาร และหาข�อสรุปโดยการจัด
ประชุมนโยบาย (Policy Meeting) ประกอบด�วยข้ันตอนในการวิจัย การดําเนินการวิจัย ดังต�อไปนี้  
 ข้ันตอนในการวิจัย  
 เพ่ือให�การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบและสอดคล�องกับวัตถุประสงค"ของการวิจัยท่ีกําหนดไว� 
ผู�วิจัยได�กําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเป5น 4 ข้ันตอน คือ  
 ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษาสภาพการณ"ด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท�องเท่ียวในภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 ข้ันตอนท่ี 2  ร�างยุทธศาสตร"การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 ข้ันตอนท่ี 3  รับรองยุทธศาสตร"การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาข�อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภาคตะวันตก สู�การท�องเท่ียวประชาคมอาเซียน  
 
 

 

 

 

 



90 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  
 
 
 
 
                                                                                
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 

ป�จจัยนําเข�า 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาสภาพการณ"ด�านความ
ปลอดภัยในการเดินทางการ

ท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�
ประชาคมอาเซียน 

ขั้นตอนที่ 2 
ร�างยุทธศาสตร"การจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�

ประชาคมอาเซียน 

ขั้นตอนที่ 3 
การรับรองยุทธศาสตร"การจัดการ
ความปลอดภยัทางถนนในการ

เดินทางท�องเท่ียวในภาคตะวันตก
เข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

ขั้นตอนที่ 4 
ศึกษาข�อเสนอเชิงนโยบายใน
จัดการความปลอดภยัด�านการ

เดินทางในภาคตะวันตกข�อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร"การท�องเท่ียวสู�

ประชาคมอาเซียน 
 

ผลท่ีได�รับ 

ได�ยุทธศาสตร" การจัดการความ
ปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเท่ียว
ภาคตะวันตก สู�ประชาคมอาเซีย 

ได�ร�างยุทธศาสตร"การจัดการความ
ปลอดภัยด�านการเดินทาง การ

ท�องเท่ียวภาคตะวันตกสู�ประชาคม
อาเซียน 

ได�ข�อเสนอเชิงนโยบายการจัดการ
ความปลอดภยัด�านการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภาคตะวันตก สู�การ

ท�องเท่ียวประชาคมอาเซียน 

กระบวนการ 

 

การวิเคราะห"เอกสาร                     
    การสัมภาษณ"เชิงลึกร�วมกับการ

วิเคราะห" SWOT Analysis,          
7’S Model, PESTL Analysis, 

TOWS Matrix 
 

วิธีการศึกษาโดยใช�เทคนิคการวิจยั
แบบอนาคตโดยการ EDFR  

(Ethnographic Delphi Futures 
Research) ผู�เช่ียวชาญ 19 คน 

IOC 
(Index of item objective 

congruence) 

การจัดประชุมเพื่อหา                 
ข�อเสนอเชิงนโยบาย                             
(Policy Meeting) 

ได�ข�อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเท่ียว 
และการจัดการความปลอดภยั ใน
การท�องเท่ียวเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียน 
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ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพการณ)ด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท.องเท่ียวในภาคตะวันตก
เข�าสู.ประชาคมอาเซียน 

1. วิธีการดําเนินการวิจัย 
1.1 ศึกษาข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) จากเอกสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ

การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางการท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน จากสื่อ
สิ่งพิมพ"วิชาการ เอกสารของหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข�อง และข�อมูลอิเล็กทรอนิกส"
จากเว็บไซต" 

1.2 ศึกษาสภาพปiจจุบันด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท�องเท่ียวในภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน โดยการสัมภาษณ"เชิงลึก จํานวน 25 คน  

1.3 ศึกษาสภาพแวดล�อมเพ่ือหา จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรคท่ีส�งผลต�อการ
จัดการความปลอดภัยในการเดินทางการท�องเที่ยวในภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ด�วย
เทคนิค SWOT Analysis และวิเคราะห"เพ่ือหาความสัมพันธ"ระหว�างปiจจัยโดยเทคนิค TOWS Matrix 
 2. แหล�งข�อมูลและผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
  ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ (Key Informants) ในการเก็บรวบรวมข�อมูลผู�วิจัยเก็บข�อมูลจากผู�ให�
ข�อมูลสําคัญโดยเน�นผู�ท่ีมีประสบการณ"และมีบทบาทท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความปลอดภัยในการ
เดินทางการท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ตลอดจนผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพ่ือให�ได�
ข�อมูลท่ีหลากหลายและมีความเท่ียงตรง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ผู�วิจัยใช�
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ในรอบท่ี 1 โดยการ
สัมภาษณ"เชิงลึก (In-depth Interview) ได�แก� หน�วยงานภาครัฐ ประกอบไปด�วย แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี แขวงทางหลวงราชบุรี แขวงทางหลวงเพชรบุรี แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ" แขวงทาง
หลวงชนบทกาญจนบุรี แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี กรมการขนส�งกาญจนบุรี การท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทยสํานักงานกาญจนบุรี การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทยสํานักงานเพชรบุรี สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ" สํานักงานปnองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี 
ตํารวจท�องเท่ียว หน�วยงานภาคเอกชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ประกอบไปด�วย บริษัทรถตู�นําเท่ียว 
บริษัททัวร"นําเท่ียว บริษัทรถทัวร" เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ และนักท�องเท่ียว 
 3. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
  ผู�วิจัยใช�การวิเคราะห"เอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ"เชิงลึก 
(In-depth Interview) 

3.1 การวิเคราะห"เอกสาร (Documentary Analysis) ท้ังนโยบายทางการท�องเท่ียว 
แผนพัฒนาการท�องเท่ียว พ.ศ. 2555-2599 ยุทธศาสตร"การท�องเท่ียวของภูมิภาคตะวันตก สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ ข�อมูลการเดินทางท�องเท่ียวของภาคตะวันตก การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน โดยการศึกษา
จากเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง แผ�นพับ สื่อชนิดต�างๆ และอินเตอร"เน็ตผ�าน
เว็บไชต"ต�างๆ ประกอบด�วยเอกสารท้ังนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร" รวมไปถึงบริบทของภูมิภาค
ตะวันตกพ้ืนท่ีท่ีผู�วิจัยทําการศึกษาได�แก� จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ" 
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3.2 แบบสัมภาษณ" (Interview-Form) สําหรับการสัมภาษณ"ท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เป5น
การสัมภาษณ"เชิงลึกเป5นหลัก (In-depth Interview) เพ่ือให�ได�ข�อมูลถูกต�องและครอบคลุมประเด็นท่ี
ทําการวิจัยมากท่ีสุด ซ่ึงเป5นแนวคําถามที่ผ�านการกลั่นกรองและพิจารณาแล�วว�าจะสามารถตอบ
วัตถุประสงค"ของการวิจัยได�ชัดเจนและครอบคลุมมากท่ีสุด โดยการใช�แบบสัมภาษณ"ก่ึงมีโครงสร�าง 
(Semi-Structured Interview)  

   ประเด็นการสัมภาษณ" มีดังนี้ 
1. ข�อมูลท่ัวไปในในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  
2. สาเหตุและสภาพปiญหาที่เกิดขึ้นจากการเดินทางท�องเท่ียวบนท�องถนน ซ่ึง

ส�งผลกระทบต�อความปลอดภัยและความม่ันใจในการเดินทางท�องเท่ียวของภูมิภาคตะวันตก 
3. ความต�องการข้ันพ้ืนฐานทางด�านความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวใน

ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ทิศทางและแนวทาง
ในการดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง พัฒนา เพ่ือให�เกิดยุทธศาสตร"ท่ีเหมาะสมทางด�านความปลอดภัย
ในการเดินทางการท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

4. วิเคราะห"สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ท่ีมีความเก่ียวข�องกับการจัดการ
ความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในปiจจุบัน 

5. การจัดการท่ีสอดคล�องและเหมาสม ในความปลอดภัยของการเดินทางท�องเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตก 

6. ข�อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร"ทางด�านความปลอดภัยในการ
เดินทางการท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
  ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลจากการบันทึกเสียงโดยเครื่องบันทึกเสียง การอัดเทป และการจดบันทึก
ภาคสนาม (Field Note) รวบรวมโดยการถอดเทปจากเครื่องบันทึกเสียง ถอดประเด็นต�าง ๆ ไป
พร�อมกันในระหว�างการรวบรวมข�อมูล วิเคราะห"ข�อมูลที่ได�จากการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพใช�วิธีการ
วิเคราะห"เชิงพรรณนาเนื้อหา (Content Analysis)  

 4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
  แนวทางการสัมภาษณ"เชิงลึกผู�วิจัยได�นําแนวทางการสัมภาษณ"เชิงลึกให�ผู�เชี่ยวชาญ

ตรวจจํานวน 5 คน สอบความครอบคลุมเนื้อหา และความตรงของเนื้อหาและข�อคําถามให�ถูกต�อง
ตามหลักวิชาการ แล�วนําแนวทางการสัมภาษณ"เชิงลึกมาปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะของ
ผู�เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยและนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ" เพ่ือ
ตรวจสอบความสมบูรณ"ของคําถาม จากนั้นใช�การตรวจสอบแบบสามเส�า (Triangulation) ได�แก� การ
ตรวจสอบข�อมูลเชิงคุณภาพโดยใช�วิธีการตรวจสอบแบบสามเส�า (Triangulation) ในการศึกษาครั้งนี้ 
เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีมีความถูกต�องและเชื่อถือได� (Valid and Reliable) เพ่ือพิสูจน"ว�าข�อมูลท่ีผู�วิจัยได�มา
นั้นถูกต�องหรือไม� โดยการหาข�อมูลจากหลายฝtายหรือใช�วิธีการหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข�อมูลใน
ประเด็นเดียวกัน จนกระท่ังได�ความคิดหรือข�อมูลเก่ียวกับประเด็นหรือเรื่องนั้นๆ ออกมา (Charge 
Subjectivity) ตามท่ีคนส�วนใหญ�เข�าใจหรือรู�สึก กล�าวโดยสรุปสําหรับวิธีการตรวจสอบแบบสามเส�า 
(Triangulation) ท่ีผู�วิจัยนํามาใช�ในการตรวจสอบข�อมูล (Denzin, 1978: 294-304) ได�แก� 
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1. การตรวจสอบสามเส�าด�านข�อมูล (Data Triangulation)  
2. การตรวจสอบสามเส�าด�านทฤษฎี (Theory Triangulation)  
3. การตรวจสอบสามเส�าด�านวิธีการรวบรวมข�อมูล (Methodological Triangulation)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 4 ข้ันตอนแสดงการสร�างแนวทางการสัมภาษณ"เชิงลึก 
 
 5. การวิเคราะห" SWOT Analysis, 7’S Model, PESTEL Analysis และ TOWS Matrix 

5.1 วิเคราะห"สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) การวิเคราะห"สภาพแวดล�อม (SWOT 
Analysis) ท่ีนํามาใช�ในการวิจัยครั้งนี้ก็เพ่ือใช�ศึกษาจุดแข็ง (Strength) จุดอ�อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) โดยการใช�ตารางประเมินของ วีลเลน และฮังเกอร" (Wheelen 
and Hunger, 2006) และการวิเคราะห"สภาพแวดล�อมโดยใช�ตารางวิเคราะห"ปiจจัยภายนอก
และปiจจัยภายในของ วีเลน และฮังเกอร" (Wheelen and Hunger, 2006) ซ่ึงประกอบไปด�วย 
1) การวิเคราะห"ปiจจัยภายนอก (External Factors Analysis Summary: EFAS) และ 2) การวิเคราะห"
ปiจจัยภายใน (Internal Factors Analysis Summary: IFAS) โดยใช�การวิเคราะห" 7’S Model และ 
PESTEL Analysis ร�วมด�วย  

5.2 การจับคู�หาความสัมพันธ"ปiจจัยสภาพแวดล�อมด�วยเทคนิคการวิเคราะห" TOWS 
Matrix เพ่ือนํามาวิเคราะห"หาความสัมพันธ"ของปiจจัยท่ีเกิดจากการประเมินสภาพแวดล�อมภายใน   
จุดแข็ง (S) จุดอ�อน (W) และการประเมินจากสภาพแวดล�อมภายนอก โอกาส (O) อุปสรรค (T)     
เพ่ือนําข�อมูลมาวิเคราะห"พิจารณาร�วมกันเพ่ือกําหนดทางเลือกของยุทธศาสตร" การพัฒนายุทธศาสตร"
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน
โดยใช�รูปแบบของ Stanley C. Abraham (2006) 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวทางการสัมภาษณ"ระดบัลึกกับ
ผู�เก่ียวข�องกับการท�องเที่ยว 

สร�างแนวทางการสัมภาษณ"เชิงลึก 

นําแนวทางการสัมภาษณ"ระดับลึกไปปรึกษาอาจารย"ที่ปรึกษา
และผู�เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบประเด็นเนื้อหา  

สัมภาษณ"เชิงลึกเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัย          
ด�านการเดินทาง ข�อเสนอเชิงยทุธศาสตร"การท�องเที่ยว           

สู�ประชาคมอาเซียนในภาคตะวนัตก 
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ตารางท่ี 4 สรุปข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานด�านความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวและ
การจัดการ การท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก  

 
วัตถุประสงค" วิธีการ กลุ�มเปnาหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/สถิติ 

1. ศึกษาสภาพการณ"
ด�านความปลอดภัย ใน
การเดินทางการท�องเที่ยว
ในภาคตะวนัตกเข�าสู�
ประชาคมอาเซียน 

   

 1.1 วิเคราะห"เอกสาร การวิเคราะห"เอกสาร 
(Documentary 
Analysis) 

แนวคิดและทฤษฏีที่
เก่ียวข�องรวมไปถึง
นโยบายยุทธศาสตร" และ
โครงการที่เก่ียวข�อง 

แบบวิเคราะห"เอกสาร
ที่สร�างข้ึน ใช�การ
วิเคราะห"เอกสาร 
(Content  Analysis) 

 1.2 การสัมภาษณ"เชิงลึก สัมภาษณ"เชิงลึก 
(In-depth  
Interviews) 
จํานวน 20 คนหรือ
จนข�อมูลอ่ิมตัว 

กลุ�มที่ปฏิบัตงิานที่
เก่ียวข�องและมีส�วนได�ส�วน
เสียทางด�านการท�องเที่ยว
และหน�วยงานที่เก่ียวข�อง
ของทั้งภาครัฐและเอกชน
ในภาคตะวนัตก 

แนวทางการสัมภาษณ"
เชิงลึก ใช�การวิเคราะห"
เนื้อหา 
 

 1.3 การวิเคราะห"ปiจจัย
ภายในและปiจจัย
ภายนอก 

วิเคราะห"  
SWOT Analysis  
7’S Model 
PESTEL Analysis 
TOWS Matrix 
 

เอกสาร นโยบาย 
แผนงาน  ยุทธศาสตร"    
ที่เก่ียวข�องกับ การจัดการ
ความปลอดภัยด�านการ
เดินทาง ข�อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร"การท�องเที่ยว
สู�ประชาคมอาเซียนใน
ภาคตะวันตก 

แบบวิเคราะห"         
SWOT  Analysis,     
7’S Model, PESTEL 
Analysis, TOWS 
Matrix 
ใช�การวิเคราะห"เนื้อหา  
 

 
ข้ันตอนท่ี 2 ร.างยุทธศาสตร)การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท.องเท่ียวในภาค
ตะวันตกเข�าสู.ประชาคมอาเซียน 
 1. วิธีดําเนินการ  
  วิธีดําเนินการในการวิจัยในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 1 นํามาร�างเป5น
ยุทธศาสตร"การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภาคตะวันตก เข�าสู�ประชาคม
อาเซียน ซ่ึงประกอบไปด�วย วิสัยทัศน" พันธกิจ ยุทธศาสตร" เปnาประสงค" กลยุทธ"และแนวทางในการ
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ดําเนินการ หลังจากนั้นผู�วิจัยนําร�างยุทธศาสตร"ไปปรึกษาอาจารย"ท่ีปรึกษาและนําไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  
 2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
  นําแบบสอบถามร�างยุทธศาสตร"ไปปรึกษาผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท�าน ท่ีเก่ียวข�อง
กับเนื้อหา ภาษาและการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษาท่ีใช�     
แล�วนํามาหาค�า IOC ของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence :IOC) โดย
กําหนดเกณฑ"พิจารณาคือ  
   เห็นว�าสอดคล�อง   ให�คะแนน  +1  
  ไม�แน�ใจ    ให�คะแนน     0  
  เห็นว�าไม�สอดคล�อง   ให�คะแนน   -1  
  การวิเคราะห"ข�อมูลความเหมาะสมสอดคล�องของแบบวิเคราะห"เอกสารท่ีใช�ใน
การศึกษาความต�องการโดยใช�ดัชนีความสอดคล�อง (IOC) คํานวณตามสูตร (Hemphill and Website, 
1950: 325–342; พวงรัตน" ทวีรัตน", 2543: 117)  

  IOC  =   
N

R∑  

  ΣR   =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ  
  N    =  จํานวนผู�ทรงคุณวุฒิ  
  นําข�อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิมาคํานวณหาค�า IOC โดยใช�ดัชนี
ความสอดคล�อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค�า IOC 
ได�ค�า 0.67 จํานวน 25 ข�อ  และ 1.00 จํานวน 46 ข�อ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) และปรับปรุงแก�ไข
เกี่ยวกับรายละเอียดของคําถามให�มีความชัดเจนสามารถสื่อความหมายได�ง�าย หลังจากนั้นนํา
แบบสอบถามร�างยุทธศาสตร"ท่ีใช�ศึกษามาปรับปรุงและแก�ไข ตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิ  
 
ตารางท่ี 5 สรุปข้ันตอนท่ี 2 ร�างยุทธศาสตร"การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียว

ในภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค" วิธีการ กลุ�มเปnาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

2. ร�างยุทธศาสตร"การ
จัดการความปลอดภัย
ทางถนนในการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคม
อาเซียน 
 

นําแบบสอบถาม  
(ร�างยุทธศาสตร")  
ไปตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ (IOC) 

ผู�ทรงคุณวุฒิ        
จํานวน 5 ท�าน 

การวิเคราะห"ข�อมูลความ
เหมาะสมสอดคล�องของแบบ
วิเคราะห"เอกสารท่ีใช�ใน
การศึกษาความต�องการโดย
ใช�ดัชนีความสอดคล�อง 
(IOC) 
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ข้ันตอนท่ี 3 การรับรองยุทธศาสตร)การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท.องเท่ียวใน
ภาคตะวันตกเข�าสู.ประชาคมอาเซียน 

1. วิธีดําเนินการ  
  วิธีดําเนินการในการวิจัยในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยใช�วิธีการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic 

Delphi Future Research) โดยเก็บข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญจํานวน 19 คน ตามข้ันตอนของเทคนิค  
การวิจัยแบบ EDFR ท่ีกําหนดในแผนดําเนินการวิจัย  

 2. การกําหนดคุณสมบัติของผู�เชี่ยวชาญ  
  ผู�วิจัยได�กําหนดกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ (Panel Experts) โดยวิธีการเลือกผู�เชี่ยวชาญแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 19 คน (Macmillan, 1971)  โดยมีเกณฑ"ในการพิจารณา
คุณสมบัติในข�อใดข�อหนึ่งหรือหลายข�อตามเกณฑ"ดังนี้ผู�เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู�มีความรู� ความชํานาญ
และประสบการณ"ในเรื่องเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภาค
ตะวันตก เข�าสู�ประชาคมอาเซียน แบ�งออกเป5น 3 กลุ�ม ดังนี้  

2.1 ผู�บริหารหน�วยงานสังกัดในภาครัฐ มีอํานาจในการ กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร" 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบไปด�วย 

2.1.1 กรมปnองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
2.1.2 แขวงทางหลวงราชบุรี  
2.1.3 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 
2.1.4 สํานักงานขนส�งจังหวัดเพชรบุรี กรมการขนส�งทางบก 
2.1.5 สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
2.1.6 สํานักงานการท�องเท่ียวแห�งประเทศจังหวัดเพชรบุรี 
2.1.7 กระทรวงสาธารณสุข  

2.2 ผู�ปฎิบัติการ ผู�ท่ีมีความรู� ความชํานาญ และประสบการณ"มีส�วนเก่ียวข�องกับการ
จัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน  

2.2.1 ศูนย"วิจัยปnองกันอุบัติเหตุทางถนน 
2.2.2 สถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรี 
2.2.3 กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
2.2.4 สมาคมธุรกิจท�องเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี 
2.2.5 ชมรมส�งเสริมการท�องเท่ียวจังหวัดราชบุร ี

2.3 นักวิชาการ ผู�เชี่ยวชาญด�านการท�องเที่ยว อาจารย"ประจําสาขาการจัดการการ
ท�องเท่ียวและทําการศึกษาวิจัยด�านการท�องเท่ียว  

2.3.1 อาจารย"ประจํามหาวิทยาลัยสยาม 
2.3.2 อาจารย"ประจํามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2.3.3 อาจารย"ประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" 
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 3. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
  ในข้ันตอนนี้ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน ตาม
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ประกอบด�วยรอบท่ี 2-3 
ดังนี้ 

3.1 นําร�างยุทธศาสตร"ท่ีได�จากข้ันตอนท่ี 2 มาจัดทําเป5นแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป5นคําถามปลายเป�ด มาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ ส�งให�ผู�เชี่ยวชาญจํานวน 19 คน 
ลงความเห็น สําหรับรูปแบบคําถามท่ีใช�เป5นแบบมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ 
กําหนดตามความเป5นจริงท่ีเกิดข้ึนในปiจจุบัน ดังนี้  
   5  หมายถึง  ระดับความเห็นด�วยมากท่ีสุด  
   4   หมายถึง ระดับความเห็นด�วยมาก  
   3   หมายถึง  ระดับความเห็นด�วยปานกลาง  
   2  หมายถึง  ระดับความเห็นด�วยน�อย  
   1   หมายถึง ระดับความเห็นด�วยน�อยท่ีสุด  

3.2 การยืนยันความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�รับคืนจากผู�เชี่ยวชาญสร�าง
เป5นแบบสอบถามปลายเป�ดโดยเพ่ิมตําแหน�ง ค�ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค�าพิสัย 
ควอไทล" (Interquartile Range) และตําแหน�งท่ีผู�เชี่ยวชาญแต�ละคนตอบส�งให�ผู�เชี่ยวชาญชุดเดิมท้ัง 
19 คน พิจารณาคําตอบใหม�แล�วตอบกลับมาอีกครั้ง เม่ือดําเนินการวิจัยตามเทคนิคการวิจัยครบท้ัง 2 
รอบแล�ว ผู�วิจัยนําแบบสอบถามท่ีได�รับกลับคืนมาวิเคราะห"ผลข�อมูลทางสถิติ แล�วนําผลการวิเคราะห"
ข�อมูลไปใช�เป5นแนวทางในการจัดทํายุทธ"ศาสตร"การจัดการความปลอดภัยการเดินทางท�องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตก 

 4. การวิเคราะห"ข�อมูล 
  ผู�วิจัยวิเคราะห"ข�อมูลจากแบบสอบถามท่ีได�รับกลับคืนมาจากผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 19 คน 

ตามกระบวนการวิจัย EDFR ในรอบที่ 2 และ 3 ใช�การวิเคราะห"ข�อมูลด�วยสถิติค�ามัธยฐานและ 
ค�าพิสัยระหว�างควอไทล" แล�วนํามาแปลผลค�ามัธยฐานจากแบบสอบถาม มาตราส�วนประมาณค�า 5 
ระดับ โดยให�ความหมายดังนี้ (Best and Kahn, 1993) 

  ค�ามัธยฐานต้ังแต� 4.50-5.00  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงมากท่ีสุด  
  ค�ามัธยฐานต้ังแต� 3.50-4.49  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงมาก  
  ค�ามัธยฐานต้ังแต� 2.50-3.49  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงปานกลาง  
  ค�ามัธยฐานต้ังแต� 1.50-2.49  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงน�อย  
  ค�ามัธยฐานต้ังแต� 1.00-1.50  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนจริงน�อยท่ีสุด 

  สําหรับเกณฑ"ท่ีใช�เพ่ือพิจารณาว�าข�อความใดเหมาะสมสําหรับการพัฒนายุทธศาสตร"
ยุทธ"ศาสตร"การจัดการความปลอดภัยการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก จะเลือกข�อความท่ีมี
ค�ามัธยฐาน (Median) มากกว�า 3.50 และค�าพิสัยควอไทล" (Interquartile Range) น�อยกว�า 1.50 

โดยผู�วิจัยคํานวณหาค�าแตกต�างระหว�างควอไทล"ท่ี 3 กับควอไทล"ท่ี 1 ค�าพิสัยระหว�างควอไทล"ท่ี
คํานวณได�มีค�าน�อยกว�าหรือเท�ากับ 1.50 แสดงว�าความคิดเห็นของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต�อข�อความนั้น
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เห็นสอดคล�องกัน (Consensus) แต�ถ�าค�าพิสัยระหว�างควอไทล" ข�อความนั้นมีค�ามากกว�า 1.50 แสดงว�า
ความคิดเห็นของกลุ�มผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต�อข�อความนั้นไม�สอดคล�องกัน 
 
ตารางท่ี 6  สรุปข้ันตอนท่ี 3 การรับรองยุทธศาสตร"การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง

ท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค" วิธีการ กลุ�มเปnาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

2. การรับรองยุทธศาสตร"
การจัดการความปลอดภัย
ทางถนนในการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภาคตะวันตก
เข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 

เทคนิคการวิจัย
เชิงอนาคตเทคนิค 
EDFR 
(Ethnographic 
Delphi  Futures 
Research) 

1.ผู�บริหารหน�วยงาน
สังกัดในภาครัฐ 
2.ผู�ปฎิบัติการ ผู�ท่ีมี
ความรู� ความชํานาญ 
3. นักวิชาการ 
ผู�เชี่ยวชาญด�านการ
ท�องเท่ียว  

1.แบบสอบถามปลาย
ป�ด 
2. มัธยฐาน 
(Median), ค�าพิสัยค
วอไทล" 
(Interquartile 
Range) 

รอบท่ี 2 แบบสอบถาม ใช�แบบสอบถาม
ปลายป�ด 

1.ผู�บริหารหน�วยงาน
สังกัดในภาครัฐ 
2.ผู�ปฎิบัติการ ผู�ท่ีมี
ความรู� ความชํานาญ 
3. นักวิชาการ 
ผู�เชี่ยวชาญด�านการ
ท�องเท่ียว 

1. แบบสอบถามปลาย
ป�ด 
2. มัธยฐาน 
(Median), ค�าพิสัยค
วอไทล" 
(Interquartile 
Range) 

รอบท่ี 3 แบบสอบถาม ใช�แบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงมาจาก
ครั้งท่ี 2 

1.ผู�บริหารหน�วยงาน
สังกัดในภาครัฐ 
2.ผู�ปฎิบัติการ ผู�ท่ีมี
ความรู� ความชํานาญ 
3. นักวิชาการ 
ผู�เชี่ยวชาญด�านการ
ท�องเท่ียว 

1. แบบสอบถาม 
ท่ีพัฒนามาจากครั้งท่ี 2  
2. มัธยฐาน 
(Median), ค�าพิสัยค
วอไทล" 
(Interquartile 
Range) 
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ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาข�อเสนอเชิงนโยบายในจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางในภาคตะวันตก
ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร)การท.องเท่ียวสู.ประชาคมอาเซียน 
 เม่ือดําเนินการตามการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ครบทั้ง 3 รอบ ผู�วิจัยนําข�อมูลจาก
การศึกษาในข้ันตอนท่ี 3 มาตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมและความสําคัญของข�อเสนอยุทธ"
ศาสตร"การจัดการความปลอดภัยการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
พิจาณาความตรงตามเนื้อหา ความครบถ�วน และความสมบูรณ"ของยุทธศาสตร"ยุทธ"ศาสตร"การจัดการ
ความปลอดภัยการเดินทางท�องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก เข�าสู�ประชาคมอาเซียน จากนั้นผู�วิจัย
ดําเนินการปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของอาจารย"ท่ีปรึกษาให�มีเนื้อหาครบถ�วนและถูกต�อง 

1. วิธีดําเนินการ  
  ผู�วิจัยดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสําคัญโดยการจัดประชุมเพ่ือหา

ข�อสรุปเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ประกอบด�วย กลุ�มผู�กําหนดยุทธศาสตร" กลุ�มมีบทบาท
สนับสนุน กลุ�มผู�รับประโยชน"ยุทธศาสตร"กลุ�มนักวิชาการ เพ่ือร�วมกันคิด วิพากย" วิจารณ" และให�
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผลการวิจัยท่ีดําเนินการแล�วในข้ันตอนท่ีผ�านมา 

2. กลุ�มเปnาหมาย  
  กลุ�มเปnาหมายท่ีเก่ียวข�องจํานวน 12 คน ได�แก� 1) ภาครัฐ 2) นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิ

ด�านการท�องเท่ียวและความปลอดภัย 3) ภาคเอกชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 4) นักท�องเท่ียว  
3. เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

  ใช�การบันทึกเสียงการประชุม และนํามาเรียบเรียง วิเคราะห" และสรุปเป5นข�อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร" การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน  

4. การวิเคราะห"ข�อมูล  
  ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได� มาวิเคราะห"ข�อมูล โดยการวิเคราะห"ข�อมูลเชิงคุณภาพและการ

วิเคราะห"เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย  
 

ตารางท่ี 7 สรุปขั้นตอนที่ 4 ประชุมเพื่อหาข�อเสนอเชิงนโยบาย ในจัดการความปลอดภัยด�านการ 
เดินทางในภาคตะวันตกข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร"การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน 

 
วัตถุประสงค" วิธีการ กลุ�มเปnาหมาย เครื่องมือ/สถิติ 

4. ศึกษาข�อเสนอเชิง
นโยบายในจัดการความ
ปลอดภัยด�านการ
เดินทางในภาคตะวันตก
ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร"
การท�องเท่ียวสู�
ประชาคมอาเซียน 

จัดประชุมเพ่ือหา
ข�อเสนอเชิงนโยบาย 
จํานวน 12 คน 

1. ภาครัฐ 
2.นักวิชาการ
ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการ
ท�องเท่ียวและความ
ปลอดภัย 
3. ภาคเอกชนและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 
4. นักท�องเท่ียว 

1. การบันทึกเสียงการ
ประชุม 
2. วิเคราะห"ข�อมูลเชิง
คุณภาพและการ
วิเคราะห"เนื้อหา 
(Content Analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  
  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการณ�ทางด'านความปลอดภัยในการ
เดินทางการท)องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน 2) ร)างยุทธศาสตร�การจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน 3) รับรอง
ยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)
ประชาคมอาเซียน 4) ศึกษาข'อเสนอเชิงนโยบายในจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตกข'อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป4นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ร)วมกับใช'วิธีการ
เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยใช'การเก็บ
ข'อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ�เชิงลึก ร)วมกับการวิเคราะห�เอกสาร และหาข'อสรุปโดยการจัดประชุม
นโยบาย (Policy Meeting) เพ่ือให'เกิดความเข'าใจขอเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  ศึกษาสภาพการณ�ด'านความปลอดภัยในการเดินทางการท)องเท่ียวในภาค
ตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน  
 ข้ันตอนท่ี 2  ร)างยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน  
 ข้ันตอนท่ี 3  รับรองยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน  
 ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาข'อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทาง
ท)องเท่ียวในภาคตะวันตก สู)การท)องเท่ียวประชาคมอาเซียน 

 
ข้ันตอนที 1 ศึกษาสภาพการณ�ด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท)องเท่ียวในภาคตะวันตก
เข�าสู)ประชาคมอาเซียน  

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Analysis) 
  ผู'วิจัยได'เก็บรวมรวมข'อมูลจากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข'อง พบว)า สภาพการณ�ด'าน

ความปลอดภัยในการเดินทางการท)องเท่ียวในภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน จากสถิติจํานวน
อุบัติเหตุท่ีผ)านมาเห็นได'ว)าอุบัติเหตุนั้นเกิดข้ึนหลายครั้ง และมีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุท่ี
ส)งผลต)อการสูญเสีย ท้ังร)างกาย ทรัพย�สินและจิตใจ ประกอบกับหน)วยงานท่ีเก่ียวข'องในการกําหนด
นโยบายการจัดการความปลอดภัยทางถนนให'กับนักท)องเท่ียวขาดมาตรการท่ีเป4นรูปธรรมในการ
ดําเนินการจัดการ และไม)มีระบบติดตามกํากับดูแลด'านความปลอดภัยในการเดินทางของนักท)องเท่ียว 
โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุบนท'องถนน ไม)ว)าจะเป4นการกําหนดมาตรฐานด'านความปลอดภัยทางถนน 
มาตรฐานของคนขับรถ พบว)ามักจะขับเร็วเกินกําหนด การด่ืมสุรา รวมท้ังความปลอดภัยของตัวรถ
และสภาพของถนน สิ่งแวดล'อม สภาะแวดล'อมที่ไม)เอื้ออํานวยต)อการเดินทาง เช)น แสงสว)าง 
สัญญาณไฟจราจร เป4นต'น เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมไปถึงข'อกฎหมายท่ีไม)ชัดเจนและหละหลวมต)อ
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ผู'กระทําความผิด ท่ีต'องผลักดันให'มีความปลอดภัยสําหรับนักท)องเท่ียว ในการพัฒนาร)างยุทธศาสตร�
ของการจัดการความปลอดภัยเริ่มต'นด'วยเทคนิคการวิเคราะห�เอกสาร โดยการรวบรวมข'อมูลใน
เนื้อหาในขอบเขตของการจัดการและปZญหาสถานการณ�ของอุบัติเหตุ จากแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข'องดังกล)าวท่ีได'นําเสนอไว'ในเนื้อหาข'างต'น ดังนั้นผู'วิจัยได'นํามาสรุปเป4นภาพรวมใน
การใช'ประโยชน�ของแนวคิด ทฤษฎี ข'อมูลสนับสนุน และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข'องเพ่ือการจัดการ
ความปลอดภัยด'านการเดินทางในภาคตะวันตก ข'อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน  

  ในการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความปลอดภัย สามารถสร'างแนวทางในการดําเนินการ
ด'านความปลอดภัยทางถนน การป]องกันอุบัติเหตุจากการจราจรขนส)ง การควบคุมอุบัติเหตุและ
การส)งเสริมความปลอดภัยให'แก)นักท)องเที่ยว ในภูมิภาคตะวันตกท่ีมีบริเวณติดต)อกับประเทศพม)า 
การเข'าสู)ประชาคมอาเซียนการเดินทางเป4นส)วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ไม)เพียงแต)ผู'ท่ีเดินทางสัญจรไป
มารวมไปถึงนักท)องเท่ียวท่ีเดินทาง การใช'รถใช'ถนน ความปลอดภัยในการเดินทางจึงเป4นความสําคัญ
ท่ีควรตระหนักถึง เพราะปZจจัยที่ก)อให'เกิดการท)องเที่ยวนั้นคือการเดินทางโดยใช'ยานพาหนะ 
องค�ประกอบของการท)องเที่ยว ผู'มีส)วนเกี่ยวข'องกับการท)องเท่ียว รวมไปถึงการกําหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร�ท่ีเก่ียวข'องกับระบบการขนส)งจราจรและการท)องเท่ียว การจัดการด'านความปลอดภัยและ
การท)องเท่ียว แนวทางการแก'ไขปZญหาและการจัดการความปลอดภัย ความปลอดภัยเป4นสิ่งท่ีควรคํานึง
และพึงระลึกเสมอ สําคัญต)อร)างกายและชีวิต เหตุที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดข้ึนได'
ทันทีทันใดโดยไม)ได'ต้ังใจหรือเกิดจากความประมาท อันก)อให'เกิดการสูญเสียท่ีตามมาและไม)คาดคิด
มาก)อนล)วงหน'า อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้นเกิดข้ึนได'จากหลายสาเหตุด'วยกัน จากสถิติ
ของกรมทางหลวง พบว)าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางหลวงมากท่ีสุด คือ การขับรถเร็ว รองลงมาคือ
การขับรถระยะกระชั้นชิด อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในการจราจรทางบกนั้น มักเกิดข้ึนจากสาเหตุท่ีสําคัญ             
ดังนี้ (เกรียงศักด์ิ กองพลพรหม, 2537) สาเหตุจากบุคคล สาเหตุจากสิ่งแวดล'อม สาเหตุจากกฎหมาย 
อุบัติเหตุจึงเป4นสิ่งสําคัญท่ีควรตระหนักถึงอยู)ตลอดเวลา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมี
การกําหนดและวางแผนเพ่ือป]องกัน และหาแนวทางเพ่ือไม)ให'เกิดอุบัติเหตุท่ีจะส)งผลกระทบต)อชีวิต
ของนักท)องเท่ียวท่ีเดินทางท)องเท่ียวในประเทศไทย และเป4นการป]องกันการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน และ
ทําให'นักท)องเที่ยวมีความมั่นใจต)อการเดินทางในประเทศไทย มีหน)วยงานท่ีมองเห็นถึงความสําคัญ
และมีมาตรการท่ีป]องกัน นโยบายท่ีชัดเจน เพ่ือสร'างความเชื่อม่ันในการเดินทางท)องเท่ียว  

  จากการศึกษาเอกสารท่ีเผยแพร) หนังสือ ตํารา สื่อชนิดต)างๆ และข'อมูลจากการค'นหา
ผ)านทางอินเทอร�เน็ตและเว็บไซต� ต)าง ๆ พบว)า จังหวัดท่ีอยู)ในภูมิภาคตะวันตกเป4นส)วนหนึ่งในสถิติท่ี
มีการเกิดอุบัติเหตุและมีผู'เสียชีวิตเป4นอันดับต'น ๆ ของประเทศไทย ดังนี้ (สํานักงานสถิติ, 2558) 

 อันดับ 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ�  28.70 %  
 อันดับ 2 จังหวัดเพชรบุรี   23.91 %  
 อันดับ 3 จังหวัดราชบุรี   20.43 % 
 อันดับ 4 จังหวัดกาญจนบุรี   12.06 % 

  อุบัติเหตุเป4นความเสี่ยงท่ีพบได'ในการเดินทางท)องเท่ียวท่ีสําคัญท่ีสุด พบได'บ)อยท่ีสุด
ในนักท)องเท่ียวท่ีเดินทาง ไม)ว)าจะเป4นอุบัติ เหตุจากการจราจรหรืออุบัติ เหตุ ที่ เกิด ขึ้นระหว)าง       
การท)องเท่ียว ผู'วิจัยได'ศึกษาสภาพการณ�ท่ีแสดงถึงความไม)ปลอดภัยในสถานการณ�การการเดินทาง
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ท)องเที่ยว รวมไปถึงสภาพแวดล'อมของสิ่งแวดล'อม สภาพถนน ความหนาแน)นของยานพาหนะ 
สามารถสรุปเหตุการณ�ท่ีเกิดอุบัติเหตุในภาคตะวันตกได'ดังนี้ 
 

 
 
รูปท่ี 1 อุบัติเหตุรถทัวร�โดยสารนําเท่ียวจังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน�, ทัวร�เสียหลัก ชนต�นไม�ตกคูน้ําท่ีราชบุรี นทท.ต)างชาติเจ็บ 22 ราย, เข'าถึงเม่ือ 
12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://www.thairath.co.th/content/535707 

      

 
 

รูปท่ี 2 อุบัติเหตุรถทัวร�โดยสารนําเท่ียวจังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน�, ทัวร�เสียหลัก ชนต�นไม�ตกคูน้ําท่ีราชบุรี นทท.ต)างชาติเจ็บ 22 ราย, เข'าถึงเม่ือ 
12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://www.thairath.co.th/content/535707 
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รูปท่ี 3 อุบัติเหตุรถทัวร�โดยสารนําเท่ียวจังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน�, ทัวร�เสียหลัก ชนต�นไม�ตกคูน้ําท่ีราชบุรี นทท.ต)างชาติเจ็บ 22 ราย, เข'าถึงเม่ือ 
12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://www.thairath.co.th/content/535707 
 

  อุบัติเหตุรถทัวร�โดยสารนําเที่ยว ได'นํานักท)องเที่ยวชาวประเทศศรีลังกามาพักผ)อน
ท)องเท่ียวท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ช)วงขากลับเกิดประสบอุบัติเหตุพลิก
คว่ําหลังจากขับแซงรถพ)วง 18 ล'อ จากนั้นได'เสียหลักพุ)งชนต'นไม'พลิกคว่ําลงคูน้ําข'างถนนเพชรเกษม 
หลักกิโลเมตรท่ี 75 หมู)ท่ี 2 ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม ส)งผลทําให'นักท)องเท่ียวชาวศรีลังกาได'รับ
บาดเจ็บสาหัส 4 ราย บาดเจ็บปานกลางตามร)างกายและเล็กน'อยกว)า 20 ราย (ไทยรัฐออนไลน�, 2559)  
 

 
 
รูปท่ี 4 อุบัติเหตุรถตู'โดยสาร เพชรบุรี-กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: ข)าวสดออนไลน�, รถตู�กรุงเทพ-เพชรบุรียางระเบิดพลิกควํ่าตกร)องกลางถนนไฟลุกท)วมหวิด
ย)างสดผู�โดยสาร, เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก https://www.khaosod.co.th 
view_newsonline.php 
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  รถตู'โดยสารตกคูน้ําข'างทาง มีผู'ได'รับบาดเจ็บหลายรายที่บริเวณถนนเพชรเกษม 
ขาเข'ากทม. รถตู'โดยสารสีขาวคาดส'ม เป4นรถตู'โดยสารสายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี สภาพพังยับเยินท้ังคัน
ตะแคงตกอยู)ในคูน้ําข'างทาง รถตู'คันดังกล)าวมาจากเพชรบุรี จะมุ)งหน'าเข'ากทม. และเม่ือมาถึงใกล'กับ
ท่ีเกิดเหตุเกิดเสียงระเบิดท่ีบริเวณยางหลังด'านขวา ทําให'รถซ่ึงวิ่งมาด'วยความเร็วเกิดเสียหลักพุ)งชน
ต'นไม'ข'างทาง และพุ)งตกลงไปกระแทกกับคูน้ําซ่ึงเป4นปูน ทําให'รถพังยับเยิน และมีผู'ได'รับบาดเจ็บถึง 
9 ราย และเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 3 ราย   
  

 
 
รูปท่ี 5 อุบัติเหตุรถโดยสารชนท'ายรถสิบล'อท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ท่ีมา: เวิร�คพอยท�ทีวีออนไลน�, รถทัวร�ชนท�ายสิบล�อ 2 คัน พังยับ, เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, 
เข'าถึงได'จาก http:// http://workpointtv.com/news/3648 

 
  วันท่ี 25 มี.ค.59 เกิดเหตุรถทัวร�มีนักท)องเท่ียวเต็มคันจาก จ. ภูเก็ต ชนท'ายรถบรรทุก 
2 คัน ท่ี อ. บางสะพาน จ. ประจวบฯ ไม)มีผู'บาดเจ็บเเละเสียชีวิต ท่ีเกิดเหตุพบรถทัวร�ท)องเท่ียวชน
ท'ายรถบรรทุกสิบส'อ ทําให'ท'ายรถท้ัง 2 คันได'รับความเสียหายเล็กน'อย แต)รถทัวร�ท)องเท่ียว สภาพ
ด'านหน'าพังยับ ประตูซ'ายด'านหน'าหลุดออกจากตัวรถ ผู'ขับข่ี บาดเจ็บเล็กน'อย ส)วนผู'โดยสารได'รับ
การดูแลจากเด็กรถ นําออกมาจากรถและทยอยขนสิ่งของลง รถทัวร�นําเท่ียวเดินทางแวะอําเภอหัวหิน 
โดยขณะกําลังจะแซงรถบรรทุกได'มีรถบรรทุกอีกคันหักออกมาในระยะกระชั้นชิด ทําให'ตนเอง
เบรกไม)ทัน จึงชนท'ายเข'าอย)างจัง  
  รถทัวร�มรณะพาคณะนักท)องเที่ยวชาวกรุงกว)า 50 ชีวิต อุบัติเหตุรถโดยสาร 2 ชั้น 
ปรับอากาศ เสียหลักพลิกคว่ําบนถนนเพชรเกษม กม.ท่ี 364 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธผู'โดยสาร
ตาย 8 ศพ บาดเจ็บระนาวกว)า 40 คน 
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รูปท่ี 6 อุบัติเหตุรถทัวร�ชนท'าย10 ล'อ ท่ีถนนเพชรเกษม 
ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน�, รถทัวร�พลิกตาย 8 เจ็บ 44, เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก 
http:// http://www.thairath.co.th/content/132582 

 

 
 
รูปท่ี 7 อุบัติเหตุรถทัวร�ชนท'าย10 ล'อ ท่ีถนนเพชรเกษม 
ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน�, รถทัวร�พลิกตาย 8 เจ็บ 44, เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก 
http:// http://www.thairath.co.th/content/132582 
 
    รถทัวร�ชนท'าย 10 ล'อ หน'าแม็คโครเพชรบุรี เพชรเกษม ส)งผลให'คนขับรถทัวร�เสียชีวิต 
ผู'โดยสารบาดเจ็บอีก 14 คน ขณะมาถึงท่ีเกิดเหตุคาดว)ารถ 10 ล'อ ขับหรือจอดอยู)ริมทางด'านหน'า 
ก)อนท่ีรถทัวร�จะขับพุ)งชนท'าย 
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รูปท่ี 8 อุบัติเหตุรถทัวร�นําเท่ียวเกิดอุบัติเหตุ เขาตับเต)า จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ีมา: ผู'จัดการออนไลน�, รถบัสนําเท่ียวแหกโค�ง “เขาตับเต)า” กาญจน� คนขับดับเจ็บระนาว”, 
เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews. 
aspx?NewsID=9590000072133 

 

 
 
รูปท่ี 9 อุบัติเหตุรถทัวร�นําเท่ียวเกิดอุบัติเหตุ เขาตับเต)า จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ีมา: ผู'จัดการออนไลน�, รถบัสนําเที่ยวแหกโค�ง “เขาตับเต)า” กาญจน� คนขับดับเจ็บระนาว”, 
เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews. 
aspx?NewsID=9590000072133 
 
  อุบัติเหตุรถทัวร�นําเท่ียว เสียหลักแหกโค'งเขาตับเต)าชนกับหน'าผาท่ีเป4นโขดหิน แหกโค'ง
ท'องรถเกยอยู)กับแท)งปูนกั้นไหล)ทาง ด'านหน'าชนติดอยู)กับโขดหินท่ีเป4นหน'าผา สภาพด'านหน'า
พังยับเยิน มีผู'เสียชีวิตและได'รับบาดเจ็บเป4นจํานวนมาก  
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  จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงท่ีเคยเกิดข้ึน 3 ครั้ง คือ 1) เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม2558 
รถบัสพลิกคว่ํา มีผู'เสียชีวิต 8คน ผู'บาดเจ็บอีกกว)า 20 คน 2) เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2559 รถบัสชนเขา     
มีผู'เสียชีวิต 1คน ผู'บาดเจ็บอีกกว)า 30 คน 3) เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2559 รถบัสชนเขา มีผู'เสียชีวิต   
1คน ผู'บาดเจ็บอีกกว)า 30 คน 
  สําหรับโค'งเขาตับเต)าเป4นเส'นทางท่ีโค'งและลาดชัน อีกท้ังยังคดเค้ียวไปมาเป4นระยะทาง
ประมาณ 4 กิโลเมตร คาดว)าระหว)างที่คนขับกําลังขับรถทัวร�นํานักท)องเท่ียวกลับจังหวัดสิงห�บุรี 
เป4นช)วงลงเขาท่ีเป4นทางโค'งลาดชัน เบรกรถอาจจะแตก หรือคนขับไม)ชํานาญเส'นทาง จึงเสียหลัก
แหกโค'งพุ)งข'ามแท)งแบริเออร� ด'านหน'าชนกับโขดหินท่ีเป4นหน'าผาอย)างแรง เป4นเหตุทําให'คนขับ
เสียชีวิตคาพวงมาลัย และมีผู'ได'รับบาดเจ็บเป4นจํานวนมากดังกล)าว 
 

 
 
รูปท่ี 10 อุบัติเหตุรถทัวร�นําเท่ียวเกิดอุบัติเหตุ เขาตับเต)า จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ีมา: วิทยุข)าวสารและการจราจรออนไลน�, เตือนจุดเส่ียงเกิดอุบัติเหตุรุนแรง “ช)วงเขาตับเต)า” อําเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี, เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://www.js 100. 
com/en/site/post_share/view/30988 
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รูปท่ี 11 อุบัติเหตุรถทัวร�นําเท่ียวเกิดอุบัติเหตุ เขาตับเต)า จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ีมา: วิทยุข)าวสารและการจราจรออนไลน�, เตือนจุดเส่ียงเกิดอุบัติเหตุรุนแรง “ช)วงเขาตับเต)า” อําเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี, เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://www.js 100. 
com/en/site/post_share/view/30988 

 
  ป?ญหาของอุบัติเหตุจราจรทางบก 
  อุบัติเหตุจราจรทางบก เป4นปZญหาระดับโลกของสังคมท่ีใช'รถในการคมนาคมขนส)ง 
ท่ีส)งผลภาวะคุกคามท่ีท'าทายสังคมไทยก็คือการเกิดอุบัติเหตุท่ีเพ่ิมมากข้ึนทุกปz สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ ส)วนใหญ)เกิดจากผู'ขับข่ี เช)น เมาแล'วขับ ประมาท ไม)ชินเส'นทาง ใช'ความเร็วสูง เป4นต'น
ข'อจํากัดทางวิศวกรรมจราจรด'วยสภาพถนนเม่ือเกิดอุบัติเหตุจึงมีความรุนแรงสูง ถนนมี 2 ช)องทาง 
ในลักษณะสวนทางกัน ไม)มีไหล)ทางข'างถนน ประกอบไปด'วยภูเขาและเหว และสมรรถนะรถยนต�ท่ี
ไม)พร'อมโดยเฉพาะช)วงทางข้ึนลงภูเขาชัน เพราะอุบัติเหตุเป4นเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นอย)างไม)ต้ังใจและ
ไม)ได'คาดหวัง เกิดข้ึนโดยไม)มีสิ่งบอกเหตุล)วงหน'าในเวลาและสถานท่ีแห)งใดแห)งหนึ่ง ส)งผลกระทบท่ี
สามารถชี้วัดได'โดยมีสาเหตุของอุบัติเหตุเป4นผลเชิงลบในความเป4นไปได'อย)างหนึ่ง ท่ีควรจะป]องกัน
หรือหลีกเลี่ยงไว'ไม)ให'เกิดตั้งแต)แรก ปZจจัยสาเหตุต)าง ๆ สามารถพิจารณาจากการนําไปสู)การเกิด
อุบัติเหตุบนท'องถนน หากไม)มีการวางแผนจะส)งผลต)อร)างกายและจิตใจของผู'เกิดอุบัติเหตุโดยรวม
ผลกระทบจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนสามารถสรุปได'ท้ังหมด 4 ด'าน ได'แก) 

1. ผลกระทบด'านร)างกาย ได'แก) ความสูญเสียท่ีเก่ียวข'องกับค)าของการสูญเสียทางการผลิต 
โดยก)อให'เกิดการเสียชีวิต การเจ็บป{วยและความพิการท่ีมีต)อร)างกาย เม่ือมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เป4นความสูญเสียท่ีประเมินค)ามิได' ท้ังนี้เพราะต'องคํานึงถึงความสูญเปล)าท่ีเสียไปในการลงทุนต)อชีวิต 
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ตลอดจนการเสียโอกาสของผู'เสียชีวิตในการมีชีวิตเพ่ือทํากิจกรรมต)างๆต)อสังคมท่ีมีประโยชน�และ
ประเทศชาติ รวมไปถึงการรักษาเพ่ือให'รอดชีวิตท่ีมีค)าใช'จ)ายท่ีมีมูลค)าเป4นตัวเงิน เพราะการเกิดอุบัติเหตุ
ท่ีมีมูลค)ามหาศาล นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต)อการทํางานหรือการกรระทําต)างๆ ในชีวิตประจําวัน 
เช)น การหยุดทํางานของคนงาน หรือวันหยุดเรียนของนักเรียนท่ีเจ็บป{วย วันหยุดงานของภรรยาหรือ
สามี รวมไปถึงญาติท่ีมาปฏิบัติคอยดูแลผู'ป{วยในวันท่ีต'องหยุดพักรักษาตัวได' สิ่งเหล)านี้ คือ ค)าของ
ความสูญเสียโดยอ'อม นอกจากนี้ความสูญเสียท่ีเกิดจากความพิการ ได'แก) การสูญเสียอวัยวะบางส)วน
ของร)างกาย เช)น ตาบอด แขนขาด ฯลฯ เป4นต'น ซ่ึงเป4นสาเหตุของการไม)สามารถช)วยตนเองได'ใน
ระยะยาว การสูญเสียโอกาสของคนพิการเหล)านี้ เป4นต'น 

2. ผลกระทบด'านทางจิตใจ ได'แก) ผลกระทบที่เกิดจากความสูญเสียท่ีเก่ียวข'องกับ
ความรู'สึกสภาพจิตใจอารมณ�และความคิดของผู'ประสบอุบัติภัยและญาติพีน'อง เพ่ือนฝูง เป4นความสูญเสีย
ท่ีไม)สามารถคํานวณหาค)าได' ไม)อาจมองเห็นได'อย)างเด)นชัดและไม)สามารถทดแทนได' ด'วยเงิน เช)น 
ความเจ็บปวดความกลัวเสียขวัญ เสียกําลังใจความเศร'าโศกเสียใจวิตกกังวลเป4นทุกข� เป4นโรคจิต ประสาท 

3. ผลกระทบด'านเศรษฐกิจ เม่ือมองโดยภาพรวมจะพบว)าอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึน ในแต)ละปz
ทําให'ทรัพย�สินของญาติ สูญเสียไปเป4นจํานวนหลายร'อยล'านบาท หากจะคํานวณค)าความสูญเสีย
เหล)านี้ จะได' แก) การสูญเสียกําลังคนในวัยทํางาน ความเสียหายในทรัพย�สินท่ีสูญหาย เครื่องจักรท่ีใช'
การไม)ได' เสียเวลาซ)อม ค)าใช'จ)ายเม่ือหยุดกิจการ ในการซ)อมค)าใช' จ)ายในการจัดการและฟ]องร'อง
ค)าเสียหาย  

4. ผลกระทบด'านทางสังคม ได'แก) ความสูญเสียท่ีมีผลกระทบต)อความสัมพันธ�ระหว)าง
บุคคลครอบครัวและชุมชน ของผู'ประสบอุบัติภัย เช)น การสูญเสียผู'นําครอบครัว การสูญเสียอวัยวะ
กลายเป4นคนพิการ ไม)สามารถประกอบอาชีพได' สูญเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง หมดกําลังใจ 
  การใช'แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศนั้นทําให'เกิดการ
พัฒนาที่ก'าวหน'าไปอย)างรวดเร็วในทุก ๆ ด'าน ทั้งด'านการคมนาคม การขนส)ง การอุตสาหกรรม 
พาณิชย�กรรม การก)อสร'างและการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย)างยิ่งด'านการคมนาคมขนส)งท่ีมี
ยานพาหนะเพ่ิมข้ึน กล)าวว)าเป4นท่ียอมรับกันท่ัวไปว)าอุบัติเหตุซ่ึงเกิดจากการพัฒนานั้นมีแผนพัฒนา
ประเทศแล'วก็จะต'องมีแผนป]องกันอุบัติภัยแห)งชาติควบคู)กันไปด'วยจึงทําให'สามารถป]องกันคนบาดเจ็บ
และตายจากอุบัติภัยได' ลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุได'แสดงว)ายิ่งมีการพัฒนาประเทศมากข้ึน
ประชาชนก็ยิ่งบาดเจ็บและตายจากอุบัติภัยเพ่ิมมากข้ึนเท)านั้นอุบัติเหตุก็ยังเป4นปZญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอมี
ผลให'เกิดการบาดเจ็บ พิการ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย�สินของบุคคลและส)วนร)วม ส)งผลกระทบ
โดยตรงต)อการพัฒนาประเทศชาติ ฉะนั้นการเรียนรู'สาเหตุและการป]องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได'
จากการเดินทางหรือใช'เส'นทางต)างๆ จึงมีส)วนช)วยให'ทุกคนรู'จักปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทาง หรือใช'เส'นทางต)างๆและสามารถนาความรู'ไปแนะนําบุคคลอ่ืนๆได'ต)อไป (สํานักพัฒนาการ
พลศึกษา กีฬาและนันทนาการ, 2544) ส)งผลกระทบทางด'านเศรษฐกิจ สูญเสียเงินทองไปกับค)าเสียหาย
ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ ส)งผลผลกระทบทางด'านคุณภาพชีวิต สูญเสียชีวิต สุขภาพจิตใจ สุขภาพร)างกาย 
ส)งผลผลกระทบทางด'านสังคม เกิดความไม)มั่นใจต)อการเดินทางของนักท)องเท่ียว อุบัติเหตุเป4น
อันตรายอย)างหนึ่งท่ีบ)อนทําลายความม่ันคงของทรัพยากรมนุษย� 
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  สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
 
ตารางท่ี 8 จํานวนผู'เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปz พ.ศ. 2557 ในภูมิภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา ศูนย�อํานวยความปลอดภัยทางถนน ปz พ.ศ. 2557 
 
 

 
                

แผนภูมิท่ี 5 สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถสาธารณะในช)วงเทศกาลปz พ.ศ. 2558 - 2559  
ท่ีมา: งานวิเคราะห�อุบัติเหตุ, ส)วนวิเคราะห�และป]องกันอุบัติเหตุ, “สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถสาธารณะ
ในช)วงเทศกาลปz 2558-2559,” 2559. 

 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี จังหวัด จํานวนผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
1 สุพรรณบุร ี 110 
2 ราชบุร ี 109 
3 เพชรบุร ี 104 
4 กาญจนบุร ี 100 
5 นครปฐม 93 
6 ประจวบคีรีขันธ� 66 
7 สมุทรสาคร 23 
8 สมุทรสงคราม 17 
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ตารางท่ี 9 สถิติสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ปz พ.ศ. 2558 
 
 

ลําดับท่ี สาเหตุ จํานวน  คิดเป@นร�อยละ  
1 อุปกรณ�ชํารุด 9,925 12.10 
2 ตัดหน'าระยะกระชั้นชิด 7,196 8.77 
3 ขับรถเร็วเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 6,865 8.37 
4 ขับรถตามกระชั้นชิด 5,457 6.65 
5 ขับรถ   ไม)ชํานาญ/ไม)เป4น 2,983 3.64 
6 ขับรถผิดช)องทาง,ขับคร)อมเส'น 1,978 2.41 
7 ไม)ยอมให'รถท่ีมีสิทธิ์ไปก)อน 1,944 2.37 
8 เมาสุรา 1,424 1.74 
9 แซงรถอย)างผิดกฎหมาย 998 1.22 
10 ฝ{าฝ�นป]ายสัญญาณไฟ/เครื่องหมายจราจร 784 0.96 
11 รวมอ่ืนๆ 42,465 51.77 

 รวม  82,019 100.00 
 

 

ท่ีมา: สํานักงานตํารวจแห)งชาติ, “สถิติสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ปz พ.ศ. 2558,”  2558. 
 
ตารางท่ี 10 สถิติคดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก จําแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากบุคคล สาเหตุ

จากยานพาหนะ และสาเหตุจากสิ่งแวดล'อม พ.ศ. 2552 – 2557 
  
 

จังหวัด สาเหตุ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

กาญจนบุรี 
จากบุคคล 264 330 311 339 354 431 

จากยานพาหนะ 96 98 111 118 132 129 
จากสิ่งแวดล'อม 183 238 240 214 309 329 

ราชบุรี 
จากบุคคล 280 225 207 168 334 768 

จากยานพาหนะ 25 31 36 29 58 149 
จากสิ่งแวดล'อม 87 110 117 80 168 405 

เพชรบุรี 
จากบุคคล 280 225 237 200 243 385 
จากยานพาหนะ 62 53 24 23 23 32 
จากสิ่งแวดล'อม 97 68 36 57 63 67 

ประจวบคีรีขันธ� 
จากบุคคล 129 179 173 166 145 166 
จากยานพาหนะ 11 23 25 30 18 27 
จากสิ่งแวดล'อม 45 64 68 66 46 53 

 
ท่ีมา: สํานักงานตํารวจแห)งชาติ, “สถิติสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ปz พ.ศ. 2558,”  2558. 
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  โครงการทางหลวงพิเศษและการเข�าสู)ประชาคมอาเซียน 
  ประเทศไทยมีความได'เปรียบด'านทําเลท่ีต้ังท่ีมีอาณาเขตติดต)อกับพรมแดนประเทศ
เพ่ือนบ'านจึงมีศักยภาพในการเป4นศูนย�กลางด'านการขนส)งโครงข)ายถนนเชื่อมโยงระหว)างประเทศ 
ดังนี้ 1) โครงข)ายทางหลวงอาเซียน เส'นทางคมนาคมภายใต'ยุทธศาสตร�ความร)วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ'านระหว)างกัมพูชา-ลาว-พม)า-ไทย 2) โครงข)ายถนนซ่ึงเป4นความร)วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ'าน เช)น ความร)วมมือไทย-ลาว ความร)วมมือไทย-กัมพูชา ความร)วมมือไทย-พม)า ความร)วมมือ
ไทย–มาเลเซีย (จุฬา สุขมานพ, 2556)  
  แนวเส'นทางหลวงพิเศษระหว)างเมือง สายบางใหญ) บ'านโป{ง กาญจนบุรี ทางหลวงพิเศษ
ระหว)างเมือง สาย บางใหญ) บ'านโป{ง กาญจนบุรี เป4นสายทางท่ีมีความสําคัญสูงในระบบโครงข)าย 
ทางหลวงพิเศษระหว)างเมือง ซ่ึงเชื่อมโยงระหว)างพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับพ้ืนท่ีด'าน
ตะวันตกของประเทศ วัตถุประสงค�หลักของโครงการ คือ การช)วยปรับปรุงระบบขนส)งระหว)างภาคกลาง
และภาคตะวันตกและจะเชื่อมกรุงเทพมหานครเข'ากับทางหลวงพิเศษระหว)างเมืองสายอ่ืนท่ีจะไป
ทางด'านเหนือ ใต'และตะวันตก เพ่ือรองรับการต)อเชื่อมโครงข)ายทางหลวงระหว)างประเทศท่ีจะต)อ
ออกไปยัง สหภาพพม)า ซ่ึงจะช)วยให'การขนส)งสินค'าระหว)างประเทศไทยและสหภาพพม)าสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดข้ึน รวมท้ังทําให'ประเทศไทยสามารถส)งสินค'าท่ีมีแหล)งผลิตอยู)ในภาคตะวันตกออกทาง
ทะเลได'รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยใช'ท)าเรือน้ําลึกในสหภาพพม)า ทางหลวงพิเศษระหว)างเมือง สายนี้คาดว)าจะ
ก)อให'เกิดประโยชน�ต)อระบบการขนส)งเป4นอย)างมาก ในการลดเวลาการเดินทางและลดค)าใช'จ)ายของ
ผู'ใช'เส'นทางในทิศทางนี้  โครงการทางหลวงพิเศษระหว)างเมืองสาย บางใหญ) บ'านโป{ง กาญจนบุรี 
แบ)งเป4น 2 ช)วง ช)วงแรก คือ สายบางใหญ) บ'านโป{ง ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 51 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต'น
จากทางหลวงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครท่ีบางใหญ)ไปจนถึงทางแยกต)างระดับบ'านโป{ง 
โครงการนี้จะเชื่อมต)อกับทางหลวงพิเศษระหว)างเมือง สายนครปฐม-ชะอํา โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว)างเมืองสายบางใหญ) บ'านโป{ง จะเริ่มต'นด'วยการก)อสร'างเป4นถนน6 ช)องจราจร และจะเพ่ิมเป4น 
8 ช)องจราจร ตามปริมาณความต'องการการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึน ช)วงท่ีสองคือ สายบ'านโป{ง กาญจนบุรี 
มีระยะทางประมาณ 47  กิโลเมตร นับจากปลายของทางแยกต)างระดับท่ีบริเวณบ'านโป{ง ด'านท่ีออกมา
ทางกาญจนบุรี ในระยะแรกควรสร'างเป4นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช)องจราจร โดยมีทางเข'าออก จาก
โครงการเป4นลักษณะทางแยกต)างระดับ 2 แห)ง คือทางหลวงหมายเลข 3081 และ 324 ต)อมาเม่ือมี
ปริมาณการจราจรเพ่ิมมากข้ึน (กระทรวงคมนาคม, 2558) 
  แนวเส'นทางหลวงพิเศษระหว)างเมือง สายนครปฐม สมุทรสงคราม ชะอําโครงการทาง
หลวงพิเศษระหว)างเมืองสายนครปฐม สมุทรสงคราม ชะอํา เป4นทางเลือกในการแบ)งเบาความแออัด
ของการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 ซ่ึงเป4นเส'นทางหลักเพียงสายเดียวในการเดินทางสู)ภาคใต'
เป4นการก)อสร'างทางหลวงพิเศษแนวใหม)ขนาด 4 ช)องจราจรบนพื้นดิน ที่มีการควบคุมทางเข'าออก 
สมบูรณ�แบบโดยการก)อสร'างทางลอดและทางข'ามตามความเหมาะสม แนวเส'นทางโครงการจะมี
จุดเริ่มต'นเชื่อมต)อกับทางหวงพิเศษระหว)างเมืองสายบางใหญ) บ'านโป{ง ท่ีจังหวัดนครปฐม จะลากผ)าน
จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม และไปสิ้นสุดที่อําเภอท)ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยจะเชื่อมโยงกับ
โครงข)ายทางหลวงพิเศษระหว)างเมืองสายชะอํา ชุมพร ระยะทางโดยรวมประมาณ 134 กิโลเมตร    
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ซึ่งเบื้องต'นคาดว)าจะต'องใช'งบประมาณในการลงทุนประมาณ 33,300 ล'านบาท (กรมทางหลวง, 
กองทางหลวงพิเศษระหว)างเมือง, 2558) 
  ป?ญหาการขนส)งทางถนน 

1. โครงข)ายถนนไม)สมบูรณ�และเป4นคอขวด (Bottleneck) บริเวณประตูการค'าหลัก 
และในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําให'เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและลดผลผลิตของ
ประเทศ 

2. มาตรฐานคุณภาพและการบริการการขนส)งสาธารณะทางถนนยังขาดการกํากับดูแล
ท่ีชัดเจน 

3. อุบัติเหตุทางถนนซ่ึงก)อให'เกิดความสูญเสียด'านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล'อมโดย
มีมูลค)าความสูญเสียไม)ต่ํากว)า 230,000 ล'านบาทต)อปz 
  แนวโน�มการขนส)งทางบก 
  ปริมาณการเดินทางบนโครงข)ายทางหลวงของประเทศมีแนวโน'มเพ่ิมข้ึน ทําให'ปริมาณ
การจราจรต)อความจุเพิ่มขึ้น ความเร็วในการเดินทางลดลง ส)งผลต)อระดับการให'บริการของถนน 
(Level of Service) โดยปz พ.ศ. 2553 มีปริมาณการเดินทางประมาณ 2.4 ล'านคน-เท่ียวต)อวัน 
เพ่ิมข้ึนเป4น 3.07 ล'านคน-เท่ียวต)อวันในปzพ.ศ. 2563 ทําให'ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางลดลงจาก 
77.5 กิโลเมตรต)อชั่วโมง ในปz พ.ศ. 2552 เป4น 74.5 กิโลเมตรต)อชั่วโมง ในปz พ.ศ. 2663 สําหรับการ
ขนส)งสินค'าทางถนนเพ่ิมข้ึนจาก 1.5 ล'านตันต)อวัน ในปzพ.ศ. 2553 เป4น 2-3 ล'านตันต)อวัน ในปz   
พ.ศ. 2563 (กรมการขนส)งทางบก, 2554) 
  ประเด็นท'าทายภาคการขนส)งในอนาคต 

1. การจราจรแออัด (Congestion) การเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองแบบ
กระจุกตัวอยู)บริเวณศูนย�กลางเมือง ส)งผลให'มีความต'องการเดินทางบนถนนในช)วงเวลาเร)งด)วน
จํานวนมาก ประกอบกับการบริหารจัดการจราจรยังไม)มีประสิทธิภาพ ทําให'การจราจรเกิดการติดขัด 
ส)งผลต)อบรรยากําศในการเข'ามาลงทุน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค'า และบริการ จึงควร
คํานึงถึงความต'องการเดินทางในลักษณะต)างๆท่ีมีแนวโน'มจะเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
ตลอดจนการส)งเสริมให'มีการใช'ระบบขนส)งสาธารณะเพ่ิมข้ึน และนํามาตรการจัดการความต'องการ
เดินทางมาใช'เพ่ือลดความแออัดของสภาพการจราจรบนถนน 

2. ความปลอดภัย ข'อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุท่ัวประเทศในช)วงปz พ.ศ. 2547-2552 
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกว)าร'อยละ 99 เป4นอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการขนส)งทางถนนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม
ของคนมูลค)าความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น คิดเป4น 2.8 % ของมูลค)าผลิตภัณฑ�มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ซ่ึงโดยท่ัวไปไม)ควรเกินร'อยละ 1 (กระทรวงคมนาคม, 2556) 

3. ความคล)องตัวและความสามารถในการเข'าถึง การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร'าง
พ้ืนฐานต'องมีความสอดคล'องและพอเพียงกับความต'องการเดินทาง เพ่ือรักษาระดับการให'บริการและ
บรรเทาความคับค่ังของการจราจร ป]องกันไม)ให'เกิดปZญหาคอขวดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังแก'ไข
ปZญหาขาดโครงข)ายเชื่อมโยงระบบขนส)งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเข'าถึงระบบขนส)ง 
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4. ขีดความสามารถในการแข)งขันของประเทศ ประเทศไทยควรเตรียมความพร'อม
รองรับการเป�ดเสรีการค'าและการบริการด'านการท)องเท่ียว ไม)เพียงแต)การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกการเชื่อมต)อการเดินทางและการขนส)ง แต)ต'องส)งเสริมให'หน)วยงาน   
ท่ีเก่ียวข'องเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการ สร'างกลไกการกํากับดูแลท่ีเข'มแข็ง มีแนวทางในการ
จัดการไปในทิศทางเดียวกัน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให'มีความเข'มงวดต)อการขับข่ีและการเดินทาง 
  ยุทธศาสตร�การท)องเท่ียวและความปลอดภัยในการเดินทาง 
  การคมนาคมและการขนส)งเป4นปZจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงจะช)วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข)งขันของประเทศในเวที
การค'าโลกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รัฐต'องดําเนินการตามแนวนโยบายด'านเศรษฐกิจ
ในการจัดให'มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอันจําเป4นต)อการดํารงชีวิตของประชาชนเพ่ือประโยชน�ในการ
รักษาความม่ันคงของรัฐในทางเศรษฐกิจและต'องมิให'สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานอันจําเป4นต)อการ
ดําเนินชีวิตของประชาชนอยู)ในความผูกขาดของเอกชนอันอาจก)อความเสียหายแก)รัฐและการส)งเสริม
และสนับสนุนกิจการขนส)ง รวมทั้งการดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนส)งทั้งภายในและ
ระหว)างประเทศ ในขณะที่อุตสาหกรรมท)องเที่ยวเป4นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง มีบทบาท
ความสําคัญต)อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป4นอย)างมาก เป4นแหล)งรายได'ท่ีสําคัญ
นํามาซึ่ง เงินตราต)างประเทศการสร'างงานและการกระจายความเจริญไปสู)ภูมิภาค นอกจากนี้    
การท)องเท่ียวยังมีส)วนสําคัญในการพัฒนาระบบโครงสร'างพ้ืนฐานของการคมนาคมขนส)ง รวมไปถึง
การค'าและการลงทุน เม่ือประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท)องเท่ียวมีบทบาทสําคัญใน
การสร'างรายได'ให'กับประเทศสามารถช)วยให'เศรษฐกิจฟ��นตัวได'ในเวลาท่ีรวดเร็วกว)าภาคผลิตและ
บริการอ่ืน ๆ 
  สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข'องกับอุบัติเหตุ เป4นสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะนํามาวิเคราะห� 
สกัดจากแนวคิดและทฤษฎ� ในการนํามาพัฒนาและสร'างแนวทางให'เกิดการจัดทําท่ีชัดเจน นําไปสู)
การแก'ปZญหาอุบัติเหตุในการเดินทางท)องเท่ียว เนื่องจากการท)องเท่ียวและการเดินทางเป4นท่ีท่ีควบคู)
กัน การป]องกันจะสามารถทําได'อย)างสมบรูณ� หากมีมาตรการการจัดทําที่ชัดเจนและตรงกับปZญหา
ท่ีเกิดขึ้น นักท)องเที่ยวเดินทางมาท)องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก จะสามารถสร'างความเชื่อม่ันใน
การเดินทางท)องเท่ียวว)ามีความปลอดภัยท้ังชีวิต ร)างกายและทรัพย�สิน ตลอดจนการสร'างความม่ันใจ
ในการเดินทางท)องเท่ียวตลอดเส'นทาง ตลอดทริป ไม)ให'เกิดอุบัติเหตุ มีแนวทางในการแก'ไขปZญหา 
สร'างข'อเสนอและนโยบายให'ชัดเจนจะเป4นสิ่งที่ช)วยให'การดําเนินการทางข'อเสนอเชิงยุทธศาสตร�
การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน 

2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพโดยการการสัมภาษณ�เชิงลึก 
  จากการสัมภาษณ�เชิงลึก ผู'ให'ข'อมูลหลักจํานวน 25 คน ได'แก) หน)วยงานภาครัฐ 
ประกอบไปด'วย แขวงทางหลวงกาญจนบุรี แขวงทางหลวงราชบุรี แขวงทางหลวงเพชรบุรี 
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ� แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 
กรมขนส)งกาญจนบุรี การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทยสํานักงานกาญจนบุรี การท)องเท่ียวแห)งประเทศ
ไทยสํานักงานเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ� สํานักงานป]องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ตํารวจท)องเท่ียว หน)วยงานภาคเอกชนและผู'มีส)วนได'ส)วนเสีย 
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ประกอบไปด'วย บริษัทรถตู'นําเที่ยว บริษัททัวร�นําเที่ยว บริษัทรถทัวร� เจ'าหน'าท่ีความปลอดภัย
วิชาชีพและนักท)องเท่ียว ผลการวิจัย ดังนี้  
  ผู'วิจัยแบ)งประเด็นการศึกษาทางด'านความปลอดภัยในการเดินทางการท)องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียนเป4น 6 ประเด็น ได'แก) 1) ผลการศึกษาข'อมูลท่ัวไปใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 2) ผลการศึกษาสาเหตุและสภาพปZญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทาง
ท)องเท่ียวบนท'องถนนซ่ึงส)งผลกระทบต)อความปลอดภัยและความม่ันใจในการเดินทางท)องเท่ียวของ
ภูมิภาคตะวันตก 3) ผลการศึกษาความต'องการขั้นพื้นฐานทางด'านความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเที่ยว ทิศทางและแนวทางในการดําเนินการแก'ไข ปรับปรุงและพัฒนา 4) ผลการศึกษา
สภาพแวดล'อมภายในและภายนอก ท่ีมีความเก่ียวข'องกับการจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในปZจจุบัน 5) การจัดการท่ีสอดคล'องและเหมาะสม 
ในความปลอดภัยของการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก และ 6) ข'อเสนอแนะและแนวทางการ
จัดทํายุทธศาสตร�ทางด'านความปลอดภัยในการเดินทางการท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือรองรับ
การเข'าสู)ประชาคมอาเซียน โดยผู'วิจัยนําเสนอผลการศึกษาตามลําดับประเด็นท่ีศึกษาดังนี้ 

2.1 ข�อมูลท่ัวไปในในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  
  จากการศึกษาพบว)า ข'อมูลท่ัวไปในในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเก่ียวกับ

การเดินทางท)องเท่ียว บริบทของความเป4นภาคตะวันตกได'สะท'อนให'เห็นได'ว)าเป4นภูมิภาคท่ีมีความ
หลากหลายในหลายๆ ด'าน มีความโดดเด)นจึงกลายเป4นจุดดึงดูดของนักท)องเที่ยวท้ังชาวไทยและ
ชาวต)างชาติ มีธรรมชาติ  และอยู)ไม)ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีตลาดน้ําท่ีมีอัตลักษณ�ท่ีสะท'อนให'เห็น
วิถีชีวิตของผู'คน นักท)องเท่ียวเริ่มเดินทางมาท)องเท่ียวมากข้ึน จากการสัมภาษณ�ดังกล)าวท่ีมีผู'ให'ข'อมูล
ท่ีพูดถึงเรื่องนี้ว)า 

 
   ภูมิภาคตะวันตก นักท)องเที่ยวเดินทางมาท)องเที่ยวเป4นจํานวนมากข้ึน ถ'าเทียบกับ
สมัยก)อน เพราะเดี๋ยวนี้ถนนหนทางพัฒนาข้ึนเยอะมาก การเข'าถึงสถานที่ท)องเที่ยวจึงไม)ใช'
ปZญหา ความต'องการในการเดินทางท)องเที่ยวของนักท)องเที่ยวก็มีมากขึ้น เป4นภูมิภาคหนึ่งที่ข้ึน
ชื่อในเร่ืองของการท)องเที่ยว นิยมทั้งคนไทยด'วยกันเอง ฝรั่งเองก็ชอบมา เรามีความหลากหลาย 
ภูเขาเราก็มี น้ําตก ทะเล ที่พักตากอากาศ วัฒนธรรมประเพณีที่เป4นเอกลักษณ�ที่โดดเด)น มี
ที่ท)องเที่ยวมากมายนะ อะไรบ'างล)ะ หัวหิน แม)น้ําแคว หนังใหญ)วัดขนอน สวนผึ้ง ตลาดน้ํา 
ป{าชายเลน เป4นต'น เหล)านี้เป4นจุดดึงดูดให'นักท)องเที่ยวเดินทางเข'ามาเที่ยวในภูมิภาค
ของเรา อาหารการกินก็อร)อย อยู)ไม)ไกลจากกรุงเทพ (จิตราภรณ� พรม่ัน, 2559) 

 
  จากการสัมภาษณ�จะเห็นได'ว)าภูมิภาคตะวันตกนั้น มีลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความ

หลากหลาย  มีภูเขาสูงสลับกับหุบเขา มีแนวเทือกเขาอยู)ทางทิศตะวันตกของภูมิภาค ไม)ว)าจะเป4นท้ัง
เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรี ภูมิประเทศโดยรวมเป4นแบบผสมท่ีมีท้ังเทือกเขาสูง ป{าดงดิบ 
ท่ีราบตํ่า ป{าชายเลน และมีพ้ืนท่ีติดทะเล ส)วนเขตท่ีราบลุ)มแม)น้ํา ได'แก) ท่ีราบลุ)มแม)น้ําป�ง แม)น้ําแม)กลอง 
ท่ีราบแม)น้ําเพชรบุรี และท่ีราบชายฝZ�งทะเล ทรัพยากรป{าไม'มีความอุดมสมบูรณ� ส)วนใหญ)เป4นป{าดงดิบ 
และป{าเบญจพรรณ จังหวัดกาญจนบุรีมีมากท่ีสุดท่ี มีสภาพภูมิอากาศแบบทุ)งหญ'าสะวันนา อากาศ
ร'อนชื้นสลับกับฤดูแล'ง จากลักษณะดังกล)าว ทําให'มีแหล)งท)องเท่ียวต)างๆ มากมายและสําคัญ 
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  จากคํากล)าวของผู'ให'ข'อมูลท่ีพูดถึงการท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก  
 

   ในภูมิภาคตะวันตกนักท)องเที่ยวให'ความสนใจที่จะเดินทางมาท)องเที่ยวมากข้ึน 
แหล)งท)องเที่ยวใหม)ๆที่เกิดข้ึนที่สร'างความแปลกตาหรือน)าค'นหาสําหรับนักท)องเที่ยวยังมีอีก
มากมาย ถ'าพูดถึงเร่ืองการท)องเที่ยวและการเดินทางมันคงเป4นสิ่งที่คู)กัน เพราะการเดินทาง
ทําให'เกิดการท)องเที่ยว (ชานนท� พานทอง, 2559) 
 

   สถานท่ีท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกมีความโดนเด)น ท้ังสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
และสิ่งท่ีมนุษย�สร'างข้ึน สถานท่ีท)องเท่ียวในภาคตะวันตกมีความโดดเด)นและดึงดูดนักท)องเท่ียวท้ัง
ชาวไทยและชาวต)างชาตินิยมเดินทางมาท)องเที่ยวได'ตลอดท้ังปz ไม)ว)าจะเป4นแหล)งท)องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีมีท้ัง ทะเล ถํ้า น้ําตก ภูเขา และอุทยานแห)งชาติ แหล)งท)องเท่ียวทางประวัติศาสตร� 
พระราชวัง อนุสรณ�สถาน รวมไปถึงแหล)งท)องเท่ียวทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เป4นต'น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 12 สะพานข'ามแม)น้ําแคว 
ท่ีมา: การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย, สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรีออนไลน�, สะพานข�ามแม)น้ําแคว, 
เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://thai.tourismthailand.org/เก่ียวกับประเทศ
ไทย/ปลายทาง/กาญจนบุรี 

 
   นอกจากนี ้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีอันเป4นเอกลักษณ�ของแต)ละชาติพันธุ�มา   
จวบจนถึงปZจจุบัน ด'วยความหลากหลายทางชาติพันธุ�ที่ผสมผสานกันของคนในภูมิภาคตะวันตก 
ไม)ว)าจะเป4น มอญ ไทดํา ไทยใหญ) กะเหรี่ยง พม)า ฯลฯ ซ่ึงยังคงสืบสานมาจนถึงปZจจุบัน ความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร�อันเก)าแก)ยาวนาน  เป4นสิ่งท่ีน)าสนใจสําหรับนักท)องเที่ยว มีอาณาเขตติดต)อกับ
ประเทศพม)า มีชายแดนและด)านท่ีสามารถเดินทางข'ามไปเท่ียวยังประเทศเพ่ือนบ'านได'อีกด'วย  
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รูปท่ี 13 น้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ีมา: การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย, สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรีออนไลน�, น้ําตกเอราวัณ, เข'าถึงเม่ือ 
12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://thai.tourismthailand.org/เก่ียวกับประเทศไทย/
ปลายทาง/กาญจนบุรี. 

 

 
 
รูปท่ี 14 ทะเลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ท่ีมา: การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย, สํานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ�ออนไลน�, ทะเลหัวหิน, เข'าถึงเม่ือ 
12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://thai.tourismthailand.org/เก่ียวกับประเทศไทย/ปลายทาง/
ประจวบคีรีขันธ�. 
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รูปท่ี 15 อุทยานแห)งชาติพระนครคีรี 
ท่ีมา:  การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย, สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีออนไลน�, อุทยานแห)งชาติพระนครคีรี, 
เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://thai.tourismthailand.org/เก่ียวกับประเทศไทย/
ปลายทาง/เพชรบุรี. 

 

 
 
รูปท่ี 16 ถํ้าเขาย'อย 
ท่ีมา: การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย สํานักงานจังหวัดเพชรบุรีออนไลน�, ถํ้าเขาย�อย, เข'าถึงเม่ือ 12 พฤศจิกายน 
2559, เข'าถึงได'จาก http://thai.tourismthailand.org/เก่ียวกับประเทศไทย/ปลายทาง/เพชรบุรี. 
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รูปท่ี 17 บ)อน้ําพุร'อนโป{งกระทิง จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา: สํานักงานการท)องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีออนไลน�, บ)อน้ําพุร�อนโปHงกระทิง, เข'าถึงเม่ือ 
12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://ratchaburi.mots.go.th/. 
 

 
 
รูปท่ี 18 ธารน้ําร'อนบ)อคลึง จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา: สํานักงานการท)องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีออนไลน�, ธารน้ําร�อนบ)อคลึง, เข'าถึงเม่ือ 
12 พฤศจิกายน 2559, เข'าถึงได'จาก http://ratchaburi.mots.go.th/. 

 
   การท)องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเป4นที่นิยมของนักเดินทางท)องเท่ียว จากคํา
บอกกล)าวของผู'ให'สัมภาษณ� ดังนี้  
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   ภาคตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย มีทั้งภูเขา แม)น้ํา ทะเล เรียกได'ว)า
ครบรส ครบเคร่ืองเลย นอกจากนี้สถานที่ท)องเที่ยวก็มีหลากหลายด'วยเช)นเดียวกัน ไม)ว)าเป4น
ธรรมชาติภูเขา ทะเล น้ําตก หรือวัฒนธรรมก็ไปทางจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีสถานที่      
ที่มนุษย�สร'างข้ึนไม)ว)าจะเป4น พิพิธพันธ� หรือวัดวาอารามเราก็มีด'วยเช)นเดียวกัน เส'นทางการเดินทาง
ก็ไม)ซับซ'อน เป4นทางผ)านไปสู)ภาคใต'อีกด'วย นักท)องเที่ยวจึงมีทั้งชาวไทยและชาวต)างชาติที่นิยม
เดินทางมาท)องเที่ยว ไม)ว)าจะเป4นวันหยุดยาวหรือวันหยุดสุดสัปดาห� อีกอย)างนะไม)ไกลกรุงเทพด'วย 
(ดวงวดี อินสมภักษร, 2559) 

 
   ในการให'ข'อมูลยังพบว)า นอกจากการท)องเ ท่ียวในภู มิภาคตะวันตกจะมี

ความสําคัญต)อการท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต)างชาติ พบว)าการเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทาง ระหว)างการเดินทางก็มีสําคัญเหมือนกัน โดยผู'ให'ข'อมูลได'ให'ความคิดเห็น ดังนี้ 

 
   ปลอดภัยในการเดินทางท)องเที่ยวเป4นสิ่งที่สําคัญมาก การที่เราจะเดินทางไป
ท)องเที่ยว เราต'องได'รับความม่ันใจต)อเส'นทาง ความปลอดภัยต)อชีวิต ในบางคร้ังการเดินทางไป
ท)องเที่ยวเราไม)ได'เดินทางไปท)องเที่ยวแค)เพียงคนเดียว ยังคงมีเพื่อนหรือครอบครัวที่เดินทางไป
กับเราด'วย ปกติการเดินทางไปท)องเที่ยวทุกคนจะนึกถึงจุดหมายปลายทางมากกว)า มากกว)าที่
จะคํานึงถึงว)าระหว)างทางก็สําคัญ อยากให'มีการจัดการหรือการสื่อออกไปให'นักท)องเที่ยวได'รับรู'ว)า 
นอกจากจุดหมายปลายทางที่นกัท)องเที่ยวเดินทางไปท)องเทีย่วแล'ว ระหว)างทางสําหรับการเดินทางก็
มีความปลอดภัย สร'างความม่ันใจได' (อาคม ชานาง, 2559) 
 

  ผลสรุปจากการสัมภาษณ�ผู'ให'ข'อมูลเก่ียวกับข'อมูลท่ัวไปในในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย สรุปได'ว)าในปZจจุบันประเทศไทยมีการเตรียมความพร'อม สามารถรองรับนักท)องเท่ียวใน
อนาคตท่ีหมุนเวียนในการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน ในอนาคตประเทศไทยเป4นจะเป4นจุดเชื่อมต)อหรือจุด
ศูนย�กลางในการเดินทางของประชาคมอาเซียน และธุรกิจท)องเท่ียว มีการเดินทางท่ีง)ายและสะดวก 
ส)งผลให'มีรายได'จากนักท)องเท่ียวท่ีเดินทางเข'ามาท)องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนเนื่องจากเป4นจุด
ศูนย�กลาง ผลพวงจากการท)องเท่ียวจะทําให'เกิดรายได'ท่ีเข'ามาในประเทศไทยจากอุตสาหกรรมการ
ท)องเท่ียว ซ่ึงถือเป4นโอกาสท่ีดีท่ีประเทศไทยจะมีการพัฒนาในเรื่องของการเดินทางท)องเท่ียว เช)น    
มีถนนที่ดี ปลอดภัย มีความหลากหลายของระบบขนส)งสาธารณะ เพ่ือเป4นการรองรับการเดินทาง
ท่ีมากข้ึนในอนาคตของประเทศไทย ปZจจุบันภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยได'รับความนิยมมากข้ึน
จากนักท)องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต)างชาติจากการเก็บข'อมูลทางสถิติของนักท)องเท่ียวในแต)ล)ะปz 
พบว)ามีการเพ่ิมข้ึนของนักท)องเท่ียวในทุก ๆ ปz แสดงให'เห็นได'ว)านักท)องเท่ียวให'ความสนใจในการท่ี
จะเลือกจุดหมายปลายทางเพ่ือเดินทางมาท)องเท่ียวยังภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเนื่องจากมี
ความหลากหลายทางสถานท่ีท)องเท่ียว ราคาค)าใช'จ)ายอยู)ในระดับท่ีเหมาะสม เหมาะสําหรับทุกเพศ 
ทุกวัย สามารถตอบสนองความต'องการของนักท)องเท่ียวทุกกลุ)มได'เป4นอย)างดี รวมไปถึงกิจกรรมต)าง ๆ 
สถานท่ีท)องเท่ียวไม)ว)าจะเป4น ภูเขา น้ําตก ทะเล หรือสิ่งก)อสร'างท่ีมนุษย�สร'างข้ึน มีความสะดวกใน
การเดินทาง อยู)ไม)ไกลจากกรุงเทพมหานคร ทําให'ตัดสินใจได'ง)ายต)อการท)องเท่ียว  
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  นอกจากนี้ประทศไทยยังมีบุคลากรท่ีมีความพร'อมต)อการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพทางด'านการท)องเที่ยวให'เทียบเท)ากับสากล รวมไปถึงมีการส)งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางด'านการท)องเที่ยวในแหล)งท)องเที่ยวต)างๆ เพื่อรองรับนักท)องเที่ยวที่เดินทางมาท)องเที่ยวใน
ประเทศไทย การเพ่ิมข้ึนของนักท)องเที่ยวที่จะมีมากขึ้นในอนาคตและเดินทางท)องเที่ยวโดยใช'
ระยะเวลาท)องเท่ียวท่ียาวนานมากข้ึน สามารถเดินทางไปยังภูมิภาคและจังหวัดต)าง ๆ ท่ีใกล'เคียงใน
ภูมิภาคเดียวกันหรือต)างภูมิภาคเพ่ือประสบการณ�และความคุ'มค)าในการเดินทางมาท)องเท่ียวใน
ประเทศไทย แสดงให'เห็นว)าหน)วยงานต)างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชน ให'การสนับสนุนและ
ผลักดันการท)องเท่ียวให'เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย)างไม)หยุดนิ่ง มีนโยบายการส)งเสริมการ
ท)องเท่ียว มีการส)งเสริมการท)องเท่ียวและมีการประชาสัมพันธ�สถานท่ีท)องเท่ียวต)าง ๆ อย)างต)อเนื่อง 
ภาครัฐให'ความสําคัญต)อธุรกิจการท)องเท่ียวและให'การสนับสนุนในแหล)งท)องเท่ียวต)างๆ เพ่ือยกระดับ
ให'ได'มาตรฐานสู)ความเป4นสากลและการยอมรับ ให'เป4นท่ีนิยมจากนักท)องเท่ียวทุกกลุ)มท่ัวทุกมุมของโลก 

2.2 สาเหตุและสภาพป?ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางท)องเท่ียวบนท�องถนนซ่ึง
ส)งผลกระทบต)อความปลอดภัยและความม่ันใจในการเดินทางท)องเท่ียวของภูมิภาคตะวันตก 

  ผู'ให'สัมภาษณ�ได'ให'ข'อมูลประเด็นเก่ียวกับ สภาพการณ�ของการเดินทางยังคงมี
ช)องว)าง การเกิดอุบัติเป4นสิ่งท่ีทุกคนไม)อยากให'เกิดข้ึน การมีการจัดการท่ีดีจึงเป4นส)วนหนึ่งท่ีช)วยให'
เกิดการแก'ไขปZญหาอย)างจริงจัง จากการสัมภาษณ�สามารถแบ)งประเด็นได'ดังนี้  

1. สาเหตุจากบุคคล 
    สาเหตุจากบุคคลมักจะเกิดจากผู'ขับยวดยานพาหนะ ขาดประสบการณ� ขาดความรู'
ความชํานาญในการขับข่ีและใช'ถนน ไม)รู'กฎจราจร ขาดความรู'เรื่องท'องถนนและเส'นทาง มีความบกพร)อง
ทางด'านร)างกาย สุขภาพไม)ดี เช)น ร)างกายอ)อนเพลีย ง)วงนอนหรือหลับใน มีความบกพร)องทางด'าน
จิตใจและอารมณ� เป4นต'น ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 
 

  คิดว)าหลักๆ ส)วนใหญ)จากการเกิดอุบัติเหตุที่ผ)าน ๆ มาในหลาย ๆ เคส สิ่งที่
ทําให'เกิดอุบัติในการเดินทางนั้นคิดว)า คือ คน คน คือ สาเหตุหลัก รองลงมาคือ ยานพาหนะ 
ถนนหนทาง และสภาพหรือสิ่งแวดล'อม (วัลภา ชูชม, 2559)  
    การตรวจสุขภาพจิตคนขับรถก็สําคัญ การที่เราจะเลือกเดินทาง บางทีเราไม)รู'
เลยว)าคนขับเป4นยังไง สภาพจิตใจ ใจร'อนไหม ข้ีหงุดหงิดไหม ข้ีโมโหหรือป{าว เป4นความเสี่ยงมาก ๆ 
หน)วยงานควรมีมาตรการที่จริงจังกับเร่ืองนี้ด'วยถือเป4นอีกเร่ืองที่สําคัญที่เดียว คือถ'ามีการตรวจ
สุขภาพทั้งร)างกายและจิตใจของคบขับรถ จะเป4นส)วนหนึ่งที่จะทําให'นักท)องเที่ยวหรือผู'เดินทาง 
มีความม่ันใจในการเดินทางมากข้ึน(ชาย ทรัพย�แจ)ม, 2559) 
 

    สาเหตุจากผู'ขับข่ี คนขับรถท้ังผู'ให'บริการสาธารณะ บริษัททัวร� รถรับจ'าง และ
นักท)องเท่ียวท่ีเดินทางท)องเท่ียวด'วยตนเอง ก็เป4นสาเหตุหนึ่งที่ส)วนใหญ)เกิดจากการขาดความ
ระมัดระวัง การไม)ปฏิบัติตามกฎจราจร ความรู'เท)าไม)ถึงการณ� ความไม)สมบูรณ�ของร)างกายและจิตใจ 
เช)น สภาพร)างกายท่ีอ)อนเพลียจากการไม)ได'พักผ)อน การด่ืมสุรา เป4นต'น ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดง
ความคิดเห็นไว'ว)า 
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    ปZจจุบันนักท)องเที่ยวเดินทางเข'ามาเที่ยวราชบุรีเยอะกว)าเม่ือก)อนมาก เม่ือมี
การพัฒนาแหล)งท)องเที่ยวและประชาสัมพันธ� จากที่เม่ือก)อนนักท)องเที่ยวจะเดินทางมาท)องเที่ยว
เฉพาะวันหยุด แต)เดียวนี้วันธรรมดาก็มีเดินทางมาท)องเที่ยว มีทั้งเดินทางมาเอง และมา
กับบริษัททัวร� พอมีการเดินทางเยอะข้ึน รถก็เยอะข้ึนกว)าปกติ อุบัติเหตุก็มีตามมาหากไม)ระมัดระวัง
หรือจัดการให'ดี การเดินอุบัติเหตุก็ส)งผลให'เกิดความเสียหายนะไม)ว)าจะทั้งทรัพย�สิน ร)างกาย หลัก ๆ 
เลยที่เกิด ๆ ก็เกิดจากคนเป4นส)วนใหญ) บางทีขาดความระมัดระวัง ไม)ปฏิบัติตามกฎจราจร 
รู'เท)าไม)ถึงการณ� ดื่มเหล'ามา หลับใน รองลงมาก็สภาพของยานพาหนะ แล'วก็ถนนหนทาง ส)วน
สภาพแวดล'อมเราไม)สามารถควบคุมมันได'แต)เราสามารถหลีกเลี่ยงได' ถ'าจะจัดการก็ควรจะเร่ิม
ที่คนก)อน เพราะคนคือสาเหตุหลัก (ณรงค� เกรอด, 2559) 
 

    แสดงให'เห็นว)าเม่ือการท)องเท่ียวมีการพัฒนามากข้ึน แหล)งท)องเท่ียวต)าง ๆ ก็
พัฒนาตามข้ึนไปตามลําดับ การส)งสริมสถานท่ีท)องเที่ยว รวมไปถึงการประชาสัมพันธ�ทําให'
นักท)องเท่ียวต)าง ๆ รู'จักและต'องการเดินทางท่ีจะเข'ามาท)องเท่ียวในภาคตะวันตกท่ีอยู)ไม)ไกลจังหวัด
กรุงเทพมหานคร    จุดศูนย�กลางของประเทศไทย นักท)องเที่ยวจึงสามารถวางแผนในการท)องเท่ียว
และเดินทางมาท)องเท่ียวไม)ไกล การเดินทางสามารถเดินทางได'โดยรถยนต�ส)วนตัว มีถนนหนทางท่ี
สามารถเข'าถึงสถานท่ีท)องเท่ียวต)าง ๆได'เป4นอย)างดี และมีความสะดวก แต)ในการใช'รถใช'ถนนท่ีของ
ส)วนรวมท่ีผู'คนต)าง ๆ ก็เดินทางต)างจุดประสงค�ซึ่งกันและกัน ท้ังนักท)องเท่ียว นักทัศนาจร คนในพ้ืนท่ี 
ท่ีมีจุดหมายปลายทางท่ีแตกต)างกันไป การใช'รถใช'ถนนจึงมีความจําเป4นต)อการเดินทาง คนจึงเป4น
สาเหตุหลัก ๆ ท่ีจะทําให'เกิดอุบัติ ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 
 

     ปZญหาการเกิดอุบติเหตุของประเทศไทยค)อนข'างน)าเป4นห)วง นักท)องเที่ยวมี
การเดินทางเข'ามาท)องเที่ยวมากข้ึน การใช'รถใช'ถนนมีมากข้ึนทุกวันโดยเฉพาะเทศกาล มีหลาย
คร้ังที่นักท)องเที่ยวต'องมาจบชีวิตลงที่นี่ เพราะไม)คุ'นเคยเส'นทาง ตกเขาบ'าง เฉ่ียวชนบ'าง เช)า
มอเตอร�ไซค�ไม)ใส)หมวกกันน็อค ไม)ได'ศึกษาเส'นทางมาก)อน ไฟทางไม)เพียงพอ สภาพแวดล'อมรอบ ๆ 
บางทีก็มีส)วน เหล)านี้ก็เป4นส)วนหนึ่งของสาเหตุและสภาพปZญหาที่เกิดข้ึนจากการเดินทางท)องเที่ยว
บนท'องถนนซ่ึงส)งผลกระทบต)อความปลอดภัยและความม่ันใจในการเดินทางท)องเที่ยวของ
ภูมิภาคตะวันตก (ธนากร สินอิน, 2559) 
    จากสถิติพบว)า อําเภอชะอํา และอําเภอเมือง มีการเกิดอุบัติเหตุมากทีส่ดุ 
สาเหตุหลักจะมาจากคน สภาพเส'นทางบางช)วงเป4นทางผ)านทางตรงรถจะวิ่งเร็ว ควรมีการแก'ไข
โดยทันทีเพราะจะเป4นสาเหตุที่ก)อให'เกิดอุบัติเหตุได'สูงมาก ปกติคนที่เสียชีวิตจะเป4นคนนอก
พื้นที่ ไม)ชินทาง ไม)เป4นคนที่เดนิทางผ)านก็เป4นนักท)องเที่ยวที่เดินทางไปท)องเที่ยวยังสถานที่
ท)องเที่ยว (พัทธพล สุขสบาย, 2559) 

 
   จากข'อมูลข'างต'นผู 'ให 'ข'อมูลต)างเห็นถึงความสําคัญของผู 'คนที่เดินทาง

ท)องเท่ียว   ส)วนใหญ)นักท)องเท่ียวท่ีเดินทางท)องเท่ียวด'วยตนเอง ไม)มีความคุ'ยเคยกับเส'นทาง เนื่องจาก
ไม)ใช)คนในพ้ืนท่ี การเดินทางท)องเท่ียวอาจจะเป4นครั้งแรก ประสบการณ�เป4นสิ่งสําคัญในการขับรถบน
ท'องถนน ในแต)ล)ะเส'นทางจะแตกต)างกันไปตามบริบทของพ้ืนท่ีนั้น เช)น ทางราบ ทางภูเขา ถนนใน
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เส'นทางพ้ืนท่ีท่ีเป4นชนบท เป4นต'น รวมไปถึงพฤติกรรมการขับรถ การมีวินัยจราจร และการเคารพ
กฎหมายของบุคคล เคารพสิทธิในการใช'รถใช'ถนนร)วมกัน ความมีน้ําใจต)อผู'ร)วมเดินทางจึงเป4นสิ่งสําคัญ
ท่ีไม)ควรมองข'าม ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
     ขับรถเป4นแต)ไม)มีประสบการณ� หรือบางทีนักท)องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวไม)รู'
เส'นทาง ไม)คุ'นเคยทาง ทําให'เกิดอุบัติเหตุอยู)บ)อยคร้ัง เพราะเค'าไม)ใช'คนในพื้นที่ ถนนเมืองกาญ
บางจุดเป4นเขาทางชันคดเค้ียว ประสบการณ�ในการขับข่ีก็สําคัญ บางคนรับเหมาแต)ไม)ใช)บริษัท
นําเที่ยว หรือบางทีบริษัทนําเที่ยวก็จ'างรถที่เป4นรถตู'ส)วนบุคคลมาอีกที ใบขับข่ี ประสบการณ�ใน
การขับรถไม)มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก็มีมากข้ึน (สนธยา หล'าอ'วน, 2559) 

 
   ข'อมูลดังกล)าวแสดงให'เห็นว)า นักท)องเท่ียวไม)มีประสบการณ�ในการขับข่ีท่ีดีพอ 

เส'นทางแต)ล)ะเส'นทางมีความแตกต)างกัน ไม)ว)าจะเป4นสภาพแวดล'อม ความคดเค้ียวของถนนหนทาง 
สภาพของถนน สิ่งเหล)านี้เป4นปZจจัยหลักท่ีจะทําให'เป4นสาเหตุที่จะเกิดอุบัติเหตุต)อการเดินทาง
ท)องเท่ียวได'สูง การจัดการให'ดีจึงเป4นสิ่งสําคัญเป4นอย)างมาก ดังคํากล)าวของนักวิชาการสาธรรณสุข 

 
     สําหรับนักท)องเที่ยวหากเดินทางท)องเที่ยวด'วยตนเองก็ดี การจัดการจะเป4น
สิ่งสําคัญมาก จะทําอย)างไรให'นักท)องเที่ยวเข'าใจถึงบริบทต)างๆ เช)น ถ'าเป4นเส'นพระราม 2 รถใหญ)
จะเยอะ วิ่งเร็ว รถบรรทุก ยิ่งช)วงหน'าฝนนะ ถ'าเจอรถขนปลาเพราะ เมือกปลาที่มันหยดลงมา
บนถนน ลื่นเลยแหละ ตัวดีเลย ขับมาเร็วๆบวกกับฝนตกๆ อุบัติเหตุดีดีเลยถ'าประมาท คน
ที่ไม)เดินทางเส'นนั้นบ)อยๆ ไม)รู'หรอก การทําคู)มือเก่ียวกับเดินทางท)องเที่ยว และเสริมบริบทของ
พื้นที่เข'าไปด'วยเพื่อให'นักท)องเที่ยวเข'าใจ ก็เป4นสิ่งที่ดี จะได'มีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับถนนใน
ประเทศไทยได'มากข้ึน (มาริสา น'อยบุญเสม, 2559) 
 

2. สาเหตุจากถนนและโครงสร�าง 
   จากข'อมูลข'างต'นผู'ให'ข'อมูลต)างเห็นถึงความสําคัญของถนนและโครงสร'าง 

บริเวณท่ีเกิดอุบัติเหตุ ได'แก) ทางแยก ทางโค'ง ทางตรง ทางเบี่ยงสะพาน วงเวียน ทางตัดทางรถไฟ 
ทางลาดชันเนินเขา ทางเข'าออกทางด)วน ทางเชื่อมโยงทางแยก ทางเชื่อมอาคารท่ีพักอาศัย เป4นต'น 
บริเวณท่ีมักเกิดเหตุบ)อยท่ีสุดคือทางตรง โดยสภาพเส'นทางท่ีดีทําให'ผู'ขับข่ีขาดความระมัดระวังและ
ขับรถด'วยความเร็วสูง นอกจากนี้จะพบว)าถนน 3 ช)องทางจะเกิดอุบัติเหตุมากกว)าถนน 2 ช)องทาง 
และถนน 4 ช)องทาง และถนนสี่แยกจะอันตรายกว)าสามแยก สภาพถนนท่ีเป4นหลุมเป4นบ)อมีโคลนตม 
มีเครื่องกีดขวางมากๆหรือถนนท่ีแคบถนนท่ีลื่นมีส)วนทําให'เกิดอุบัติเหตุข้ึนได' สภาพแสงสว)างบนถนน 
เช)น แสงสว)างท่ีส)องจากรถคันท่ีสวนมาโดยการเป�ดไฟสูงและมีความสว)างสูง ทําให'ตามัวมองไม)ชัดเจน 
หรือไม)มีไฟส)องสัญญาณทางแยก บนท'องถนนมืดไม)มีไฟฟ]า ไม)มีแสงสว)าง ทําให'มองไม)เห็นทาง หรือ
มองไกลไม)ได' ย)อมเป4นอันตรายต)อการขับรถ อย)างไรก็ตามแสงสว)างในเวลากลางวันหรือความสว)าง
ของถนนก็มักทําให'เกิดอุบัติเหตุสูงกว)าเวลากลางคืน แต)ความรุนแรงจะเกิดในเวลากลางคืนมากกว)า 
ซ่ึงผู'ให'ข'อมูลได'ให'ความคิดเห็นท่ีสอดคล'องกันดังนี้ 
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    เส'นทางที่ควรพัฒนา คือ เส'นทางสวนผึ้ง บ'านคา ควรมีการจัดการถนนให'
ปลอดภัยมากกว)านี้ เช)น ขยายทาง เพิ่มไฟและแสงสว)างในตอนกลางคืนก็จําเป4นต)อการเดินทาง 
การสร'างสิ่งแวดล'อมและทัศนะวิสัยที่ดีต)อการขับข่ี มีป]ายแนะนําสถานที่ท)องเที่ยวที่เป4นภาษาต)าง ๆ 
ด'วยก็ดีนะ ที่นักท)องเที่ยวเข'าใจและเพียงพอ เพราะถ'าพูดถึงเร่ืองอาเซียน ก็เป4นโอกาสที่จะ
พัฒนาเพิ่มความปลอดภัยในการท)องเที่ยวทางถนนได'อีกทางหนึ่ง เพื่อรองรับนักท)องเที่ยวที่จะ
เพิ่มมากข้ึนในอนาคต (ปาน (นามสมมติ), 2559) 
    เส'นทางการเดินทางในจังหวัดราชบุรี เส'นทางที่ควรมีการขยายเพื่อความปลอดภัย
คือ จากตัวเมืองราชบุรีไปสวนผึ้ง บางช)วงถนนไม)ดี การแก'ไขปรับปรุงช'า นักท)องเที่ยวเดินทางมี
ทุกวัน เป4นสาเหตุของอุบัติเหตุได' (รัตน� (นามสมมติ), 2559) 

 
   จึงแสดงให'เห็นว)า ถนนหนทางมีความสําคัญต)อบทบาทในการเดินทางท่ีเป4นตัว

พัฒนาเศรษฐกิจและทําให'การท)องเท่ียวถูกขับเคลื่อนโดยนักท)องเท่ียวไปยังสถานท่ีท)องเท่ียวต)างๆ 
เส'นทางการคมนาคมขนส)งท่ีสะดวกและสามารถเข'าถึงสถานท่ีต)างๆ ได'มากท่ีสุด ทําให'การเดินทาง
จากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งได'ด'วยความสะดวกและรวดเร็ว ช)วยส)งเสริมการท)องเท่ียวในประเทศไทย 
เป4นโครงสร'างข้ันพ้ืนฐาน ท่ีถูกใช'ในการรองรับการใช'งานของนักท)องเท่ียว ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าว
แสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
     การจัดการที่สําคัญหลัก ๆ คือ ถนนที่ดี เม่ือมีปZญหามีการจัดการแก'ไขได'รวดเร็ว
อันนี้ถือว)าดี แต)ถ'าถนนมีการชํารุด เป4นหลุมเป4นบ)อ ป]ายเอียง ไม)สมบรูณ� แล'วไม)มีการจัดการ
กับปZญหานี้คิดว)ามีผลกระทบต)อนักท)องเที่ยวแน)นอน ทุกวันนี้เราประชาสัมพันธ�เร่ืองสถานที่
ท)องเที่ยวต)างๆ เป4นหลัก ถนนหนทางที่จะเดินทางไปต'องมีความพร'อมในระดับหนึ่งประมาณ 80 % 
หน)วยงานที่เก่ียวข'องจะต'องมีส)วนร)วมในการจัดการ ถนนมีปZญหาต'องรีบแก'ไข ไม)ปล)อยปะละเลย 
ต'องคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท)องเที่ยวเป4นหลักสําคัญ (พงศ�เทพ นรขํา, 2559) 
    ยิ่งปZจจุบันน้ํามันถูกคนก็จะเดินทางท)องเที่ยวโดยรถส)วนตัวกันมากขึ้น แต)บางที
ไม)ได'รู'ถึงบริบทของเส'นทางไง อีกเส'นทางหนึ่งทางบ)อแขบก็เกิดอุบัติเยอะมาก นักท)องเที่ยว
ชาวต)างชาติก็มาตายทีนี่ มีปZญหากับท'องถ่ินสองฝZ�งข'างทางอีก เป4นปZญหาที่ต'องจัดการ 
  
    นอกจากนี้ผู'ให'สัมภาษณ�คนท่ี 1 นามสมมติ (2559) ยังกล)าวได'ว)า  
 
    เส'นทางในการขับข่ีตอนกลางวันถือว)าวิสัยทัศน�ดี แต)ถ'ากลางคืนบางช)วงของ
การเดินทางค)อนข'างมืด เส'นหลักจะขับข่ีได'คล)องกว)าเส'นรอง ในเส'นรองหากขับข่ีต'องเพิ่มความ
ระมัดระวังมากข้ึน บางช)วงโค'งเยอะ เป4นเส'นทางชุมชนความเร็วในการขับข่ีจะขับเร็วมากไม)ได'
ไปได'เรื่อย คิดว)าปลอดภัยในระดับที่โอเคมากกว)าถนนเส'นหลัก ถนนเส'นหลักรถเยอะยิ่ง
รถบรรทุกยิ่งอันตราย การขับข่ีจะต'องระวังมากเป4นพิเศษ (ทวีศักดิ์ จูพราย, 2559) 

 
   จากข'อมูลข'างต'นผู'ให'ข'อมูลต)างเห็นถึงความสําคัญของการเดินทางบนท'องถนน 

เส'นทางในการเดินทางต'องดีและเพียงพอต)อความต'องการ สําหรับการเดินทางไปยังสถานท่ีต)าง ๆ 
รวมไปถึงป]ายแนะนําสถานท่ีท)องเท่ียว ป]ายบอกทาง เป4นสิ่งสําคัญและจําเป4นในการสร'างความเชื่อม่ัน 
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ในเส'นทางการเดินทางท่ีถูกต'องของนักท)องเท่ียว ป]ายบอกทางภาษาต)าง ๆ ท่ีรองรับนักท)องเท่ียว
หลากหลายสัญชาติท่ีเดินทางมาท)องเท่ียวเป4นอีกสิ่งหนึ่งท่ีควรปรับปรุงให'สอดคล'องกับนักท)องเท่ียว 
เช)น ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ{น รวมไปถึงภาษาในอาเซียน ดังที่ผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดง
ความคิดเห็นไว'ว)า 

 
 การเดินทางเป4นสิ่งที่สําคัญที่จะนํานักท)องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทาง 

เส'นทางต'องดี ม่ันใจได'ว)าปลอดภัย สะดวก มีป]ายแนะนําอย)างชัดเจน เข'าใจง)าย ควรจะ
มีหลาย ๆ ภาษาเพื่อรองรับอาเซียน หรือมีภาษาอ่ืนๆนอกจากภาษาอังกฤษ แต)จริงๆก็เข'าใจ
แหละว)าภาษาอังกฤษคือ ภาษาสากล แต)ในอนาคตคาดว)านักท)องเที่ยวชาวต)างชาติ
จะต'องเข'ามาท)องเที่ยวเยอะกว)าปZจจุบันแน)นอน เช)น นักท)องเที่ยวชาวจีนชาวรัสเซีย ชาวญี่ปุ{น 
หรือจากประเทศเพื่อนบ'านใกล'เคียง เราอาจจะต'องศึกษาพื้นฐานของนักท)องเที่ยวเหล)านี้
ด'วยพฤติกรรมไม)เหมือนกัน การจัดทําคู)มือเพื่อการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ การแนะนํา
การขับข่ี ก็เป4นสิ่งที่ควรทํา (ป�ยะพงษ� บุขุนทศ, 2559) 

 
   จึงแสดงให'เห็นว)าการสร'างความปลอดภัยในแก)นักท)องเท่ียวท่ีเดินทางมา

ท)องเท่ียวยังภูมิภาคตะวันตก สภาพปZญหายังคงมีความต'องการในการดําเนินการแก'ไข ท่ีส)งผลกระทบต)อ
ความปลอดภัยและความม่ันใจของนักท)องเท่ียว ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
    อุบัติเหตุส)วนใหญ)ที่เกิด จะเกิดบ)อยในถนนที่เป4นจุดตัด การเกิดอุบัติเหตุส)วนใหญ)
จะเกิดตอนกลางคือประมาณ 4 ทุ)มถึงตีสาม ถนนเส'นหลักถนนพระรามสอง ถนนที่ไปสู)ภาคใต' 
ผ)านจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ถนนไม)ดีเป4นบางช)วง เลนคู)ขนานบางช)วงจะแคบ
ไฟทางมีน'อยมาก ส)งผลให'ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม)ปลอดภัย ยิ่งถ'าไม)ใช)คนในพื้นที่ ไม)ได'ใช'
เส'นทางนั้นบ)อยๆ จะไม)รู'ว)าจุดไหนคือจุดเสี่ยง หากประมาทหรือไม)ระมัดระวังให'ดีอุบัติเหตุอาจจะ
เกิดข้ึนได' (สนธญา ปลัดสีช)วย, 2559)  

 
   จากคําบอกกล)าวของนักวิชาด'านความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงสอดคล'องกับการให'

ข'อมูลของหัวหน'าฝ{ายความปลอดภัยทางถนน  
 

  จริงๆ แล'วถนนก็ดีนะ แต)จะมีบางส)วนที่ต'องปรับปรุงแก'ไขโดยด)วน งบประมาณ
มีแต)บางคร้ังไม)เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณจึงเป4นสิ่งที่สําคัญ แต)สิ่งที่สําคัญยิ่งกว)าคือ 
การสร'างมาตรฐานความปลอดภัยให'เหมือนกัน ปรับปรุงแก'ไขตามวาระให'ชัดเจน แต)ปZจจุบัน
จะต'องดูว)าอันไหนเป4นวาระเร)งด)วนที่ต'องปรับปรุงแก'ไขทันทีจึงจะสามารถทําได' ในส)วนที่ยัง
ไม)สําคัญก็อาจจะต'องรอไปก)อน (นายสนธยา หล'าอ'วน, 2559) 

 
3. สาเหตุจากยานพาหนะ 

   สภาพและความพร'อมของยานพาหนะท่ีใช'ในการเดินทาง ควรมีการตรวจเช็ค
ความเรียบร'อยก)อนออกเดินทางทุกครั้งและจดบันทึกเพ่ือเก็บไว'เป4นข'อมูล หากอุปกรณ�ประจํารถ
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ชํารุดหรือขัดข'อง เช)น ไม)มีไฟหน'า-หลัง ไฟใหญ)มีข'างเดียวหรือไม)มี ไฟเลี้ยวชํารุดไม)ได'ซ)อมแซมหรือ
แก'ไข พวงมาลัยสั่นขณะขับ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ เช)น การเพ่ิมแรงเครื่องทําให'ผู'ขับข่ี
เกิดความคะนองและขับรถเร็ว การแปลงสภาพรถตามความพอใจ โดยไม)คํานึงถึงสภาพรถท่ีได'รับ
การออกแบบมา เป4นต'น ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
    ปกติจะเป4นคนชอบเดินทาง ยิ่งในปZจจุบันการเดินทางสะดวกมากข้ึน ถนนหนทาง
ไปสู)สถานที่ต)างๆได'มากขึ้นกว)าเมื่อก)อน แต)ก็ยังไม)ถือว)าจะสมบรูณ�แบบแบบ 100% ปกติ
จะเดินทางโดยรถยนต�ส)วนตัว ไม)กล'าใช'รถโดยสารประจําทางสาธารณะถ'าหากจําเป4นต'องใช'ขอ
เลือกที่จะใช'เป4นรถเช)าดีกว)า ขับเองถึงแม'ว)าจะไม)ชินในเส'นทางแต)ก็ยังรู'สึกว)าปลอดภัยมากกว)า
รถโดยสารสาธารณะประจําทาง เพราะสภาพรถดูแล'วไม)ค)อยโอเค มีความเสี่ยงเป4นอย)างมากต)อชีวิต 
(ชาย (นามสมมติ), 2559) 

 
   ซ่ึงสอดคล'องกับอภิเดช พึ่งสมบุญ ที่ได'แสดงทัศนะเกี่ยวกับสาเหตุจาก

ยานพาหนะว)า  
 

    ในบางคร้ังการเดินทางจะเดินทางโดยรถโดยสาร หรือใช'บริการรถทัวร�ไปกับ
บริษัททัวร�เพราะคํานึงถึงความสะดวก ไม)ต'องขับเอง บางคร้ังในการเดินทางก็มีหวั่นๆ บ'างใน
เร่ืองความปลอดภัย เพราะมันไม)ได'มีการรับรู'อะไรที่ชัดเจน เช)น สภาพของรถที่ให'บริการหรือ
การกระทําที่เป4นรูปธรรมให'เราม่ันใจได'ต)อการเดินทาง (อัตถ� (นามสมมติ), 2559) 

 
   จากข'อมูลข'างต'นผู'ให'ข'อมูลต)างเห็นถึงความสําคัญของ การเดินทางของรถ

โดยสารสาธารณะประจําทาง และรถท'องถ่ิน แสดงให'เห็นถึงความม่ันใจของนักท)องเท่ียวต)อการเดินทาง 
สะท'อนให'เห็นว)ามาตรฐานความปลอดภัยยังคงเป4นสิ่งท่ีต'องได'รับการปรับปรุงแก'ไข และการกําหนด
เกณฑ�มาตรฐานในการให'บริการ ความปลอดภัยของรถโดยสาร ความสะอาด การตรวจสภาพรถ
ประจําปz การแสดงให'เห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักท)องเท่ียวท่ีสามารถเดินทางได'ด'วยความอุ)นใจ
ต้ังแต)ข้ึนรถ ระหว)างการเดินทางจนถึงจุดหมายปลายทางได'อย)างปลอดภัย ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าว
แสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
  จริง ๆ ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเที่ยวเป4นสิ่งสําคัญนะ หลายคนอาจ

ไม)คํานึงถึงเพราะจะสนใจในสถานที่ทีจะไปมากกว)า จุดหมายปลายทางที่จะไปเยือน จนบางที
ลืมไปว)าระหว)างนั้นก็สําคัญ มีโอกาสได'เดินทางไปท)องเที่ยวยังแถบภาคตะวันตกทั้งรถส)วนตัว
และรถโดยสารสาธารณะประจําทาง รู'สึกว)าการเดินทางโดยโดยสารสาธารณะประจําทางเท)าที่
ดูภายนอกรู'สึกว)าสภาพรถบางคันเก)า แต)ก็ไม)รู'มีการตรวจเช็คสภาพประจําปzอะไรยังไง ระดับ
ความปลอดภัยในการโดยสารมีก่ีเปอร�เซ็นต� จริงๆ มันก็เป4นที่ทางเลือกในการเดินทางของนกัท)องเทีย่ว 
(ชาย ทรัพย�แจ)ม, 2559) 
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   จึงแสดงให'เห็นว)านอกจากรถบริการสาธารณะ จะมีความสําคัญต)อชีวิตในกร
เดินทางท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียวและผู'โดยสาร การเดินทางโดยรถยนต�ส)วนตัว มาตรฐานและขนาด
ของรถ การขับข่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรถยนต�ก็เป4นสิ่งสําคัญ ดังคํากล)าวของนักวิเคราะห�ฯ ชํานาญการ 
สํานักงานป]องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี  

 
    “การวิเคราะห�ปZญหาและแก'ไขให'ตรงจุด องค�ประกอบของสภาพรถก็เก่ียวข'อง 
เช)น รถเก)าสภาพไม)ดี ท่ีผ)านมาพบว)ารถเสียตามไหล)ทางเยอะมาก รถอีโคคาร�ก็เกิดอุบัติเหตุได'ง)าย
หากขับข่ีไม)ปลอดภัยเนื่องจากเป4นรถเล็ก” (จัน (นามสมมติ), 2559) 

 
   นอกจากนี้หัวหน'าฝ{ายวิชาการ กรมขนส)งกาญจนบุรี ยังกล)าวได'ว)า  
 
   “รถแต)งรถที่ดัดแปลงสภาพ รถมอเตอร�ไซค�ที่ไม)สวมหมวกกันน็อค รถเก)า 

รถอีโคคาร� ก็มีอัตราการเกิดอุบัติสูงด'วยเช)นเดียวกันถ'าเทียบกับรถยนต�ปกติ หรือมีการป]องกันต)างๆ 
เช)น สวมหมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย” (ต'น (นามสมมติ), 2559) 

 
   จากข'อมูลข'างต'นผู'ให'ข'อมูลต)างเห็นถึงความสําคัญของยานพาหนะ สภาพท่ี

มีผลต)อความปลอดภัยในการขับข่ี ยานพาหนะเป4นสิ่งท่ีสําคัญต)อการเดินทาง ความปลอดภัยในการ
ขับข่ีจึงเป4นส)วนหนึ่งท่ีสําคัญตามมา รถท่ีใช'ขับข่ีบนท'องถนนควรกําหนดกฎเกณฑ�ต)าง ๆ โดยเฉพาะ
รถท่ีให'โดยสารหรือขนส)งนักท)องเที่ยว ควรมีการออกนโยบาย การบังคับใช'กฎหมายอย)างจริงจัง 
ไม)มีข'อยกเว'นทุกกรณี ในปZจจุบันรถท่ีให'บริการหลาย ๆ ท่ีก็ไม)ได'จดทะเบียนว)าเป4นรถประเภทให'บริการ 
ส)วนใหญ)ก็มีท่ีเป4นรถยนต�ส)วนบุคคลแล'วรับงานเสริม ลักษณะแบบนี้ ประสบการณ�ในการขับข่ีของ 
คนรถจะมีไม)มาก เป4นส)วนหนึ่งท่ีจะก็ให'เกิดอุบัติเหตุได' ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
  สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจะบันทึกข'อมูลใน E-Report ที่แต)ละอําเภอ 

หน)วยงานต)างๆ โรงพยาบาล ตํารวจสาเหตุการเกิดเหตุ สาธารณะสุขเร่ืองการตายการบาดเจ็บ 
จากสถิติที่ผ)านมาพบว)าการเกิดอุบัติเหตุจะทรงๆตัวถึงเพิ่มข้ึนทุกปz แต)ช)วงเทศกาลจะมีการเกิด
อุบัติเหตุมากกว)าปกติ เราจะเป4นหน)วยงานกลางที่รวมร)วมสถิติการเกิดอุบัติต)างๆ สิ่งที่ก)อให'เกิด
คือ คน รถ ถนน สิ่งแวดล'อม นักท)องเที่ยวส)วนใหญ)ก็เลือกที่จะใช'บริการแบบเหมาในลักษณะที่
สะดวกเค'า แต)บางที่ไม)รู'หรอกว)าคนนี้ควบมาก่ีกะแล'ว ตรงนี้อันตรายมากๆ เพราะรถเหล)านี้
ไม)ได'ข้ึนทะเบียน เป4นรถที่รับงานเป4นช)วงๆ ประสบการณ�ในการขับข่ีรวมไปถังความชํานาญทาง
ก็จะน'อยกว)าคนที่ขับข่ีประจํา (พัทธพล สุขสบาย, 2559) 

 
   ผลสรุปจากการสัมภาษณ�ผู'ให'ข'อมูลเก่ียวกับสาเหตุและสภาพปZญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการเดินทางท)องเท่ียวบนท'องถนนซ่ึงส)งผลกระทบต)อความปลอดภัยและความม่ันใจในการ
เดินทางท)องเท่ียวของภูมิภาคตะวันตก สรุปได'ว)าจากการท่ีจํานวนนักท)องเท่ียวและประชากรท่ีใช'รถ
ใช'ถนน รวมไปถึงจํานวนรถ และจํานวนการเดินทางท)องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนได'ทุกวัน และมีปริมาณมาก
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ในช)วงเทศกาลวันหยุดยาว ประกอบกับการขับข่ีท่ี ท่ีสามารถใช'ยานพาหนะสัญจรได'ค)อนข'างจะอิสระ
ในทุกเส'นทางบนถนน เหล)านี้ส)งผลให'เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในภาพรวมท่ีมีสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุหลัก ๆ คือ สาเหตุจากคน สาเหตุจากถนนและโครงสร'าง และสาเหตุจากยานพาหนะ สาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุทางหลวงมากท่ีสุด คือการขับรถเร็ว รองลงมาคือการขับรถระยะกระชั้นชิด ปZจจัย
เหล)านี้เป4นปZจจัยที่ความสัมพันธ�ซึ่งกันและกัน เส'นทางในการจราจรมีจุดตัดท่ีค)อนข'างเยอะ ซ่ึง
จุดตัดก็เป4นสาเหตุหนึ่งท่ีก็ให'เกิดความเสี่ยงต)อการเกิดอุบัติเหตุ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
เป4นหมวดหมู) มีระเบียบพร'อมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� (GIS) และระบบฐานข'อมูลสารสนเทศ 
(MIS) เพ่ือช)วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ'าหน'าท่ี แต)ขาดกลไกการบูรณาการด'านข'อมูลและระบบ
การจัดเก็บข'อมูลตําแหน)งท่ีเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ขาดการวิเคราะห�ซ่ึงจุดอันตรายท่ีเกิดอุบัติเหตุ
บ)อยครั้ง การสื่อสารระหว)างหน)วยงานท่ีเก่ียวข'องไม)ชัดเจนมีข'อผิดพลาด ควรมีการแก'ไขปZญหาให'
ตรงจุดเพ่ือไม)ให'เกิดอุบัติเหตุ หน)วยงานต)างๆ ไม)ว)าจะเป4นการประชาสัมพันธ�และสื่อสารให'ประชาชน
ได'รับรู' มีส)วนร)วมและตระหนักในปZญหาต)างๆท่ีเกิดข้ึน ควรมีการผลักดันนโยบายเหล)านี้อย)างต)อเนื่อง   

   การเดินทางท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียวยังขาดความรู'ความเข'าใจต)อบริบทของ
พ้ืนท่ี ถนนและเส'นทาง สภาพแวดล'อมโดยท่ัวไป ทําให'การเดินทางมาท)องเท่ียวนักท)องเท่ียวไม)คุ'นเคย
หรือคุ'นชินกับเส'นทาง ควรมีการประชาสัมพันธ�และสื่อสารให'ประชาชนได'รับรู' มีส)วนร)วมและ
ตระหนักในปZญหาต)างๆท่ีเกิดข้ึน ขาดการผลักดันนโยบายเหล)านี้อย)างต)อเนื่อง เนื่องจากบางเส'นทาง
ต'องใช'ประสบการณ�ในการขับข่ี เช)น ทางท่ีเป4นภูเขา ทางคดเค้ียว เป4นต'น การเดินทางมาท)องเท่ียว
ด'วยรถส)วนตัว ขาดการตรวจเช็คสภาพรถยนต� ไม)ชํานาญเส'นทางในการเดินทางท)องเท่ียวความ
หละหลวมในการกําหนด ควรมีการทําประกันการเดินทางในกรณีท่ีเดินทางท)องเท่ียว ท้ังนักท)องเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวต)างชาติ เพ่ือป]องกันหากเกิดปZญหาที่ตามมาในเรื่องของความรับผิดชอบในตัว
นักท)องเท่ียวและทรัพย�สิน 

2.3 ความต�องการข้ันพ้ืนฐานทางด�านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 
ทิศทางและแนวทางในการดําเนินการแก�ไข ปรับปรุงและพัฒนา  

  ถนนถือเป4นสาธารณูปโภคท่ีมีความจําเป4นต)อการเคลื่อนท่ี ส)งผลให'กิจการอ่ืน ๆ            
ทุกสาขามีความเจริญก'าวหน'าสัมพันธ�กับการพัฒนาในทุกด'าน โดยเฉพาะการเดินทางท)องเท่ียว การ
ก)อสร'างทางหลวงเพ่ิมมากข้ึน มีสภาพท่ีดีรองรับการจราจรได'อย)างมีประสิทธิภาพ ผู'ให'สัมภาษณ�ได'ให'
ข'อมูลประเด็นเกี่ยวกับ สภาพการณ�ของการเดินทางยังคงมีช)องว)าง การเกิดอุบัติเป4นสิ่งท่ีทุกคน
ไม)อยากให'เกิดข้ึน การมีการจัดการท่ีดีจึงเป4นส)วนหนึ่งท่ีช)วยให'เกิดการแก'ไขปZญหาอย)างจริงจัง ดังท่ี
ผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
   เส'นทางที่ควรพัฒนา คือ เส'นทางสวนผึ้ง บ'านคา ควรมีการจัดการถนนให'ปลอดภัย
มากกว)านี้ เช)น ขยายทาง ไฟและแสงสว)างก็จําเป4นต)อการเดินทาง มีป]ายแนะนําสถานที่ท)องเที่ยว
ที่เป4นภาษาต)างๆที่นักท)องเที่ยวเข'าใจ เพราะถ'าพูดถึงเร่ืองอาเซียน ก็เป4นโอกาสที่จะพัฒนา
เพิ่มความปลอดภัยในการท)องเที่ยวทางถนนได'อีกทางหนึ่ง (ปก (นามสมมติ), 2559) 
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   การเดินทางในปZจจุบัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึน ตามสถิติที่เกิดข้ึนพบว)าไทยเป4นอันดับ
ที่สองรองจากประเทศลิเบีย ปZจจุบันได'มีการดําเนินงานและมีหลายๆ หน)วยงานให'ความสําคัญ
กับเร่ืองนี้ เป4นวาระหนึ่งของประเทศชาติที่ไม)ควรนิ่งนอนใจ เพราะมีความเก่ียวข'องกับชีวิตของ
คนในประเทศ การจัดการที่ดีควรมีหน)วยงานต)างๆ ที่เก่ียวข'องเข'ามาหารือและร)วมกันหาแนวทาง
เพื่อป]องกันและแก'ไขจัดการ (ธนากร สินอิน, 2559) 
 

   จากข'อมูลข'างต'นผู'ให'ข'อมูลต)างเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาด'านความ
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทางบก ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกเพ่ือรองรับการเติบโตทางการท)องเท่ียวท้ัง
ในปZจจุบันและในอนาคต ซึงเป4นเหตุผลหลักอีกของความต'องการข้ันพ้ืนฐานทางด'านการเดินทางให'
เกิดความปลอดภัยในการท)องเท่ียว จําเป4นต'องมีทิศทางและแนวทางในการดําเนินการป]องกันแก'ไข
ปZญหา ปรับปรุง และพัฒนา ดังคํากล)าวท่ีว)า “เส'นทางการเดินทางในจังหวัดราชบุรี เส'นทางท่ีควรมี
การขยายเพ่ือความปลอดภัยคือ จากตัวเมืองราชบุรีไปสวนผึ้ง” (ส'ม (นามสมมติ), 2559) จึงแสดงให'
เห็นว)า ปZญหาอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส)งทางถนน เกิดจากการใช'รถใช'ถนนจํานวนมากและไม)มีวินัย
ในจราจรรวมถึงการกํากับดูแลทําได'ไม)ท่ัวถึงก)อให'เกิดปZญหาอุบัติเหตุข้ึนทําให'เกิดความสูญเสียทาง
ชีวิตและทรัพย�สินเป4นจํานวนมาก และก)อให'เกิดปZญหาสังคมตามมาอีกมากมายอันเนื่องมาจาก
ผู'บาดเจ็บและพิการ ปZญหาอุบัติเหตุส)วนใหญ)เกิดจากการไม)ปฏิบัติตามกฎจราจร การขับรถเร็วเกินกว)า
กฎหมายกําหนด หรือการด่ืมสุราในขณะขับรถ เป4นต'น ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 
   นอกจากนี้การศึกษายังพบว)าความสําคัญของความต'องการข้ันพ้ืนฐานทางด'าน
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว และควรมีทิศทางในการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือ
สร'างมาตรฐานท่ีดีต)อการจัดการป]องกันการเกิดอุบัติเหตุ ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า  
 

   การเดินทางเป4นสิ่งที่สําคัญที่จะนํานักท)องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทาง เส'นทาง
ต'องดี ม่ันใจได'ว)าปลอดภัย สะดวก มีป]ายแนะนําอย)างชัดเจน เข'าใจง)าย ควรจะมีหลายๆภาษา
เพื่อรองรับอาเซียน หรือมีภาษาอ่ืนๆนอกจากภาษาอังกฤษ แต)จริงๆก็เข'าใจแหละว)าภาษาอังกฤษ
คือ ภาษาสากล แต)ในอนาคตคาดว)านักท)องเที่ยวชาวต)างชาติจะต'องเข'ามาท)องเที่ยวเยอะกว)า
ปZจจุบันแน)นอน เช)น นักท)องเที่ยวชาวจีน เราอาจจะต'องศึกษาพื้นฐานของนักท)องเที่ยวเหล)านี้
ด'วยพฤติกรรมไม)เหมือนกัน การจัดทําคู)มือเพื่อการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ การแนะนํา
การขับข่ี ก็เป4นสิ่งที่ควรทํา (อาคม ชานาง, 2559) 
 

   ผลสรุปจากการสัมภาษณ�ความต'องการข้ันพ้ืนฐานทางด'านความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียว ทิศทางและแนวทางในการดําเนินการแก'ไข ปรับปรุงและพัฒนา สรุปได'ว)าการ
ท)องเท่ียวเป4นส)วนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสร'างรายได'ให'แก)ประเทศไทย การท)องเท่ียวเพราะเป4นแหล)งสําคัญ
ของรายได'และการสร'างงาน ในอนาคตมีแนวโน'มท่ีจะนักท)องเท่ียวจะเพ่ิมข้ึน แต)สถานการณ�ท่ีกําลัง
เป4นภัยคุกคามท่ีสําคัญ คือ ความปลอดภัยในการเดินทางของนักท)องเที่ยว โดยเฉพาะการเกิด
อุบัติเหตุบนท'องถนน จึงแสดงให'เห็นว)าการเดินทางเป4นสิ่งท่ีสําคัญ ไม)ใช)แค)จุดหมายปลายทางท่ีดี
เท)านั้นแต)ระหว)างการเดินทางก็เป4นสิ่งที่ต'องคํานึงนึกถึงด'วยเช)นเดียวกัน แสดงให'เห็นว)าความ
ต'องการข้ันพ้ืนฐานทางด'านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวเป4นสิ่งสําคัญในการดําเนินการต)าง ๆ 
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ให'สอดคล'องตามความต'องการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป4นต)อการเดินทางท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียว ทิศทาง
และแนวทางในการดําเนินการแก'ไข ปZจจุบันมีโครงสร'างขององค�กรหน)วยงานย)อย (แขวง, หมวดการ
ทาง) กระจายท่ัวภูมิภาค ทําให'มีความคล)องตัวในการดําเนินงานในพ้ืนท่ีได'   มีหน)วยงานท่ีรับผิดชอบ
ครอบคลุมท้ังภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนท่ีชัดเจนของกรมทางหลวง แต)ขาดการสร'างเจ'าภาพ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�อย)างแท'จริง ไม)ได'ให'ความร)วมมือระหว)างหน)วยงานท่ีเก่ียวข'อง 
การบูรณาการการทํางานร)วมกัน ระหว)างหน)วยงานท่ีเก่ียวข'องกับการท)องเท่ียวและหน)วยงานท่ีเก่ียวข'อง
กับการคมนาคม การปรับปรุงและพัฒนา ควรมีการจัดสรรในเรื่องของงบประมาณ ได'รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมข้ึนน'อยมาก ข'อจํากัดด'านการจัดสรรงบประมาณลงไปยังพ้ืนท่ี ให'ความสําคัญใน
สถานประกอบการเรื่องของการให'เช)ารถยนต� รถมอเตอร�ไซค� รถจักรยาน ยังขาดมาตรฐานในการ
ให'บริการ รวมไปถึงกฎระเบียบและข'อบังคับใช'ต)างๆ เพ่ือความปลอดภัยในการขับข่ีหรือเดินทาง การ
ออกแบบถนนให'สอดคล'องและเหมาะสมกับการขับข่ีของผู'ขับข่ีบนท'องถนน ขาดระบบการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการวางแผน การออกแบบ การก)อสร'างและการใช'งานของพ้ืนผิวจราจรรวมไปถึง
เม่ือมีการก)อสร'างถนนเพ่ิมเติมรวมไปถึงขยายถนน ไม)มีการตรวจสอบ (Audit) ในเรื่องของวัสดุ
อุปกรณ� โครงสร'าง ความแข็งแรง คงทนและติดตามเป4นระยะ ๆ เพ่ือวิเคราะห� ติดตามผลหาสาเหตุ
และแนวทางในการป]องกันและแก'ไข ป]ายบอกทาง สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ]า ฯลฯ ในบางเส'นทางยัง
ไม)มีความเพียงพอ ไม)ชัดเจนต)อความเข'าใจของนักท)องเท่ียว เป4นต'น 

2.4 วิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ท่ีมีความเก่ียวข�องกับการจัดการ
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในป?จจุบัน 

  การวิเคราะห�โดยการสํารวจจากสภาพการณ� 2 ด'าน คือ สภาพการณ�ภายในและ
สภาพการณ�ภายนอก เพ่ือศึกษาแนวโน'มให'มีความเหมาะสมสอดคล'องกับความต'องการของการ
จัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในปZจจุบัน ให'มี
ความเป4นไปได'ในการพัฒนาตามเง่ือนไขข'อจํากัดและปZจจัยท่ีเก่ียวข'อง นํามาเป4นแนวทางในการ
ดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความต'องการ วิเคราะห�ผลกระทบท่ีเกิดจากปZจจัยต)าง ๆ ประกอบด'วยจุด
แข็งหรือข'อได'เปรียบ จุดอ)อนหรือข'อเสียเปรียบ โอกาสท่ีจะดําเนินการได'และอุปสรรคหรือปZจจัย       
ท่ีคุกคาม การวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ)อน เพ่ือให'รู'จักสภาพแวดล'อมให'ชัดเจนของหน)วยงานต)าง ๆ         
ท่ีเก่ียวข'องกับการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก บริบทของพ้ืนท่ี
ภูมิภาคตะวันตก เป4นต'น เพ่ือประโยชน�ในการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี
เหมาะสมต)อไป 

  ผู'ให'สัมภาษณ�ได'แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดล'อมภายในและภายนอก ท่ี
มีความเก่ียวข'องกับการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ
ไทยในปZจจุบันโดยเห็นว)า ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
การที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงแก'ไขได'นั้น งบประมาณเป4นสิ่งที่สําคัญอย)างหนึ่ง 

บุคลากรก็มีส)วน การสร'างความตระหนักถึงความปลอดภัย จิตสํานึกของคน การใช'รถใช'
ถนนจริงๆ ควรมีการปลูกฝZ�งแต)เด็กๆ ควรเป4นส)วนหนึ่งในหลักสูตร ถ'ามองถึงเร่ืองท)องเที่ยว 
ก็ควรมีบรรจุเป4นหนึ่งรายวิชาที่มีการเรียนการสอนอย)างชัดเจน ปZญหาการเกิดอุบติเหตุของ
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ประเทศไทยค)อนข'างน)าเป4นห)วง นักท)องเที่ยวมีการเดินทางเข'ามาท)องเที่ยวมากข้ึน การใช'รถ
ใช'ถนนมีมากข้ึนทุกวันโดนเฉพาะเทศกาล มีหลายคร้ังที่นักท)องเที่ยวต'องมาจบชีวิตลงที่นี้ 
เพราะไม)คุ'นเคยเส'นทาง ตกเขาบ'าง เฉ่ียวชนบ'าง เช)ามอเตอร�ไซค�ไม)ใส)หมวกกันน็อค ไม)ได'ศึกษา
เส'นทางมาก)อน ไฟทางไม)เพียงพอ สภาพแวดล'อมรอบๆ บางทีก็มีส)วน (เชิดพงษ� สุเมธาพันธุ�, 
2559) 

 
  การจัดการทางด'านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทางท'องถนน ต'อง

อาศัยความร)วมมือของหลายหน)วยงาน ท่ีมีความเก่ียวข'องทางด'านนี้โดยตรง เพ่ือลดปZญหาอุบัติเหตุ 
จากข'อมูลข'างต'นผู'ให'ข'อมูลต)างเห็นถึงความสําคัญของหน)วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
ภาคประชาชน นักท)องเท่ียวผู'ท่ีเดินทางไปยังภูมิภาคตะวันตก ท่ีต'องเข'ามามีส)วนร)วมในการจัดการ  
ไม)ว)าจะเป4นโครงสร'างพ้ืนฐาน เช)น ถนน ป]ายจราจร ดังคํากล)าวท่ีว)า 

 
   การจัดการที่สําคัญหลักๆ คือ ถนนที่ดี เม่ือมีปZญหามีการจัดการแก'ไขได'รวดเร็ว
อันนี้ถือว)าดี แต)ถ'าถนนมีการชํารุด เป4นหลุมเป4นบ)อ ป]ายเอียง ไม)สมบรูณ� แล'วไม)มีการจัดการ
กับปZญหานี้คิดว)ามีผลกระทบต)อนักท)องเที่ยวแน)นอน ทุกวันนี้เราประชาสัมพันธ�เร่ืองสถานที
ท)องเที่ยวต)างๆ เป4นหลัก ถนนหนทางที่จะเดินทางไปต'องมีความพร'อมในระดับหนึ่งประมาณ 80 % 
หน)วยงานที่เก่ียวข'องจะต'องมีส)วนร)วมในการจัดการ ถนนมีปZญหาต'องรีบแก'ไข ไม)ปล)อยปะละเลย 
ต'องคํานึงถึงความปลอดภัยเป4นหลักสําคัญ (สมคิด (นามสมมติ), 2559) 

 
  ประเทศไทยมีความได'เปรียบด'านทําเลท่ีต้ังการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ'านท่ีมี

อาณาเขตติดต)อกับพรมแดนประเทศเพ่ือนบ'านจึงมีศักยภาพในการเป4นศูนย�กลางด'านการขนส)ง
โครงข)ายถนนเชื่อมโยงระหว)างประเทศ ไม)ว)าจะเป4นโครงข)ายทางหลวงอาเซียน ท่ีผ)านทางภูมิภาค
ตะวันตก เส'นทางภายใต'ยุทธศาสตร�ความร)วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ'านระหว)างกัมพูชา-
ลาว-พม)า-ไทย ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
 ภูมิภาคตะวันตกเป4นทําเลที่ดี ติดชายแดนพม)า มีความหลากหลาย อะไรหลายๆ

อย)าง ที่สามารถพัฒนาไปได'อีกเยอะ การท)องเที่ยวก็สามารถท)องเที่ยวได'ทั้งปz นักท)องเที่ยวเข'า
มามากข้ึน เดินทางง)าย มีถนนเข'าถึง ไม)ได'ลําบากเหมือนสมัยก)อน ขับรถมาเองก็ไม)ไกลกรุงเทพ 
ไม)ก่ีชั่วโมงก็มาถึงแล'ว การท)องเที่ยวเราเป4นจุดขาย จุดแข็งที่ดีเลย ได'เปรียบมากๆ อนาคตจะมี
การขยายเส'นทางไปยังจุดเชื่อมต)อ เพื่อสะดวกต)อการเดินทาง และรองรับอาเซียนมากข้ึน เป4น
โอกาสที่ดีที่จะต'องพัฒนาด'านอ่ืนๆ ไปพร'อมๆ กัน” (ชานนท� พานทอง, 2559) 

 
  นอกจากนี้ ผู'ช)วยผู'อํานวยการการท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย สํานักงานเพชรบุรี 

ยังกล)าวอีกว)า  
 

 การเดินทางไปท)องเที่ยวยังประเทศเพื่อนบ'านที่มีพรมแดนตอดกับไทย เป�ดอาเซียน
แล'ว ในอนาคตจะเดินทางข'ามผ)านไปได'สะดวก แต)ในสิ่งที่ต'องแก'ไข คือ การสานต)อนโยบาย
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ของรัฐ โครงการหรือนโยบายในการสนับสนุนต)างๆ เพราะเนื่องจากเราเปลี่ยนรัฐบาลปล)อย 
และยังคงมีปZญหาในบางเร่ือง ที่ยังไม)มั่นคง (อาคม ชานาง, 2559) 

 
  มีโครงการมอเตอร�เวย� ทางหลวงพิเศษระหว)างเมือง ดูแลโดยกรมทางหลวงเป4น

เส'นทางท่ีก)อสร'างใหม)ซึ่งได'ออกแบบก)อสร'างไว'เพ่ือให'รถสามารถเดินทางได'สะดวก รวดเร็ว ประหยัด 
เวลาและปลอดภัยโดยการควบคุมทางเข'าออก ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
   ตอนนี้ก็เร่ิมมีการเวนที่คืน เพราะกําลังขยายถนนตามโครงการมอเตอร�เวย� จาก
บางใหญ)ไปเมืองกาญแล'วออกทวาย ถือว)าเป4นสิ่งที่ดีแต)ต'องใช'เวลาหน)อย โครงการจะแล'วเสร็จ
ประมาณ ปz 2562 โดยประมาณ การเดินทางจะสะดวกข้ึน ประหยัดเวลามากข้ึน เพราะยิงตรง
ยาวไปเลย มันก็เป4นโอกาสที่ดีที่เอ้ือต)อการพัฒนาต)างๆ เดินทางง)ายใช'เวลาไม)นาน การท)องเที่ยวก็
ง)ายข้ึนทําให'ผู'คนเดินทางได'สะดวกมากข้ึน” (ธนากร สินอิน, 2559) 
 

  ผลสรุปจากการสัมภาษณ�วิเคราะห�สภาพแวดล'อมภายในและภายนอก ท่ีมี
ความเก่ียวข'องกับการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
ในปZจจุบัน สรุปได'ว)า สภาวะเศรษฐกิจปZจจุบันทําให'การจัดสรรงบประมาณ มีแนวโน'มลดลง ไม)เพียงพอ
ต)อความต'องการท่ีกําหนดในแผนแม)บทมีข'อจํากัดด'านงบประมาณ ทําให'การพัฒนาและบํารุงรักษา
ทางหลวงไม)ทันต)อความต'องการที่เป4นจริง มีการบริหารองค�ความรู'และการบริหารจัดการความรู' 
สําหรับการฝ�กการเรียนรู'ให'เกิดทักษะความชํานาญในการทํางานเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัย
แต)จํานวนบุคลากรในการปฏิบัติและดําเนินการมีน'อยต)อความต'องการในการดําเนินการหรือจัดทํา
แนวทางต)างๆ ทําให'ไม)เพียงพอและไม)สอดคล'องกับโครงสร'างท่ีกรมทางหลวงกําหนด ในอนาคตจะ
ขาดแคลนบุคลากรท่ีมี ความรู'ความสามารถในทักษะการปฏิบัติงานจริง การบริการสาธารณะสุขยังไม)
ครอบคลุมเวลาเกิดอุบัติเหตุระยะเวลาในการเข'าถึงจุดเกิดเหตุยังไม)มีความครอบคลุม อุปกรณ�สําคัญ
ท่ีจําเป4นเพียงพอต)อการรับมือเมื่อเกิดปZญหาอุบัติเหตุในการช)วยเหลือผู'ป{วย ความต)อเนื่องของ
นโยบาย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงส)งผลต)อความต)อเนื่องในการดําเนินการเรื่องการจัดการ
ความปลอดภัยในการเดินทาง รัฐบาลให'ความสําคัญกับการเตรียมความพร'อมเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน (AEC) การพัฒนาเส'นทางการขนส)ง เชื่อมโยงระหว)างพ้ืนท่ี การพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานท่ี
สนับสนุนการท)องเท่ียว พัฒนาระบบโครงสร'างพ้ืนฐานด'านการขนส)ง การก)อสร'างนิคมอุตสาหกรรม
ในบริเวณใกล'เคียงกับท)าเรือน้ําลึก การพัฒนาท)าเรือน้ําลึกทวาย ภายใต'โครงการทวาย ในเนื้อท่ี 250 
ตารางกิโลเมตร จะทําให'เกิดความต'องการวัสดุก)อสร'าง สินค'าอุปโภคบริโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับนักธุรกิจและคนงานความต'องการเป4นภัยคุกคามต)อการเดินทางท)องเท่ียวจะเกิดการใช)
รถบรรทุกในเส'นทางหลัก และมีรถบรรทุกเพ่ิมมากข้ึนการเป4นผลพ)วงมาจากพ้ืนท่ีขยายของการสร'าง
นิคมอุตสาหกรรม ทําให'ถนนหนทางมีรถบรรทุกคันใหญ)วิ่งบนท'องถนนก็ให'เกิดความเสี่ยงในการเกิด
อันตราย และสภาพถนนจะทรุดโทรมเร็วกว)าปกติ 

   จึงแสดงให'เห็นว)าภาพรวมของการเดินทางท)องเท่ียว และองค�ประกอบต)างๆท่ี
เก่ียวข'องกัน ยังมีความสัมพันธ�ท่ีต'องมีแนวทางในการดําเนินการแก'ไข โดยเฉพาะการจัดการความ
ปลอดภัยในการเดินทางของนักท)องเท่ียว ไม)ใช)เพียงแต)แค)กระทรวงคมนานคม ท่ีมีบทบาทในการจัดการ
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ดําเนินการในส)วนต)างๆ แต)หน)วยงานทางด'านการท)องเท่ียวก็ต'องเข'ามามีส)วนร)วมในการจัดการด'วย
เช)นเดียวกัน และขับเคลื่อนไปพร'อมๆกันให'บรรลุเป]าหมาย 

2.5 การจัดการท่ีสอดคล�องและเหมาสม ในความปลอดภัยของการเดินทางท)องเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตก 

  หลักการท่ีสําคัญจะต'องคํานึงถึงบริบทของพ้ืนท่ีภูมิภาคตะวันตกท่ีสอดตล'องกับ
การจัดการอย)างเหมาะสมด'านความปลอดภัยของการเดินทางท)องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก       
การท)องเท่ียวของภูมิภาคตะวันตก มีความสําคัญมากต)อระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล'อม      
การเดินทางและการท)องเท่ียวมีความเก่ียวข'องซ่ึงกันและกันแยกกันไม)ได' เป4นสิ่งอํานวยตวามสะดวก
อย)างหนึ่งในการเดินทางไปยังพ้ืนท่ีต)าง ๆ ความต'องการความปลอดภัยเป4นส)วนหนึ่งท่ีนักท)องเท่ียวทุก
คนประสงค�จะให'เกิดต)อการเดินทาง การขับข่ี สภาพแวดล'อมท่ีปลอดจากอันตรายท้ังทางกายและ
จิตใจ การสนองความต'องการเพ่ือการจัดการท่ีเหมาะสมสามารถทําได'หลายอย)าง เช)น การประกัน
อุบัติเหตุ กฎระเบียบข'อบังคับท่ีชัดเจน ความปลอดภัยในการเดินทาง การมีความใส)ใจต)อป]ายจราจร 
ป]ายบอกทาง การเข'าถึงการรับรู'และการสร'างวัฒนธรรมความปลอดภัยท่ีดีในการขับข่ี เป4นต'น 
หน)วยงานท่ีเก่ียวข'อง ๆ ต'องร)วมมือกันเพ่ือจัดการแก'ไขและสร'างแนวทางป]องกันเพ่ือไม)ให'เกิดอุบัติเหตุ 
ผู'ให'สัมภาษณ�ได'แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการท่ีสอดคล'องและเหมาะสม ในความปลอดภัย
ของการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกโดยเห็นว)า โดยผู'ให'สัมภาษณ�ได'ให'ความคิดเห็นท่ีสอดคล'องกัน
ดังนี้ 

 
 ที่ศูนย�ก็จะมีแผ)นพับ โบรชัวร� ข'อมูลต)างๆ ให'สําหรับผู'ที่สนใจหรืออยากทราบ

เส'นทาง และสามารถร'องเรียนต)างๆได' มีบ'างที่นักท)องเที่ยวโทรเข'ามาสอบถาม หรือแจ'งปZญหา
ที่เกิดข้ึนบ)อยๆที่ได'รับแจ'ง เช)น ไฟดับ เส'นทางการเดินทาง เป4นต'น คิดว)าควรจะมีการกระจาย
หรือประชาสัมพันธ�ให'เข'าถึงนักท)องเที่ยวให'มากกว)านี้ เพราะบางทีนักท)องเที่ยวไม)ได'นึกถึง หรือ
อาจไม)รู' ว)าจริง ๆ ควรจะติดต)อกับหน)วยงานไหนที่ดูแลเร่ืองนี้โดยตรง (ชาย ทรัพย�แจ)ม, 2559) 

 
  ซ่ึงสอดคล'องกับ นักวิชาการชํานาญการ สํานักงานป]องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเพชรบุรี  
 

 แต)ล)ะหน)วยงานก็จะมีการจัดทําในเอกสารต)างๆที่เก่ียวข'องกับหน)วยงานและ
หน'าที่ของตนเอง แต)การเข'าถึงหรือการจะสื่อ ประชาสัมพันธ� เป4นอีกเร่ืองหนึ่งที่ต'องช)วยกัน 
ส)วนการท)องเที่ยวก็จะทําหน'าที่ประชาสัมพันธ�แหล)งท)องเที่ยว งาน เทศกาลต)างๆ ส)วนถนนหนทาง
ก็จะเป4นความรับผิดชอบในหน'าที่ของกระทรวงคมนาคม ส)วนรถโดยสาร รถที่ให'บริการ
นักท)องเที่ยวก็จะเป4นกรมขนส)ง จะเห็นได'เลยว)าจริงๆมีหลายหน)วยงานมากที่เก่ียวข'อง แต)ละ
หน)วยงานก็ทําไปตามหน'าที่ของตนเอง แล'วถ'าเกิดอุบัตอเหตุล)ะ ก็ต'องเป4นหน)วยงานสาธารณะ
สุขที่เข'ามาเก่ียวข'องเร่ืองอุบัติเหตุการบาดเจ็บ สิ่งสําคัญคือ ต'องบรูณาการและร)วมมือกันในการ
จัดการและแก'ไขปZญญาจะเป4นหนทางที่ดี ที่จะป]องกันมาให'เกิดปZญหา” (วัลภา ชูชม, 2559) 
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  จากข'อมูลข'างต'นผู'ให'ข'อมูลต)างเห็นถึงความสําคัญของการจัดการท่ีสอดคล'อง
และเหมาะสม ท้ังภาคปฏิบัติการ และการกําหนดนโยบายร)วมกัน เนื่องจากปริมาณยานพาหนะ
ประเภทต)าง ๆ มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะรถยนต�ส)วนบุคคล คนควรเป4นศูนย�กลางของการพัฒนา     
ให'ความสําคัญกับการสร'างกระบวนการมีส)วนร)วมจากทุกภาคส)วนในสังคม  

 
   ปZจจุบันนักท)องเที่ยวเดินทางเข'ามาเที่ยวราชบุรีเยอะกว)าเม่ือก)อนมาก เม่ือมี
การพัฒนาแหล)งท)องเที่ยวและประชาสัมพันธ� จากที่เม่ือก)อนนักท)องเที่ยวจะเดินทางมาท)องเที่ยว
เฉพาะวันหยุด แต)เดี๋ยวนี้วันธรรมดาก็มีเดินทางมาท)องเที่ยว พอมีการเดินทางเยอะข้ึน รถก็
เยอะข้ึนกว)าปกติ อุบัติเหตุก็มีตามมาหากไม)ระมัดระวังหรือจัดการให'ดี การเกิดอุบัติเหตุก็ส)งผลให'
เกิดความเสียหายนะไม)ว)าจะทั้งทรัพย�สิน ร)างกาย หลักๆเลยที่เกิดๆก็เกิดจากคนเป4นส)วนใหญ) 
รองลงมาก็สภาพของยานพาหนะ แล'วก็ถนนหนทาง ส)วนสภาพแวดล'อมเนี่ยเราไม)สามารถควบคุม
มันได'แต)เราสามารถหลีกเลี่ยงได' ถ'าจะจัดการก็ควรจะเร่ิมที่คนก)อน (กล'วยไม' สุมังค�, 2559) 

 
  ผลสรุปจากการสัมภาษณ�เก่ียวกับการจัดการท่ีสอดคล'องและเหมาะสม ในความ

ปลอดภัยของการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก สรุปได'ว)าปZจจุบันมีการกําหนดให'เรื่องการ
สร'างความเข'มแข็งในความปลอดภัยทางถนนเป4นวาระสําคัญแห)งชาติ องค�การสหประชาชาติให'
ความสําคัญ และมีมากกว)าหนึ่งร'อยประเทศท่ีประกาศเจตนารมณ�ท่ีจะเข'าร)วม เป4นสิ่งท่ีดีท่ีหน)วยงาน
ต)าง ๆ เห็นความสําคัญของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน แต)ในบริบทของการเดินทางจะเห็นได'ว)าความหลากหลาย
ของระบบการคมนาคมสาธารณะเพื่อการเดินทางท)องเที่ยว ยังไม)ครอบคลุมและเข'าถึงในพ้ืนท่ี
ท)องเท่ียว การกระจายความเสี่ยง ความหนาแน)นไม)เพียงพอต)อความต'องการของนักท)องเท่ียว ทําให'
การเดินทางต'องใช'รถ ใช'ถนนเป4นหลัก นอกจากนี้หน)วยงานท่ีดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวทางบกท่ีชัดเจน ไม)เห็นความสําคัญและเข'ามามีส)วนร)วมในการแก'ไขปZญหานี้อย)างเป4น
รูปธรรม หน)วยงานหลักท่ีเก่ียวข'องด'านความปลอดภัยทางถนนเช)น กระทรวงมหาดไทย กรมป]องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กรมการขนส)งทางบก สํานักงานตํารวจ
แห)งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค เป4นต'น ต)างก็มีภารกิจหลายด'าน และภารกิจเหล)านั้น
ต)างก็เป4นภารกิจเร)งด)วน อาจก)อให'เกิดข'อจํากัดด'านการระดมทรัพยากรบุคคล งบประมาณ มาทํางาน
เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทางท'องถนนอย)างต)อเนื่อง รวมไปถึงการบูรณาการและ
ร)วมมือกับกระทรวงการท)องเท่ียวเพ่ือให'เป4นหนึ่งเดียวกันในการดําเนินการจัดการ 

  การดําเนินงานจัดการจึงเป4นสิ่งท่ีสําคัญท่ีจะสามารถทําให'เป]าหมายต)าง ๆ หรือ
ข'อกําหนดต)าง ๆ เป4นไปตามวัตถุประสงค� ควรมีการแก'ไขปZญหาท่ีเกิดข้ึน และป]องกันไม)ให'เกิดปZญหา
ทางด'านอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนซํ้ากับนักท)องเท่ียว การปฏิบัติงานนั้นหน)วยงานต)าง ๆ ท่ีมีส)วนเก่ียวข'องซ่ึง
กันและกันต'องบริหารจัดการเพ่ือวัตถุประสงค�ป]องกันไม)ให'เกิดอุบัติเหตุต)อนักท)องเท่ียว รวมไปถึงมี
แนวทางในการแก'ไขปZญหา และรับมืออย)างมีประสิทธิภาพต)อสิ่งท่ีเกิดข้ึน สิ่งสําคัญคือกระบวนการ
ทํางานร)วมกันทํางานเพ่ือให'บรรลุวัตถุประสงค�ตามแนวทางท่ีกําหนด ความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวท่ีเดินทางด'วยความปลอดภัยท้ังทางร)างกาย ชีวิต และทรัพย�สินท่ีเป4นของตนเอง ของบุคคล
อ่ืนและของส)วนรวม ปราศจากอันตรายหรืออุบัติเหตุทางถนน 
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2.6 ข�อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร�ทางด�านความปลอดภัยในการ
เดินทางการท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือรองรับการเข�าสู)ประชาคมอาเซียน 

  การดําเนินการเพ่ือเป4นแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร�ทางด'านความปลอดภัย 
ข'อเสนอแนะควรมีการการจัดทําพ้ืนท่ีต'นแบบด'านความปลอดภัย เป4นการสนันสนุนแสดงให'เห็นถึง
ความตระหนักต)อปZญหาการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู'สูญเสียหรือได'รับความบาดเจ็บเป4นจํานวนมากในการ
เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ในการเข'าสู)ประชาคมอาเซียนทําให'มีการเดินทางท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน
จึงต'องมีการส)งเสริมและมุ)งม่ันในการจัดการท้ัง คน ถนน ยานพาหนะ สิ่งแวดล'อม เทคโนโลยีข'อมูล
ข)าวสารท่ีสร'างการรับรู'ให'แก)ผู'เดินทางท)องเท่ียว และการเข'มงวดทางด'านกฎหมาย บุคลากรท้ังใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน มีส)วนต'องทําหน'าท่ีร)วมกันเพ่ือรวมกันแก'ไขปZญหา ผู'ให'สัมภาษณ�ได'แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข'อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร�ทางด'านความปลอดภัยในการเดิน
ทางการท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือรองรับการเข'าสู)ประชาคมอาเซียนโดยเห็นว)า ดังท่ีผู'ให'ข'อมูล
ได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
   ถนนหนทางเป4นสิ่งที่สําคัญต)อการเดินทางท)องเที่ยว ข'อมูลข)าวสารก็เป4นสิ่งที่จําเป4น 
การอัพเดทเร่ืองราวต)างๆ ผ)านสื่อออนไลน�แบบ Real time จะเป4นสิ่งจําเป4นมากๆ เลยนะ 
เพราะนักท)องเที่ยวไม)ใช)คนที่อยู)ในพื้นที่ ไม)รู'ข)าวสารในจุดนั้น บริบท ข'อควรระวังของแต)ล)ะ
เส'นทางคิดว)าแตกต)างกันไป การแจ'งเตือนหรือการอัพเดทข'อมูลก็เป4นสิ่งที่จําเป4น เส'นทางไหนมี
การซ)อมแซมทาง ทําถนนในจุดไหน เส'นทางไหนเป4นเส'นทางที่ควรหลีกเลี่ยง มีการเกิดอุบัติเหตุ 
เส'นทางลัด จริงๆน)าจะมี Application ก็น)าสนใจดีนะเพราะนักท)องเที่ยวส)วนใหญ)เดี่ยวนี้ก)อน
จะเดินทางส)วนใหญ)ก็จะมีการค'นหาข'อมูลก)อนอยู)แล'ว ปกติทุกวันนี้ที่หาก็จะดูว)ามีอะไรน)าเที่ยวบ'าง 
อะไรอร)อยมากกว)า แต)จริงๆ ก็อย)าลืมไปว)าการเดินทางระหว)างไปจุกหมายปลายทางก็สําคัญ 
หากได'ข'อมูลหรือมีข'อมูลที่ศึกษาได'ก)อน คิดว)าน)าจะลดอุบัติเหตุได'เยอะเพราะจะได'เกิดแนวทาง 
การป]องกันและแก'ไขปZญหา (โชคเกษม คุณวรธรรม, 2559) 

คน รถ ถนน หลักคือสิ่งสําคัญ และสิ่งที่ควรเสริมคือ กฎหมายเร่ืองของการ
บังคับใช' เพราะจริงๆ เรามีกฎหมายที่ชัดเจนอยู)แล'ว แต)การนํากฎหมายไปใช'ยังไม)มีความ
ชัดเจนพอ เรายังคงอยู)ในสังคมแบบอุปถัมภ� จึงทําให'ปZญหาบางอย)างมันไม)สามารถแก'ไขได'
อย)างเด็ดขาด ภาครัฐและภาคเอกชน ความร)วมมือเพื่อที่จะจัดการให'เกิดแนวทางที่ดี 
นักท)องเที่ยวเองก็เช)นเดียวกัน การเดินทางอย)างเดียวโดยไม)ศึกษาหรือไม)ได'วาแผน เป4น
สาเหตุที่อาจก็ให'เกิดผลต)างๆที่ตามมา ไม)ได'ศึกษาเส'นทาง เช็คสภาพแวดล'อมต)างๆ การ
ประชาสัมพันธ�เพื่อให'เกิดความรู' ข'อบังคับ (วิชิต (นามสมมติ), 2559) 

 
  จากการศึกษายังพบว)านโยบายคือสิ่งท่ีสําคัญท่ีเป4นตัวขับเคลื่อนไปยังเป]าหมาย

ปลายทาง ความสําคัญของนโยบายต)างๆ ท่ีจะต'องมีมาตรการท่ีจัดการการ ท้ังเรื่องของคน ประกอบ
ไปด'วย เจ'าหน'าท่ีในภาครัฐ บุคลากรของภาคเอกชน และนักท)องเท่ียว ภาคประชาชน ท่ีมีส)วนสําคัญ 
นอกจากนี้ความปลอดภัยในเส'นทางการเดินทางถนนก็เป4นอีกหนึ่งปZจจัยหลักต)อการเดินทางของ
นักท)องเท่ียว และการตรวจสอบปรับปรุงมาตรฐานในอุปกรณ�ต)างๆ การปรับปรุงแก'ไขอย)างรวดเร็ว
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เม่ือเกิดปZญหา และการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยต)างๆเข'ามาเป4นตัวช)วยในการดําเนินการทางด'านความ
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว ดังท่ีผู'ให'ข'อมูลได'กล)าวแสดงความคิดเห็นไว'ว)า 

 
   ควรมีการจัดการที่สะท'อน ให'เห็นในทุกๆด'าน ที่เป4นปZจจัยหลัก และนํามาบรูณาการ 
ร)วมกันโดยต'องมีผู'รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร�นี้ ที่ในปZจจุบันต'อง
จัดทํา เราอยู)ในยุคดิจิตอล ยุคที่เทคโนโลยีข)าวสารรวดเร็ว และเข'าถึงผู'คนง)าย ในยุทธศาสตร�
ควรจะมีเร่ืองเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข'ามาเป4นหนึ่งในการขับเคลื่อนและเข'าถึงประชาชนได'เป4น
อย)างดี” (วิมินญ� สราญนิยธรรม, 2559) 

 
  ผลสรุปจากการสัมภาษณ�เกียวกับข'อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร�

ทางด'านความปลอดภัยในการเดินทางการท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือรองรับการเข'าสู)ประชาคม
อาเซียน สรุปได'ว)าการกําหนดทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติทางด'านการจัดการความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก ตามวิสัยทัศน�และพันธกิจเพ่ือให'สัมฤทธิผลตามเป]าประสงค�ใน
การดําเนินงานเป4นสิ่งท่ีดีท่ีควรแสดงออกมาในลักษณะเป4นรูปธรรม แผนยุทธศาสตร�ท่ีดีนั้นจะต'องถูก
กําหนดข้ึนตามวิสัยทัศน�ท่ีเกิดข้ึนร)วมกันของทุก ๆ หน)วยงานท่ีเก่ียวข'องกับการจัดการการเดินทาง
ท)องเท่ียวอย)างปลอดภัยทางท'องถนนในภูมิภาคตะวันตก ไม)ว)าจะเป4น กระทรวงการท)องเที่ยว 
กระทรวงคมนาคม สํานักงานตํารวจแห)งชาติ ภาคธุรกิจเอกชน และนักท)องเท่ียวผู'เดินทาง เป4นต'น 
อันเป4นผลผลิตทางความคิดท่ีเกิดข้ึนร)วมกันท่ีได'ทํางานร)วมกันหรือมีส)วนเก่ียวข'องซ่ึงกันและกัน โดยมี
ความความเห็นพ'องต'องกันว)าเป4นจุดหมายปลายทางท่ีประสงค�จะไปให'ถึงจุดหมายในการจัดการ
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเที่ยวเพื่อไม)ให'เกิดอุบัติเหตุให'ได'มากท่ีสุด เพราะอุบัติเหตุทาง
จราจรท่ีเกิดข้ึนเป4นผลให'เกิดความสูญเสียตามมามากมายไม)ว)าจะเป4นการเสียชีวิตตามตัวเลขสถิติท่ีสูง
มาก จํานวนของผู'คนท่ีเกิดอุบัติเหตุแล'วพิการทุพลภาพซ่ึงตกเป4นภาระของครอบครัว ของสังคมและ
ของรัฐบาลท่ีต'องรักษาพยาบาลและดูแลต)อเนื่อง เกิดความสูญเสียของทรัพยากรมนุษย�ซ่ึงเป4นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศและสูญเสียเงินงบประมาณ อีกท้ังความสูญเสียของทรัพย�สินเป4นมูลค)า
หลายล'านบาทต)อปz ยังไม)รวมถึงความสูญเสียทางด'านจิตใจท่ีประเมินเป4นมูลค)าไม)ได' เป4นสิ่งท่ีดีท่ี
ประเทศไทยมีแผนแม)บทความปลอดภัยทางถนนและแผนปฏิบัติการเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ทํางานด'านความปลอดภัยทางถนน มีหน)วยงานท่ีเก่ียวข'องท้ังในด'านการเดินทางและการท)องเท่ียวท่ี
จะสามารถกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวได'อย)างชัดเจน มีการออกกฎบังคับ
หรือกฎระเบียบเพื่อเป4นแนวทางต)อการปฏิบัติในส)วนท่ีเก่ียวข'องทุกภาคส)วน รวมไปถึงมีโครงการ
ความร)วมมือระหว)างประเทศด'านการดําเนินงาน งานวิชาการและการบริหารงาน แผนการพัฒนา
ระบบทางหลวงท่ีเชื่อมโยงระบบการขนส)งภาครัฐ เพ่ือส)งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล'อม 
และความม่ันคงแห)งชาติ 

  การเข'าสู)ประชาคมอาเซียน ทําให'เส'นทางในการเดินทางทางบกโดยรถยนต�ใน
แถบภูมิภาคตะวันตกมีโอกาสและแนวทางท่ีจะขยายเส'นทางไปยังประเทศเพ่ือนบ'านเพ่ือสะดวกใน
การเดินทางและการขนส)ง สิ่งท่ีสําคัญคือหน)วยงานท่ีเก่ียวข'องต'องมีการวางแผนหรือประสานงานกัน
อย)างชัดเจน และมีการจัดการให'ตรงจุดตามเป]าหมาย มีการบรูณาการร)วมกันและการพัฒนาอย)าง
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ยั่งยืน โดยแหล)งงบประมาณท่ีสนับสนุนการทํางานในเรื่องความปลอดภัยทางถนน การทําถนนหรือ
โครงสร'างที่เกี่ยวข'องกับท'องถนนหนทางและพ้ืนท่ี ควรมีการจัดสรรในด'านงบประมาณท่ีสามารถ
พัฒนาและป]องกันเพ่ือไม)ให'เกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงมาตรฐานการเดินทางท)องเท่ียวของผู'ให'บริการทาง
รถยนต�มีความหลากหลายลักษณะรูปแบบในการขนส)ง ในส)วนนี้ทําให'ยากต)อการควบคุมคุณภาพหรือ
มาตรฐานเพราะมีท้ังในระบบและนอกระบบ ควรมีการแนวทางในการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให'เกิดมาตรฐานอันเป4นหนึ่งเดียว และควรมีการปลูกฝZ�งในความตระหนักถึงการสร'างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย การสร'างจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัย การมีสํานึกรับผิดชอบต)อส)วนรวม และสิ่ง
สําคัญคือการบังคับใช'กฎหมายและข'อบังคับท่ีชัดเจนและมีผลทันทีเม่ือเกิดเหตุ ควรเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช'กฎหมายเพ่ือไม)ใช'เกิดความละหลวมของแนวทางในการป]องกัน แก'ไข มาตรการใน
การลงโทษท่ีเด็ดขาด ชัดเจน มีการติดตามผลทางด'านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทาง
ถนนของนักท)องเท่ียวอย)างต)อเนื่องท่ีส)งผลต)อการจัดการการเดินทางท)องเท่ียวให'เกิดความปลอดภัย
ในการเดินทางบนท'องถนน การนําเทคโนโลยีและสื่อออนไลน�ที่เข'าถึงนักท)องเที่ยวมาใช'ให'เกิด
ประโยชน�โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการข'อมูลข)าวสารระหว)างกรมทางหลวงและหน)วยงานท่ี
เก่ียวข'องกับการท)องเท่ียวผ)านสังคมออนไลน� เช)น แอปพลิเคชั่น โปรแกรมไลน� เฟสบุ�ค ทวิสเตอร� 
อินเตอร�เน็ต และสื่ออิเลคโทรนิคต)างๆ เป4นต'น เพ่ือให'เข'าถึงนักท)องเท่ียวและรับรู'เก่ียวกับข'อมูล 

3. ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมท่ีส)งผลต)อการจัดการความปลอดภัยด�านการ
เดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน 

 การศึกษาข'อมูลจากการวิเคราะห�เอกสาร บริบทท่ีเก่ียวข'องและผู'วิจัยนํามาวิเคราะห� 
SWOT Analysis และ TOW Matrix ร)วมด'วยเพ่ือวิเคราะห�สภาวะแวดล'อม และปZจจัยต)างๆ ซ่ึงเป4น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ�เพ่ือวิเคราะห�จุดแข็งและจุดอ)อนจากสภาพแวดล'อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล'อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต)อการเกิดอุบัติเหตุในการ
เดินทางท)องเท่ียวทางบก โดยผู'วิจัยได'สรุปผลการสังเคราะห�ตามองค�ประกอบการวิเคราะห�สภาพแวดล'อม
ภายในตามแนวคิด 7’S Analysis ของ McKinsey เพ่ือวิเคราะห�หาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ)อน 
(Weaknesses) จากปZจจัย 7 ด'าน ดังนี้ 

1. ด'านโครงสร'าง (Structure) มีหน)วยงานต)าง ๆ ท่ีรับผิดชอบในส)วนท่ีเก่ียวข'องกับ
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวอย)างชัดเจน ด'านของการบังคับบัญชาเป4นลําดับข้ันในลักษณะ
แนวต้ัง มีความหลากหลาย ในส)วนนี้ทําให'การดําเนินงานล)าช'า 

2. ด'านกลยุทธ�ขององค�การ (Strategy) มีการสร'างความร)วมมือระหว)างหน)วยงานใน
การดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว ส)งเสริมและสนับสนุนผู'ขับข่ีให'ใส)ใจเรื่อง
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเที่ยวสมํ่าเสมอ การส)งเสริมด'านการบริการรถสาธารณะในการ
เดินทางท)องเท่ียวยังไม)เพียงพอ ไม)มีความหลากหลายในการเดินทาง 

3. ด'านระบบการดําเนินงาน (System) มีการบันทึกข'อมูลการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนใน
ฐานข'อมูลออนไลน�ของหน)วยงานท่ีมีส)วนเก่ียวข'อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
แจ'งผลการประเมินเพ่ือให'สามารถนําไปพัฒนาตนเองได' การพัฒนาถนนท่ีใช'เดินทางเข'าสู)สถานท่ี
ท)องเท่ียวในบางแห)งให'มีความเหมาะสมกับการเดินทางมีความล)าช'า หรือไม)ได'รับการพัฒนา 
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4. ด'านบุคลากร (Staff) มีการฝ�กอบรมบุคลากรให'มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ภาคสนามได'อย)างมีประสิทธิภาพ มีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อศึกษาปZญหาและวิธีการแก'ปZญหาท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ในบางหน)วยงายมีจํานวนบุคลากรมีไม)เพียงพอต)อภาระงานท่ีได'รับมอบหมาย
ทําให'บุคลากรท่ีมีอยู)ต'องรับผิดชอบหน'าท่ีมากกว)างานท่ีได'รับมอบหมาย 

5. ด'านทักษะท่ีใช'ในการทํางาน (Skill) มีการจัดทําคู)มือพนักงานสําหรับหน)วยงานท่ีมี
ส)วนเก่ียวข'องในแต)ละหน)วยงาน บุคลากรท่ีมีทักษะภาษาต)างประเทศมีจํานวนน'อยทําให'อาจเกิดการ
สื่อผิดพลาดกับนักท)องเท่ียวชาวต)างชาติได' 

6. ด'านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) มีการกําหนดตําแหน)งหน'าท่ีการรับผิดชอบ
อย)างชัดเจนทําให'ง)ายต)อการปฏิบัติงาน มีความผูกพันภายในหน)วยงาน ทําให'เกิดความสามัคคีและ
ร)วมมือกันปฏิบัติงานได'อย)างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการแบบสั่งการจากผู'บริหารระดับสูง
ทําให'อํานาจในการตัดสินใจของพนักงานระดับปฏิบัติการน'อยลง 

 การวิเคราะห�สภาพแวดล'อมภายนอกในองค�ประกอบการวิเคราะห�ตามแนวคิด PESTL 
Analysis เพ่ือวิเคราะห�หาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากปZจจัยดังนี้ 

1. ด'านนโยบาย (Policy) รัฐบาลให'ความสําคัญกับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการเดินทางบน
ถนนโดยกําหนดให'เป4นวาระแห)งชาติ ความไม)ต)อเนื่องของนโยบายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะ
รัฐบาลส)งผลกระทบต)อการดําเนินงานของบุคลากรท่ีต'องปรับตัวตามนโยบาย 

2. ด'านเศรษฐกิจ (Economy) การเข'าสู)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให'มีโอกาสท่ี
นักท)องเท่ียวเดินทางเข'าสู)ภูมิภาคตะวันตกมากข้ึนเนื่องจากมีแหล)งท)องเท่ียวท่ีน)าสนใจและสามารถ
เดินทางผ)านไปยังประเทศเพ่ือนบ'านได' ค)าครองชีพท่ีสูงข้ึนประกอบกับเงินค)าตอบแทนของบุคลากร
ไม)สอดคล'องกัน ทําให'บุคลากรเกิดความรู'สึกไม)คุ'มค)าในการทํางาน 

3. ด'านสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) เครือข)ายส)งคมออนไลน�เป4นท่ีนิยมใน
ปZจจุบันส)งผลให'หน)วยงานต)างๆสามารถประชาสัมพันธ�ข'อมูลข)าวสารให'กับนักท)องเท่ียวได'อย)าง
รวดเร็ว รวมถึงการรับส)งข'อมูลข)าวสารเวลาเกิดอุบัติเหตุด'วย วัฒนธรรมการขับรถของบางประเทศมี
ความแตกต)างจากประเทศไทยทําให'เกิดความไม)คุ'นชินกับเลนถนนในการขับข่ี 

4. ด'านเทคโนโลยี (Technology) การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําให'การเข'าถึงข'อมูลท่ี
สามารถช)วยเหลือในการเดินทางง)ายข้ึน การนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใช'ในหน)วยงานมีต'นทุน
ท่ีสูงทําให'งบประมานท่ีได'รับมีไม)เพียงพอ 

5. ด'านกฎหมาย ข'อบังคับและระเบียบ (Legal) มีการพัฒนารูปแบบและระยะเวลาใน
การสอบใบขับข่ีให'มีความยากมากข้ึนส)งผลให'มาตรฐานของผู'ขับข่ีสูงข้ึน บทลงโทษทางกฎหมายท่ี      
ไม)รุนแรงทําให'มีการลักลอบวิ่งของรถบรรทุกท่ีมีน้ําหนักเกินกฏหมายกําหนดส)งผลให'ถนนเกิดความ
เสียหายก)อนระยะเวลา 

  ผู'วิจัยได'วิเคราะห�สภาพปZจจุบันโดยแบ)งเป4นด'าน จุดแข็ง จุดอ)อน โอกาส อุปสรรคท่ีมี
ผลต)อการจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียนตาม
องค�ประกอบการวิเคราะห�สภาพแวดล'อมภายในตามแนวคิด 7’S Model ของ McKinsey และการ
วิเคราะห�สภาพแวดล'อมภายนอกตามองค�ประกอบการวิเคราะห� PESTL Analysis สรุปและนําเสนอ
ผลการวิเคราะห� SWOT Analysis  
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ตารางท่ี 11 สรุปการวิเคราะห� จุดแข็ง จุดอ)อน โอกาสและอุปสรรค  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ)อน (Weaknesses) 
S1 มีหน)วยงานท่ีรับผิดชอบในส)วนท่ีเก่ียวข'องกับความ
ปลอดภัยทางการเดินทางท)องเท่ียวอย)างชัดเจน 
S2 มีการสร'างความร)วมมือระหว)างหน)วยงานในการ
ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 
S3 มีการส)งเสริมและสนับสนุนผู'ขับข่ีให'ใส)ใจเรื่องความ
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวสม่ําเสมอ 
S4 มีการบันทึกข'อมลูการเกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดข้ึนใน
ฐานข'อมูลออนไลน�ของหน)วยงานท่ีมีส)วนเก่ียวข'อง 
S5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
แจ'งผลการประเมินเพ่ือให'สามารถนําไปพัฒนาตนเองได' 
S6 มีการฝ�กอบรมบุคลากรให'มีความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานภาคสนามได'อย)างมีประสิทธิภาพ 
S7 มีการจัดประชุมบุคลากรเพ่ือศึกษาปZญหาและวิธีการ
แก'ปZญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
S8 มีการจัดทําคู)มือพนักงานสาํหรบัหน)วยงานท่ีมีส)วน
เก่ียวข'องในแต)ละหน)วยงาน 
S9 มีการกําหนดตาํแหน)งหน'าท่ีการรับผิดชอบอย)าง
ชัดเจนทําให'ง)ายต)อการปฏิบัติงาน 
S10 มีความผูกพันภายในหน)วยงาน ทําให'เกิดความ
สามัคคีและร)วมมือกันปฏิบัติงานได'อย)างมีประสิทธิภาพ 

W1 มีลําดับข้ันบังคับบัญชาแนวตัง้หลายช้ันทําให'การ
ดําเนินงานล)าช'า 
W2 การส)งเสริมด'านการบริการรถสาธารณะในการ
เดินทางท)องเท่ียวยังไม)เพียงพอ 
W3 การพัฒนาถนนท่ีใช'เดินทางเข'าสู)สถานท่ี
ท)องเท่ียวในบางแห)งให'มีความเหมาะสมกับการ
เดินทางมีความล)าช'า หรือไม)ได'รับการพัฒนา 
W4 ในบางหน)วยงายมีจํานวนบุคลากรมไีม)เพียงพอ
ต)อภาระงานท่ีได'รับมอบหมายทําให'บุคลากรท่ีมีอยู)
ต'องรับผิดชอบหน'าท่ีมากกว)างานท่ีได'รับมอบหมาย 
W5 บุคลากรท่ีมีทักษะภาษาต)างประเทศมจีํานวน
น'อยทําให'อาจเกิดการสื่อผดิพลาดกับนักท)องเท่ียว
ชาวต)างชาติได' 
W6 มีการบริหารจดัการแบบสั่งการจากผู'บริหาร
ระดับสูงทําให'อํานาจในการตดัสินใจของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการน'อยลง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 รัฐบาลให'ความสําคัญกับอุบัตเิหตุท่ีเกิดจากการ
เดินทางบนถนนโดยกําหนดให'เป4นวาระแห)งชาต ิ
O2 การเข'าสู)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให'มีโอกาส
ท่ีนักท)องเท่ียวเดินทางเข'าสู)ภูมภิาคตะวันตกมากข้ึน
เน่ืองจากมีแหล)งท)องเท่ียวท่ีน)าสนใจและสามารถเดิน
ทางผ)านไปยังประเทศเพ่ือนบ'านได' 
O3 เครือข)ายส)งคมออนไลน�เป4นท่ีนิยมในปZจจุบันส)งผล
ให'หน)วยงานต)างๆสามารถประชาสัมพันธ�ข'อมูลข)าวสาร
ให'กับนักท)องเท่ียวได'อย)างรวมเร็ว รวมถึงการรับส)ง
ข'อมูลข)าวสารเวลาเกิดอุบตัิเหตดุ'วย 
O4 การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําให'การเข'าถึงข'อมูลท่ี
สามารถช)วยเหลือในการเดินทางง)ายข้ึน 
O5 มีการพัฒนารูปแบบและระยะเวลาในการสอบ
ใบขับข่ีให'มีความยากมากข้ึนส)งผลให'มาตรฐานของผู'ขับ
ข่ีสูงข้ึน 
 

T1 ความไม)ต)อเน่ืองของนโยบายเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลส)งผลกระทบต)อการ
ดําเนินงานของบุคลากรท่ีต'องปรับตัวตามนโยบาย 
T2 ค)าครองชีพท่ีสูงข้ึนประกอบกับเงินค)าตอบแทน
ของบุคลากรไม)สอดคล'องกัน ทําให'บุคลากรเกิด
ความรู'สึกไม)คุ'มค)าในการทํางาน 
T3 วัฒนธรรมการขับรถของบางประเทศมคีวาม
แตกต)างจากประเทศไทยทําให'เกิดความไม)คุ'นชินกับ
เลนถนนในการขับข่ี 
T4 การนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาใช'ใน
หน)วยงานมีต'นทุนท่ีสูงทําให'งบประมานท่ีได'รับมไีม)
เพียงพอ 
T5 บทลงโทษทางกฏหมายท่ีไม)รนุแรงทําให'มีการ
ลักลอบว่ิงของรถบรรทุกท่ีมีนํ้าหนักเกินกฏหมาย
กําหนดส)งผลให'ถนนเกิดความเสียหายก)อนระยะเวลา 
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4. ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล'อมโดยการหาความสัมพันธ�ด'วยเทคนิค TOWS Matirix  
  ผู'วิจัยนําผลการวิเคราะห�สภาพแวดล'อมภายใน (จุดแข็ง และ จุดอ)อน) และ

สภาพแวดล'อมภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) ด'วยการวิเคราะห� SWOT Analysis ของความปลอดภัย
ด'านการเดินทางท)องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน มากําหนดการสร'างทิศทางร)าง
ข'อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน  เพ่ือรองรับการเข'าสู)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการนําข'อมูลท่ีได'
ไปปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ�ด'วยเทคนิคการวิเคราะห� TOWS Matrix ในการ
กําหนดร)างข'อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร� ดังนี้  
 

ตารางท่ี 12 ผลการให'ค)าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล'อม (SWOT Analysis) ของ
การจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน        
ด'านสภาพแวดล'อมภายใน  

 

 
ปZจจัยภายใน (Internal Factors) 

นํ้าหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ)วง
นํ้าหนัก 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีหน)วยงานท่ีรับผิดชอบในส)วนท่ีเก่ียวข'องกับความปลอดภัย
ทางการเดินทางท)องเท่ียวอย)างชัดเจน 

0.057 5 0.285 

2. มีการสร'างความร)วมมือระหว)างหน)วยงานในการดูแลในเรื่องของ
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 

0.072 5 0.360 

3. มีการส)งเสริมและสนับสนุนผู'ขับข่ีให'ใส)ใจเรื่องความปลอดภัยใน
การเดินทางท)องเท่ียวสม่ําเสมอ 

0.062 5 0.310 

4. มีการบันทึกข'อมูลการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในฐานข'อมูล
ออนไลน�ของหน)วยงานท่ีมีส)วนเก่ียวข'อง 

0.042 4 0.168 

5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและแจ'งผลการ
ประเมินเพ่ือให'สามารถนําไปพัฒนาตนเองได' 

0.068 5 0.340 

6. มีการฝ�กอบรมบุคลากรให'มีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน
ภาคสนามได'อย)างมีประสิทธิภาพ 

0.031 4 0.124 

7. มีการจัดประชุมบุคลากรเพ่ือศึกษาปZญหาและวิธีการแก'ปZญหาท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 

0.040 5 0.200 

8. มีการจัดทําคู)มือพนักงานสําหรับหน)วยงานท่ีมีส)วนเก่ียวข'องในค
แต)ละหน)วยงาน 

0.035 4 0.140 

9. มีการกําหนดตําแหน)งหน'าท่ีการรับผิดชอบอย)างชัดเจนทําให'ง)าย
ต)อการปฏิบัติงาน 

0.063 4 0.252 

10. มีความผูกพันภายในหน)วยงาน ทําให'เกิดความสามัคคีและ
ร)วมมือกันปฏิบัติงานได'อย)างมีประสิทธิภาพ 

0.028 4 0.112 

รวมจุดแข็ง 0.50  2.325 
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ตารางท่ี 12 ผลการให'ค)าน้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล'อม (SWOT Analysis) ของ
การจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน
ด'านสภาพแวดล'อมภายใน (ต)อ) 

 
 

ปZจจัยภายใน (Internal Factors) 
น้ําหนัก 

(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ)วง
น้ําหนัก 

จุดอ)อน (Weaknesses) 
1. มีลําดับข้ันบังคับบัญชาแนวต้ังหลายชั้นทําให'การ
ดําเนินงานล)าช'า 

0.073 4 0.292 

2. การส)งเสริมด'านการบริการรถสาธารณะในการ
เดินทางท)องเท่ียวยังไม)เพียงพอ 

0.069 4 0.276 

3. การพัฒนาถนนท่ีใช'เดินทางเข'าสู)สถานท่ีท)องเท่ียวใน
บางแห)งให'มีความเหมาะสมกับการเดินทางมีความล)าช'า 
หรือไม)ได'รับการพัฒนา 

0.091 4 0.364 

4. ในบางหน)วยงายมีจํานวนบุคลากรมีไม)เพียงพอต)อ
ภาระงานท่ีได'รับมอบหมายทําให'บุคลากรท่ีมีอยู)ต'อง
รับผิดชอบหน'าท่ีมากกว)างานท่ีได'รับมอบหมาย 

0.066 4 0.264 

5. บุคลากรท่ีมีทักษะภาษาต)างประเทศมีจํานวนน'อยทํา
ให'อาจเกิดการสื่อผิดพลาดกับนักท)องเท่ียวชาวต)างชาติ
ได' 

0.120 4 0.480 

6. มีการบริหารจัดการแบบสั่งการจากผู'บริหารระดับสูง
ทําให'อํานาจในการตัดสินใจของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการน'อยลง 

0.083 4 0.415 

รวมจุดอ)อน 0.50  2.091 
รวมสภาพแวดล'อมภายในท้ังหมด 1.00   
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ตารางท่ี 13 ผลการให'น้ําหนักและจัดอันดับความสําคัญสภาพแวดล'อม (SWOT Analysis) ของการ
จัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน 
ด'านสภาพแวดล'อมภายนอก 

 

 
ปZจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ําหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับคะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนนถ)วง
น้ําหนัก 

โอกาส (Opportunities) 
1. รัฐบาลให'ความสําคญักับอบุัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางบน
ถนนโดยกําหนดให'เป4นวาระแห)งชาติ 

0.139 5 0.556 

2. การเข'าสู)ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให'มีโอกาสท่ี
นักท)องเท่ียวเดินทางเข'าสู)ภูมิภาคตะวันตกมากขึ้นเนื่องจากมี
แหล)งท)องเท่ียวท่ีน)าสนใจและสามารถเดินทางผ)านไปยังประเทศ
เพ่ือนบ'านได' 

0.095 5 0.475 

3. เครือข)ายส)งคมออนไลน�เป4นท่ีนิยมในปZจจุบันส)งผลให'
หน)วยงานต)างๆสามารถประชาสัมพันธ�ข'อมูลข)าวสารให'กับ
นักท)องเท่ียวได'อย)างรวมเรว็ รวมถึงการรับส)งข'อมูลข)าวสาร
เวลาเกิดอุบัติเหตุด'วย 

0.073 5 
 

0.292 

4. การพัฒนาทางเทคโนโลยีทําให'การเข'าถึงข'อมูลท่ีสามารถ
ช)วยเหลือในการเดินทางง)ายขึ้น 

0.082 4 0.410 

5. มีการพัฒนารูปแบบและระยะเวลาในการสอบใบขับขี่ให'มี
ความยากมากขึ้นส)งผลให'มาตรฐานของผู'ขบัขี่สูงขึ้น 

0.109 5 0.436 

รวมโอกาส  0.50  2.169 
อุปสรรค (Threats) 
1. ความไม)ต)อเนื่องของนโยบายเนื่องจากการเปล่ียนแปลงคณะ
รัฐบาลส)งผลกระทบต)อการดําเนนิงานของบคุลากรท่ีต'อง
ปรับตัวตามนโยบาย 

0.051 4 0.396 

2. ค)าครองชีพท่ีสูงขึ้นประกอบกบัเงินค)าตอบแทนของบคุลากร
ไม)สอดคล'องกัน ทําให'บคุลากรเกิดความรู'สึกไม)คุ'มค)าในการ
ทํางาน 

0.048 5 0.370 

3. วัฒนธรรมการขับรถของบางประเทศมีความแตกต)างจาก
ประเทศไทยทําให'เกิดความไม)คุ'นชินกับเลนถนนในการขบัขี ่

0.033 5 0.452 

4. การนําเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธภิาพมาใช'ในหน)วยงานมีต'นทุน
ท่ีสูงทําให'งบประมานท่ีได'รับมีไม)เพียงพอ 

0.037 5 0.425 

5. บทลงโทษทางกฎหมายท่ีไม)รุนแรงทําให'มีการลักลอบวิง่ของ
รถบรรทุกท่ีมีน้ําหนักเกินกฎหมายกําหนดส)งผลให'ถนนเกิด
ความเสียหายก)อนระยะเวลา 

0.055 4 0.620 

รวมอุปสรรค 0.50  2.263 
รวมสภาพแวดล'อมภายนอกท้ังหมด  1.00   
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  จากการวิเคราะห�สภาพแวดล'อมภายและภายนอกของการจัดการความปลอดภัยด'าน
การเดินทางท)องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน ผู'วิจัยได'สรุปสภาพแวดล'อมท่ีเป4น
ตําแหน)งทางยุทธศาสตร�เพ่ือกําหนดร)างยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทาง
ท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน ได'ดังตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 14 ตําแหน)งทางยุทธศาสตร� พัฒนายุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทาง

ท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน 
 
 

สภาพแวดล'อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) S 2.235 
จุดอ)อน (Weaknesses) W 2.091 

สภาพแวดล'อมภายนอก โอกาส (Opportunities) O 2.169 
อุปสรรค (Threats) T 2.263 

 

  สรุปผลการวิเคราะห�สภาพแวดล'อม (SWOT Analysis) การพัฒนายุทธศาสตร�การ
จัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ตําแหน)งทางยุทธศาสตร�ข'อเสนอเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยด'าน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน 

อุปสรรค (T) 

โอกาส (O) 

จุดอ)อน (W) จุดแข็ง (S) 

2.169 

2.091 

2.263 

2.235 
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  ผลจากการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ)อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ดังท่ีกล)าวไปข'างต'น 
ผู'วิจัยได'นําผลการศึกษาทั้งหมดมาจัดทําเป4นแผนยุทธศาสตร� การจัดการความปลอดภัยด'านการ
เดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน โดยใช'แนวความคิดการวางแผนยุทธศาสตร�
ด'วยวิธีการ TOW Matrix ได'ผลออกมาดังตารางท่ี 15 โดยการจัดทํากลยุทธ�ใช' TOW Matrix ซ่ึงมี
แนวทางในการจัดการกลยุทธ�ท้ังหมด 4 กลยุทธ�ดังนี้ 1) กลยุทธ�เชิงรุก SO (SO Strategy) จัดทํากลยุทธ�
โดยใช'จุดแข็ง เพ่ือสร'างความได'เปรียบจากโอกาส 2) กลยุทธ�เชิงแก'ไข WO (WO Strategy) จัดทํา 
กลยุทธ�โดยเอาชนะจุดอ)อน เพ่ือใช'ประโยชน�จากโอกาส 3) กลยุทธ�เชิงป]องกัน ST (ST Strategy) 
จัดทํากลยุทธ�โดยใช'จุดแข็ง เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 4) กลยุทธ�เชิงรับ WT (WT Strategy) จัดทํากลยุทธ�
เพ่ือลดจุดอ)อน และหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
 

ตารางท่ี 15 สรุปผลการวิเคราะห�กลยุทธ�จาก TOW Matrix  
 

กลยุทธ�เชิงรุก SO (SO Strategy)   กลยุทธ�เชิงแก�ไข WO (WO 
Strategy) 

S3+S4+O1+O3  
การจัดการส)งเสริมความรู'และความเข'าใจสําหรับ
นักท)องเท่ียว 
S2+S5+S6+S7+S10+O1+O2  
การจัดการส)งเสริมความพร'อมและทักษะในหน)วยงาน
ภาคเอกชน 
S1+S4+S7+S8+O1+O1+O2  
การจัดการส)งเสริมเกณฑ�มาตรฐานในหน)วยงานภาครัฐ 

W3+W4+O1+O2+O3          
สร'างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวสําหรับนักท)องเท่ียว 
W2+W3+O1+O4+O5  
การสร'างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยด'าน
ยานพาหนะผู'ให'บริการสาธารณะ 

กลยุทธ�เชิงป_องกัน ST (ST Strategy) กลยุทธ�เชิงรับ WT (WT Strategy) 
S2+S3+T3+T5  
การตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะในการ
เดินทางของนักท)องเท่ียว 
S1+S2+T1+T3  
การพัฒนาให'เป4นถนนท่ีมีความปลอดภัยต)อการเดินทาง
ต)อนักท)องเท่ียว 
S3+S4+S9+T2+T3  
ปรับปรุงแก'ไขและสร'างความเข'าใจในสิ่งแวดล'อมท่ี
ปลอดภัยต)อการเดินทางท)องเท่ียวบนท'องถนน 

W1+W4+W5+T3+T4  
การใช'ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
W1+W6+T1+T3+T5  
การให'ความรู'ทางด'านกฎหมาย และการบังคับใช' 
 
 
 

 
  จากตารางท่ี 15 แสดงผลการวิเคราะห�สภาพแวดล'อมภายในและสภาพแวดล'อม
ภายนอกของการจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคม
อาเซียน ด'วยการหาความสัมพันธ�ด'วยเทคนิค TOWS Matrix โดยสรุปการผลวิเคราะห�ได'ว)า การพัฒนา
ยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน 
ควรเน'นกลยุทธ�เชิงรุก SO (SO Strategy) จัดทํากลยุทธ�โดยใช'จุดแข็ง เพ่ือสร'างความได'เปรียบจาก
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โอกาส กลยุทธ�เชิงแก'ไข WO (WO Strategy) จัดทํากลยุทธ�โดยเอาชนะจุดอ)อน เพ่ือใช'ประโยชน�
จากโอกาส  กลยุทธ�เชิงป]องกัน ST (ST Strategy) จัดทํากลยุทธ�โดยใช'จุดแข็ง เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
กลยุทธ�เชิงรับ WT (WT Strategy) จัดทํากลยุทธ�เพ่ือลดจุดอ)อน และหลีกเลี่ยงอุปสรรค ในการ
กําหนดทิศทางการร)างข'อเสนอการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน ซ่ึงผู'วิจัยนําผลการวิเคราะห�ข'อมูลท้ังหมดจากข้ันตอนท่ี 1 โดย
ผลการวิเคราะห�ท่ีได'นั้นนําไปปรึกษาอาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือกําหนดยกเป4นทิศทางการร)างข'อเสนอการ
จัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน ซ่ึงผู'วิจัยนํา
เทคนิคกระบวนการวิจัย EDFR  (Ethnographic Delphi Future Research ) มาประยุกต�ใช'เพ่ือ
พัฒนาเป4นร)างข'อเสนอการจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกสู)
ประชาคมอาเซียน 
 
ข้ันตอนท่ี 2 ร)างยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเข�าสู)ประชาคมอาเซียน 
 จากการเก็บข'อมูลในข้ันตอนท่ี 1 การสัมภาษณ�เชิญลึกจํานวน 25 คน ในลักษณะการ
สัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร'างท่ีผู'วิจัยได'สร'างข้ึนมาเพ่ือให'ตอบคําถามตามวัตถุประสงค�ในการวิจัย 
เพ่ือให'ทราบการจัดการการจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือ
เป4นข'อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน ประกอบกับการวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ)อน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT) และวิธีการ TOW Matrix ดังท่ีกล)าวไปข'างต'น ผู'วิจัยได'นําผลการศึกษา
ท้ังหมดมาจัดทําเป4นร)างแผนยุทธศาสตร� การจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกสู)ประชาคมอาเซียน สามารถร)างเป4นยุทธศาสตร�ได'ดังนี้ 
 วิสัยทัศน� คือ “เป4นต'นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียว
ของนักท)องเท่ียวชาวไทยและชาวต)างประเทศในการเข'าสู)ประชาคมอาเซียน”  
 พันธกิจ คือ “มุ)งมั่นและส)งเสริมการจัดการความปลอดภัย ด'านคน ด'านถนนและ
โครงสร'าง ด'านยานพาหนะ ด'านสิ่งแวดล'อมเทคโนโลยีและกฎหมายท่ีมีมาตรฐานเพ่ือสร'างความ
เชื่อม่ันและความม่ันใจสําหรับนักท)องเท่ียวในการเดินทางท)องเท่ียวทางถนนอย)างปลอดภัยของภาค
ตะวันตก” 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 มาตรการการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวด�านคน 
 เป_าประสงค� 

1. บุคลากรหน)วยงานภาครัฐมีสมรรถนะ ศักยภาพ ในการบริหารจัดการด'านความ
ปลอดภัย 

2. บุคลากรหน)วยงานภาคเอกชนมีความพร'อม และทักษะในการปฏิบัติงานอย)างมืออาชีพ
สร'างความเชื่อม่ันในการเดินทางของนักท)องเท่ียว  

3. นักท)องเท่ียวมีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 
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 กลยุทธ�ท่ี 1 การจัดการส)งเสริมเกณฑ�มาตรฐานในหน)วยงานภาครัฐ 
 แนวทางดําเนินการ  

1. ให'การสนับสนุนการดําเนินการการฝ�กอบรมทักษะการช)วยเหลือและการปฐมพยาบาล
แก)เจ'าหน'าท่ีกู'ภัย เจ'าหน'าท่ีอาสาสมัครต)างๆ  

2. มีการปรับปรุงระบบการรับแจ'งเหตุ และการเรียกรถพยาบาล  
3. มีการปรับปรุงการประสานงานของหน)วยงานต)าง ๆ ท่ีทํางานด'านการให'ความช)วยเหลือ 

โดยเฉพาะอย)างยิ่งในกรณีสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุขนาดใหญ) 
4. มีการจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ�ช)วยชีวิตเบื้องต'นท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สูงต)อการให'บริการช)วยเหลือฉุกเฉิน 
5. มีการส)งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวบนท'องถนน ให'ความสําคัญกับ

เรื่องการดูแลและจัดระบบความปลอดภัยทางถนนของนักท)องเท่ียว 
6. มีการประเมินติดตามผล และปรับปรุงแผนงานต)าง ๆ ตลอดเวลา 

 กลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการส)งเสริมศักยภาพในหน)วยงานภาคเอกชน 
 แนวทางดําเนินการ 

1. สร'างมาตรฐานด'านคนขับต'องมีมีความชํานาญและประสบการณ�ในการขับข่ี  
2. มีมาตรการท่ีเข'มงวดและชัดเจนในพฤติกรรมการขับข่ีจํากัดเวลาในการขับข่ีตาม

มาตรฐานสากล 
3. การเตรียมความพร'อมในการขับข่ี สุขภาพของคนขับรถ ความพร'อมในการทํางาน  
4. ไม)ดื่มสุราของมึนเมาหรือยาท่ีทําให'ง)วง ไม)เสพสารเสพติด  
5. มีระบบติดตามกํากับ (GPS) เพ่ือให'ม่ันใจว)าจะมีมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับรถ

ทัศนาจรนักท)องเท่ียวต)างประเทศ  
6. มีข'อกําหนดในการทําประกันอุบัติเหตุให'แก)นักท)องเท่ียวทุกคน  
7. อบรมให'ความรู'ด'านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 

 กลยุทธ�ท่ี 3 การจัดการส)งเสริมศักยภาพสําหรับนักท)องเท่ียวแนวทางในการดําเนิน 
 แนวทางดําเนินการ 

1. การจัดทําคู)มือด'านความปลอดภัยในการเดินทางบนท'องถนนสําหรับนักท)องเท่ียว เป4น
ภาษาต)าง ๆ เพ่ือให'ความรู'และความเข'าใจง)าย 

2. การประชาสัมพันธ�ความรู'และเสริมสร'างการมีส)วนร)วม โดยการร)วมมือกับหน)วยงานต)างๆ 
เพ่ือให'นักท)องเท่ียวได'รับรู'ข)าวสารและข'อมูลต)าง ๆ  

3. นักท)องเท่ียวต'องการเตรียมความพร'อมศึกษาเส'นทางพร'อมท้ังวางแผนการเดินทางให'
เรียบร'อย มีความรู'ในเรื่องของกฎระเบียบข'อบังคับข'อปฏิบัติ ในการเดินทางและการขับข่ี 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 มาตรการการจัดการความปลอดภัยด�านถนนและโครงสร�าง 

 เป_าประสงค� 
1. มีวัฒนธรรมความปลอดภัยความรู'ความเข'าใจการเดินทางบนท'องถนน 
2. มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทางถนน 
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 กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดนิทางท)องเท่ียวสําหรับนักท)องเท่ียว 
 แนวทางดําเนินการ 

1. สร'างความเข'าในการใช'ถนนท่ีมีการขับข่ี การปฏิบัติตามกฎจราจรอย)างเคร)งครัด 
2. เสริมสร'างวินัยจราจรแก)นักท)องเท่ียว การใช'รถใช'ถนนร)วมกันอย)างปลอดภัย 
3. เสริมสร'างความมีน้ําใจในการขับข่ี การคํานึงถึงความปลอดภัยเป4นหลัก 

 กลยุทธ�ท่ี 2 การพัฒนาให�เป@นถนนท่ีมีความปลอดภัยต)อการเดินทางต)อนักท)องเท่ียว 
 แนวทางดําเนินการ 

1. การออกแบบถนนและสภาพถนนให'มีความปลอดภัยต)อการเดินทาง 
2. การตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ�ควบคุมการจราจรให'มีประสิทธิภาพ 
3. การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต)าง ๆ รวมถึงจุดพักรถสําหรับนักท)องเท่ียว 
4. การเข'มงวดในการก)อสร'างบนพ้ืนผิวจราจร หยุดดําเนินการก)อสร'างหรือซ)อมแซม

ในช)วงเทศกาลเพ่ืออํานวยความสะดวกแก)นักท)องเท่ียวท่ีเดินทาง 
5. การจัดการทางด'านป]ายบอกทางหรือป]ายต)าง ๆ ให'ชัดเจน ตลอดจนปรับปรุงและ

ติดต้ังเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจรให'ได'มาตรฐาน 
6. ปรับปรุงแก'ไขปZญหาสภาพถนนท่ีมีผลต)อการเกิดอุบัติเหตุ และติดตามประเมินผล 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวด�านยานพาหนะ 
 เป_าประสงค� 

1. สร'างมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 
2. การเตรียมความพร'อมของยานพาหนะให'มีความปลอดภัย 

 กลยุทธ�ท่ี 1 การสร�างความเช่ือม่ันในความปลอดภัยด�านยานพาหนะผู�ให�บริการสาธารณะ 
 แนวทางในการดําเนิน 

1. การตรวจสภาพยานพาหนะก)อนออกเดินทางทุกครั้ง 
2. การตรวจสภาพและการบํารุงรักษายานพาหนะประจําปz มีการออกใบรับรองเพ่ือสร'าง

ความม่ันใจต)อนักท)องเท่ียว 
3. การตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ�ด'านความปลอดภัยของรถบริการสาธารณะในการ

ให'บริการแก)นักท)องเท่ียว 
4. การทบทวน ปรับปรุงข'อบังคับทางเทคนิคของยานพาหนะประเภทต)าง ๆ บนพ้ืนฐาน

ของมาตรฐานสากล  
 กลยุทธ�ท่ี 2 การตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะในการเดนิทางของนักท)องเท่ียว 

 แนวทางในการดําเนิน 
1. การตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต�ส)วนตัวที่ใช'ในการเดินทาง ความสมบรูณ�ของ

อุปกรณ�ยานพาหนะท่ีพร'อมใช'งานได'อย)างปลอดภัย 
2. รณรงค�ให'นักท)องเท่ียวตรวจสอบสภาพรถก)อนออกเดินทางท)องเท่ียวทุกคร้ัง 
3. เตรียมความพร'อมของยานพาหนะ 
4. การติดต้ังระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ 
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 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการทางด�านส่ิงแวดล�อม เทคโนโลยีและกฎหมาย 
 เป_าประสงค� 

1. การจัดการสิ่งแวดล'อม ท่ีมีส)วนเก่ียวข'องกับความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือก)อให'เกิดการนําไปใช'ในกระบวนการจัดการความปลอดภัยใน

การเดินทางท)องเท่ียว 
3. การบังคับใช'กฎหมายอย)างเป4นรูปธรรม  

 กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างความเข�าใจในส่ิงแวดล�อมท่ีปลอดภัยต)อการเดินทางท)องเท่ียวบน
ท�องถนน 

 แนวทางในการดําเนิน 
1. การให'ความรู'ความเข'าใจถึงสิ่งแวดล'อมท่ีส)งผลต)อความเสี่ยงต)าง ๆ บนท'องถนน  
2. การสร'างจิตสํานึกท่ีดีจะช)วยลดความเสี่ยงต)าง ๆ และลดการเกิดอุบัติเหตุ  
3. การจัดการกับสภาพอันตรายข'างทาง มีการตรวจสอบและแก'ไข 
4. มีไฟฟ]าส)องสว)างเพียงพอสําหรับการมองเห็นสภาพถนน รถ คนหรือสัตว� 
5. ศึกษาสภาพลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัย ท่ีส)งผลให'การขับข่ีไม)ปลอดภัย 

 กลยุทธ�ท่ี 2 การใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 แนวทางในการดําเนิน 

1. มาตรการส)งเสริมการใช'ระบบขนส)งสาธารณะ   
2. การพัฒนาโครงข)ายระบบขนส)งสาธารณะให'เข'าถึงนักท)องเท่ียว 
3. การปรับปรุงคุณภาพการบริการระบบขนส)งสาธารณะ 
4. การปรับปรุงจุดเชื่อมต)อการเดินทางของระบบขนส)งสาธารณะ 
5. นําเทคโนโลยีการวางผังโครงข)ายคมนาคมมาใช'ให'เหมาะสม จะช)วยลดความเสี่ยงจาก

การปะปนกันของการจราจรประเภทต)าง ๆ 
6. การประชาสัมพันธ�ผ)านช)องทางต)างๆ เพ่ือสร'างจิตสํานึกและความร)วมมือในการป]องกัน

อุบัติเหตุทางจราจรสําหรับนักท)องเท่ียวท่ีใช'รถใช'ถนนในการเดินทาง 
7. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของข'อมูลสารสนเทศ ท้ังเส'นทางในการ

เดินทางและผู'ให'บริการสามารถตรวจสอบประวัติของคนขับ 
 กลยุทธ�ท่ี 3 การให�ความรู�ทางด�านกฎหมาย และการบังคับใช� 

 แนวทางในการดําเนิน 
1. การเพ่ิมการตรวจตราด'านการจราจรอย)างเข'มงวดเพ่ือบังคับใช'กฎหมาย  
2. การบังคับใช'กฎหมายอย)างจริงจัง และเข'มงวดต)อการกระทําความผิดโดยไม)มีข'อยกเว'น     

ไม)ว)าจะในกรณีใดๆท้ังสิ้น  
3. การฝ�กอบรมเจ'าหน'าท่ีตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงทุกระดับ โดยเริ่มจากข้ัน

พ้ืนฐาน จนถึงการวางแผนการตรวจตราอย)างเป4นระบบ 
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ข้ันตอนท่ี 3 การรับรองยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกเข�าสู)ประชาคมอาเซียน  
 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลโดยใช'วิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
วิเคราะห�คําตอบของผู'เชี่ยวชาญจํานวน 19 คน ในรอบท่ี 2 ความคิดเห็นจากแบบสอบถามในรอบท่ี 1 
เป4นการวิเคราะห�คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเพ่ือหาค)ามัธยฐาน (Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� 
(Interquartile Range) ผลการศึกษาคําตอบของผู'เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 ท่ีได'จากการตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังต)อไปนี้   
 
ตารางท่ี 16 แสดงความคิดเห็นในรอบท่ี 2 เก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของการร)างยุทธศาสตร�   

(n=19) 
  

 ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจ 
มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง

คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

วิสัยทัศน� 

เป4นต'นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง

ท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียวชาวไทยและชาวต)างประเทศในการเข'าสู)

ประชาคมอาเซียน 

4.37 0.98 เหมาะสม 

พันธกิจ 

มุ)งมั่นและส)งเสริมการจัดการความปลอดภัย ในด'านคน ด'านถนนและ

โครงสร'าง ด'านยานพาหนะ ด'านสิ่งแวดล'อมเทคโนโลยีและกฎหมายท่ี

มีมาตรฐานเพ่ือสร'างความเช่ือมั่นและความมั่นใจสําหรับนักท)องเท่ียว

ในการเดินทางท)องเท่ียวทางถนนอย)างปลอดภัยของภาคตะวันตก 

4.53 0.84 เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว)า ค)ามัธยฐาน 
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
วิสัยทัศน�และพันธกิจของยุทธศาสตร�มีโอกาสเป4นไปได'  โดยมีค)ามัธยฐาน ท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)าพิสัย
ระหว)างคลอไทล� (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับความเหมาะสม  
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ตารางท่ี 17  แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เป]าหมาย 
และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1  

(n=19) 

 
 
 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 เป_าประสงค� 

กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ  

มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง    

คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1  

มาตรการการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวด�านคน 
4.85 0.71 เหมาะสม 

เป_าประสงค� 

1. บุคลากรหน)วยงานภาครัฐมีสมรรถนะ ศักยภาพ ในการบริหารจัดการ

ด'านความปลอดภัย 

3.89 1.11 เหมาะสม 

2. บุคลากรหน)วยงานภาคเอกชนมีความพร'อม และทักษะในการ

ปฏิ บัติ งานอย)างมืออาชีพสร'างความเ ช่ือมั่นในการเดินทางของ

นักท)องเท่ียว 

4.16 1.03 เหมาะสม 

3. นักท)องเท่ียวมีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการ

เดินทางท)องเท่ียว 

4.03 1.03 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 1 การจัดการส)งเสริมศักยภาพในหน)วยงานภาครัฐ 4.31 0.93 เหมาะสม 
แนวทางดําเนินการ 
1. ให'การสนับสนุนการดําเนินการการฝ�กอบรมทักษะการช)วยเหลือและ

การปฐมพยาบาลแก)เจ'าหน'าท่ีกู'ภัย เจ'าหน'าท่ีอาสาสมัครต)างๆ 

4.16 1.03 เหมาะสม 

2. มีการปรับปรุงระบบการรับแจ'งเหตุ และการเรียกรถพยาบาล 4.37 0.98 เหมาะสม 
3. มีการปรับปรุงการประสานงานของหน)วยงานต)าง ๆ ท่ีทํางานด'านการ

ให'ความช)วยเหลือ โดยเฉพาะอย)างยิ่งในกรณีสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุ

ขนาดใหญ) 

4.14 0.97 เหมาะสม 

4. มีการจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ�ช)วยชีวิตเบ้ืองต'นท่ีเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพสูงต)อการให'บริการช)วยเหลือฉุกเฉิน 

4.14 0.96 เหมาะสม 

5. มีการส)งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวบนท'องถนน ให'

ความสําคัญกับเรื่องการดูแลและจัดระบบความปลอดภัยทางถนนของ

นักท)องเท่ียว 

4.02 1.13 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 17 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เป]าหมาย 
และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1  (ต)อ)  

 

 
 จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว)า ค)ามัธยฐาน 
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ซ่ึงประกอบไปด'วย เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ มีโอกาสเป4นไปได' 
โดยมีค)ามัธยฐาน ท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับ
ความเหมาะสม 
 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 เป_าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง       
คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

6. มีการประเมินติดตามผล และปรับปรุงแผนงานต)าง ๆ ตลอดเวลา 4.25 1.22 เหมาะสม 
กลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการส)งเสริมศักยภาพในหน)วยงานภาคเอกชน 4.03 1.23 เหมาะสม 
แนวทางในการดําเนิน 

1. สร'างมาตรฐานด'านคนขับต'องมีมีความชํานาญและประสบการณ�ใน
การขับข่ี 

4.31 0.93 เหมาะสม 

2. มีมาตรการท่ีเข'มงวดและชัดเจนในพฤติกรรมการขับข่ีจํากัดเวลาใน
การขับข่ีตามมาตรฐานสากล 

4.53 0.84 เหมาะสม 

3. การเตรียมความพร'อมในการขับข่ี สุขภาพของคนขับรถ ความ
พร'อมในการทํางาน 

4.01 1.06 เหมาะสม 

4. ไม)ดื่มสุราของมึนเมาหรือยาท่ีทําให'ง)วง ไม)เสพสารเสพติด  4.14 0.97 เหมาะสม 

5. มีระบบติดตามกํากับ (GPS) เพ่ือให'มั่นใจว)าจะมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยสําหรับรถทัศนาจรนักท)องเท่ียวต)างประเทศ  

4.53 0.84 เหมาะสม 

6. มีข'อกําหนดในการทําประกันอุบัติเหตุให'แก)นักท)องเท่ียวทุกคน  4.85 0.71 เหมาะสม 

7. อบรมให'ความรู'ด'านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 4.33 1.38 เหมาะสม 
กลยุทธ�ท่ี 3 การจัดการส)งเสริมศักยภาพสําหรับนักท)องเท่ียว 4.20 1.11 เหมาะสม 

แนวทางในการดําเนิน 

1. การจัดทําคู)มือด'านความปลอดภัยในการเดินทางบนท'องถนน
สําหรับนักท)องเท่ียว เป4นภาษาต)าง ๆ เพ่ือให'ความรู'และความเข'าใจง)าย 

4.45 1.05 เหมาะสม 

2. การประชาสัมพันธ�ความรู'และเสริมสร'างการมีส)วนร)วม โดยการ
ร)วมมือกับหน)วยงานต)างๆ เพ่ือให'นักท)องเท่ียวได'รับรู'ข)าวสารและ
ข'อมูลต)าง ๆ  

4.83 0.95 เหมาะสม 

3. นักท)องเท่ียวต'องการเตรียมความพร'อมศึกษาเส'นทางพร'อมท้ังวาง
แผนการเดินทางให'เรียบร'อย มีความรู'ในเรื่องของกฎระเบียบข'อบังคับ
ข'อปฏิบัติ ในการเดินทางและการขับข่ี 

4.58 1.17 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 18 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เป]าหมาย 
และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 2   

(n=19) 
ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 เป_าประสงค� 

กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 
มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง 
คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
มาตรการการจัดการความปลอดภัยด�านถนนและโครงสร�าง 

4.01 1.00 เหมาะสม 

เป_าประสงค� 
1.มีวัฒนธรรมความปลอดภัยความรู'ความเข'าใจการเดินทางบนท'อง
ถนน 

4.14 0.97 เหมาะสม 

2. มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทางถนน 4.01 1.00 เหมาะสม 
กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว
สําหรับนักท)องเท่ียว 

4.16 1.03 เหมาะสม 

แนวทางดําเนินการ 
1. สร'างความเข'าในการใช'ถนนท่ีมีการขับข่ี การปฏิบัติตามกฎจราจร
อย)างเคร)งครัด 

4.45 1.05 เหมาะสม 

2. เสริมสร'างวินัยจราจรแก)นักท)องเท่ียว การใช'รถใช'ถนนร)วมกันอย)าง
ปลอดภัย 

4.83 0.95 เหมาะสม 

3. เสริมสร'างความมีนํ้าใจในการขับข่ี การคํานึงถึงความปลอดภัยเป4น
หลัก 

4.85 0.71 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 การพัฒนาให�เป@นถนนท่ีมีความปลอดภัยต)อการเดินทาง
ต)อนักท)องเท่ียว 

4.33 1.38 เหมาะสม 

แนวทางดําเนินการ    
1. การออกแบบถนนและสภาพถนนให'มีความปลอดภัยต)อการเดินทาง 4.45 1.05 เหมาะสม 
2. การตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ�ควบคุมการจราจรให'มี
ประสิทธิภาพ 

3.87 1.35 เหมาะสม 

3. การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต)าง ๆ รวมถึงจุดพักรถสําหรับ
นักท)องเท่ียว 

4.53 0.84 เหมาะสม 

4. การเข'มงวดในการก)อสร'างบนพ้ืนผิวจราจร หยุดดําเนินการก)อสร'าง
หรือซ)อมแซมในช)วงเทศกาลเพ่ืออํานวยความสะดวกแก)นักท)องเท่ียวท่ี
เดินทาง 

3.76 1.11 เหมาะสม 

5. การจัดการทางด'านป]ายบอกทางหรือป]ายต)าง ๆ ให'ชัดเจน ตลอดจน
ปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจรให'ได'มาตรฐาน 

4.20 1.02 เหมาะสม 

6. ปรับปรุงแก'ไขปZญหาสภาพถนนท่ีมีผลต)อการเกิดอุบัติเหตุ และ
ติดตามประเมินผล 

4.14 
 

0.97 เหมาะสม 
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 จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว)า ค)ามัธยฐาน
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ซ่ึงประกอบไปด'วย เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ มีโอกาสเป4นไปได' 
โดยมีค)ามัธยฐาน ท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล�  (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับ
ความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 19 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เป]าหมาย 

และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3   
(n=19) 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 เป_าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค)าพิสัระ
หว)างคลอ

ไทล� 
IR. (Q3-

Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3  
การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวด�านยานพาหนะ 

4.83 0.95 เหมาะสม 

เป_าประสงค� 
1. สร'างมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 4.58 1.17 เหมาะสม 
2. การเตรียมความพร'อมของยานพาหนะให'มีความปลอดภัย 4.01 1.00 เหมาะสม 
กลยุทธ�ท่ี 1 การสร�างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด�านยานพาหนะผู�
ให�บริการสาธารณะ 

4.31 0.93 เหมาะสม 

แนวทางในการดําเนิน 
1. การตรวจสภาพยานพาหนะก)อนออกเดินทางทุกครั้ง 4.33 1.38 เหมาะสม 
2. การตรวจสภาพและการบํารุงรักษายานพาหนะประจําปz มีการออก
ใบรับรองเพ่ือสร'างความมั่นใจต)อนักท)องเท่ียว 

4.14 0.97 เหมาะสม 

3. การตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ�ด'านความปลอดภัยของรถบริการ
สาธารณะในการให'บริการแก)นักท)องเท่ียว 

4.01 1.06 เหมาะสม 

4. การทบทวน ปรับปรุงข'อบังคับทางเทคนิคของยานพาหนะประเภท
ต)าง ๆ บนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล  

4.25 1.22 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 การตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะในการ
เดินทางของนักท)องเท่ียว 

4.58 1.17 เหมาะสม 

แนวทางในการดําเนิน 

1. การตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต�ส)วนตัวท่ีใช'ในการเดินทาง ความ
สมบรูณ�ของอุปกรณ�ยานพาหนะท่ีพร'อมใช'งานได'อย)างปลอดภัย 

4.33 1.38 เหมาะสม 

2. รณรงค�ให'นักท)องเท่ียวตรวจสอบสภาพรถก)อนออกเดินทางท)องเท่ียว
ทุกครั้ง 

4.01 1.00 เหมาะสม 

3. เตรียมความพร'อมของยานพาหนะ 4.58 1.17 เหมาะสม 
4. การติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ 4.53 0.84 เหมาะสม 
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 จากตารางท่ี 19 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว)า ค)ามัธยฐาน
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปด'วย เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ มีโอกาสเป4นไปได' 
โดยมีค)ามัธยฐาน ท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับ
ความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 20 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เป]าหมาย 

และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 4  
(n=19) 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 4 เป_าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง
คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการทางด�านสิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและ
กฎหมาย 

4.14 0.97 เหมาะสม 

เป_าประสงค� 
1. การจัดการสิ่งแวดล'อม ท่ีมีส)วนเก่ียวข'องกับความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียว 

4.83 0.95 เหมาะสม 

2. พัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือก)อให'เกิดการนําไปใช'ในกระบวนการจัดการ
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 

4.14 0.97 เหมาะสม 

3. การบังคับใช'กฎหมายอย)างเป4นรูปธรรม 3.90 1.00 เหมาะสม 
กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างความเข�าใจในสิ่งแวดล�อมท่ีปลอดภัยต)อการ
เดินทางท)องเท่ียวบนท�องถนน 

3.90 1.00 เหมาะสม 

แนวทางในการดําเนิน 
1. การให'ความรู'ความเข'าใจถึงสิ่งแวดล'อมท่ีส)งผลต)อความเสี่ยงต)าง ๆ 
บนท'องถนน  

4.14 0.97 เหมาะสม 

2. การสร'างจติสํานึกท่ีดจีะช)วยลดความเสีย่งต)าง ๆ และลดการเกิด
อุบัติเหตุ  

4.53 0.84 เหมาะสม 

3. การจัดการกับสภาพอันตรายข'างทาง มีการตรวจสอบและแก'ไข 4.45 1.05 เหมาะสม 
4. มีไฟฟ]าส)องสว)างเพียงพอสาํหรับการมองเหน็สภาพถนน รถ คนหรือสตัว� 4.02 1.13 เหมาะสม 
5. ศึกษาสภาพลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัย ท่ีส)งผลให'การขับข่ีไม)
ปลอดภัย 

4.85 0.71 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 20 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร�ในรอบท่ี 2 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เป]าหมาย 
และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 4 (ต)อ) 

(n=19) 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 4 เป_าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง
คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 การใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 4.53 0.84 เหมาะสม 
แนวทางในการดําเนิน 
1. มาตรการส)งเสริมการใช'ระบบขนส)งสาธารณะ   4.20 1.11 เหมาะสม 
2. การพัฒนาโครงข)ายระบบขนส)งสาธารณะให'เข'าถึงนักท)องเท่ียว 4.37 0.98 เหมาะสม 
3. การปรับปรุงคุณภาพการบริการระบบขนส)งสาธารณะ 4.03 1.23 เหมาะสม 
4. การปรับปรุงจุดเช่ือมต)อการเดินทางของระบบขนส)งสาธารณะ 4.01 1.00 เหมาะสม 
5. นําเทคโนโลยีการวางผังโครงข)ายคมนาคมมาใช'ให'เหมาะสม จะช)วย
ลดความเสี่ยงจากการปะปนกันของการจราจรประเภทต)าง ๆ 

4.53 0.84 เหมาะสม 

6.การประชาสัมพันธ�ผ)านช)องทางต)างๆ เพ่ือสร'างจิตสํานึกและความ
ร)วมมือในการป]องกันอุบัติเหตุทางจราจรสําหรับนักท)องเท่ียวท่ีใช'รถใช'
ถนนในการเดินทาง 

4.02 1.13 เหมาะสม 

7. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของข'อมูลสารสนเทศ ท้ัง
เส'นทางในการเดินทางและผู'ให'บริการสามารถตรวจสอบประวัติของ
คนขับ 

4.58 1.17 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 3 การให�ความรู�ทางด�านกฎหมาย และการบังคับใช� 4.45 1.05 เหมาะสม 
แนวทางในการดําเนิน 
1. การเพ่ิมการตรวจตราด'านการจราจรอย)างเข'มงวดเพ่ือบังคับใช'
กฎหมาย  

4.20 1.11 เหมาะสม 

2. การบังคับใช'กฎหมายอย)างจริงจัง และเข'มงวดต)อการกระทํา
ความผิดโดยไม)มีข'อยกเว'นไม)ว)าจะในกรณีใดๆท้ังสิ้น  

4.53 0.84 เหมาะสม 

3. การฝ�กอบรมเจ'าหน'าท่ีตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงทุกระดับ 
โดยเริ่มจากข้ันพ้ืนฐาน จนถึงการวางแผนการตรวจตราอย)างเป4นระบบ 

4.45 1.05 เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 2 พบว)า ค)ามัธยฐาน 
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ซ่ึงประกอบไปด'วย เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ มีโอกาสเป4นไปได' 
โดยมีค)ามัธยฐาน ท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับ
ความเหมาะสม 
 จากการวิเคราะห�คําตอบของผู'เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 พร'อมข'อเสนอแนะในประเด็นต)าง ๆ 
ผู'วิจัยได'นํามาปรับปรุงตามคําแนะนํา และปรับรูปแบบประโยคให'สมบรูณ�มากยิ่งข้ึน มีรายละเอียด
ตามตารางดังต)อไปนี้ 
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ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม)ท่ีมีการปรับปรุง 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 
 

แบบสอบถามใหม)ท่ีมกีารปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญ 

วิสัยทัศน� 
เป4นต'นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการ
เดินทางท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต)างประเทศในการเข'าสู)ประชาคมอาเซียน 

 

พันธกิจ 
มุ)งมั่นและส)งเสริมการจัดการความปลอดภัย ในด'านคน 
ด'านถนนและโครงสร'าง ด'านยานพาหนะ ด'านสิ่งแวดล'อม
เทคโนโลยีและกฎหมายท่ีมีมาตรฐานเพ่ือสร'างความ
เช่ือมั่นและความมัน่ใจสําหรบันักท)องเท่ียวในการเดนิทาง
ท)องเท่ียวทางถนนอย)างปลอดภัยของภาคตะวันตก 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 มาตรการการจัดการความปลอดภัยใน
การเดินทางท)องเท่ียวด�านคน 

 

เป]าประสงค�  
1. บุคลากรหน)วยงานภาครัฐมีสมรรถนะ ศักยภาพ ใน
การบริหารจัดการด'านความปลอดภัย 

1. บุคลากรหน)วยงานภาครัฐมีเกณฑ�มาตรฐาน ใน
การบริหารจัดการด'านความปลอดภัย 

2.บุคลากรหน)วยงานภาคเอกชนมีความพร'อม และ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย)างมืออาชีพสร'างความเช่ือมั่น
ในการเดินทางของนักท)องเท่ียว 

 

3. นักท)องเท่ียวมีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 

3. นักท)องเท่ียวมีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเ ท่ียว บุคลากรมี
สมรรถนะ ศักยภาพ และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย)างมืออาชีพ 

กลยุทธ�ท่ี 1 การจัดการส)งเสริมศักยภาพในหน)วยงาน
ภาครัฐ 

 

แนวทางดําเนินการ  
1. ให'การสนับสนุนการดําเนินการการฝ�กอบรมทักษะ
การช)วยเหลือและการปฐมพยาบาลแก)เจ'าหน'าท่ีกู'ภัย 
เจ'าหน'าท่ีอาสาสมัครต)างๆ  

 

2. มีการปรับปรุงระบบการรับแจ'งเหตุ และการเรียก
รถพยาบาล 

2. มีการปรับปรุงระบบการรับแจ'งเหตุ และการเรียก
รถกู'ชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

3. มีการปรับปรุงการประสานงานของหน)วยงานต)าง ๆ 
ท่ีทํางานด'านการให'ความช)วยเหลอื โดยเฉพาะอย)างยิ่ง
ในกรณีสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุขนาดใหญ) 

 

4. มีการจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ�ช)วยชีวิต
เบ้ืองต'นท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงต)อการ
ให'บริการช)วยเหลือฉุกเฉิน 
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ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม)ท่ีมีการปรับปรุง (ต)อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 
 

แบบสอบถามใหม)ท่ีมกีารปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญ 

5. มีการส)งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว
บนท'องถนน ให'ความสําคัญกับเรือ่งการดูแลและ
จัดระบบความปลอดภัยทางถนนของนักท)องเท่ียว 

 

6. มีการประเมินตดิตามผล และปรับปรุงแผนงานต)าง ๆ 
ตลอดเวลา 

 

กลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการส)งเสริมศักยภาพในหน)วยงาน
ภาคเอกชน 

กลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการส)งเสริมความพร'อมและ
ทักษะในหน)วยงานภาคเอกชน 

แนวทางในการดําเนิน  
1. สร'างมาตรฐานด'านคนขับต'องมีมีความชํานาญและ
ประสบการณ�ในการขับข่ี  

1. สร'างมาตรฐานด'านคนขับ มีการตรวจสุขภาพจิต 
มีความชํานาญและประสบการณ�ในการขับข่ี 

2. มีมาตรการท่ีเข'มงวดและชัดเจนในพฤติกรรมการขับข่ี
จํากัดเวลาในการขับข่ีตามมาตรฐานสากล 

 

3. การเตรยีมความพร'อมในการขับข่ี สุขภาพของ
คนขับรถ ความพร'อมในการทํางาน  

3. การเตรียมความพร'อมในการขับข่ี สุขภาพของ
คนขับรถ ความพร'อมในการขับข่ียานพาหนะ 

4. ไม)ดื่มสุราของมึนเมาหรือยาท่ีทําให'ง)วง ไม)เสพสาร
เสพติด  

 

5. มีระบบตดิตามกํากับ (GPS)  เพ่ือให'มั่นใจว)าจะมี
มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับรถทัศนาจรนักท)องเท่ียว
ต)างประเทศ  

 

6. มีข'อกําหนดในการทําประกันอุบัติเหตุให'แก)
นักท)องเท่ียวทุกคน  

 
 

7. อบรมให'ความรู'ด'านความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียว 
 

7. อบรมให'ความรู'ด'านความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวแก)ผู'ขับข่ีเพ่ือความเป4นมืออาชีพในการ
ให'บริการ 

กลยุทธ�ท่ี 3 การจัดการส)งเสริมศักยภาพสําหรับ
นักท)องเท่ียว 

กลยุทธ�ท่ี 3 การจัดการส)งเสริมความรู'และความ
เข'าใจสําหรับนักท)องเท่ียว 

แนวทางในการดําเนิน  
1. การจัดทําคู)มือด'านความปลอดภัยในการเดินทางบน
ท'องถนนสําหรับนักท)องเท่ียว เป4นภาษาต)าง ๆ เพ่ือ
ความรู'และความเข'าใจง)ายเพ่ือรองรับอาเซียน 

 

2. การประชาสมัพันธ�ความรู'และเสริมสร'างการมี      
ส)วนร)วม โดยการร)วมมือกับหน)วยงานต)างๆ เพ่ือให'
นักท)องเท่ียวได'รับรู'ข)าวสารและข'อมูลต)าง ๆ  
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ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม)ท่ีมีการปรับปรุง (ต)อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 
 

แบบสอบถามใหม)ท่ีมกีารปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญ 

3. นักท)องเท่ียวต'องการเตรียมความพร'อมศึกษาเส'นทาง
พร'อมท้ังวางแผนการเดินทางให'เรยีบร'อย มีความรู'ใน
เรื่องของกฎระเบียบข'อบังคับข'อปฏิบัติ ในการเดินทาง
และการขับข่ี 

3. การส)งเสริมให'นักท)องเท่ียวเตรียมความพร'อม 
ศึกษาเส'นทางและวางแผนการเดินทางให'เรียบร'อย 
มีความรู'ในเรื่องของกฎระเบียบข'อบังคับ ข'อปฏิบัติ
ในการเดินทางและการขับข่ี 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 มาตรการการจัดการความปลอดภัย
ด�านถนนและโครงสร�าง 

 

เป]าประสงค�  
1.มีวัฒนธรรมความปลอดภัยความรู'ความเข'าใจการ
เดินทางบนท'องถนน 

 

2. มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว
ทางถนน 

 

กลยุทธ�ท่ี 1 สร'างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียวสําหรับนักท)องเท่ียว 

 

แนวทางดําเนินการ  
1. สร'างความเข'าในการใช'ถนนท่ีมีการขับข่ี การปฏิบตัิ
ตามกฎจราจรอย)างเคร)งครัด 

1. สร'างความเข'าใจในการใช'ถนนท่ีมีการขับข่ี การ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ จ ร า จ ร อ ย) า ง เ ค ร) ง ค รั ด ใ ห' แ ก)
นักท)องเท่ียว 

2. เสริมสร'างวินัยจราจรแก)นักท)องเท่ียว การใช'รถใช'
ถนนร)วมกันอย)างปลอดภัย 

 
 

3. เสริมสร'างความมีนํ้าใจในการขับข่ี การคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเป4นหลัก 

3. เสริมสร'างความมีนํ้าใจและมารยาทในการขับข่ี
ยานพาหนะบนท'องถนนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
เป4นหลัก 

กลยุทธ�ท่ี 2 การพัฒนาให'เป4นถนนท่ีมีความปลอดภัยต)อ
การเดินทางต)อนักท)องเท่ียว 

 

แนวทางดําเนินการ 
1. การออกแบบถนนและสภาพถนนให'มีความปลอดภัย
ต)อการเดินทาง 

 

2. การตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ�ควบคุม
การจราจรให'มีประสิทธิภาพ 

2. การตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ�
ควบคุมการจราจรให'อยู)ในสภาพท่ีดี พร'อมใช'งาน
และมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต)าง ๆ รวมถึงจุดพัก
รถสําหรับนักท)องเท่ียว 

 

4. การเข'มงวดในการก)อสร'างบนพ้ืนผิวจราจร หยุด
ดําเนินการก)อสร'างหรือซ)อมแซมในช)วงเทศกาลเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก)นักท)องเท่ียวท่ีเดินทาง 

4. การเข'มงวดในการก)อสร'างบนพ้ืนผิวจราจร หยุด
ดําเนินการก)อสร'างหรือซ)อมแซมในช)วงเทศกาลเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก)นักท)องเท่ียวท่ีเดินทาง มีป]าย
เตือนท่ีชัดเจน 
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ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม)ท่ีมีการปรับปรุง (ต)อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 
 

แบบสอบถามใหม)ท่ีมกีารปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญ 

5. การจัดการทางด'านป]ายบอกทางหรือป]ายต)าง ๆ ให'
ชัดเจน ตลอดจนปรับปรุงและติดตั้งเครื่องหมายหรือ
สัญญาณไฟจราจรให'ได'มาตรฐาน 

 

6. ปรับปรุงแก'ไขปZญหาสภาพถนนท่ีมีผลต)อการเกิด
อุบัติเหตุ และตดิตามประเมินผล 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การจัดการความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียวด�านยานพาหนะ 

 

เป]าประสงค�  
1. สร'างมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียว 

1. กําหนดมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภัยใน
การเดินทางท)องเท่ียว 

2. การเตรยีมความพร'อมของยานพาหนะให'มีความ
ปลอดภัย 

 

กลยุทธ�ท่ี 1 การสร'างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยด'าน
ยานพาหนะผู'ให'บริการสาธารณะ 

 

แนวทางในการดําเนิน  

1. การตรวจสภาพยานพาหนะก)อนออกเดินทางทุกครั้ง  

2. การตรวจสภาพและการบํารุงรกัษายานพาหนะ
ประจําปz มีการออกใบรับรองเพ่ือสร'างความมั่นใจต)อ
นักท)องเท่ียว 

 

3. การตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ�ด'านความปลอดภัย
ของรถบริการสาธารณะในการให'บริการแก)นักท)องเท่ียว 

 

4. การทบทวน ปรับปรุงข'อบังคับทางเทคนิคของ
ยานพาหนะประเภทต)าง ๆ บนพ้ืนฐานของ
มาตรฐานสากล 

 

กลยุทธ�ท่ี 2 การตรวจสอบความปลอดภัยของ
ยานพาหนะในการเดินทางของนักท)องเท่ียว 

 

แนวทางในการดําเนิน  
1. การตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต�ส)วนตัวท่ีใช'ในการ
เดินทาง ความสมบรณู�ของอุปกรณ�ยานพาหนะท่ีพร'อม
ใช'งานได'อย)างปลอดภยั 

 

2. รณรงค�ให'นักท)องเท่ียวตรวจสอบสภาพรถก)อนออก
เดินทางท)องเท่ียวทุกครั้ง 

 

3. เตรียมความพร'อมของยานพาหนะ  
4. การติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ  
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ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม)ท่ีมีการปรับปรุง (ต)อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 
 

แบบสอบถามใหม)ท่ีมกีารปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการทางด�านสิ่งแวดล�อม
เทคโนโลยีและกฎหมาย 

 

เป]าประสงค�  
1. การจัดการสิ่งแวดล'อมท่ีมีส)วนเก่ียวข'องกับความ
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 

 

2. พัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือก)อให'เกิดการนําไปใช'ใน
กระบวนการจดัการความปลอดภยัในการเดินทาง
ท)องเท่ียว 

 
 
 

3. การบังคับใช'กฎหมายอย)างเป4นรูปธรรม 3. การบังคับใช'กฎหมายอย)างเป4นรูปธรรม ท่ี
เคร)งครัดและเข'มงวด 

กลยุทธ�ท่ี 1 สร'างความเข'าใจในสิ่งแวดล'อมท่ีปลอดภัย
ต)อการเดินทางท)องเท่ียวบนท'องถนน 
 

กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับปรุงแก'ไขและสร'างความเข'าใจใน
สิ่งแวดล'อมท่ีปลอดภัยต)อการเดินทางท)องเท่ียวบน
ท'องถนน 

แนวทางในการดําเนิน  
1. การให'ความรู'ความเข'าใจถึงสิ่งแวดล'อมท่ีส)งผลต)อ
ความเสีย่งต)าง ๆ บนท'องถนน  

 

2. การสร'างจติสํานึกท่ีดจีะช)วยลดความเสีย่งต)าง ๆ และ
ลดการเกิดอุบัตเิหตุ  

 

3. การจัดการกับสภาพอันตรายข'างทาง มีการตรวจสอบ
และแก'ไข 

 

4. มีไฟฟ]าส)องสว)างเพียงพอสําหรับการมองเห็นสภาพ
ถนน รถ คนหรือสัตว� 

 

5. ศึกษาสภาพลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัย ท่ีส)งผลให'
การขับข่ีไม)ปลอดภยั 

 

กลยุทธ�ท่ี 2 การใช'ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  

แนวทางในการดําเนิน 
1. มาตรการส)งเสริมการใช'ระบบขนส)งสาธารณะ   

 

2. การพัฒนาโครงข)ายระบบขนส)งสาธารณะให'เข'าถึง
นักท)องเท่ียว 
3. การปรับปรุงคุณภาพการบริการระบบขนส)งสาธารณะ 

 

4. การปรับปรุงจดุเช่ือมต)อการเดนิทางของระบบขนส)ง
สาธารณะ 

 

5. นําเทคโนโลยีการวางผังโครงข)ายคมนาคมมาใช'ให'
เหมาะสม จะช)วยลดความเสี่ยงจากการปะปนกันของ
การจราจรประเภทต)าง ๆ 
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ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบแบบสอบถามเดิมและแบบสอบถามใหม)ท่ีมีการปรับปรุง (ต)อ) 
 

แบบสอบถามเดิมใน EDFR รอบท่ี 2 
 

แบบสอบถามใหม)ท่ีมกีารปรับปรุง 
ตามคําแนะนําจากผู�เชี่ยวชาญ 

6.การประชาสัมพันธ�ผ)านช)องทางต)างๆ เพ่ือสร'าง
จิตสํานึกและความร)วมมือในการป]องกันอุบัติเหตุทาง
จราจรสําหรับนักท)องเท่ียวท่ีใช'รถใช'ถนนในการเดินทาง 
7. มีระบบตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลของข'อมูล
สารสนเทศ ท้ังเส'นทางในการเดินทางและผู'ให'บริการ 
สามารถตรวจสอบประวัติของคนขับ 

 

กลยุทธ�ท่ี 3 การให'ความรู'ทางด'านกฎหมาย และการ
บังคับใช' 

 

แนวทางในการดําเนิน  

1. การเพ่ิมการตรวจตราด'านการจราจรอย)างเข'มงวดเพ่ือ
บังคับใช'กฎหมาย  

 

2. การบังคับใช'กฎหมายอย)างจริงจัง และเข'มงวดต)อการ
กระทําความผดิโดยไม)มีข'อยกเว'นไม)ว)าจะในกรณีใดๆท้ังสิ้น  

 

3. การฝ�กอบรมเจ'าหน'าท่ีตํารวจจราจรและตาํรวจทาง
หลวงทุกระดับ โดยเริ่มจากข้ันพ้ืนฐาน จนถึงการวาง
แผนการตรวจตราอย)างเป4นระบบ 

 

 
 ผลการวิเคราะห�คําตอบของผู�เช่ียวชาญในรอบท่ี 3  
 การวิเคราะห�คําตอบในรอบท่ี 3 เป4นการวิเคราะห�คําตอบของกลุ)มผู'เชี่ยวชาญ พร'อม
ข'อเสนอแนะในประเด็นต)าง ๆ เพ่ือหาค)ามัธยฐาน (Median : Md.) และ ค)าพิสัยระหว)าง คลอไทล� 
(Interquartile Range: I.R.) อีกครั้ง เพ่ือให'ผู'เชี่ยวชาญยืนยันในคําตอบเดิมในแต)ละข'อคําถาม      
ผลการศึกษาคําตอบของผู'เชี่ยวชาญในรอบท่ี 3 ท่ีได'จากการตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังต)อไปนี้  
 
ตารางท่ี 22 แสดงความคิดเห็นรอบท่ี 3 เก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของการร)างยุทธศาสตร�   
 
  
 ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจ 

มัธยฐาน  
Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง
คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

วิสัยทัศน� 
เป4นต'นแบบการจดัการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวของ
นักท)องเท่ียวชาวไทยและชาวต)างประเทศในการเข'าสู)ประชาคมอาเซียน 

4.37 0.98 เหมาะสม 

พันธกิจ 
มุ)งมั่นและส)งเสริมการจัดการความปลอดภัย ในด'านคน ด'านถนนและ
โครงสร'าง ด'านยานพาหนะ ด'านสิ่งแวดล'อมเทคโนโลยีและกฎหมายท่ีมี
มาตรฐานเพ่ือสร'างความเช่ือมั่นและความมั่นใจสําหรับนักท)องเท่ียวใน
การเดินทางท)องเท่ียวทางถนนอย)างปลอดภัยของภาคตะวันตก 

4.53 0.84 เหมาะสม 
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 จากตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 พบว)า ค)ามัธยฐาน 
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
วิสัยทัศน�และพันธกิจของยุทธศาสตร�มีโอกาสเป4นไปได'  โดยมีค)ามัธยฐาน ท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)า
พิสัยระหว)างคลอไทล� (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับความเหมาะสม  
 
ตารางท่ี 23 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 3 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เป]าหมาย 

และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1  
 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 เป_าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ  

มัธยฐาน  
Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง
คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1  
มาตรการการจัดการความปลอดภยัในการเดินทางท)องเท่ียวด�านคน 

4.85 0.71 เหมาะสม 

เป_าประสงค� 
1. บุคลากรหน)วยงานภาครัฐมีเกณฑ�มาตรฐาน ในการบริหารจัดการ
ด'านความปลอดภยั 

4.37 0.98 เหมาะสม 

2. บุคลากรหน)วยงานภาคเอกชนมีความพร'อม และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย)างมืออาชีพสร'างความเช่ือมั่นในการเดินทางของ
นักท)องเท่ียว 

4.16 1.03 เหมาะสม 

3. นักท)องเท่ียวมีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับความปลอดภยัในการ
เดินทางท)องเท่ียว บุคลากรมสีมรรถนะ ศักยภาพ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย)างมืออาชีพ 

4.37 0.98 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 1 การจัดการส)งเสริมศักยภาพในหน)วยงานภาครัฐ 4.31 0.93 เหมาะสม 
แนวทางดําเนินการ 
1. ให'การสนับสนุนการดําเนินการการฝ�กอบรมทักษะการช)วยเหลือ
และการปฐมพยาบาลแก)เจ'าหน'าท่ีกู'ภัย เจ'าหน'าท่ีอาสาสมัครต)างๆ 

4.16 1.03 เหมาะสม 

2. มีการปรับปรุงระบบการรับแจ'งเหตุ และการเรียกรถกู'ชีพ 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

4.01 1.10 เหมาะสม 

3. มีการปรับปรุงการประสานงานของหน)วยงานต)าง ๆ ท่ีทํางาน
ด'านการให'ความช)วยเหลือ โดยเฉพาะอย)างยิ่งในกรณสีาธารณภัย
หรืออุบัติเหตุขนาดใหญ) 

4.14 0.97 เหมาะสม 

4. มีการจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ�ช)วยชีวิตเบ้ืองต'นท่ี
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงต)อการให'บริการช)วยเหลือฉุกเฉิน 

4.31 0.93 เหมาะสม 

5. มีการส)งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวบนท'องถนน 
ให'ความสําคัญกับเรื่องการดูแลและจัดระบบความปลอดภัยทาง
ถนนของนักท)องเท่ียว 

4.02 1.13 เหมาะสม 

6. มีการประเมินตดิตามผล และปรับปรุงแผนงานต)าง ๆ ตลอดเวลา 4.25 1.22 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 23 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 3 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เป]าหมาย 
และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1 (ต)อ) 

 
ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 เป_าประสงค� 

กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ  
มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง
คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ
เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการส)งเสริมความพร�อมและทักษะใน
หน)วยงานภาคเอกชน 

4.53 0.84 เหมาะสม 

แนวทางในการดําเนิน 
1. สร'างมาตรฐานด'านคนขับ มีการตรวจสุขภาพจติ มีความชํานาญ
และประสบการณ�ในการขับข่ี  

4.31 0.93 เหมาะสม 

2. มีมาตรการท่ีเข'มงวดและชัดเจนในพฤติกรรมการขับข่ีจํากัดเวลา
ในการขับข่ีตามมาตรฐานสากล 

4.53 0.84 เหมาะสม 

3. การเตรยีมความพร'อมในการขับข่ี สุขภาพของคนขับรถ ความ
พร'อมในการขับข่ียานพาหนะ 

4.53 0.84 เหมาะสม 

4. ไม)ดื่มสุราของมึนเมาหรือยาท่ีทําให'ง)วง ไม)เสพสารเสพติด  4.14 0.97 เหมาะสม 
5. มีระบบตดิตามกํากับ (GPS) เพ่ือให'มั่นใจว)าจะมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยสําหรับรถทัศนาจรนักท)องเท่ียวต)างประเทศ  

4.53 0.84 เหมาะสม 

6. มีข'อกําหนดในการทําประกันอุบัติเหตุให'แก)นักท)องเท่ียวทุกคน  4.85 0.71 เหมาะสม 
7. อบรมให'ความรู'ด'านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวแก)ผู'
ขับข่ีเพ่ือความเป4นมืออาชีพในการให'บริการ 

4.33 1.38 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 3  
การจัดการส)งเสริมความรู�และความเข�าใจสําหรับนักท)องเท่ียว 

4.53 0.84 เหมาะสม 

แนวทางในการดําเนิน 
1. การจัดทําคู)มือด'านความปลอดภัยในการเดินทางบนท'องถนน
สําหรับนักท)องเท่ียว เป4นภาษาต)าง ๆ เพ่ือให'ความรู'และความเข'าใจ
ง)าย 

4.45 1.05 เหมาะสม 

2. การประชาสมัพันธ�ความรู'และเสริมสร'างการมสี)วนร)วม โดยการ
ร)วมมือกับหน)วยงานต)างๆ เพ่ือให'นักท)องเท่ียวได'รับรู'ข)าวสารและ
ข'อมูลต)าง ๆ  

4.83 0.95 เหมาะสม 

3. การส)งเสริมให'นักท)องเท่ียวเตรยีมความพร'อม ศึกษาเส'นทางและ
วางแผนการเดินทางให'เรียบร'อย มีความรู'ในเรื่องของกฎระเบียบ
ข'อบังคับ ข'อปฏิบัติในการเดินทางและการขับข่ี 

4.58 1.17 เหมาะสม 

 
  จากตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 พบว)า ค)ามัธยฐาน 
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ซ่ึงประกอบไปด'วย เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ มีโอกาสเป4นไปได' 
โดยมีค)ามัธยฐาน ท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับ
ความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 24 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 3 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� เป]าหมาย 
และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 2   

 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 เป_าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง

คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
มาตรการการจัดการความปลอดภัยด�านถนนและโครงสร�าง 

4.01 1.00 เหมาะสม 

เป_าประสงค� 
1.มีวัฒนธรรมความปลอดภัยความรู'ความเข'าใจการเดินทางบน         
ท'องถนน 

4.14 0.97 เหมาะสม 

2. มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทางถนน 4.01 1.00 เหมาะสม 
กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวสําหรับนักท)องเท่ียว 

4.16 1.03 เหมาะสม 

แนวทางดําเนินการ 
1. สร'างความเข'าใจในการใช'ถนนท่ีมีการขับข่ี การปฏิบตัิตามกฎ

จราจรอย)างเคร)งครดัให'แก)นักท)องเท่ียว 

4.45 1.05 เหมาะสม 

2. เสริมสร'างวินัยจราจรแก)นักท)องเท่ียว การใช'รถใช'ถนนร)วมกัน

อย)างปลอดภัย 

4.83 0.95 เหมาะสม 

3. เสริมสร'างความมีนํ้าใจและมารยาทในการขับข่ียานพาหนะบน
ท'องถนนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป4นหลัก 

4.85 0.71 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 การพัฒนาให�เป@นถนนท่ีมีความปลอดภัยต)อการ
เดินทางต)อนักท)องเท่ียว 

4.33 1.38 เหมาะสม 

แนวทางดําเนินการ 
1. การออกแบบถนนและสภาพถนนให'มีความปลอดภัยต)อการ

เดินทาง 

4.45 1.05 เหมาะสม 

2. การตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ�ควบคุมการจราจร

ให'อยู)ในสภาพท่ีดี พร'อมใช'งานและมีประสิทธิภาพ 
4.53 0.84 เหมาะสม 

3. การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต)าง ๆ รวมถึงจุดพักรถสําหรบั

นักท)องเท่ียว 

4.20 1.02 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 24 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 3 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� 
เป]าหมาย และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 2 (ต)อ) 

 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 เป_าประสงค� 

กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 
มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง

คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

4. การเข'มงวดในการก)อสร'างบนพ้ืนผิวจราจร หยุดดําเนินการ

ก)อสร'างหรือซ)อมแซมในช)วงเทศกาลเพ่ืออํานวยความสะดวกแก)

นักท)องเท่ียวท่ีเดินทาง มีป]ายเตือนท่ีชัดเจน 

4.14 0.97 เหมาะสม 

5. การจัดการทางด'านป]ายบอกทางหรือป]ายต)าง ๆ ให'ชัดเจน 

ตลอดจนปรับปรุงและตดิตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจรให'

ได'มาตรฐาน 

4.31 0.93 เหมาะสม 

6. ปรับปรุงแก'ไขปZญหาสภาพถนนท่ีมีผลต)อการเกิดอุบัติเหตุ และ

ติดตามประเมินผล 

4.14 0.97 เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 พบว)า ค)ามัธยฐาน 
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ซ่ึงประกอบไปด'วย เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ มีโอกาสเป4นไปได' 
โดยมีค)ามัธยฐานท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล�  (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับ
ความเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 25 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร� EDFR รอบที่ 3 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร� 

เป]าหมาย และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3   
 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 เป_าประสงค� 

กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 
มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง

คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3  

การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวด�าน

ยานพาหนะ 

4.83 0.95 เหมาะสม 

เป_าประสงค� 

1. กําหนดมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภยัในการเดินทาง

ท)องเท่ียว 

4.58 1.17 เหมาะสม 

2. การเตรยีมความพร'อมของยานพาหนะให'มีความปลอดภัย 4.01 1.00 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 25 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร� EDFR รอบที่ 3 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร� 
เป]าหมาย และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3  (ต)อ) 

 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 เป_าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง

คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 1 การสร�างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด�าน
ยานพาหนะผู�ให�บริการสาธารณะ 

4.31 0.93 เหมาะสม 

แนวทางในการดําเนิน 
1. การตรวจสภาพยานพาหนะก)อนออกเดินทางทุกครั้ง 4.33 1.38 เหมาะสม 
2. การตรวจสภาพและการบํารุงรกัษายานพาหนะประจําปz มีการ
ออกใบรับรองเพ่ือสร'างความมั่นใจต)อนักท)องเท่ียว 

4.14 0.97 เหมาะสม 

3. การตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ�ด'านความปลอดภัยของรถ
บริการสาธารณะในการให'บริการแก)นักท)องเท่ียว 

4.01 1.06 เหมาะสม 

4. การทบทวน ปรับปรุงข'อบังคับทางเทคนิคของยานพาหนะ
ประเภทต)าง ๆ บนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล  

4.25 1.22 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 การตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะใน
การเดินทางของนักท)องเท่ียว 

4.58 1.17 เหมาะสม 

แนวทางในการดําเนิน 

1. การตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต�ส)วนตัวท่ีใช'ในการเดินทาง 
ความสมบรณู�ของอุปกรณ�ยานพาหนะท่ีพร'อมใช'งานได'อย)าง
ปลอดภัย 

4.33 1.38 เหมาะสม 

2. รณรงค�ให'นักท)องเท่ียวตรวจสอบสภาพรถก)อนออกเดินทาง
ท)องเท่ียวทุกครั้ง 

4.01 1.00 เหมาะสม 

3. เตรียมความพร'อมของยานพาหนะ 4.58 1.17 เหมาะสม 

4. การติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ 4.53 0.84 เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 พบว)า ค)ามัธยฐาน 
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ซ่ึงประกอบไปด'วย เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ มีโอกาสเป4นไปได'
โดยมีค)ามัธยฐานท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับ
ความเหมาะสม 
 
 
 



167 

  

ตารางท่ี 26 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 3 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� 
เป]าหมาย และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 4  

 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 4 เป_าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง

คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการทางด�านสิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและ
กฎหมาย 

4.14 0.97 เหมาะสม 

เป_าประสงค� 

1. การจัดการสิ่งแวดล'อม ท่ีมีส)วนเก่ียวข'องกับความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียว 

4.83 0.95 เหมาะสม 

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือก)อให'เกิดการนําไปใช'ในกระบวนการจัดการ
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 

4.14 0.97 เหมาะสม 

3. การบังคับใช'กฎหมายอย)างเป4นรูปธรรม ท่ีเคร)งครัดและเข'มงวด 4.53 0.84 เหมาะสม 
กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับปรุงแก�ไขและสร�างความเข�าใจในสิ่งแวดล�อมท่ี
ปลอดภัยต)อการเดินทางท)องเท่ียวบนท�องถนน 

4.31 0.93 เหมาะสม 

แนวทางในการดําเนิน 

1. การให'ความรู'ความเข'าใจถึงสิ่งแวดล'อมท่ีส)งผลต)อความเสี่ยงต)าง ๆ 

บนท'องถนน  

4.14 0.97 เหมาะสม 

2. การสร'างจติสํานึกท่ีดจีะช)วยลดความเสีย่งต)าง ๆ และลดการเกิด
อุบัติเหตุ  

4.53 0.84 เหมาะสม 

3. การจัดการกับสภาพอันตรายข'างทาง มีการตรวจสอบและแก'ไข 4.45 1.05 เหมาะสม 
4. มีไฟฟ]าส)องสว)างเพียงพอสําหรบัการมองเห็นสภาพถนน รถ คน

หรือสัตว� 

4.02 1.13 เหมาะสม 

5. ศึกษาสภาพลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัย ท่ีส)งผลให'การขับข่ีไม)

ปลอดภัย 

4.85 0.71 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 2 การใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 4.53 0.84 เหมาะสม 
แนวทางในการดําเนิน 

1. มาตรการส)งเสริมการใช'ระบบขนส)งสาธารณะ   4.20 1.11 เหมาะสม 
2. การพัฒนาโครงข)ายระบบขนส)งสาธารณะให'เข'าถึงนักท)องเท่ียว 4.37 0.98 เหมาะสม 
3. การปรับปรุงคุณภาพการบริการระบบขนส)งสาธารณะ 4.03 1.23 เหมาะสม 
4. การปรับปรุงจดุเช่ือมต)อการเดนิทางของระบบขนส)งสาธารณะ 4.01 1.00 เหมาะสม 
5. นําเทคโนโลยีการวางผังโครงข)ายคมนาคมมาใช'ให'เหมาะสม จะ
ช)วยลดความเสี่ยงจากการปะปนกันของการจราจรประเภทต)าง ๆ 

4.53 0.84 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 26 แสดงความคิดเห็นการร)างยุทธศาสตร� EDFR รอบท่ี 3 ประเด็นเก่ียวกับยุทธศาสตร� 
เป]าหมาย และกลยุทธ�ของยุทธศาสตร�ท่ี 4 (ต)อ) 

 

ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร�ท่ี 4 เป_าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ 

มัธยฐาน  

Md. 

ค)าพิสัยระหว)าง

คลอไทล� 

IR. (Q3-Q1) 

ความ

เหมาะสม 

6.การประชาสัมพันธ�ผ)านช)องทางต)างๆ เพ่ือสร'างจิตสาํนึกและความ

ร)วมมือในการป]องกันอุบัติเหตุทางจราจรสําหรับนักท)องเท่ียวท่ีใช'รถ
ใช'ถนนในการเดินทาง 

4.31 0.93 เหมาะสม 

7. มีระบบตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลของข'อมูลสารสนเทศ 
ท้ังเส'นทางในการเดินทางและผู'ให'บริการสามารถตรวจสอบประวัติ
ของคนขับ 

4.58 1.17 เหมาะสม 

กลยุทธ�ท่ี 3 การให�ความรู�ทางด�านกฎหมาย และการบังคับใช� 4.45 1.05 เหมาะสม 
แนวทางในการดําเนิน 

1. การเพ่ิมการตรวจตราด'านการจราจรอย)างเข'มงวดเพ่ือบังคับใช'
กฎหมาย  

4.20 1.11 เหมาะสม 

2. การบังคับใช'กฎหมายอย)างจริงจัง และเข'มงวดต)อการกระทํา
ความผิดโดยไม)มีข'อยกเว'นไม)ว)าจะในกรณีใดๆท้ังสิ้น  

4.53 0.84 เหมาะสม 

3. การฝ�กอบรมเจ'าหน'าท่ีตํารวจจราจรและตาํรวจทางหลวงทุก
ระดับ โดยเริ่มจากข้ันพ้ืนฐาน จนถึงการวางแผนการตรวจตราอย)าง

เป4นระบบ 

4.45 1.05 เหมาะสม 

 
 จากตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะห�ข'อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบท่ี 3 พบว)า ค)ามัธยฐาน 
(Median) และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Interquartile Range) คําตอบของผู'เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ซ่ึงประกอบไปด'วย เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ มีโอกาสเป4นไปได'
โดยมีค)ามัธยฐานท่ีได'เกินกว)า 3.5 และค)าพิสัยระหว)างคลอไทล� (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว)าทุกข'อมีระดับ
ความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 27 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เป]าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย 

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)

ประชาคมอาเซียน 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

วิสัยทัศน� 
เป4นต'นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต)างประเทศในการเข'าสู)ประชาคมอาเซียน 

4.37 0.98 4.37 0.98 0.00 มากท่ีสุด 

พันธกิจ 
มุ)งมั่นและส)งเสริมการจัดการความปลอดภัย ในด'าน
คน ด'านถนนและโครงสร'าง ด'านยานพาหนะ ด'าน
สิ่งแวดล'อมเทคโนโลยีและกฎหมายท่ีมีมาตรฐาน
เพ่ือสร'างความเช่ือมั่นและความมัน่ใจสําหรับ
นักท)องเท่ียวในการเดินทางท)องเท่ียวทางถนนอย)าง
ปลอดภัยของภาคตะวันตก 

4.53 0.84 4.53 0.84 0.00 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 27 ค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ของ วิสัยทัศน� และพันธกิจ ข'อเสนอ

ยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก เข'าสู)
ประชาคมอาเซียน ท่ีได'จากการทํา EDFR แบบปรับปรุง (รอบท่ี 3) เรียงตามลําดับจากมากไปหาน'อย 
พบว)า ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร�ทุกข'ออยู)ใน
ระดับเหมาะสม  
 
ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เป]าประสงค� 

กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย  

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1  
มาตรการการจัดการความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียวด�านคน 

4.85 0.71 4.85 0.71 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เป]าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย (ต)อ) 

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

เป_าประสงค�  
1. บุคลากรหน)วยงานภาครัฐมีเกณฑ�มาตรฐาน ใน
การบริหารจัดการด'านความปลอดภัย 

3.89 1.11 4.37 0.98 0.48 มากท่ีสุด 

2. บุคลากรหน)วยงานภาคเอกชนมีความพร'อม และ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย)างมืออาชีพสร'างความ
เช่ือมั่นในการเดินทางของนักท)องเท่ียว 

3.89 1.11 4.16 1.03 0.27 มากท่ีสุด 

3. นักท)องเท่ียวมีความรู'ความเข'าใจเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว บุคลากรมี
สมรรถนะ ศักยภาพ และทักษะในการปฏิบัติงาน
อย)างมืออาชีพ 

4.03 1.03 4.37 0.98 0.34 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 1 การจัดการส)งเสริมศักยภาพใน
หน)วยงานภาครัฐ 

4.31 0.93 4.31 0.93 0.00 มากท่ีสุด 

แนวทางดําเนินการ  
1. ให'การสนับสนุนการดําเนินการการฝ�กอบรม
ทักษะการช)วยเหลือและการปฐมพยาบาลแก)
เจ'าหน'าท่ีกู'ภัย เจ'าหน'าท่ีอาสาสมคัรต)างๆ 

4.16 1.03 4.16 1.03 0.00 มากท่ีสุด 

2. มีการปรับปรุงระบบการรับแจ'งเหตุ และการ
เรียกรถกู'ชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

4.37 0.98 4.01 1.10 0.36 มากท่ีสุด 

3. มีการปรับปรุงการประสานงานของหน)วยงาน
ต)าง ๆ ท่ีทํางานด'านการให'ความช)วยเหลือ 
โดยเฉพาะอย)างยิ่งในกรณสีาธารณภัยหรืออุบัติเหตุ
ขนาดใหญ) 

4.14 0.97 4.14 0.97 0.00 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ�ช)วยชีวิต
เบ้ืองต'นท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงต)อการ
ให'บริการช)วยเหลือฉุกเฉิน 

4.14 0.96 4.31 0.93 0.17 มากท่ีสุด 

5. มีการส)งเสริมความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวบนท'องถนน ให'ความสําคัญกับเรื่องการ
ดูแลและจัดระบบความปลอดภัยทางถนนของ
นักท)องเท่ียว 

4.02 1.13 4.02 1.13 0.00 มากท่ีสุด 

6. มีการประเมินตดิตามผล และปรับปรุงแผนงาน
ต)าง ๆ ตลอดเวลา 

4.25 1.22 4.31 0.93 0.06 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เป]าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย (ต)อ) 

 

ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน

การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 
 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

กลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการส)งเสริมความพร�อมและ
ทักษะในหน)วยงานภาคเอกชน 

4.03 1.23 4.53 0.84 0.50 มากท่ีสุด 

แนวทางในการดําเนิน  
1. สร'างมาตรฐานด'านคนขับ มีการตรวจสุขภาพจติ 
มีความชํานาญและประสบการณ�ในการขับข่ี  

4.14 0.97 4.31  0.00 มากท่ีสุด 

2. มีมาตรการท่ีเข'มงวดและชัดเจนในพฤติกรรมการ
ขับข่ีจํากัดเวลาในการขับข่ีตามมาตรฐานสากล 

4.53 0.84 4.53 0.84 0.00 มากท่ีสุด 

3. การเตรยีมความพร'อมในการขับข่ี สุขภาพของ
คนขับรถ ความพร'อมในการขับข่ียานพาหนะ 

4.01 1.06 4.53 0.84 0.52 มากท่ีสุด 

4. ไม)ดื่มสุราของมึนเมาหรือยาท่ีทําให'ง)วง ไม)เสพ
สารเสพตดิ  

4.14 0.97 4.14 0.97 0.00 มากท่ีสุด 

5. มีระบบตดิตามกํากับ (GPS) เพ่ือให'มั่นใจว)าจะมี
มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับรถทัศนาจร
นักท)องเท่ียวต)างประเทศ  

4.53 0.84 4.53 0.84 0.00 มากท่ีสุด 

6. มีข'อกําหนดในการทําประกันอุบัติเหตุให'แก)
นักท)องเท่ียวทุกคน  

4.85 0.71 4.85 0.71 0.00 มากท่ีสุด 

7. อบรมให'ความรู'ด'านความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียวแก)ผู'ขับข่ีเพ่ือความเป4นมืออาชีพ
ในการให'บริการ 

4.33 1.38 4.33 1.38 0.00 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 3  
การจัดการส)งเสริมความรู�และความเข�าใจสําหรับ
นักท)องเท่ียว 

4.20 1.11 4.53 0.84 0.33 มากท่ีสุด 

แนวทางในการดําเนิน  
1. การจัดทําคู)มือด'านความปลอดภัยในการเดินทาง
บนท'องถนนสําหรับนักท)องเท่ียว เป4นภาษาต)าง ๆ 
เพ่ือให'ความรู'และความเข'าใจง)าย 

4.45 1.05 4.45 1.05 0.00 มากท่ีสุด 

2. การประชาสมัพันธ�ความรู'และเสริมสร'างการมี
ส)วนร)วม โดยการร)วมมือกับหน)วยงานต)างๆ เพ่ือให'
นักท)องเท่ียวได'รับรู'ข)าวสารและข'อมูลต)าง ๆ  

4.83 0.95 4.83 0.95 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 1 เป]าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย (ต)อ) 

 

ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน

การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 
 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

3. การส)งเสริมให'นักท)องเท่ียวเตรยีมความพร'อม 
ศึกษาเส'นทางและวางแผนการเดนิทางให'เรียบร'อย 
มีความรู'ในเรื่องของกฎระเบียบข'อบังคับ ข'อปฏิบัติ
ในการเดินทางและการขับข่ี 

4.58 1.17 4.58 1.17 0.00 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 28 แสดงว)าค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ของข'อเสนอยุทธศาสตร�การจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก เข'าสู)ประชาคมอาซียน พร'อมท้ัง
เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR แบบปรับปรุง (รอบท่ี 3) เรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน'อย พบว)า ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการ เพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร�ทุกข'ออยู)ในระดับเหมาะสม  
 
ตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 2 เป]าประสงค� 

กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย  

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
มาตรการการจัดการความปลอดภัยด�านถนนและ
โครงสร�าง 

4.01 1.00 4.01 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

เป_าประสงค�  
1.มีวัฒนธรรมความปลอดภัยความรู'ความเข'าใจการ
เดินทางบนท'องถนน 

4.14 0.97 4.14 0.97 0.00 มากท่ีสุด 

2. มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวทางถนน 

4.01 1.00 4.01 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียวสําหรับนักท)องเท่ียว 

4.16 1.03 4.16 1.03 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 2 เป]าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย (ต)อ) 

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

แนวทางดําเนินการ  
1. สร'างความเข'าใจในการใช'ถนนท่ีมีการขับข่ี การ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย)างเคร)งครดัให'แก)
นักท)องเท่ียว 

4.45 1.05 4.45 1.05 0.00 มากท่ีสุด 

2. เสริมสร'างวินัยจราจรแก)นักท)องเท่ียว การใช'รถ
ใช'ถนนร)วมกันอย)างปลอดภัย 

4.83 0.95 4.83 0.95 0.00 มากท่ีสุด 

3. เสริมสร'างความมีนํ้าใจและมารยาทในการขับข่ี
ยานพาหนะบนท'องถนนโดยคํานึงถึงความปลอดภยั
เป4นหลัก 

4.85 0.71 4.85 0.71 0.00 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 2 การพัฒนาให�เป@นถนนท่ีมีความ
ปลอดภัยต)อการเดินทางต)อนักท)องเท่ียว 

4.33 1.38 4.33 1.38 0.00 มากท่ีสุด 

แนวทางดําเนินการ  
1. การออกแบบถนนและสภาพถนนให'มีความ
ปลอดภัยต)อการเดินทาง 

4.45 1.05 4.45 1.05 0.00 มากท่ีสุด 

2. การตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ�
ควบคุมการจราจรให'อยู)ในสภาพท่ีดี พร'อมใช'งาน
และมีประสิทธิภาพ 

3.87 1.35 4.53 0.84 0.66 มากท่ีสุด 

3. การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต)าง ๆ รวมถึง
จุดพักรถสําหรับนักท)องเท่ียว 

4.53 0.84 4.20 1.02 0.33 มากท่ีสุด 

4. การเข'มงวดในการก)อสร'างบนพ้ืนผิวจราจร หยุด
ดําเนินการก)อสร'างหรือซ)อมแซมในช)วงเทศกาลเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก)นักท)องเท่ียวท่ีเดินทาง มี
ป]ายเตือนท่ีชัดเจน 

3.76 1.11 4.14 0.97 0.38 มากท่ีสุด 

5. การจัดการทางด'านป]ายบอกทางหรือป]ายต)าง ๆ 
ให'ชัดเจน ตลอดจนปรับปรุงและตดิตั้งเครื่องหมาย
หรือสัญญาณไฟจราจรให'ได'มาตรฐาน 

4.20 1.02 4.31 0.93 0.11 มากท่ีสุด 

6. ปรับปรุงแก'ไขปZญหาสภาพถนนท่ีมีผลต)อการเกิด
อุบัติเหตุ และตดิตามประเมินผล 

4.14 
 

0.97 4.14 0.97 0.00 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 29 แสดงว)า ค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ของข'อเสนอยุทธศาสตร�การ
จัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมพร'อมท้ัง
กลยุทธ�และทิศทางดําเนินการเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร� ท่ีได'จากการทํา EDFR แบบปรับปรุง (รอบท่ี 3) 
เรียบตามลําดับจากมากไปหาน'อย พบว)า ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�กลยุทธ�และทิศทางดําเนินการเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร�ทุกข'ออยู)ในระดับเหมาะสม 

 
ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 3 เป]าประสงค� 

กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย 

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3  
การจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวด�านยานพาหนะ 

4.83 0.95 4.83 0.95 0.00 มากท่ีสุด 

เป_าประสงค�  
1. กําหนดมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภัยใน
การเดินทางท)องเท่ียว 

4.58 1.17 4.01 1.00 0.57 มากท่ีสุด 

2. การเตรียมความพร'อมของยานพาหนะให'มีความ
ปลอดภัย 

4.01 1.00 4.31 0.93 0.30 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 1 การสร�างความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยด�านยานพาหนะผู�ให�บริการสาธารณะ 

4.31 0.93 4.31 0.93 0.00 มากท่ีสุด 

แนวทางในการดําเนิน  
1. การตรวจสภาพยานพาหนะก)อนออกเดินทางทุก
ครั้ง 

4.33 1.38 4.33 1.38 0.00 มากท่ีสุด 

2. การตรวจสภาพและการบํารุงรักษายานพาหนะ
ประจําปz มีการออกใบรับรองเพ่ือสร'างความมั่นใจ
ต)อนักท)องเท่ียว 

4.14 0.97 4.14 0.97 0.00 มากท่ีสุด 

3. การตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ�ด'านความ
ปลอดภัยของรถบริการสาธารณะในการให'บริการ
แก)นักท)องเท่ียว 

4.01 1.06 4.01 
 

1.06 
 
 

0.00 มากท่ีสุด 

4. การทบทวน ปรับปรุงข'อบังคับทางเทคนิคของ
ยานพาหนะประเภทต)าง ๆ บนพ้ืนฐานของ
มาตรฐานสากล 

4.25 1.22 4.25 
 

1.22 
 
 

0.00 มากท่ีสุด 

 
 
 



175 

  

ตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 3 และ กลยุทธ�
ทิศทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับในรอบท่ี 3 จาก
มากไปหาน'อย (ต)อ) 

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

กลยุทธ�ท่ี 2 การตรวจสอบความปลอดภัยของ
ยานพาหนะในการเดินทางของนกัท)องเท่ียว 

4.58 1.17 4.58 1.17 0.00 มากท่ีสุด 

แนวทางในการดําเนิน  
1. การตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต�ส)วนตัวท่ีใช'
ในการเดินทาง ความสมบรณู�ของอุปกรณ�
ยานพาหนะท่ีพร'อมใช'งานได'อย)างปลอดภัย 

4.33 1.38 4.33 1.38 0.00 มากท่ีสุด 

2. รณรงค�ให'นักท)องเท่ียวตรวจสอบสภาพรถก)อน
ออกเดินทางท)องเท่ียวทุกครั้ง 

4.01 1.00 4.01 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

3. เตรียมความพร'อมของยานพาหนะ 4.58 1.17 4.58 1.17 0.00 มากท่ีสุด 
4. การติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ 4.53 0.84 4.53 0.84 0.00 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 30 แสดงว)า ค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ของข'อเสนอยุทธศาสตร�การ
จัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก เข'าสู)ประชาคมพร'อมท้ัง
เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR แบบปรับปรุง (รอบท่ี 3) เรียบ
ตามลําดับจากมากไปหาน'อย พบว)า ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�กลยุทธ�และทิศทางดําเนินการเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร�ทุกข'ออยู)ในระดับเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 4 เป]าประสงค� 

กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย  

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการทางด�านสิ่งแวดล�อม 
เทคโนโลยีและกฎหมาย 

4.14 0.97 4.83 0.95 0.69 มากท่ีสุด 

เป_าประสงค�  
1. การจัดการสิ่งแวดล'อม ท่ีมีส)วนเก่ียวข'องกับ
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 

4.83 0.95 4.53 0.84 0.30 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 4 เป]าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย (ต)อ) 

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

2. พัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือก)อให'เกิดการนําไปใช'ใน
กระบวนการจดัการความปลอดภยัในการเดินทาง
ท)องเท่ียว 

4.14 0.97 4.14 0.97 0.00 มากท่ีสุด 

3. การบังคับใช'กฎหมายอย)างเป4นรูปธรรม ท่ี
เคร)งครดัและเข'มงวด 

3.90 1.00 4.53 0.84 0.63 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับปรุงแก�ไขและสร�างความเข�าใจ
ในสิ่งแวดล�อมท่ีปลอดภัยต)อการเดินทางท)องเท่ียว
บนท�องถนน 

3.90 1.00 4.31 0.93 0.23 มากท่ีสุด 

แนวทางในการดําเนิน  
1. การให'ความรู'ความเข'าใจถึงสิ่งแวดล'อมท่ีส)งผล
ต)อความเสี่ยงต)าง ๆ บนท'องถนน  

4.14 0.97 4.14 0.97 0.00 มากท่ีสุด 

2. การสร'างจติสํานึกท่ีดจีะช)วยลดความเสีย่งต)าง ๆ 
และลดการเกิดอุบัตเิหตุ  

4.53 0.84 4.53 0.84 0.00 มากท่ีสุด 

3. การจัดการกับสภาพอันตรายข'างทาง มีการ
ตรวจสอบและแก'ไข 

4.45 1.05 4.45 1.05 0.00 มากท่ีสุด 

4. มีไฟฟ]าส)องสว)างเพียงพอสําหรบัการมองเห็น
สภาพถนน รถ คนหรือสัตว� 

4.02 1.13 4.02 1.13 0.00 มากท่ีสุด 

5. ศึกษาสภาพลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัย ท่ี
ส)งผลให'การขับข่ีไม)ปลอดภัย 

4.85 0.71 4.85 0.71 0.00 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 2 การใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

4.53 0.84 4.53 0.84 0.00 มากท่ีสุด 

แนวทางในการดําเนิน  
1. มาตรการส)งเสริมการใช'ระบบขนส)งสาธารณะ   4.20 1.11 4.20 1.11 0.00 มากท่ีสุด 
2. การพัฒนาโครงข)ายระบบขนส)งสาธารณะให'
เข'าถึงนักท)องเท่ียว 

4.37 0.98 4.37 0.98 0.00 มากท่ีสุด 

3. การปรับปรุงคุณภาพการบริการระบบขนส)ง
สาธารณะ 

4.03 1.23 4.03 1.23 0.00 มากท่ีสุด 

4. การปรับปรุงจดุเช่ือมต)อการเดนิทางของระบบ
ขนส)งสาธารณะ 

4.01 1.00 4.01 1.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. นําเทคโนโลยีการวางผังโครงข)ายคมนาคมมาใช'
ให'เหมาะสม จะช)วยลดความเสี่ยงจากการปะปนกัน
ของการจราจรประเภทต)าง ๆ 

4.53 0.84 4.53 0.84 0.00 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�ท่ี 4 เป]าประสงค� 
กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR  แบบปรับปรุง เรียงลําดับใน
รอบท่ี 3 จากมากไปหาน'อย (ต)อ) 

 
ข'อเสนอทางยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�การจดัการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก 

 เข'าสู)ประชาคม 

EDFR EDFR  ผลต)าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 2 รอบท่ี 3  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

6.การประชาสัมพันธ�ผ)านช)องทางต)างๆ เพ่ือสร'าง
จิตสํานึกและความร)วมมือในการป]องกันอุบัติเหตุ
ทางจราจรสําหรับนักท)องเท่ียวท่ีใช'รถใช'ถนนในการ
เดินทาง 

4.02 1.13 4.31 0.93 0.11 มากท่ีสุด 

7. มีระบบตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลของ
ข'อมูลสารสนเทศ ท้ังเส'นทางในการเดินทางและ
ผู'ให'บริการสามารถตรวจสอบประวัติของคนขับ 

4.58 1.17 4.58 1.17 0.00 มากท่ีสุด 

กลยุทธ�ท่ี 3 การให�ความรู�ทางด�านกฎหมาย และ
การบังคับใช� 

4.45 1.05 4.45 1.05 0.00 มากท่ีสุด 

แนวทางในการดําเนิน  

1. การเพ่ิมการตรวจตราด'านการจราจรอย)าง
เข'มงวดเพ่ือบังคับใช'กฎหมาย  

4.20 1.11 4.20 1.11 0.00 มากท่ีสุด 

2. การบังคับใช'กฎหมายอย)างจริงจัง และเข'มงวด
ต)อการกระทําความผิดโดยไม)มีข'อยกเว'นไม)ว)าจะใน
กรณีใดๆท้ังสิ้น  

4.53 0.84 4.53 0.84 0.00 มากท่ีสุด 

3. การฝ�กอบรมเจ'าหน'าท่ีตํารวจจราจรและตาํรวจ
ทางหลวงทุกระดับ โดยเริ่มจากข้ันพ้ืนฐาน จนถึง
การวางแผนการตรวจตราอย)างเป4นระบบ 

4.45 1.05 4.45 1.05 0.00 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 31 แสดงว)า ค)ามัธยฐานและค)าพิสัยคลอไทล�ของข'อเสนอยุทธศาสตร�  
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก เข'าสู)ประชาคมพร'อม
ท้ังเป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ท่ีได'จากการทํา EDFR แบบปรับปรุง (รอบท่ี 3) เรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน'อย พบว)า ข'อเสนอทางยุทธศาสตร�กลยุทธ�และทิศทางดําเนินการเพ่ือ
สนับสนุนยุทธศาสตร�ทุกข'ออยู)ในระดับเหมาะสม 

 
ข้ันตอนท่ี 4 ข�อสรุปของข�อเสนอเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนน
ในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู)ประชาคมอาเซียน  
 จากการจัดประชุมกลุ)มประชุมเชิงนโยบาย เพื่อยืนยันยุทธศาสตร� ได'มีการเสนอ
ข'อสรุปถึงการกําหนดยุทธศาสตร�ท้ัง 4 ยุทธศาสตร�ในข'างต'น อภิปรายซักถามและแสดงความเห็นใน
ประเด็นต)าง ๆ ท่ีเก่ียวข'องกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาค
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ตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน โดยท่ีผู'เข'าร)วมประชุมนโยบาย ได'พิจารณาซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับ
การเก็บข'อมูลด'วยเทคนิค EDFR และความเห็นอย)างฉันทามติ (Consensus) ยอมรับในประเด็นต)าง ๆ 
ท้ังในภาพรวมยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน ผู'วิจัยจึงได'สรุปยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการ
เดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน ได'ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง
ท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน 
  ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับวิสัยทัศน�และพันธกิจ การเป4นต'นแบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียวชาวไทยและชาวต)างประเทศในการเข'าสู)
ประชาคมอาเซียน มุ)งม่ันและส)งเสริมการจัดการความปลอดภัย ในด'านคน ด'านถนนและโครงสร'าง 
ด'านยานพาหนะ ด'านสิ่งแวดล'อมเทคโนโลยีและกฎหมายท่ีมีมาตรฐานเพ่ือสร'างความเชื่อม่ันและ
ความม่ันใจสําหรับนักท)องเท่ียวในการเดินทางท)องเท่ียวทางถนนอย)างปลอดภัยของภาคตะวันตก 
ความคิดเห็นผู'เข'าร)วมประชุม วิสัยทัศน�และพันธกิจของยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนน
ในการเดินทางท)องเท่ียวทางบกด'วยรถยนต�และรถสาธารณะในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน ตามความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญท่ีเข'าร)วมประชุมมีความเห็นด'วย 
ทุกข'อ มีความเห็นว)ามีความเป4นไปได'และมีความเหมาะสม  
  ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 1 มาตรการการจัดการความปลอดภัยใน
การเดินทางท)องเท่ียวด'านคน ท่ีประกอบไปด'วยเป]าประสงค� ดังนี้ 1) บุคลากรหน)วยงานภาครัฐมี
เกณฑ�มาตรฐาน ในการบริหารจัดการด'านความปลอดภัย 2) บุคลากรหน)วยงานภาคเอกชนมีความพร'อม 
และทักษะในการปฏิบัติงานอย)างมืออาชีพสร'างความเชื่อม่ันในการเดินทางของนักท)องเท่ียว           
3) นักท)องเท่ียวมีความรู'ความเข'าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางท)องเที่ยว บุคลากรมี
สมรรถนะ ศักยภาพ และทักษะในการปฏิบัติงานอย)างมืออาชีพ โดยมี กลยุทธ�ท่ี 1 การจัดการส)งเสริม
ศักยภาพในหน)วยงานภาครัฐ และกลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการส)งเสริมความพร'อมและทักษะในหน)วยงาน
ภาคเอกชน ความคิดเห็นผู'เข'าร)วมประชุมเก่ียวกับ ยุทธศาสตร�ท่ี 1 มาตรการการจัดการความปลอดภัย
ในการเดินทางท)องเท่ียวด'านคน เป]าประสงค� กลยุทธ� และแนวทางดําเนินการ ตามความคิดเห็นของ
ผู'เชี่ยวชาญท่ีเข'าร)วมประชุมมีความเห็นด'วยทุกข'อ มีความเห็นว)ามีความเป4นไปได'และมีความเหมาะสม 
  ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 มาตรการการจัดการความปลอดภัยด'าน
ถนนและโครงสร'าง ท่ีประกอบไปด'วยเป]าประสงค� ดังนี้ 1) มีวัฒนธรรมความปลอดภัยความรู'ความ
เข'าใจการเดินทางบนท'องถนน 2) มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทางถนน โดยมี 
กลยุทธ�ท่ี 1 สร'างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวสําหรับนักท)องเท่ียว และ กลยุทธ�
ท่ี 2 การพัฒนาให'เป4นถนนท่ีมีความปลอดภัยต)อการเดินทางต)อนักท)องเท่ียว ความคิดเห็นผู'เข'าร)วม
ประชุมเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 2 มาตรการการจัดการความปลอดภัยด'านถนนและโครงสร'าง ตามความ
คิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญท่ีเข'าร)วมประชุมมีความเห็นด'วยทุกข'อ มีความเห็นว)ามีความเป4นไปได'และมี
ความเหมาะสม  
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  ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 3 การจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียวด'านยานพาหนะท่ีประกอบไปด'วยเป]าประสงค� ดังนี้ 1) กําหนดมาตรฐานของยานพาหนะท่ี
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 2) การเตรียมความพร'อมของยานพาหนะให'มีความปลอดภัย โดยมี 
กลยุทธ�ที่ 1 การสร'างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด'านยานพาหนะผู'ให'บริการสาธารณะ และ
กลยุทธ�ท่ี 2 การตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะในการเดินทางของนักท)องเท่ียว ความคิดเห็น
ผู'เข'าร)วมประชุมเก่ียวกับยุทธศาสตร�ที่ 3 การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวด'าน
ยานพาหนะ ตามความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญท่ีเข'าร)วมประชุมมีความเห็นด'วยทุกข'อ มีความเห็นว)ามี
ความเป4นไปได'และมีความเหมาะสม 
  ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการทางด'านสิ่งแวดล'อม เทคโนโลยี
และกฎหมาย ท่ีประกอบไปด'วยเป]าประสงค� ดังนี้ 1) การจัดการสิ่งแวดล'อม ท่ีมีส)วนเก่ียวข'องกับ
ความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 2) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือก)อให'เกิดการนําไปใช'ในกระบวนการ
จัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 3) การบังคับใช'กฎหมายอย)างเป4นรูปธรรม ท่ีเคร)งครัด
และเข'มงวด โดยมี กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับปรุงแก'ไขและสร'างความเข'าใจในสิ่งแวดล'อมท่ีปลอดภัยต)อการ
เดินทางท)องเท่ียวบนท'องถนน กลยุทธ�ท่ี 2 การใช'ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย และกลยุทธ�  
ท่ี 3 การให'ความรู'ทางด'านกฎหมายและการบังคับใช' ความคิดเห็นผู'เข'าร)วมประชุมเก่ียวกับยุทธศาสตร�ท่ี 
4 การจัดการทางด'านสิ่งแวดล'อม เทคโนโลยีและกฎหมาย ตามความคิดเห็นของผู'เชี่ยวชาญท่ีเข'าร)วม
ประชุมมีความเห็นด'วยทุกข'อ มีความเห็นว)ามีความเป4นไปได'และมีความเหมาะสม 
  จากการจัดประชุมเพ่ือหาข'อสรุปเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ผู'เข'าร)วมประชุมท้ัง 
12 คน ลงความเห็นว)า ยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวทางบก
ด'วยรถยนต�และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร�มีความเหมาะสม
ท่ีจะนําไปใช'ในการกําหนดข'อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง
ท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก  

2. ข'อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู'เข'าร)วมประชุม  
  นอกจากนี้ในท่ีประชุมยังมีข'อเสนอ จากการประชุมสัมมนาผู'เข'าร)วมประชุมมีความเห็นว)า
ยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข'าสู)
ประชาคมอาเซียน หากจะมีการนํายุทธศาสตร� เป]าประสงค� กลยุทธ�และแนวทางดําเนินการไปสู)การ
ใช'ปฏิบัติจริงในแผนปฏิบัติการการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทางท'องถนน 
จําเป4นอย)างยิ่งที่ผู' กําหนดยุทธศาสตร�จะต'องนําไปปฏิบัติให'ได'ตามยุทธศาสตร� ดังคํากล)าวของ
ผู'ทรงคุณวุฒิจากที่ประชุมสัมมนากล)าวว)า “…การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง
ท)องเท่ียว กระทรวงการท)องเท่ียวควรเป4นหน)วยงานหลักท่ีสําคัญในการดําเนินแนวทาง ขับเคลื่อน
เป]าหมาย ให'บรรลุวัตถุประสงค�ตามภารกิจเพราะเนื่องจากว)าเป4นขอบข)ายของการเดินทางและการ
ท)องเท่ียว ท่ีควบคู)กัน ไม)ใช'เพียงแต)สถานท่ีท)องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทาง ส)วนหน)วยงานอ่ืน        
ท่ีเกี่ยวข'องควรเป4นหน)วยงานที่ให'การสนับสนุนและขับเคลื่อนไปด'วยกัน” ในเรื่องของมาตรการ        
การบังคับใช'กฎหมายก็เป4นสิ่งท่ีสําคัญท่ีควรมีมาตรการท่ีเคร)งครัดในและจริงจัง และผู'เข'าร)วมประชุมสัมมนา
ได'อภิปรายเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ จากการวิเคราะห�สาเหตุหลัก ๆ คือ คน ท่ีเป4นปZจจัยหลักท่ี
ก)อให'เกิดอุบัติเหตุ ท้ังนักท)องเท่ียวท่ีเดินทางท)องเที่ยวโดยรถยนต�ส)วนตัวและเลือกใช'รถบริการ
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สาธารณะ รถทัวร� คนขับเป4นสิ่งสําคัญในการจะทําให'เกิดหรือไม)เกิดอุบัติเหตุ นอกเหนือจากนั้นจะ
เป4นปZจจัยร)วม การสร'างสวัสดิศึกษาเป4นสิ่งท่ีผู'เข'าประชุมแนะนํา เพ่ือร)วมกันสร'างคุณลักษณะท่ีดีต)อ
การขับข่ี เดินทางท)องเท่ียวทางถนน ดังนั้นจึงควรนําข'อมูลอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับนักท)องเท่ียวท่ีมีอยู)มา
ใช'ประโยชน�ด'วยการนํามาประชุมร)วมกับหน)วยงานต)าง ๆ  ท่ีเก่ียวข'องเพ่ือร)วมกันวิเคราะห�สาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ พร'อมทั้งผลักดันให'เกิดการแก'ไขปZญหา และออกมาตรการให'สอดคล'องและ
เหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยของนักท)องเท่ียวในพ้ืนท่ีและเส'นทางเดินทางท)องเท่ียวบนท'องถนน
พร'อมท้ังผลักดันแนวทางในการดําเนินการขับเคลื่อนต'องให'สอดคล'องครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี รวมไปถึง
กฎระเบียบ ข'อกฎหมาย ข'อบังคับต)าง ๆ ดังคํากล)าวของรองผู'อํานวยการการท)องเท่ียวแห)งประเทศ
ไทย จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีกล)าวว)า “….เรื่องกฎหมายนี้สําคัญควรเพ่ิมมาตรการการบังคับใช'กฎหมาย
อย)างเคร)งครัด และลงโทษผู'ฝ{าฝ�นอย)างจริงจัง และต'องออกกฎหมายให'รัดกุม ไม)ให'ผู'กระทําผิด
สามารถหาช)องโหว)ของกฎหมายมาแก'ต)างในการลดโทษหรือยกเว'นโทษ เช)น การด่ืมสุราหรือเสพสิ่ง
มึนเมาแล'วขับรถ เม่ือเกิดอุบัติเหตุก็หนีไปก)อน เม่ือไม)สามารถตรวจพบสุราหรือสารเสพติดได'จึงเข'า
มอบตัว เพ่ือหลีกหนีข'อกล)าวหาด'านการเสพสิ่งมึนเมา โดยอ'างว)าตกใจทําอะไรไม)ถูกแต)ขับรถหนีได'“ 
นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลจากการนําแผนยุทธศาสตร� นโยบายไปใช' ประเมินความสอดคล'องและ
การแก'ไขปZญหาเพ่ิมเติม และร)วมกันพัฒนาผลักดันให'เกิดผลเป4นรูปธรรมอย)างชัดเจน การพัฒนา
โครงสร'างพื้นฐานให'ครอบคลุมด'านความสะดวกและปลอดภัย ครอบคลุมการเดินทางท้ังเส'นทาง
คมนาคมทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และระบบราง รวมท้ังกําหนดการพัมนาเส'เนทางคมนาคมให'
รองรับการพัฒนาในอนาคต เช)น กําหนดเขตทางให'กว'าง เพ่ือจัดทําเส'นทางคมนาคม ควบคู)ระบบราง 
รวมท้ังเส'นทางระบายน้ําและวางแนวท)อฝZ�งดิน เพ่ือเดินระบบสายส)งไฟฟ]า ระบบเคเบิล ระบบประปา 
ตามแนวเส'นทาง ซ่ึงเป4นแนวทางท่ีสําคัญให'หน)วยงานท่ีเก่ียวข'องทุกภาคส)วน ท้ังส)วนกลาง ส)วนภูมิภาค
และส)วนท'องถ่ิน นําไปเป4นแนวทางในการกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต)าง ๆ ตามภารกิจ
หน'าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนและป]องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนอย)างชัดเจนต)อไป และควรจะ
ทําต'นแบบการจัดการความปลอดภัยให'ครบทุกทาง ท้ังทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ  

ยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวทางบกด'วยรถยนต�
และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตกการท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน 
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แผนภูมิท่ี 6  ยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยด'านการเดินทางท)องเท่ียวทางบกด'วยรถยนต�และ

รถสาธารณะ ในภูมิภาคตะวันตกการท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน 

การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทาง
ท)องเที่ยวทางบกด�วยรถยนต�และรถสาธารณะ              

ในภูมิภาคตะวันตก: ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การ
ท)องเที่ยวสู)ประชาคมอาเซียน 

วิสัยทัศน�  เป4นต'นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท)องเท่ียวของนักท)องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต)างประเทศในการเข'าสู)ประชาคมอาเซียน 
พันธกิจมุ)งม่ันและส)งเสริมการจัดการความปลอดภัย ในด'านคน ด'านถนนและโครงสร'าง ด'านยานพาหนะ ด'านส่ิงแวดล'อม
เทคโนโลยีและกฎหมายท่ีมีมาตรฐานเพื่อสร'างความเช่ือม่ันและความม่ันใจสําหรับนักท)องเท่ียวในการเดินทางท)องเท่ียวทาง
ถนนอย)างปลอดภัยของภาคตะวันตก 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 
มาตรการการจัดการ

ความปลอดภัย ในการ
เดินทางท)องเที่ยวด�านคน 

 

 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การจัดการความ
ปลอดภยัในการ

เดินทางท)องเที่ยวด�าน
ยานพาหนะ 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
มาตรการการจัดการ

ความปลอดภัยด�านถนน
และโครงสร�าง 

กลยุทธ�ท่ี 1  
การจัดการส)งเสริมศักยภาพ
ในหน)วยงานภาครัฐ 
กลยุทธ�ท่ี 2 
การจัดการส) งเสริมความ
พ ร' อ ม แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น
หน)วยงานภาคเอกชน 
กลยุทธ�ท่ี 3  
การจัดการส)งเสริมความรู'
และคว าม เ ข' า ใ จ สํ าหรั บ
นักท)องเที่ยว 
 
 

กลยุทธ�ท่ี 1  
ส ร' า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม
ปลอดภัยในการเดินทาง
ท) อ ง เ ที่ ย ว สํ า ห รั บ
นักท)องเที่ยว 
กลยุทธ�ท่ี 2  
การพัฒนาให'เป4นถนนที่มี
ค ว า ม ปลอ ด ภั ยต) อ ก า ร
เดินทางต)อนักท)องเที่ยว 

กลยุทธ�ท่ี 1  
การสร'างความเช่ือมั่นใน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด' า น
ยานพาหนะผู'ให'บริการ
สาธารณะ 
กลยุทธ�ท่ี 2  
ก า ร ต ร ว จ สอ บ คว า ม
ปลอดภัยของยานพาหนะ
ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง
นักท)องเที่ยว 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 
การจัดการทางด�าน

สิ่งแวดล�อม 
เทคโนโลยีและ

กฎหมาย 

กลยุทธ�ท่ี 1  
ปรับปรุ งแก' ไขและสร'า ง
ความเข'าใจในสิ่งแวดล'อมที่
ปลอดภัยต)อการเ ดินทาง
ท)องเที่ยวบนท'องถนน 
กลยุทธ�ท่ี 2  
การ ใช' ร ะบบ เทคโนโล ยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
กลยุทธ�ท่ี 3  
ก า ร ใ ห' ค ว า ม รู' ท า ง ด' า น
กฎหมาย และการบังคับใช' 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเที่ยวทางบกด�วย
รถยนต#และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตก ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร#การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน
มีวัตถุประสงค#เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ#ด�านความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อร�างยุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการ
เดินทางท�องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 3) เพ่ือรับรองยุทธศาสตร#การจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 4) เพ่ือศึกษา
ข�อเสนอเชิงนโยบายในจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกข�อเสนอ
เชิงยุทธศาสตร#การท�องเที่ยวสู�ประชาคมอาเซียน เป4นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) 
ร�วมกับใช�วิธีการเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
โดยใช�การเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ#เชิงลึก ร�วมกับการวิเคราะห#เอกสาร  ประกอบด�วย
ข้ันตอนในการวิจัย  
 ข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ#ด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท�องเท่ียวในภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน โดยใช�การวิเคราะห#เอกสาร (Documentary Analysis) ท่ีเก่ียวข�อง
กับการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางการท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
จากสื่อสิ่งพิมพ#วิชาการ เอกสารของหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข�อง และข�อมูลอิเล็กทรอนิกส#
จากเว็บไซต# การสัมภาษณ#เชิงลึก (In-depth Interview) ผู�ให�ข�อมูลท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง  
 ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือร�างยุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน วิธีดําเนินการในการวิจัยในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�
จากข้ันตอนท่ี 1 นํามาร�างเป4นยุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียว
ในภาคตะวันตก เข�าสู�ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบไปด�วย วิสัยทัศน# พันธกิจ ยุทธศาสตร# 
เปXาประสงค# กลยุทธ#และแนวทางในการดําเนินการ หลังจากนั้นผู�วิจัยนําร�างยุทธศาสตร#ไปปรึกษา
อาจารย#ท่ีปรึกษาและนําไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยการนําแบบสอบถาม
ร�างยุทธศาสตร#ไปปรึกษาผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท�าน ท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหา ภาษาและการวัดประเมินผล
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใช� แล�วนํามาหาค�า IOC ของแบบสอบถาม 
(Index of Item Objective Congruence :IOC) 
 ข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือรับรองยุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน วิธีดําเนินการในการวิจัยในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยใช�
วิธีการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยเก็บข�อมูลจากผู�เชี่ยวชาญ
จํานวน 19 คน ตามข้ันตอนของเทคนิค  การวิจัยแบบ EDFR ท่ีกําหนดในแผนดําเนินการวิจัย ผู�วิจัย
ได�กําหนดกลุ�มผู�เชี่ยวชาญโดยวิธีการเลือกผู�เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 
19 คน โดยมีเกณฑ#ในการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ# ดังนี้ ผู�เชี่ยวชาญ ผู�มีความรู� ความชํานาญ
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และประสบการณ#ในเรื่องเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 ข้ันตอนท่ี 4 เพ่ือศึกษาข�อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภาคตะวันตก สู�การท�องเที่ยวประชาคมอาเซียน ผู�วิจัยดําเนินการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสําคัญโดยการจัดประชุมเพ่ือหาข�อสรุปเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ประกอบด�วย 
กลุ�มผู�กําหนดยุทธศาสตร# กลุ�มมีบทบาทสนับสนุน กลุ�มผู�รับประโยชน#ยุทธศาสตร#กลุ�มนักวิชาการ เพ่ือ
ร�วมกันคิด วิพากย# วิจารณ# และให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผลการวิจัยท่ีดําเนินการแล�วในข้ันตอน      
ท่ีผ�านมา มีกลุ�มเปXาหมายท่ีเก่ียวข�องจํานวน 12 คน ได�แก� 1) ภาครัฐ 2) นักวิชาการผู�ทรงคุณวุฒิด�าน
การท�องเท่ียวและความปลอดภัย 3) ภาคเอกชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 4) นักท�องเท่ียว  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพการณ#ด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�
ประชาคมอาเซียน พบว�า จากสถิติจํานวนอุบัติเหตุที่ผ�านมาเห็นได�ว�าความปลอดภัยในการเดิน
ทางการท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกท่ีผ�านมามีจํานวนผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการเดินทางท�องเท่ียว
เป4นจํานวนมาก อุบัติเหตุนั้นเกิดข้ึนหลายครั้งและมีระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุท่ีส�งผลต�อ
การสูญเสีย ทั้งร�างกาย ทรัพย#สินและจิตใจ โดยสาเหตุส�วนใหญ�เกิดจากบุคคล ยานพาหนะ และ
สิ่งแวดล�อม ความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุในปhจจุบันยังคงเป4นปhญหาท่ีเกิดข้ึนโดยจากสถิติจํานวน
การเสียชีวิตจากเหตุการณ#อันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยต้ังใจหรือไม�ได�ต้ังใจ อาจเกิดจากความประมาทของ
ตัวบุคคลหรือสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก ทําให�เกิดความเสียหายแก�ทรัพย#สิน บุคคล ได�รับ
อันตรายท้ังร�างกายและจิตใจ เกิดความบาดเจ็บ พิการหรือรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต อุบัติเหตุจึงเป4นสิ่งท่ี
สําคัญท่ีควรมีการปXองกันและระมัดระวังเพ่ือไม�ให�เกิดความสูญเสียท้ังร�างกายและทรัพย#สิน และต�อง
มีเรื่องของกําหนดการและการวางแผน เนื่องจากอุบัติเหตุคือเหตุการณ#หรือผลของเหตุการณ#ท่ีเกิดข้ึน
โดยไม�ได�มีการวางแผนรองรับมาก�อน หรือวางแผนไม�ครอบคลุม ซ่ึงจะส�งผลต�อระบบและกําหนดการ
โดยรวมเม่ืออุบัติเหตุเกิดข้ึน สาเหตุและสภาพปhญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางท�องเท่ียวบนท�องถนน 
ซ่ึงส�งผลกระทบต�อความปลอดภัยและความม่ันใจในการเดินทางท�องเท่ียวของภูมิภาคตะวันตก 
สามารถวิเคราะห#ได� 3 สาเหตุหลักๆ ได�แก� สาเหตุจากบุคคล สาเหตุจากถนนและโครงสร�าง สาเหตุ
จากยานพาหนะ และองค#ประกอบท่ีเป4นปhจจัยร�วม ได�แก� สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและกฎหมาย  

  ในส�วนของความต�องการข้ันพ้ืนฐานทางด�านความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว 
ทิศทางและแนวทางในการดําเนินการแก�ไข ปรับปรุง พัฒนา จากสถิติ พบว�า จํานวนอัตราการเสียชีวิต    
ท่ีเกิดจากอุบัติเหตุมีลดน�อยลง แต�จํานวนการเกิดอุบัติมีเพ่ิมมากข้ึน แสดงให�เห็นว�าการจัดการยังต�องมี
แนวทางในการแก�ไขปรับปรุง อุบัติเหตุจึงเป4นสิ่งสําคัญท่ีควรตระหนักถึงอยู�ตลอดเวลา ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติมีการกําหนดและวางแผนเพ่ือปXองกัน และหาแนวทางเพ่ือไม�ให�เกิด
อุบัติเหตุท่ีจะส�งผลกระทบต�อชีวิตของนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางท�องเท่ียวในประเทศไทย และเป4นการ
ปXองกันการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน และทําให�นักท�องเท่ียวมีความม่ันใจต�อการเดินทางในประเทศไทยมี
หน�วยงานท่ีมองเห็นถึงความสําคัญและมีมาตรการท่ีปXองกัน นโยบายท่ีชัดเจน เพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน
ในการเดินทางท�องเท่ียว 
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  การจัดการท่ีสอดคล�องและเหมาสม ในความปลอดภัยของการเดินทางท�องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตก คือ การบรูณาการทุกภาคส�วน การร�วมมือกันในทุกๆ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง การศึกษา
การปXองกันอุบัติเหตุคือสิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่ง ในการศึกษาหาความรู�และการถ�ายทอดหรือให�ความรู�
แก�ทุกคนในเรื่องความปลอดภัยในการจราจรให�แก�นักท�องเท่ียวและผู�ประกอบการท่ีเก่ียวข�องกับการ
เดินทางท�องเท่ียว การอบรมมารยาทในการขับข่ียานพาหนะของผู�ให�บริการไม�ว�าจะเป4น รถโดยสาร
สาธารณะ รถบริการท�องเท่ียว รถทัวร# เป4นต�น รวมไปถึงนักท�องเท่ียวในฐานะท่ีเป4นผู�โดยสาร ผู�ใช�รถ
ใช�ถนนให�รู�จักระมัดระวังในการเดินทาง ไม�ว�าจะเป4นเรื่องของรถยนต# สภาพยานพาหนะ ถนนหนทาง
สภาพดินฟXาอากาศ ท้ังนี้ผู�ขับข่ีรถจะต�องเรียนรู� เรื่องเก่ียวกับตัวรถ สภาพการใช�งาน เรียนรู�วิธีการขับข่ี 
เส�นทางการเดินทาง เรียนรู�มารยาทและกฎการจราจรด�วย สิ่งเหล�านี้ไม�ใช�หน�าท่ีหรือความรับผิดชอบ
ของหน�วยงานใดหน�วยงานหนึ่งแต�เป4นหน�าท่ีของทุกๆ หน�วยงานท่ีมีความเก่ียวข�องในการร�วมมือกัน
ในการแก�ไขปhญหาท่ีเกิดข้ึน และจัดการหาวิธีการแนวทางในการปXองกันไม�ให�เกิดปhญหาเหล�านั้นข้ึนมาอีก 
เป4นการสร�างความม่ันใจต�อการเดินทางของนักท�องเท่ียวต�อการเดินทางท�องเท่ียวอย�างปลอดภัยและ
อยู�ในมาตรฐานระดับสากล 

  ข�อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร#ทางด�านความปลอดภัยในการเดิน
ทางการท�องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน จากสาเหตุและปhญหา
สามารถสรุปประเด็นท่ีสําคัญต�อแนวทางในการจัดทําร�างยุทธศาสตร#ทางด�านความปลอดภัยในการ
เดินทาง การสร�างมาตรการการจัดการความปลอดภัยให�แก�นักท�องเท่ียว คนคือสิ่งท่ีสําคัญไม�ว�าจะ
เป4นต�นเหตุหลักๆในการเกิดปhญหาอุบัติเหตุ หรือในการขับเคลื่อนจัดการปhญหาต�างๆ หน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องหลักๆ ได�แก� หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน และนักท�องเท่ียว นอกจากนี้ ถนนและ
โครงสร�างในปhจจุบันได�มีการพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ ตามลําดับ ในเรื่องของไฟจราจร และการแก�ไขปhญหา
เม่ือเกิดเหตุขัดข�อง รวมไปถึงไฟและแสงสว�างในตอนกลางคืน ปXายบอกทาง เป4นต�น ในส�วนนี้เป4นสิ่งท่ี
ต�องมีการจัดการและปรับปรุงพัฒนา ต�อมาคือยานพาหนะถือเป4นหัวใจในการเดินทางท่ีมีความสําคัญ
เพราะเป4นสิ่งท่ีขับเคลื่อนนํานักท�องเท่ียวไปยังจุดหมายปลายทาง เรื่องของสภาพ การใช�งานจึงเป4นสิ่ง
ท่ีต�องมีการตรวจสอบให�มีความม่ันใจต�อการเดินทางและนอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของ
สิ่งแวดล�อม กฎหมาย และเทคโนโลยี รวมไปถึงหลักท่ีสําคัญคือการสร�างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของนักท�องเท่ียว  

2. การสร�างยุทธศาสตร#ทางด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท�องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคม ผู�วิจัยร�างประเด็นยุทธศาสตร# ดังนี้ วิสัยทัศน# คือ เป4นต�นแบบ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต�างประเทศในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน พันธกิจ คือ มุ�งม่ันและส�งเสริมการจัดการความปลอดภัย 
ในด�านคน ด�านถนนและโครงสร�าง ด�านยานพาหนะ ด�านสิ่งแวดล�อมเทคโนโลยีและกฎหมายท่ีมี
มาตรฐานเพ่ือสร�างความเชื่อม่ันและความม่ันใจสําหรับนักท�องเท่ียวในการเดินทางท�องเท่ียวทางถนน
อย�างปลอดภัยของภาคตะวันตก ประเด็นยุทธศาสตร#มี 4 ประเด็น ได�แก�  
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ตารางท่ี 34 สรุปข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร#การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน 
 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 มาตรการการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท&องเท่ียวด�านคน 
เปXาประสงค# 1. บุคลากรหน�วยงานภาครัฐมีเกณฑ#มาตรฐาน ในการบริหารจัดการด�านความปลอดภัย    

2. บุคลากรหน�วยงานภาคเอกชนมีความพร�อม และทักษะในการปฏิบัติงานอย�างมืออาชีพสร�าง
ความเช่ือมั่นในการเดินทางของนักท�องเท่ียว 
3. นักท�องเท่ียวมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว 

กลยุทธ# 1. การจัดการส�งเสริมเกณฑ#มาตรฐานในหน�วยงานภาครัฐ 
2. การจัดการส�งเสริมความพร�อมและทักษะในหน�วยงานภาคเอกชน 
3. การจัดการส�งเสริมความรู�และความเข�าใจสําหรับนักท�องเท่ียว 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 มาตรการการจัดการความปลอดภัยด�านถนนและโครงสร�าง 

เปXาประสงค# 1. มีวัฒนธรรมความปลอดภัยความรู�ความเข�าใจการเดินทางบนท�องถนน 
2. มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวทางถนน 

กลยุทธ# 1. สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวสําหรับนักท�องเท่ียว 
2. การพัฒนาให�เป4นถนนท่ีมีความปลอดภัยต�อการเดินทางต�อนักท�องเท่ียว 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท&องเท่ียวด�านยานพาหนะ 
เปXาประสงค# 1. กําหนดมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว 

2. การเตรยีมความพร�อมของยานพาหนะให�มีความปลอดภัย 
กลยุทธ# 1. การสร�างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยด�านยานพาหนะผู�ให�บริการสาธารณะ 

2. การตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะในการเดินทางของนักท�องเท่ียว 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการทางด�านสิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและกฎหมาย 

เปXาประสงค# 1. การจัดการสิ่งแวดล�อม ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว 
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือก�อให�เกิดการนําไปใช�ในกระบวนการจัดการความปลอดภัยในการ
เดินทางท�องเท่ียว 
3. การบังคับใช�กฎหมายอย�างเป4นรูปธรรม ท่ีเคร�งครดัและเข�มงวด 

กลยุทธ# 
 

1. สร�างความเข�าใจในสิ่งแวดล�อมท่ีปลอดภัยต�อการเดินทางท�องเท่ียวบนท�องถนน 
2. การใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
3. การให�ความรู�ทางด�านกฎหมาย และการบังคับใช� 

 
3. ผลการทําแบบสอบถาม (EDFR) รอบท่ี 2 และ 3 ผู�วิจัยนําความคิดเห็นจากการสัมภาษณ#

ในรอบท่ี 1 ของแต�ละผู�ให�ข�อมูลหลักนําไปพัฒนาเป4นยุทธศาสตร# โดยการสร�างเป4นแบบสอบถาม
ปลายเปmด ร�างยุทธศาสตร#เพ่ือนําไปให�ให�ผู�เชี่ยวชาญอีกกลุ�มหนึ่งจํานวน 19 คน ได�พิจารณาผลการ
วิเคราะห#ข�อมูลด�วยวิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) รอบท่ี 2 และ 3 
แสดงผลการวิเคราะห#ข�อมูลของแบบสอบถามปลายเปmด EDFR รอบท่ี 2 และ 3 พบว�า ค�ามัธยฐาน
(Median) และค�าพิสัยระหว�างคลอไทล# (Interquartile Range) คําตอบของผู�เชี่ยวชาญเก่ียวกับ 
วิสัยทัศน# พันธกิจ ของยุทธศาสตร#ที่ประกอบไปด�วยประเด็นยุทธศาสตร#มี 4 ประเด็น ได�แก� 
ยุทธศาสตร#ท่ี 1 มาตรการการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวด�านคนยุทธศาสตร#ท่ี 2 
มาตรการการจัดการความปลอดภัยด�านถนนและโครงสร�าง ยุทธศาสตร#ท่ี 3 การจัดการความปลอดภัยใน
การเดินทางท�องเท่ียวด�านยานพาหนะ และยุทธศาสตร#ท่ี 4 การจัดการทางด�านสิ่งแวดล�อม เทคโนโลยี
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และกฎหมาย ในแต�ล�ะยุทธศาสตร#ซึ่งประกอบไปด�วย เปXาประสงค# กลยุทธ# และแนวทางดําเนินการ มี
โอกาสเป4นไปได� โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) ที่ได�เกินกว�า 3.5 และค�าพิสัยระหว�างคลอไทล# 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมีระดับความเหมาะสม 

4. ผลการประชุม Policy Meeting เพ่ือสรุปการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร#การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน ของผู�เข�าร�วม
ประชุมนโยบายท้ัง 12 คน จากการอภิปรายซักถามและแสดงความเห็นในการประชุมเพ่ือหาข�อสรุป
เชิงนโยบายในประเด็นต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ผู�เข�าร�วมประชุมลงความเห็นว�ายุทธศาสตร#ท้ัง 4 
ยุทธศาสตร#มีความเหมาะสมท่ีจะเป4นข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร# การจัดการความปลอดภัยด�านการ
เดินทางท�องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตก ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร#การท�องเที่ยวสู�ประชาคมอาเซียน 
นอกจากนี้ผู�เข�าร�วมประชุมได�เสนอแนะสิ่งท่ีสําคัญคือการนํานโยบายไปใช�ให�เกิดการปฏิบัติจริง 
รวมท้ังควรมีการติดตามประเมินผลตามสถานการณ#เพ่ือให�ทราบถึงผลสรุปท่ีแสดงออกมาและผลักดัน
ให�เกิดผลเป4นรูปธรรมอย�างชัดเจน ซึ่งเป4นแนวทางที่สําคัญให�หน�วยงานที่เก่ียวข�องทุกภาคส�วน             
ท้ังส�วนกลาง ส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถ่ิน นําไปเป4นแนวทางในการกําหนดแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมต�างๆ ตามภารกิจหน�าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนและปXองกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน
อย�างชัดเจนต�อไป ดังนั้นในการจัดทํายุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเท่ียว
ทางบกด�วยรถยนต#และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือเป4นข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร#การท�องเท่ียว
สู�ประชาคมอาเซียน จึงมีความสอดคล�องตามวัตถุประสงค# 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้หลังจากได�ผลการวิจัยตามบทท่ี 4 แล�วนั้นผู�วิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยท่ีได�กําหนดไว�ดังต�อไปนี้ 

1. สภาพการณ�ด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท&องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู&
ประชาคมอาเซียน 

  จากผลการวิจัยพบว�า สภาพการณ#ด�านความปลอดภัยในการเดินทางการท�องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน พบว�า การท�องเท่ียวเป4นส�วนหนึ่งในการสร�างรายได�ให�แก�
ประเทศไทย ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของสมัคร ถะเกิงสุข (2546) ได�ศึกษาเก่ียวกับสภาพปhญหาและ
แนวทางการจัดการการท�องเท่ียว ศึกษากรณีเกาะเสม็ด ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว�า 
การท�องเท่ียวเป4นส�วนหนึ่งท่ีสําคัญในการสร�างรายได� การสร�างมาตรฐานและสร�างความร�วมมือกับ 
ทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจึงเป4นสิ่งสําคัญ ประเทศไทยมีทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย 
มีความอุดมสมบรูณ#ในภูมิภาคตะวันตกเป4นภูมิภาคท่ีมีสถานท่ีท�องเท่ียวมากมายท่ีนักท�องเท่ียวเดินทาง 
เข�ามาท�องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปr (กรมการท�องเที่ยว, 2559) เนื่องจากการท�องเที่ยวเป4น
กระบวนการที่มีความสัมพันธ#ต�อกันมีกิจกรรมร�วมกันมีความสัมพันธ#ร�วมกัน ได�รับรู � ได�รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือสร�างความผ�อนคลาย เป4นการพักผ�อนท่ีนอกเหนือจากการ
ทํางาน ไม�เพียงแต�ในการเดินทางท�องเท่ียว มีการเดินทางออกจากท่ีพัก มีการบริการเกิดข้ึนเพ่ือสร�าง
ความประทับใจให�แก�นักท�องเท่ียว รวมไปถึงการสร�างความพึงพอใจ โดยมีวิธีการความประสงค#ในการ
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เดินทางท่ีแตกต�างกันไปหลากหลายรูปแบบ (ศรัญยา วรากุลวิทย#, 2558) ในการเดินทางทุกครั้ง
จะต�องมีการใช�ยานพาหนะในการเคลื่อนย�ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง การเดินทางทางถนนจึงเป4น
สิ่งสําคัญต�อชีวิตนักท�องเท่ียว ในการเดินทางทุกครั้งหากเกิดความประมาทสิ่งที่ตามมาคืออุบัติเหตุ 
Anton (1989) ได�กล�าวถึงอุบัติเหตุเป4นสิ่งท่ีสามารถเกิดข้ึนได�ท่ัวๆไป หากไม�ได�มีการปXองกันจะเกิด
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุนั้นมีมากเกินกว�าท่ีทุกคนคาดคิด เป4นเหตุการณ#ท่ีเกิดข้ึนได�โดย
ไม�คาดฝhนแล�วมีผลกระทบกระเทือนต�อการทํางาน ชีวิต และทรัพย#สิน อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนเป4นสาเหตุให�
ผู�ประสบอุบัติเหตุรอดชีวิตบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตได� ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยของขจรศักด์ิ 
จันทร#พาณิชย# (2558) ได�ทําการวิจัยเรื่องการประเมินความตระหนักในความปลอดภัยในการเดินทาง 
พบว�า ในการเดินทางท�องเที่ยวสิ่งสําคัญไม�ใช�เพียงจุดหมายปลายทางที่นักท�องเที่ยวเดินทางไป
ท�องเท่ียว แต�ระหว�างการเดินทางการตระหนักถึงความปลอดภัยเป4นสิ่งท่ีควรพ่ึงกระทํา ไม�ว�าจะเป4น
การคาดเข็มขัดนิรภัย การไม�ขับรถเร็ว การเตรียมตัวเตรียมความพร�อมและศึกษาเส�นทาง เป4นต�น จึง
แสดงให�เห็นว�าความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวยังเป4นสิ่งท่ีต�องมีการจัดการทางด�านความ
ปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวให�แก�นักท�องเท่ียว เนื่องจากมีนักท�องเท่ียวท่ีประสบกับปhญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป4นจํานวนท่ีมากข้ึนหรือทรงตัวในปrท่ีผ�านๆ มา (สํานักงานตํารวจแห�งชาติ, 
2559) จากสาเหตุหลักท่ีเป4นปhจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ จากการวิจัยพบว�า คน ถนนและโครงสร�าง 
ยานพาหนะ เป4นสาเหตุหลักที่ก�อให�เกิดอุบัติเหตุบนท�องถนนสอดคล�องกับงานวิจัยของ วสุเชษฐ# 
โสภณเสถียร (2554) ท่ีสรุปได�ว�า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้น สาเหตุหลักท่ีสําคัญคือ สภาพรถ 
และอุปกรณ#ในตัวรถยนต# ผู�ขับข่ีท่ีไม�มีความพร�อมอันเป4นสาเหตุของพฤติกรรมท่ีไม�ดี ลักษณะของผู�
เสี่ยงอุบัติเหตุมาก ได�แก� ผู�ท่ีบกพร�องทางจิตใจ เป4นโรคจิต โรคประสาท ผู�ท่ีไม�ฉลาด ขาดสมาธิ ไม�
รู�จักสังเกต ผู�ท่ีขาดระเบียบวินัย เป4นต�น (Shaw and Sichel, 1971) การไม�ชํานาญในเส�นทางการเดินทาง 
การเร�งรีบเพื่อทําเวลาเป4นสาเหตุทําให�มีการขับรถเป4นระยะเวลานาน รวมท้ังการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล# (อภิชาต บุญยกิจโณทัย, 2554) นอกจากนี้ปhจจยัในเรื่องของถนนและสภาพแวดล�อมอ่ืนๆ 
ท่ีเป4นสาเหตุผนวกกับพฤติกรรมของผู�โดยสารท่ีไม�คํานึงถึงความปลอดภัย การบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส�วนใหญ�จึงมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ  

2. ยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท&องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเข�าสู&ประชาคมอาเซียน  

  จากผลการวิจัยพบว�า ยุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ควรเป4นต�นแบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนในการเดินทางท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวชาวไทยและชาวต�างประเทศในการเข�าสู�ประชาคม
อาเซียน ท่ีมาจากการวิเคราะห#สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ประกอบไปด�วยจุดแข็ง (Strength) 
จุดอ�อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) (Wheelen and Hunger, 
2006) สอดคล�องกับงานวิจัยของ B.P. Hughesa (2016) ศึกษาเก่ียวกับกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุม
สําหรับกลยุทธ#การความปลอดภัยทางถนน ได�กล�าวไว�ว�ากลยุทธ#การความปลอดภัยทางถนนควรมีการ
วิเคราะห#จุดแข็งท่ีมีศักยภาพและจุดอ�อนของกลยุทธ#การความปลอดภัยทางถนนโดยท่ัวไป เพ่ือท่ีจะ
ได�พัฒนากลยุทธ#ความปลอดภัยทางถนนได�อย�างสมบรูณ#แบบ และการจับคู�จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส 
และอุปสรรค (TOWS Matrix) (Wheelen and Hunger, 2006) นําไปสู�การร�างยุทธศาสตร# ควรมี
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การวางแนวทางแก�ปhญหาในระยะยาว พร�อมท้ังจัดทําแผนงาน มาตรการปXองกันแก�ไขอย�างเป4นระบบ 
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาในฐานะท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของ
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ ต�องไม�ละเลยและมองข�ามปhญหาของความปลอดภัยทางถนนของนักท�องเท่ียว 
โดยคิดว�าเป4นเรื่องของหน�วยงานหลัก คือ กระทรวงคมนาคม และสํานักงานตํารวจแห�งชาติ  ซ่ึง
สอดคล�องกับผู�ช�วยผู�อํานวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี (2559)   ได�สะท�อนให�
เห็นถึงความสําคัญของหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข�องไว�ว�า “การจัดการทางด�านความปลอดภัย
ในการเดินทางท�องเท่ียวทางท�องถนน ต�องอาศัยความร�วมมือในหลายๆหน�วยงาน ท่ีมีความเก่ียวข�อง
ทางด�านนี้โดยตรง เพ่ือลดปhญหาอุบัติเหตุ จากข�อมูลข�างต�นผู�ให�ข�อมูลต�างเห็นถึงความสําคัญของ
หน�วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคประชาชน นักท�องเที่ยวผู�ที่เดินทางไปยังภูมิภาค
ตะวันตก ท่ีต�องเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการ ไม�ว�าจะเป4นโครงสร�างพ้ืนฐาน เช�น ถนน ปXายจราจร” 
(อาคม ชานาง, 2559) ในฐานะผู�รับผิดชอบและสามารถกําหนดแนวทางในเร่ืองนี้ได�โดยตรง ควรจะใช�
โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของนักท�องเท่ียว โดยเฉพาะการเดินทางบน
ท�องถนนเพ่ือสร�างความม่ันใจในการเดินทางท�องเท่ียวสําหรับนักท�องเท่ียว (ศูนย#อํานวยความปลอดภัย, 
2558)  

  ยุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ท่ีได�ทําการพัฒนาข้ึนประกอบไปด�วย วิสัยทัศน# พันธกิจ ยุทธศาสตร# 
เปXาประสงค# กลยุทธ# และแนวทางการดําเนินงาน มีผลการประชุมเชิงนโยบายเพ่ือยืนยันยุทธศาสตร# 
ได�มีการเสนอข�อสรุปถึงการกําหนดยุทธศาสตร#ทั้ง 4 ยุทธศาสตร# มีความเห็นอย�างฉันทามติ 
(Consensus) ยอมรับในประเด็นต�าง ๆ ในภาพรวมยุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยทางถนนใน
การเดินทางท�องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน มีความเป4นไปได�และเหมาะสม 
เนื่องจากการศึกษายุทธศาสตร#ท่ีเหมาะสมต�อการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทาง
ท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน นั้นได�แก� การศึกษาสภาพการณ#และความต�องการ
ในพัฒนา ทิศทางแนวทางในการดําเนินการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน การวิเคราะห#ปhจจัยภายในและปhจจัยภายนอกจากภาพรวม
และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง จากข�อมูลท่ีเก็บรวบรวบจากการวิเคราะห#เอกสาร การสัมภาษณ#เชิงลึกจาก
ผู�ให�ข�อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับ การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียนได�ข�อมูลท่ีครอบคลุมและเท่ียงตรง  

  การร�างยุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ได�ยุทธศาสตร#ท่ีสอดคล�องกับสภาพปhญหาและการดําเนินการจัดการ 
โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน#เป4นการกําหนดเปXาหมายในระยะยาวต�อการมุ�งม่ันไปสู�จุดหมายปลายทาง
เกี่ยวกับบทบาทและส�วนร�วมในการผลักดันให�บรรลุเปXาหมาย (วิมล นาวารัตน#, 2553) การสร�าง
ต�นแบบทางด�านความปลอดภัยในภูมิภาคตะวันตก คือ ความมุ�งม่ันท่ีจะดําเนินการเป4นความต�องการ
ในอนาคตเพ่ือจะสร�างมาตรฐานทางด�านการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียว 
เพ่ือเป4นการดําเนินการให�บรรลุวัตถุประสงค# แก�ไขปhญหาที่เกิดข้ึน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจาก
การจัดการอย�างเป4นระบบและมีแนวทางในการดําเนินการ ปXองกันและปรับปรุง เพ่ือก�อให�เกิดการ
ดําเนินงานให�มีมาตรฐานในระดับสากลและเป4นท่ียอมรับของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ 
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โดยมีพันธกิจท่ีมีขอบเขตในการดําเนินงานต�อความมุ�งม่ันและส�งเสริมการจัดการความปลอดภัยเพ่ือ
สร�างความเชื่อม่ันและม่ันใจสําหรับนักท�องเท่ียวในการเดินทางท�องเทียวทางถนนอย�างปลอดภัย 
สามารถกําหนดทิศทางยุทธศาสตร#ได�นี้  

 2.1 มาตรการการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท&องเท่ียวด�านคน  
  จากผลการวิจัยพบว�า การเกิดอุบัติเหตุมาจากสาเหตุมาจากการกระทําหรือสภาพการณ#

ท่ีไม�ปลอดภัย (Herbert W. Heinrich, 1931) คนคือสาเหตุหลัก เม่ือเกิดอุบัติเหตุไม�ใช�เพียงแค�
คนขับรถเท�านั้นท่ีเกิดผลกระทบ ท้ังนี้ยังเกิดผลกระทบต�อผู�อ่ืนเช�น ผู�ร�วมทางบนท�องถนน เปรียบเสมือน
กับตัวโดมิโนที่เรียงกันอยู� 5 ตัวใกล�กัน เมื่อตัวที่หนึ่งล�มตัวโดมิโนท่ีอยู�ถัดไปก็จะล�มตามไปด�วย  
โดยสาเหตุเกิดจากการกระทําหรือสภาพการณ#ท่ีไม�ปลอดภัยท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุ (วิวรรธน#กร สวัสดี, 
2547)  การท�องเท่ียวมีบทบาทสําคัญต�อการพัฒนาประเทศเป4นอย�างมากโดยเฉพาะกับประเทศท่ีไม�มี
อุตสาหกรรมหนักเป4นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (สุพัตรา วิชัยประเสริฐกุล, 2545) ในกระบวนการของ
การท�องเท่ียวผู�มีส�วนเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวจะพบว�าเป4นความสัมพันธ#ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงกันและกัน 
ได�แก� นักท�องเที่ยวเป4นหัวใจสําคัญหลัก เป4นผู�ที่เสียค�าใช�จ�ายและเวลาเพื่อสินค�าและบริการแก�
ประสบการณ#การท�องเที่ยวที่ดีมีคุณภาพ ภาคเอกชน ได�แก� ผู�ประกอบธุรกิจการท�องเท่ียวโดยมี
เปXาประสงค#ท่ีจะเสนอสินค�าและบริการท่ีมีคุณภาพให�แก�นักท�องเท่ียวโดยมุ�งสร�างกําไรจากธุรกิจ และ
ภาครัฐเป4นองค#กรของรัฐบาลท่ีมีหน�าท่ีดูแลกํากับการท�องเท่ียวให�เป4นไปตามนโยบายท่ีรัฐบาลได�วางไว� 
เนื่องจากรัฐบาลในหลายประเทศมักให�ความสําคัญกับการท�องเท่ียว เพราะการท�องเท่ียวสามารถ
สร�างรายได�ในรูปของเงินตราต�างประเทศให�แก�ประเทศ อันเกิดจากรายได�ของธุรกิจในอุตสาหกรรม
ท�องเท่ียว (ธนกฤต สังข#เฉย, 2550)  

  โดยยุทธศาสตร#มีเปXาประสงค# คือ การสร�างบุคลากรหน�วยงานภาครัฐมีเกณฑ#
มาตรฐาน ในการบริหารจัดการด�านความปลอดภัย ในหน�วยงานภาคเอกชนต�องมีความพร�อมควร
ทักษะในการปฏิบัติงานอย�างมืออาชีพสร�างความเชื่อม่ันในการเดินทางของนักท�องเท่ียว เพราะ
นักท�องเท่ียวคือบุคคลท่ีเดินทางท�องเท่ียว ทําให�เกิดการสัญจรเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ 
Tight (1988) ได�ศึกษาเรื่องปhจจัยท่ีก�อให�เกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไปมาบนท�องถนนในแถบเมือง
ใหญ�ของประเทศอังกฤษ โดยมีจุดประสงค#ที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ#ระหว�างลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุในการสัญจรไปมากับอัตราการเสี่ยงต�อการเกิดอุบัติเหตุ โดยทําการเก็บข�อมูลด�านอุบัติเหตุ
จากเขตท่ีพักอาศัยในแถบ 5 เมืองใหญ�ในประเทศอังกฤษ ตามตัวแปร เพศ อายุ ลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุ ระยะทางความไกลจากบ�าน ความรุนแรงของอุบัติเหตุ ช�วงเวลาท่ีเกิด ผลการศึกษาพบว�า
ปhจจัยด�านอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาบนท�องถนน มีความสัมพันธ#ต�อการเสี่ยงต�อการเกิดอุบัติเหตุ 
แสดงให�เห็นว�าเม่ือมีการเดินทางก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได� นอกจากนี้นักท�องเท่ียวต�องมีความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว โดยใช�หลักกลยุทธ#การจัดการส�งเสริมเกณฑ#มาตรฐาน 
ในหน�วยงานภาครัฐ  ให�การสนับสนุนการดําเนินการการฝ�กอบรมทักษะการช�วยเหลือและการปฐมพยาบาล
แก�เจ�าหน�าท่ีกู�ภัย เจ�าหน�าท่ีอาสาสมัครต�างๆ มีการปรับปรุงระบบการรับแจ�งเหตุ และการเรียกรถกู�ชีพ 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน มีการปรับปรุงการประสานงานของหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีทํางานด�านการให�ความช�วยเหลือ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในกรณีสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุขนาดใหญ� มีการจัดเตรียมยานพาหนะและ
อุปกรณ#ช�วยชีวิตเบื้องต�นที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงต�อการให�บริการช�วยเหลือฉุกเฉิน     
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มีการส�งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวบนท�องถนน ให�ความสําคัญกับเรื่องการดูแลและ
จัดระบบความปลอดภัยทางถนนของนักท�องเท่ียว มีการประเมินติดตามผล และปรับปรุงแผนงานต�าง ๆ 
ตลอดเวลา  

  กลยุทธ#การจัดการส�งเสริมความพร�อมและทักษะในหน�วยงานภาคเอกชน สร�าง
มาตรฐานด�านคนขับ มีการตรวจสุขภาพจิต มีความชํานาญและประสบการณ#ในการขับข่ี มีมาตรการ
ท่ีเข�มงวดและชัดเจนในพฤติกรรมการขับข่ีจํากัดเวลาในการขับข่ีตามมาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคล�องกับ
งานวิจัยของ Joh and Walz MC. (1994)  ศึกษาในออสเตรเลียพบว�าการสุ�มตรวจท่ีมากพออย�าง
สมํ่าเสมอแบบไม�รู�ตัวล�วงหน�า (Random breath testing, RBT) ท่ีเพ่ิมความรู�สึกของผู�ขับข่ีถึงโอกาส
ท่ีจะถูกสุ�มตรวจ ทําให�ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงร�อยละ 22 และการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาลง
ร�อยละ 36 นอกจากนี้การใช�มาตรการท่ีเด็ดขาดโดยการขอเข�าตรวจมีโอกาสสูงต�อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เนื่องจากความหวาดหวั่นกลัวการจับกุมมากข้ึน ซ่ึงเป4นเรื่องท่ีสําคัญมาก เพราะสัดส�วน
ของการละเมิดกฎหมายอาจสูงมากในหมู�ผู�ขับข่ีในภาวะมึนเมาเพราะการยับยั้งชั่งใจลดตํ่าลง และ
ก�อให�เกิดการเพิกเฉยต�อกฎหมาย หากความหวาดหวั่นกลัวการจับกุมนั้นลดลงจากข�อสรุปดังกล�าว
บางประเทศจึงอนุญาตให�เจ�าหน�าท่ีสามารถต้ังด�านตรวจวัดลมหายใจได�ตามถนนและเจ�าหน�าท่ี
สามารถดําเนินการลงโทษเช�นยึดใบขับขี่ได�ทันที เมื่อพบการกระทําที่ผิดกฎหมาย การวิจัยใน
สหรัฐอเมริกาได�ยืนยันประสิทธิผลของมาตรการดังกล�าว การเตรียมความพร�อมในการขับข่ี สุขภาพ
ของคนขับรถ ความพร�อมในการขับขี่ยานพาหนะ ไม�ดื่มสุราของมึนเมาหรือยาท่ีทําให�ง�วง ไม�เสพ
สารเสพติด มีระบบติดตามกํากับ (GPS) เพ่ือให�ม่ันใจว�าจะมีมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับรถทัศนาจร
นักท�องเที่ยวต�างประเทศ ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการประเมิน
ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะระหว�างจังหวัดของประเทศไทย (ถีรยุทธ# ลิมานนท#, 2556) 
พบว�า รายการตรวจสอบความพร�อมของรถโดยสารสาธารณะก�อนการเดินทาง ได�แก� 1) การตรวจสอบ
สภาพภายนอกของตัวรถโดยสารสาธารณะ 2) การตรวจสอบสภาพภายในของตัวรถโดยสารสาธารณะ  
3) การตรวจสอบเครื่องยนต#/ระดับน้ําหรือน้ํามันต�างๆ และ 4) การตรวจสอบอุปกรณ#ฉุกเฉินต�างๆ 
รายการประเมินความพร�อมของผู�ขับข่ีรถโดยสารสาธารณะก�อนการเดินทาง ได�แก� 1) ความพร�อม
ท่ัวไป 2) ประสบการณ#การขับข่ีท่ีผ�านมา และ 3) การเตรียมขับรถรายการประเมินพฤติกรรมระหว�าง
การขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ ได�แก� 1) การขับข่ีท่ัวไป 2) การใช�ความเร็วอย�างไม�เหมาะสมเกินกว�า
ความเร็วท่ีกฎหมายกําหนด 3) การเลี้ยว/การเปลี่ยนช�องจราจร 4) การหยุด การแซง และ 5) การขับข่ี
อย�างไม�ระวัง มีข�อกําหนดในการทําประกันอุบัติเหตุให�แก�นักท�องเท่ียวทุกคน ท้ังในกรณีท่ีเดินทาง
ท�องเท่ียวด�วยตนเอง หรือท�องเท่ียวเป4นหมู�คณะใช�บริการบริษัทนําเท่ียว เพ่ือความปลอดภัยในการ
เดินทางท�องเท่ียวหากเกิดอุบัติเหตุ และมีมาตรต�างๆ เช�น ร�านเช�ารถยนต# ควรจะสร�างมาตรฐานใน
ความปลอดภัยต�อการขับข่ี ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนท่ีท่ีระบุจุดอันตรายเพ่ือ
การท�องเท่ียวทางถนนท่ีปลอดภัย (วัฒนวงศ# รัตนวราหและคณะ, 2556) ท่ีได�กล�าวไว�ว�าข�อกําหนด
เพ่ือจัดทํามาตรฐานการเช�ารถจักรยานยนต#สําหรับนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ ควรมี
ข�อกําหนดท่ีเป4นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือสนับสนุนให�เกิดการปXองกันผลกระทบท่ีจะข้ึนจากอุบัติเหตุ 
นักท�องเท่ียวเพ่ือความปลอดภัย มีการกําหนด การสวมหมวกนิรภัย การตรวจใบขับข่ี คําแนะนําเรื่อง
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กฎหมายและการจราจร รวมไปถึงการกําหนดทําประกันอุบัติเหตุให�แก�นักท�องเท่ียว อบรมให�ความรู�
ด�านความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวแก�ผู�ขับข่ีเพ่ือความเป4นมืออาชีพในการให�บริการ  

  กลยุทธ#การจัดการส�งเสริมความรู�และความเข�าใจสําหรับนักท�องเท่ียว นักท�องเท่ียว
เป4นปhจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการท�องเท่ียว (บังอร ฉัตรรุ�งเรือง, 2551) เพราะเป4นผู�ก�อให�เกิดการท�องเท่ียว 
การจัดทําคู�มือด�านความปลอดภัยในการเดินทางบนท�องถนนสําหรับนักท�องเท่ียว เป4นภาษาต�าง ๆ 
เพ่ือให�ความรู�และความเข�าใจง�าย ��ก����	�
��แหล�งท�องเท่ียว นับเป4นองค#ประกอบท่ีมีความสําคัญ

สูงสุดของการเดินทางและการท�องเที่ยวเพราะเป4นจุดดึงดูดให�นักท�องเท่ียวเดินทางมาท�องเท่ียว 
แหล�งท�องเท่ียวต�องมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง  (Mill and Morrison, 1995) การประชาสัมพันธ#
ความรู�และเสริมสร�างการมีส�วนร�วม โดยการร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ เพ่ือให�นักท�องเท่ียวได�รับรู�
ข�าวสารและข�อมูลต�าง ๆ การส�งเสริมให�นักท�องเท่ียวเตรียมความพร�อมศึกษาเส�นทางและวางแผน 
การเดินทางให�เรียบร�อย มีความรู�ในเรื่องของกฎระเบียบข�อบังคับ ข�อปฏิบัติในการเดินทางและ
การขับข่ี การเดินทางท�องเท่ียวเป4นการพักผ�อนท่ีนอกเหนือจากการทํางาน มีการเดินทางออกจากท่ีพัก 
(Pond, 1993) ความปลอดภัยในการเดินทางจึงเป4นส�วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ ควรมีมาตรการการจัดการ
ความปลอดภัยในการเดินทางท�องเที่ยวด�านคน นอกจากนี้นักวิชาการทางด�านการอํานวยความ
ปลอดภัย (2559) ก็ได�สะท�อนให�เห็นถึงปhญหาและสิ่งท่ีควรจัดการแก�ไขไว�ว�า คน รถ ถนน หลักคือ       
สิ่งสําคัญ และสิ่งท่ีควรเสริมคือ กฎหมายเรื่องของการบังคับใช� เพราะจริงๆ เรามีกฎหมายท่ีชัดเจนอยู�
แล�ว แต�การนํากฎหมายไปใช�ยังไม�มีความชัดเจนพอ เรายังคงอยู�ในสังคมแบบอุปถัมภ# จึงทําให�ปhญหา
บางอย�างมันไม�สามารถแก�ไขได�อย�างเด็ดขาด ภาครัฐและภาคเอกชน ความร�วมมือเพ่ือท่ีจะจัดการให�
เกิดแนวทางท่ีดี นักท�องเท่ียวเองก็เช�นเดียวกัน การเดินทางอย�างเดียวโดยไม�ศึกษาหรือไม�ได�วาแผน 
เป4นสาเหตุท่ีอาจก็ให�เกิดผลต�างๆ ท่ีตามมา ไม�ได�ศึกษาเส�นทาง เช็คสภาพแวดล�อมต�างๆ การประชาสัมพันธ#
เพ่ือให�เกิดความรู� ข�อบังคับ” (สัมภาษณ#วันที่ 9 พฤษภาคม 2559) ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยของ 
ภูวไนย ไชยวรรณและ พนกฤษณ คลังบุญครอง (2558) ได�ศึกษาเก่ียวกับการสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว�าปhจจัยคนเป4นปhจจัยท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุ   
มากท่ีสุด ควรพัฒนาระบบฐานข�อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบรถโดยสาร
สาธารณะและส�งเสริมการใช�รถโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย ส�งเสริมการให�ความรู� การรณรงค#
และการประชาสัมพันธ#เพ่ือสร�างความตระหนักด�านความปลอดภัยทางถนนแก�ผู�ใช�รถใช�ถนนทุกกลุ�ม
โดยเฉพาะผู�ขับข่ีรถโดยสารสาธารณะ เป4นต�น 
  2.2 มาตรการการจัดการความปลอดภัยด�านถนนและโครงสร�าง  

  จากผลการวิจัยพบว�า ถนนมีหน�าท่ีเป4นโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนส�งซ่ึง
ต�องออกแบบให�ตอบสนองต�อการใช�งานตามบทบาทของแต�ละพ้ืนท่ี เพ่ือให�โครงสร�างพ้ืนฐานด�าน
คมนาคมขนส�งมีศักยภาพในการตอบสนองต�อการใช�งานตามบทบาทของแต�ละพ้ืนท่ีและมีความปลอดภัย 
(ฐาปนา บุณยประวิตร, 2555) จึงมีความจําเป4นจะต�องมีจัดการความปลอดภัยด�านถนนและโครงสร�าง 
เปXาประสงค# คือมีวัฒนธรรมความปลอดภัยความรู�ความเข�าใจการเดินทางบนท�องถนน และมี
มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวทางถนน โดยมีกลยุทธ#การสร�างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในการเดินทางท�องเท่ียวสําหรับนักท�องเท่ียว สร�างความเข�าใจในการใช�ถนนท่ีมีการขับข่ี การปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย�างเคร�งครัดให�แก�นักท�องเท่ียว เสริมสร�างวินัยจราจรแก�นักท�องเท่ียว การใช�รถใช�ถนน
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ร�วมกันอย�างปลอดภัยเสริมสร�างความมีน้ําใจและมารยาทในการขับข่ียานพาหนะบนท�องถนนโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยเป4นหลัก และกลยุทธ#การพัฒนาให�เป4นถนนท่ีมีความปลอดภัยต�อการเดินทาง
ต�อนักท�องเท่ียว การออกแบบถนนและสภาพถนนให�มีความปลอดภัยต�อการเดินทาง การตรวจสอบ
และปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ#ควบคุมการจราจรให�อยู�ในสภาพท่ีดี พร�อมใช�งานและมีประสิทธิภาพ 
การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ รวมถึงจุดพักรถสําหรับนักท�องเท่ียว แสดงให�เห็นว�าความปลอดภัย
และการอํานวยความสะดวกในการเข�าเมือง ในปhจจุบันปhจจัยสําคัญที่ทําให�นักท�องเท่ียวตัดสินใจ
เดินทางไปหรือไม�ไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง เกิดข้ึนจากความปลอดภัยภายในประเทศนั้นๆ (กุลวดี 
ละม�ายจีน, 2552) การเข�มงวดในการก�อสร�างบนพ้ืนผิวจราจร หยุดดําเนินการก�อสร�างหรือซ�อมแซม
ในช�วงเทศกาลเพ่ืออํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวท่ีเดินทาง มีปXายเตือนท่ีชัดเจน การจัดการ
ทางด�านปXายบอกทางหรือปXายต�าง ๆ ให�ชัดเจน ตลอดจนปรับปรุงและติดต้ังเครื่องหมายหรือสัญญาณ
ไฟจราจรให�ได�มาตรฐาน ปรับปรุงแก�ไขปhญหาสภาพถนนที่มีผลต�อการเกิดอุบัติเหตุ และติดตาม
ประเมินผล ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ คณะวิศวกรรมศาสตร# มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร# (2555) 
ได�ศึกษาเก่ียวกับการสืบสวนเชิงลึกสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส�งและจราจรพ้ืนท่ีการศึกษา
ภาคใต� พบว�า อุบัติเหตุเกิดจากปhจจัยคน รถถนนและสภาพแวดล�อม ปhจจัยหนึ่งปhจจัยใดหรือมากกว�า 
1 ปhจจัยร�วมกัน ทําให�เกิดอุบัติเหตุ แนวทางการดําเนินการ คือ การพัฒนาระบบการสืบสวนเชิงลึกให�
เป4นส�วนหนึ่งของการแสวงหานวัตกรรมใหม�ๆ เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในประเทศ สําหรับการทํา
ให�ได�ระบบจราจรปลอดภัย นั่นคือ ระบบจราจรท่ีคนขับเป4นคนขับท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ระบบถนน
ท่ีปลอดภัย และยานพาหนะเหมาะสมกับการวิ่งบนถนน 
  2.3 การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท&องเท่ียวด�านยานพาหนะ 

  จากผลการวิจัยพบว�า การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเที่ยวด�าน
ยานพาหนะ มีเปXาประสงค# คือ กําหนดมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว 
และการเตรียมความพร�อมของยานพาหนะให�มีความปลอดภัย ประกอบไปด�วยกลยุทธ#การสร�างความ
เชื่อม่ันในความปลอดภัยด�านยานพาหนะผู�ให�บริการสาธารณะ การตรวจสภาพยานพาหนะก�อนออก
เดินทางทุกครั้ง การตรวจสภาพและการบํารุงรักษายานพาหนะประจําปr มีการออกใบรับรองเพ่ือสร�าง
ความมั่นใจต�อนักท�องเที่ยว การตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ#ด�านความปลอดภัยของรถบริการ
สาธารณะในการให�บริการแก�นักท�องเท่ียว การทบทวน ปรับปรุงข�อบังคับทางเทคนิคของยานพาหนะ
ประเภทต�าง ๆ บนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล กลยุทธ#การตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะ
ในการเดินทางของนักท�องเที่ยว การตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต#ส�วนตัวท่ีใช�ในการเดินทาง 
ความสมบรูณ#ของอุปกรณ#ยานพาหนะท่ีพร�อมใช�งานได�อย�างปลอดภัย รณรงค#ให�นักท�องเท่ียวตรวจสอบ
สภาพรถก�อนออกเดินทางท�องเท่ียวทุกครั้ง เตรียมความพร�อมของยานพาหนะ การติดต้ังระบบ GPS 
ในรถโดยสารสาธารณะ ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ สุเมธ องกิตติกุล และคณะ (2556) ได�ศึกษา
เก่ียวกับอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา พบว�า     
ผลของอุบัติเหตุรถสาธารณะ ทําให�ความน�าเชื่อถือของระบบรถโดยสารลดน�อยลง ซ่ึงส�งผลให�มี
ความต�องการในการใช�บริการลดลง และนอกจากนี้ ปรเมศวร# เหลือเทพและคณะ (2555) ได�ศึกษา
เกี่ยวกับการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากรถโดยสารสาธารณะ กรณีศึกษาภาคใต� มี
วัตถุประสงค#เพ่ือสืบสวนและวิเคราะห#หาสาเหตุการเกิดและความรุนแรงของอุบัติเหตุจากรถโดยสาร
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สาธารณะในพ้ืนท่ีศึกษา 14 จังหวัดภาคใต� และเพ่ือเสนอแนวทางและมาตรการในการปXองกันและ
แก�ไขปhญหาอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ พบว�า ความเร็วของยานพาหนะและความเหนื่อยล�า
ของผู�ขับข่ีเป4นสาเหตุหลักท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุ ส�วนปhจจัยท่ีก�อให�เกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุ พบว�า 
เกิดจากโครงสร�างของตัวรถและเก�าอี้ผู�โดยสารท่ีไม�มีความแข็งแรงเพียงพอ การไม�มีเข็มขัดนิรภัย
สําหรับผู�โดยสาร และการไม�ให�ความสําคัญกับการใช�เข็มขัดนิรภัยของผู�โดยสาร นอกจากนี้ ต�นไม�
ข�างทางยังเป4นปhจจัยด�านถนนปhจจัยหนึ่งท่ีส�งผลให�ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึน 

 2.4 การจัดการทางด�านส่ิงแวดล�อม เทคโนโลยีและกฎหมาย  
  จากผลการวิจัยพบว�า การจัดการทางด�านสิ่งแวดล�อม เทคโนโลยีและกฎหมายมี

เปXาประสงค# คือ การจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือก�อให�เกิดการนําไปใช�ในกระบวนการจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง
ท�องเที่ยว และการบังคับใช�กฎหมายอย�างเป4นรูปธรรม ที่เคร�งครัดและเข�มงวด ประกอบไปด�วย 
กลยุทธ#การสร�างความเข�าใจในสิ่งแวดล�อมท่ีปลอดภัยต�อการเดินทางท�องเท่ียวบนท�องถนน การให�
ความรู�ความเข�าใจถึงสิ่งแวดล�อมที่ส�งผลต�อความเสี่ยงต�าง ๆ บนท�องถนน การสร�างจิตสํานึกท่ีดี
จะช�วยลดความเสี่ยงต�าง ๆ และลดการเกิดอุบัติเหตุ การจัดการกับสภาพอันตรายข�างทาง มีการ
ตรวจสอบและแก�ไข มีไฟฟXาส�องสว�างเพียงพอสําหรับการมองเห็นสภาพถนน รถ คนหรือสัตว# ศึกษา
สภาพลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัย ท่ีส�งผลให�การขับข่ีไม�ปลอดภัย กลยุทธ# การใช�ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย มาตรการส�งเสริมการใช�ระบบขนส�งสาธารณะ การพัฒนาโครงข�ายระบบขนส�ง
สาธารณะให�เข�าถึงนักท�องเท่ียว โครงสร�างพ้ืนฐานเป4นองค#ประกอบท่ีสนับสนุนทางการท�องเท่ียวท่ีทําให�
การท�องเท่ียวสามารถดําเนินไปได�ด�วยดี ระบบขนส�งสาธารณะ เป4นองค#ประกอบท่ีมีความสําคัญ 
สามารถทําให�การท�องเท่ียวเชื่อมโยงกันได�อย�างสะดวกและรวดเร็ว (กุลวดี ละม�ายจีน, 2552) การปรับปรุง
คุณภาพการบริการระบบขนส�งสาธารณะ การปรับปรุงจุดเชื่อมต�อการเดินทางของระบบขนส�ง
สาธารณะ นําเทคโนโลยีการวางผังโครงข�ายคมนาคมมาใช�ให�เหมาะสม จะช�วยลดความเสี่ยงจากการ
ปะปนกันของการจราจรประเภทต�าง ๆ การประชาสัมพันธ#ผ�านช�องทางต�างๆ เพ่ือสร�างจิตสํานึกและ
ความร�วมมือในการปXองกันอุบัติเหตุทางจราจรสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีใช�รถใช�ถนนในการเดินทาง มี
ระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของข�อมูลสารสนเทศ ท้ังเส�นทางในการเดินทางและผู�ให�
บริการสามารถตรวจสอบประวัติของคนขับซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนท่ีท่ีระบุจุด
อันตรายเพ่ือการท�องเท่ียวทางถนนท่ีปลอดภัย (วัฒนวงศ# รัตนวราหและคณะ, 2556) ท่ีได�กล�าวไว�ว�า
ควรมีการจัดทําหลักเกณฑ#ในการเลือกรถทัศนาจร เพ่ือให�มีมาตรฐานในการเลือกใช�บริการรถทัศนาจร 
รวมไปถึงสามารถตรวจสอบประวัติของคนขับรถ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางบนท�องถนน
มากยิ่งข้ึนและกลยุทธ#ท่ี 3 การให�ความรู�ทางด�านกฎหมาย และการบังคับใช� การเพ่ิมการตรวจตรา
ด�านการจราจรอย�างเข�มงวดเพ่ือบังคับใช�กฎหมาย การบังคับใช�กฎหมายอย�างจริงจัง และเข�มงวดต�อ
การกระทําความผิดโดยไม�มีข�อยกเว�นไม�ว�าจะในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น การฝ�กอบรมเจ�าหน�าท่ีตํารวจจราจร
และตํารวจทางหลวงทุกระดับ โดยเริ่มจากข้ันพ้ืนฐาน จนถึงการวางแผนการตรวจตราอย�างเป4นระบบ 
ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ Joh and Walz MC. (1994) ได�ทําการศึกษาในออสเตรเลียพบว�าการใช�
กฎหมายกฎหมาย มาตรการท่ีเด็ดขาด เป4นเรื่องท่ีสําคัญมากต�อการกําหนดแนวทางในการปXองกัน
สาเหตุท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุ และ ไวพจน# กุลาชัย (2555) ได�ศึกษาเรื่อง การบังคับใช�กฎหมายเมาแล�ว
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ขับในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค#เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับ
กรณีเมาแล�วขับและบทลงโทษหรือแนวทางการลงโทษตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต� เวียดนาม สิงคโปร#และไทย การบังคับใช�กฎหมายของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ยัง
ขาดการให�ความสําคัญของประเด็นสิทธิมนุษยชนและการแสวงหาความร�วมมือจากภาคประชาชน 
ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายให�มีความเข�มงวดและเพ่ิมโทษท่ีรุนแรงข้ึนนอกจากนั้น ในการ
บังคับใช�กฎหมายควรคํานึงถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนให�มากกว�าท่ีเป4นอยู�ในปhจจุบัน นอกจากนี้ Waite 
(1993) แสดงให�เห็นว�าสิ่งแวดล�อมมีผลเป4นเหตุปhจจัยในการก�อให�เกิดอุบัติเหตุ หากสภาพแวดล�อมอยู�
ในพ้ืนท่ีมีความเสี่ยง ความสัมพันธ#ต�ออัตราการเกิดอุบัติภัยก็จะมีสูง การกําหนดนโยบายจึงเป4นสิ่งท่ี
กําหนดข้ึนเพ่ือเป4นแนวดําเนินการในอนาคต ซ่ึงใช�เป4นกรอบในการตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการ 
และกําหนดวิธีดําเนินการนโยบายจะสะท�อนให�เห็นถึงวัตถุประสงค# ทิศทางท่ีกําหนดไว�กว�างๆ เป4นนัย
โดยท่ัวไป และกรอบแนวคิดใช�เป4นจุดหมายหรือเปXาหมายในการดําเนินงาน เป4นแนวในการกําหนด
แนวปฏิบัติเพ่ือการบรรลุจุดมุ�งหมาย (นภดล พูลสวัสดิ์, 2551) นําไปเป4นข�อเสนอเชิงนโยบายใน
จัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน  

3. การรับรองยุทธศาสตร�การจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท&องเท่ียว
ในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู&ประชาคมอาเซียน  

  จากการวิจัยพบว�า ผู�เชี่ยวชาญจํานวน 19 คน ได�พิจารณาการรับรองยุทธศาสตร#การ
จัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน
ด�วยวิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผลการวิเคราะห#ข�อมูลในรอบท่ี 2 และ 
รอบท่ี 3 ผลการทําแบบสอบถามปลายปmด ในรอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 ผู�วิจัยนําความคิดเห็นจากการ
สัมภาษณ#ในรอบท่ี 1 ของผู�ให�ข�อมูลหลัก นําไปพัฒนาเป4นร�างยุทธศาสตร#โดยการสร�างเป4นแบบสอบถาม
ปลายปmด ร�างยุทธศาสตร#เพ่ือนําไปให�ให�ผู�เชี่ยวชาญอีกกลุ�มหนึ่งจํานวน 19 คน (Macmillan, 1971) 
ได�พิจารณาเพ่ือรับรองยุทธศาสตร# ในการพัฒนายุทธศาสตร#ผู�วิจัยใช�วิธีตามกระบวนการดังกล�าว
ข�างต�นท่ีได�ทําการวิจัยเป4นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ร�วมกับใช�วิธีการเทคนิคการวิจัย
แบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ตามแนวคิดของจุมพล พูลภัทรชีวิน 
(2548) เป4นเทคนิควิธีการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ�งหมายและความเชื่อ พ้ืนฐานของการวิจัย
อนาคตมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในปhจจุบัน รวมไปถึงการวิเคราะห#ในองค#ความรู�เก่ียวกับอนาคตของศาสตร#
ความรู�ด�านต�าง ๆ การวิจัยโดยใช�เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ซ่ึง
เป4นเทคนิคท่ีแสดงให�เห็นถึงรูปแบบของเปXาหมายท่ีสามารถตอบสนองจุดมุ�งหมายท่ีมุ�งเน�นการศึกษา
ในเชิงลึกต�อความสําคัญในความรู�ด�านต�าง ๆ ในอนาคตได�ดียิ่งข้ึน  

  ผลการวิเคราะห#ข�อมูลด�วยวิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
รอบท่ี 2 และ 3 แสดงผลการวิเคราะห#ข�อมูลของแบบสอบถามปลายปmด EDFR รอบท่ี 2 และ 3 
พบว�า ค�ามัธยฐาน (Median) และค�าพิสัยระหว�างคลอไทล# (Interquartile Range) ในการกําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร# พิจารณาเป4นแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยผู�เชี่ยวชาญท่ี
ประกอบไปด�วยผู�บริหาร หน�วยงานสังกัดในภาครัฐ ผู�ท่ีมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร# 
(Brown and Moberg, 1980)  ผู�ปฎิบัติการท่ีมีความรู� ความชํานาญและประสบการณ#มีส�วนเก่ียวข�อง
กับการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
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และนักวิชาการ เป4นผู�เชี่ยวชาญด�านการท�องเท่ียว ซ่ึงวิสัยทัศน#จะเป4นตัวกําหนดแผนงานแนวทางท่ี
กําหนดข้ึนประกอบไปด�วย เปXาหมาย และแนวทางในการดําเนินการต�าง ๆ เพ่ือให�กระบวนแนวทาง
การกระทําโดยมุ�งให�บรรลุเปXาหมาย วัตถุประสงค#และจุดมุ�งหมายท่ีได�กําหนดไว� (Friedrich, 1963)  
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจะต�องร�วมมือกันกําหนดหลักการ หรือแผนงาน ให�มีแนวทางดําเนินการไปสู� 
ด�านต�าง ๆ ท่ีมีความสอดคล�องกับนโยบายท่ีได�สร�างข้ึน (Charles Jacop, 1966) ท่ีมีวิสัยทัศน#และ
พันธกิจ ยุทธศาสตร#ท่ีประกอบไปด�วยประเด็นในยุทธศาสตร#ท่ี 1 มาตรการการจัดการความปลอดภัย
ในการเดินทางท�องเท่ียวด�านคน ในเปXาประสงค#จะประกอบไปด�วย บุคลากรของหน�วยงานภาครัฐมี
เกณฑ#มาตรฐาน ในการบริหารจัดการด�านความปลอดภัย บุคลากรของหน�วยงานภาคเอกชนมีความพร�อม 
และทักษะในการปฏิบัติงานอย�างมืออาชีพสร�างความเชื่อม่ันในการเดินทางของนักท�องเท่ียว และ
นักท�องเท่ียวมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว จะเห็นได�ว�าจะเน�น
และให�ความสําคัญกับ คน คนคือสาเหตุหลัก (Florio,1979) เพราะคือส�วนท่ีสําคัญท่ีสามารถกําหนด
ทิศทางและแนวทางต�าง ๆ ในการดําเนินการได�เป4นอย�างดี ในกลยุทธการจัดการส�งเสริมเกณฑ#มาตรฐาน
ในหน�วยงานภาครัฐ  

  แนวทางดําเนินการโดยให�การสนับสนุนการดําเนินการการฝ�กอบรมทักษะการ
ช�วยเหลือและการปฐมพยาบาลแก�เจ�าหน�าที่กู�ภัย เจ�าหน�าที่อาสาสมัครต�างๆ หน�วยงานต�องมีการ
เรียนรู�สาเหตุและการปXองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได�จากการเดินทางหรือใช�เส�นทางต�างๆ จึงมีส�วน
ช�วยให�ทุกคนรู�จักปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง หรือใช�เส�นทางต�างๆและสามารถนํา
ความรู�ไปแนะนําบุคคลอ่ืน  ๆได�ต�อไป (สํานักพัฒนาการพลศึกษากีฬาและนันทนาการ, 2544) การปรับปรุง
ระบบการรับแจ�งเหตุ และการเรียกรถกู�ชีพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน การปรับปรุงการประสานงานของ
หน�วยงานต�าง ๆ ที่ทํางานด�านการให�ความช�วยเหลือ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในกรณีสาธารณภัยหรือ
อุบัติเหตุขนาดใหญ� การจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ#ช�วยชีวิตเบื้องต�นที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูงต�อการให�บริการช�วยเหลือฉุกเฉิน การส�งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว
บนท�องถนนให�ความสําคัญกับเรื่องการดูแลและจัดระบบความปลอดภัยทางถนนของนักท�องเท่ียว 
และการประเมินติดตามผล และปรับปรุงแผนงานต�าง ๆ ตลอดเวลา กลยุทธ#ท่ีการจัดการส�งเสริม
ความพร�อมและทักษะในหน�วยงานภาคเอกชนโดยมีแนวทางในการดําเนิน โดยการสร�างมาตรฐาน
ด�านคนขับ   (Shaw and Sichel, 1971)  มีการตรวจสุขภาพจิต เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุษาสาเหตุ
ของการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน พบว�า สาเหตุท่ีช�วยสนับสนุนให�เกิดอุบัติเหตุนั้น คือ สภาวะจิตใจ 
สภาวะทางร�างกายของบุคคล และความบกพร�องในการดูแลปฏิบัติงาน (ฐิตินันท# พัวตระกูล, 2546)  
มีความชํานาญและประสบการณ#ในการขับข่ี จากงานวิจัยของเมเจอร# กรีนวูดล# (1951) และฮิลดา วูล 
(1991) ท่ีได�ทําการศึกษาการเกิดอุบัติเหตุในประเทศอังกฤษโดยอธิบายถึงการเกิดอุบัติเหตุช้ําๆ คือ 
การท่ีบางบุคคลเกิดอุบัติเหตุมากกว�าคนอ่ืนๆ เป4นเพราะพฤติกรรมลักษณะบุคคลท่ีเสี่ยงต�ออุบัติเหตุ
และไม�เสี่ยงต�ออุบัติเหตุ ลักษณะของผู�เสี่ยงอุบัติเหตุมาก ได�แก� ผู�ที่บกพร�องทางจิตใจ เป4นโรคจิต 
โรคประสาท ผู�ท่ีไม�ฉลาด ขาดสมาธิ ไม�รู�จักสังเกต ผู�ท่ีขาดระเบียบวินัย เป4นต�น (Shaw and Sichel, 
1971) รวมไปถึงมาตรการท่ีเข�มงวดและชัดเจนในพฤติกรรมการขับขี่จํากัดเวลาในการขับข่ีตาม
มาตรฐานสากล จากสถิติของกรมทางหลวง พบว�า สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางหลวงมากท่ีสุด คือ
การขับรถเร็ว รองลงมาคือการขับรถระยะกระชั้นชิด (เกรียงศักด์ิ กองพลพรหม, 2537) การเตรียม
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ความพร�อมในการขับข่ี สุขภาพของคนขับรถ ความพร�อมในการขับข่ียานพาหนะ ไม�ด่ืมสุราของมึนเมา
หรือยาท่ีทําให�ง�วง ไม�เสพสารเสพติด ซ่ึงแสดงให�เห็นได�ว�าพฤติกรรมของคนมีผลทําให�เกิดอุบัติเหตุ 
(Blumenthal, 1968) การมีระบบติดตามกํากับ (GPS) เพ่ือให�ม่ันใจว�าจะมีมาตรฐานความปลอดภัย
สําหรับรถทัศนาจรนักท�องเท่ียว ในการเดินทางทุกครั้งของนักท�องเท่ียวต�องมีข�อกําหนดในการทําประกัน
อุบัติเหตุให�แก�นักท�องเท่ียวทุกคน และอบรมให�ความรู�ด�านความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวแก�
ผู�ขับข่ีเพ่ือความเป4นมืออาชีพในการให�บริการ  

  กลยุทธ#การจัดการส�งเสริมความรู�และความเข�าใจสําหรับนักท�องเท่ียว โดยมีแนวทางใน
การดําเนินการจัดทําคู�มือด�านความปลอดภัยในการเดินทางบนท�องถนนสําหรับนักท�องเท่ียว เป4น
ภาษาต�าง ๆ เพ่ือให�ความรู�และความเข�าใจง�าย การประชาสัมพันธ#ความรู�และเสริมสร�างการมีส�วนร�วม 
โดยการร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ เพ่ือให�นักท�องเท่ียวได�รับรู�ข�าวสารและข�อมูลต�าง ๆ การส�งเสริมให�
นักท�องเท่ียวเตรียมความพร�อม ศึกษาเส�นทางและวางแผนการเดินทางให�เรียบร�อย มีความรู�ในเรื่อง
ของกฎระเบียบข�อบังคับ ข�อปฏิบัติในการเดินทางและการขับข่ี ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี 2 มาตรการ
การจัดการความปลอดภัยด�านถนนและโครงสร�าง ในเปXาประสงค#จะประกอบไปด�วยวัฒนธรรม
ความปลอดภัยความรู�ความเข�าใจการเดินทางบนท�องถนน เพราะเป4นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ 
(วัฒน# บุญกอบ, 2557) ท่ีเก่ียวกับโครงสร�าง เช�น ถนนท่ีเปrยกแฉะหรือลื่น ทางเป4นหลุม เป4นบ�อ ฯลฯ 
โดยองค#ประกอบสําคัญท่ีทําให�เกิดอุบัติเหตุมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวทางถนน 
โดยมีกลยุทธ#สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวสําหรับนักท�องเท่ียว ท่ีมีแนวทาง
ดําเนินการสร�างความเข�าใจในการใช�ถนนท่ีมีการขับข่ี การปฏิบัติตามกฎจราจรอย�างเคร�งครัดให�แก�
นักท�องเท่ียว เสริมสร�างวินัยจราจรแก�นักท�องเท่ียว การใช�รถใช�ถนนร�วมกันอย�างปลอดภัย เสริมสร�าง
ความมีน้ําใจและมารยาทในการขับข่ียานพาหนะบนท�องถนนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป4นหลัก มี
แหล�งข�อมูลท่ีหลากหลาย มีคําแนะนําที่ใหม� ๆ ทันสมัย และคําแนะนําสอดคล�องกับความเชื่อใน
ขณะนั้น (สุพิชชา ณ ปXอมเพ็ชร, 2555)  

  กลยุทธ#การพัฒนาให�เป4นถนนที่มีความปลอดภัยต�อการเดินทางต�อนักท�องเท่ียว ท่ีมี
แนวทางดําเนินการออกแบบถนนและสภาพถนนให�มีความปลอดภัยต�อการเดินทาง การตรวจสอบ
และปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ#ควบคุมการจราจรให�อยู�ในสภาพท่ีดี พร�อมใช�งานและมีประสิทธิภาพ 
การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ รวมถึงจุดพักรถสําหรับนักท�องเท่ียว การเข�มงวดในการ
ก�อสร�างบนพ้ืนผิวจราจร หยุดดําเนินการก�อสร�างหรือซ�อมแซมในช�วงเทศกาลเพ่ืออํานวยความสะดวก
แก�นักท�องเท่ียวท่ีเดินทาง มีปXายเตือนท่ีชัดเจน การจัดการทางด�านปXายบอกทางหรือปXายต�าง ๆ ให�
ชัดเจน ตลอดจนปรับปรุงและติดต้ังเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟจราจรให�ได�มาตรฐาน ปรับปรุงแก�ไข
ปhญหาสภาพถนนท่ีมีผลต�อการเกิดอุบัติเหตุ และติดตามประเมินผล  

  องค#ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ การมีความรู� ความเข�าใจในการปฏิบัติอย�าง
ปลอดภัย การมีความสามารถและทักษะในสิ่งท่ีตนเองต�องการจะกระทํา และการมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับ
ความปลอดภัย Schwartz (2014) ได�กล�าวไว�ว�า ความรู� เจตคติและการปฏิบัติมีความสัมพันธ#กัน 
ไม�ว�าจะเกิดพฤติกรรมใดก�อนหรือหลักก็ตาม แต�ในท่ีสุดก็จะเกิดพฤติกรรมด�านการปฏิบัติได�เช�นเดียวกัน 
ประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี 3 การจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเที่ยวด�านยานพาหนะใน
เปXาประสงค#จะประกอบไปด�วยการกําหนดมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภัยในการเดินทาง
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ท�องเท่ียว การเตรียมความพร�อมของยานพาหนะให�มีความปลอดภัย ซ่ึงสอดคล�องกับศูนย#วิชาการ
เพ่ือความปลอดภัยทางท�องถนน (2557) ได�ศึกษาเก่ียวกับกรณีศึกษาโรงเรียนรุ�งอรุณกับมาตรการการ
เลือกใช�รถทัศนาจรท่ีปลอดภัย พบว�า โรงเรียนรุ�งอรุณเป4นโรงเรียนทางเลือกท่ีมีกระบวนการการเรียน
การสอนท่ีแตกต�างจากโรงเรียนท่ัวไป สอนโดยโครงการบูรณาการ มีการจัดการเรียนรู�เป4นหลักสูตร
ภาคสนาม ต�องออกพ้ืนท่ีจริง โรงเรียนมีการวางแผนทัศนศึกษาสําหรับเด็กให�เหมาะสมกับทุกช�วงวัย 
และในการเดินทางแต�ละครั้งบุคลากรครูจะออกไปสํารวจเส�นทางก�อนหากไม�ปลอดภัย ไม�ว�าตัวเด็ก
นักเรียนไม�พร�อม รถเช�าเหมาไม�พร�อม สถานท่ีไม�พร�อม จะไม�มีการอนุมัติให�ออกเดินทางโดยเด็ดขาด 
ข�อเสนอแนะสําหรับบุคลากรครูและสถานศึกษา 1) ให�ความสําคัญกับการเลือกคนขับรถท่ีไว�ใจได�  
ขับไม�เร็วเป4นสําคัญ 2) ต�องมีการติดต�อว�าจ�างล�วงหน�าเพ่ือให�ได�คนขับรถตามท่ีต�องการ 3) มีการประกัน
อุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรทุกคนแบบส�งรายชื่อ เนื่องจากเป4นลูกค�าประจําจึงสามารถส�งรายชื่อ
ภายใน 24 ชั่วโมงก�อนเดินทางได� 4) การเดินทางไกลการเลือกใช�บริการ บขส. มีข�อดีเรื่องมีคนขับสอง
คนสับเปลี่ยน รถสะอาด ปลอดภัย มีการกําหนดเวลา ความเร็ว และเส�นทางชัดเจน แต�มีข�อเสียท่ี
ราคาสูงมาก 5) หลีกเลี่ยงไม�วิ่งรถในเวลากลางคืน ต�องมีเวลาให�พนักงานขับรถได�พักผ�อนร�างกาย 
6) ไม�เลือกใช�รถทัศนาจรแบบสองชั้นอย�างเด็ดขาด เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุสูง 7) มอบหน�าท่ีบุคลากร
ครูประจํารถไปช�วยเป4นเพ่ือนคุย ดูแลพนักงานขับรถ ช�วยแก�ปhญหาง�วง เพลีย ขับเร็ว โดยมีกลยุทธ#
การสร�างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด�านยานพาหนะผู�ให�บริการสาธารณะ ท่ีมีแนวทางในการ
ดําเนินการตรวจสภาพยานพาหนะก�อนออกเดินทางทุกครั้ง การตรวจสภาพและการบํารุงรักษา
ยานพาหนะประจําปr มีการออกใบรับรองเพื่อสร�างความมั่นใจต�อนักท�องเท่ียว การตรวจสอบ
มาตรฐานอุปกรณ#ด�านความปลอดภัยของรถบริการสาธารณะในการให�บริการแก�นักท�องเท่ียว 
การทบทวน ปรับปรุงข�อบังคับทางเทคนิคของยานพาหนะประเภทต�าง ๆ บนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล 
และกลยุทธ#การตรวจสอบความปลอดภัยของยานพาหนะในการเดินทางของนักท�องเท่ียว ทีมีแนวทาง
ในการดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต#ส�วนตัวท่ีใช�ในการเดินทาง ความสมบรูณ#ของ
อุปกรณ#ยานพาหนะท่ีพร�อมใช�งานได�อย�างปลอดภัย รณรงค#ให�นักท�องเท่ียวตรวจสอบสภาพรถก�อน
ออกเดินทางท�องเที่ยวทุกครั้ง เตรียมความพร�อมของยานพาหนะ มีการติดต้ังระบบ GPS ในรถ
โดยสารสาธารณะ ผลของอุบัติเหตุรถสาธารณะ ทําให�ความน�าเชื่อถือของระบบรถโดยสารลดน�อยลง 
ซ่ึงส�งผลให�มีความต�องการในการใช�บริการลดลง สอดคล�องกับงานวิจัยของสุเมธ องกิตติกุล และคณะ 
(2556) ได�ศึกษาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ผลกระทบการประกันภัยและการชดเชย
เยียวยา พบว�า ท้ังนี้สาเหตุของอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ได�แก� ความประมาทของพนักงานขับรถ
และความไม�พร�อมของยานพาหนะ ซึ่งบางสาเหตุสามารถปXองกันได�ถ�าผู�ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะมีความระมัดระวังเพียงพอ  

  นอกจากนี้ในบางครั้งท่ีผู�ประกอบการประมาทแต�ไม�มีการเยียวยาโดยตรงกับเหตุการณ#
ท่ีเกิดข้ึนโดยปล�อยให�ระบบประกันภัยทําหน�าที่แทน จึงทําให�ขาดความเชื่อมโยงระหว�างความ
ระมัดระวังของผู�ประกอบการ ส�งผลให�ผู�ประกอบการขาดแรงจูงใจท่ีจะใช�ความระมัดระวังและมีส�วน
ทําให�เกิดอุบัติเหตุบ�อยครั้งของผู�ประกอบการรายเดิม และประเด็นยุทธศาสตร#ท่ี 4 การจัดการ
ทางด�านสิ่งแวดล�อมตามแนวความคิดของ วัฒน# บุญกอบ (2557) ท่ีกล�าวไว�ว�ามนุษย#และสิ่งแวดล�อม 
สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีส�งผลต�อการขับข่ีท่ีสามารถทําให�เกิดอุบัติเหตุได� เทคโนโลยีและกฎหมาย 
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การควบคุมทางกฎหมายไม�รัดกุมและไม�เพียงพอ ซ่ึงในเปXาประสงค#จะประกอบไปด�วยการจัดการ
สิ่งแวดล�อม ที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
ก�อให�เกิดการนําไปใช�ในกระบวนการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว การบังคับใช�
กฎหมายอย�างเป4นรูปธรรม ท่ีเคร�งครัดและเข�มงวด ในกลยุทธ#การสร�างความเข�าใจในสิ่งแวดล�อม      
ท่ีปลอดภัยต�อการเดินทางท�องเท่ียวบนท�องถนน ท่ีมีแนวทางในการดําเนินโดยการให�ความรู�ความเข�าใจ
ถึงสิ่งแวดล�อมท่ีส�งผลต�อความเสี่ยงต�าง ๆ บนท�องถนน การสร�างจิตสํานึกท่ีดีจะช�วยลดความเสี่ยงต�าง ๆ 
และลดการเกิดอุบัติเหตุ การจัดการกับสภาพอันตรายข�างทาง มีการตรวจสอบและแก�ไข มีไฟฟXาส�อง
สว�างเพียงพอสําหรับการมองเห็นสภาพถนน รถ คนหรือสัตว# ศึกษาสภาพลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะ
วิสัย ท่ีส�งผลให�การขับข่ีไม�ปลอดภัย ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ Rundmo (1995) ศึกษาเก่ียวกับ
การรับรู�ความเสี่ยงอันตราย สภาพความปลอดภัยและความเครียดจากการทํางาน สรุปได�ว�า อุบัติเหตุ
เป4นสิ่งท่ีเกิดข้ึนหากไม�มีการจัดการหรือปXองกันอย�างดีและมาตรฐาน กลยุทธ#การใช�ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย ท่ีมีแนวทางในการดําเนินมาตรการส�งเสริมการใช�ระบบขนส�งสาธารณะ การพัฒนา
โครงข�ายระบบขนส�งสาธารณะให�เข�าถึงนักท�องเท่ียวการปรับปรุงคุณภาพการบริการระบบขนส�ง
สาธารณะ การปรับปรุงจุดเชื่อมต�อการเดินทางของระบบขนส�งสาธารณะ นําเทคโนโลยีการวางผัง
โครงข�ายคมนาคมมาใช�ให�เหมาะสม จะช�วยลดความเสี่ยงจากการปะปนกันของการจราจรประเภทต�าง ๆ 
ประชาสัมพันธ#ผ�านช�องทางต�างๆ เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความร�วมมือในการปXองกันอุบัติเหตุทาง
จราจรสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีใช�รถใช�ถนนในการเดินทาง มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ของข�อมูลสารสนเทศ ท้ังเส�นทางในการเดินทางและผู�ให�บริการสามารถตรวจสอบประวัติของคนขับ 
กลยุทธ#ท่ีการให�ความรู�ทางด�านกฎหมาย และการบังคับใช� ท่ีมีแนวทางในการดําเนินการเพ่ิมการ
ตรวจตราด�านการจราจรอย�างเข�มงวดเพ่ือบังคับใช�กฎหมาย  

  การบังคับใช�กฎหมายอย�างจริงจัง และเข�มงวดต�อการกระทําความผิดโดยไม�มีข�อยกเว�น
ไม�ว�าจะในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น สอดคล�องกับงานวิจัยของ John and Walz MC (1994) ได�ทําการศึกษา
ในออสเตรเลียพบว�าการสุ�มตรวจท่ีมากพออย�างสมํ่าเสมอแบบไม�รู�ตัวล�วงหน�า ท่ีเพ่ิมความรู�สึกของผู�
ขับข่ีถึงโอกาสท่ีจะถูกสุ�มตรวจ ทําให�ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลง ร�อยละ 22 และการเกิดอุบัติเหตุ
จากการเมาลงร�อยละ 36 นอกจากนี้การใช�มาตรการท่ีเด็ดขาดโดยการขอเข�าตรวจมีโอกาสสูงต�อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากความหวาดหวั่นกลัวการจับกุมมากข้ึน ซ่ึงเป4นเรื่องท่ีสําคัญมาก 
เพราะสัดส�วนของการละเมิดกฎหมายอาจสูงมากในหมู�ผู�ขับข่ีในภาวะมึนเมาเพราะการยับยั้งชั่งใจ     
ลดตํ่าลง และก�อให�เกิดการเพิกเฉยต�อกฎหมาย หากความหวาดหวั่นกลัวการจับกุมนั้นลดลงจากข�อสรุป
ดังกล�าวบางประเทศจึงอนุญาตให�เจ�าหน�าท่ีสามารถต้ังด�านตรวจวัดลมหายใจได�ตามถนนเลยและ
เจ�าหน�าท่ีสามารถดําเนินการลงโทษเช�นยึดใบขับข่ีได�ทันที เม่ือพบการกระทํา และควรมีการฝ�กอบรม
เจ�าหน�าที่ตํารวจจราจรและตํารวจทางหลวงทุกระดับ โดยเริ่มจากข้ันพ้ืนฐาน จนถึงการวางแผน 
การตรวจตราอย�างเป4นระบบ ในแต�ล�ะยุทธศาสตร#ซ่ึงประกอบไปด�วย เปXาประสงค# กลยุทธ# และ
แนวทางดําเนินการ ทุกข�อมีโอกาสเป4นไปได� โดยมีค�ามัธยฐาน (Median) (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2530) 
ท่ีได�เกินกว�า 3.5 และค�าพิสัยระหว�างคลอไทล# (Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว�าทุกข�อมี
ระดับความเหมาะสม ในการเสนอแนวทางนโยบายของยุทธศาสตร#การจัดการความปลอดภัยด�าน
การเดินทางท�องเท่ียวทางบกด�วยรถยนต#และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตก การท�องเท่ียวสู�ประชาคม
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อาเซียนดังกล�าวมาแล�วข�างต�นนั้นสอดคล�องกับแนวคิดของกระบวนในการได�มาของการกําหนด
ยุทธศาสตร#เพ่ือศึกษาข�อเสนอเชิงนโยบายตามแนวคิดและทฤษฏีของ Dukeshire and Thurlow 
(2002) ได�กล�าวถึงการวิจัยเชิงนโยบายเป4นการวิจัยที่มีบทบาทหลักในการวิเคราะห#ตัวนโยบาย 
วิเคราะห#ผลการดําเนินงานตามนโยบาย และวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย จะเห็นได�ว�าการวิจัยเชิงนโยบาย 
มิใช�แต�เฉพาะการศึกษาสภาพปhจจุบันท่ีเป4นก�อนการใช�นโยบายหรือหลังการใช�นโยบายเท�านั้น เพราะ
สิ่งสําคัญของการวิจัยเชิงนโยบายก็คือ ผู�วิจัยจะต�องให�ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติอันเป4นประโยชน#ต�อการ
ปฏิบัติแก�ผู�ใช�ผลการวิจัยเพราะผู�ใช�ผลการวิจัยจะนํามาใช�ในการตัดสินใจต�อไปว�าจะผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนนโยบาย ให�เป4นไปในลักษณะใดท่ีจะสอดคล�องและเหมาะสมกับปhจจุบันและอนาคต 

4. การประชุมเพ่ือหาข�อสรุปเชิงนโยบายในจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทาง
ท&องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท&องเท่ียวสู&ประชาคมอาเซียน 

  จากการวิจัยพบว�า ในการประชุมสัมมนากลุ�มผู�เชี่ยวชาญมีความเห็นว�ายุทธศาสตร#การ
จัดการความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
หากจะมีการนํายุทธศาสตร# เปXาประสงค# กลยุทธ#และแนวทางดําเนินการไปสู�การใช�ปฏิบัติจริงตาม
แนวคิดของ จักษวัชร ศิริวรรณ (2554) ได�กล�าวถึงแผนยุทธศาสตร#เป4นกระบวนการตัดสินใจอย�างเป4น
ระบบรวมถึงการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเปXาประสงค#ท่ีได�กําหนดไว�และมีความคิดเห็น
จากผู�เชี่ยวชาญผ�านกระบวนการกลั่นกรองโดยใช�วิธีท่ีเหมาะสมอันเป4นผลประโยชน#ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ
ส�วนรวมหรือประโยชน#สาธารณะ อีกท้ังยังเป4นการสนองตอบต�อปhญหาและความต�องการในปhจจุบัน
ในแผนปฏิบัติการการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวทางท�องถนน เป4นสิ่งท่ีจําเป4นท่ี      
ผู�กําหนดยุทธศาสตร#จะต�องนําไปปฏิบัติให�ได�ตามยุทธศาสตร# และร�วมมือกันในหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีมี
ความเก่ียวข�อง มีอํานาจและหน�าท่ีท่ีจะสามารถขับเคลื่อนนโยบาย ดังคํากล�าวของผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความเห็นสอดคล�องและเป4นฉันทามติร�วมกันจากที่ประชุมสัมมนา ซ่ึงสรุปได�ว�า ความปลอดภัยเป4น
สิ่งสําคัญต�อชีวิต การเดินทางเป4นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�ในทุก ๆ วัน อุบัติเหตุนํามาซ่ึงความสูญเสียแก�ผู�เก่ียวข�อง 
ท้ังผู�ประสบเหตุและญาติผู�ประสบเหตุอย�างไม�สามารถประเมินค�าได� โดยสร�างผลกระทบท้ังด�านความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย#สิน ทั้งทางร�างกายและจิตใจ ทั้งที่สามารถรักษาให�หายดังเดิม
หรือไม�สามารถหายเป4นปกติได� (สํานักงานสวัสดิภาพการขนส�ง, 2556) อุบัติเหตุเป4นเหตุการณ#ท่ี
เกิดข้ึนโดยมิได�วางแผนไว�ล�วงหน�า ซ่ึงก�อให�เกิดการบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิตหรือทําให�ทรัพย#สิน
ได�รับความเสียหาย เหตุการณ#ท่ีเกิดข้ึนแล�วมีผลกระทบกระเทือนต�อกระบวนการผลิตปกติ ทําให�เกิด
ความล�าช�า หยุดชะงักหรือเสียเวลาแม�จะไม�ก�อให�เกิดการบาดเจ็บพิการก็ตาม (วิฑูรย# สิมะโชคดี, 
2543) เป4นสิ่งท่ีไม�ควรเกิดข้ึนกับนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติท่ีเดินทางมาท�องเท่ียวทางบก
ด�วยรถยนต#และรถสาธารณะ ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องโดยเฉพาะ
หน�วยงานหลักคือกระทรวงการท�องเท่ียวและกระทรวงคมนาคมควรมีการสร�างความร�วมมือกันใน     
ทุกภาคส�วนเพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วมซ่ึงกันและกันในการจัดการ ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ สมพงษ# 
หลีเคราะห# (2555) ได�ศึกษาเก่ียวกับการสร�างความปลอดภัยจราจรแบบมีส�วนร�วมในพ้ืนท่ีอําเภอละงู 
จังหวัดสตูล พบว�าการสร�างความปลอดภัยทางถนนควรมีจัดประชุมกลุ�มระดับชุมชนนําเสนอข�อมูล
โครงการ การเกิดอุบัติเหตุผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดทําข�อมูลเอกสารแจกกลุ�มเปXาหมาย มีประชุมกลุ�มย�อย
พ้ืนท่ีวิเคราะห#สถานการณ#ในพ้ืนท่ีการเกิดอุบัติเหตุ การแก�ปhญหาท่ีผ�านมาใครเสี่ยงท่ีสุดน�าจะเป4นผู�ท่ีรู�
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ข�อมูลมากท่ีสุดท่ีจะเป4นคนแก�ปhญหา นําวิธีการแก�ปhญหาโดยใช�ฐานข�อมูลชุมชนเป4นการทํางานโดย
วิธีการวิจัยเพ่ือท�องถิ่น ยกตัวอย�างพื้นที่ในจังหวัดสตูล มีสร�างการเรียนรู�โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู�เป4นรายชุมชนในเวทีพัฒนาโจทย#วิจัยและโครงการวิจัยตามลําดับ มีเวทีสร�างความปลอดภัย
ทางถนนระดับจังหวัดเพ่ือเรียนรู�การทํางานของหน�วยงานเป4นสิ่งท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเปXาหมายให�
บรรลุวัตถุประสงค#ตามภารกิจเพราะเนื่องจากว�าเป4นขอบข�ายของการเดินทางและการท�องเท่ียวไม�ใช�
เพียงแต�สถานท่ีท�องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทาง แต�ระหว�างการเดินทางก็เป4นสิ่งท่ีสําคัญ ตามทฤษฎี
ของแดน ปrเตอร#สัน (1988) การเกิดอุบัติเหตุเบื้องต�นจากสาเหตุหลายประการสาเหตุเหล�านี้รวมตัวกัน
แบบไม�แน�นอนก�อให�เกิดอุบัติเหตุข้ึน เหตุการณ#เกิดอุบัติเหตุสืบเนื่องมาจากความบกพร�องของระบบ
บริหารการจัดการ เช�น การวางแผน การฝ�กอบรม การตรวจสอบ การแต�งต้ังคณะกรรมการความ
ปลอดภัย การควบคุมและการกําหนดงาน ความรับผิดชอบ เป4นต�น เพ่ือร�วมกันสร�างคุณลักษณะท่ีดี
ต�อความปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเท่ียวทางบกด�วยรถยนต#และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตก 
สร�างแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินการขับเคลื่อนต�องให�สอดคล�องกับสภาพการณ#ปhจจุบันและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี นําแผนยุทธศาสตร#ให�บรรลุวัตถุประสงค# พันธกิจ ยุทธศาสตร# ตามเปXาประสงค#
และกลยุทธ# แนวทางในการดําเนินการอย�างเป4นรูปธรรมในการนํานโยบายไปใช�และมีประเมินความ
สอดคล�องและการแก�ไขปhญหาเพ่ิมเติม และร�วมกันพัฒนาผลักดันให�เกิดผลเป4นรูปธรรมอย�างชัดเจน 
การสร�างวัฒนธรรมด�านความปลอดภัย เป4นสิ่งท่ีสะท�อนให�เห็นถึงพฤติกรรมของคนในสังคม ท่ีแสดง
ถึงลักษณะและทัศนคติที่เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยลักษณะของวัฒนธรรมด�านความปลอดภัย 
(ตวงพร เอ็งวงษ#ตระกูล, 2558) ซ่ึงควรมีการปลูกฝh�งในนักท�องเที่ยวท่ีเดินทางด�วย นอกจากนี้ควร
กําหนดให�ครอบคลุมการเดินทางในด�านระบบราง ระบบการเดินทางท�องเท่ียวทางน้ํา และทางอากาศ
ในอนาคต เพื่อให�ครอบคลุมระบบการเดินทางทุกประเภทของประเทศไทยท่ีมีการบริหารจัดการ
ระบบการคมนาคมขนส�งท่ีสะดวก และปลอดภัย แก�นักท�องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ ให�
สอดคล�องสัมพันธ#กับการรักษาสิ่งแวดล�อม สามารถปรับระบบให�เป4นไปตามสถานการณ#ท่ีเป4นปhจจุบัน
ในช�วงต�างๆ และต�องเป4นระบบสากล เช�น การพัฒนาระบบโครงข�ายการคมนาคมให�มีความสะดวก 
คล�องตัว และมีความปลอดภัยสูง ช�วยรักษาฟ��นฟูสิ่งแวดล�อม มีระบบการสื่อความหมาย ระบบชี้ทางท่ี
เหมาะสม พร�อมมีมาตรการปXองกันการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนระบบการช�วยเหลือกรณีฉุกเฉินท่ีมี
คุณภาพทันต�อสถานการณ# รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ครอบคลุมด�านความสะดวก และ
ปลอดภัย ครอบคลุมการเดินทางทั้งเส�นทางคมนาคมทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และระบบราง 
รวมท้ังกําหนดการพัฒนาเส�นทางคมนาคมให�รองรับการพัฒนาในอนาคต เช�น กําหนดเขตทางให�กว�าง 
เพ่ือจัดทําเส�นทางคมนาคม ควบคู�ระบบราง รวมทั้ง เส�นทาง ระบายน้ํา และวางแนวท�อฝh�งดิน    
เพ่ือเดินระบบสายส�งไฟฟXา ระบบเคเบิล ระบบประปา ตามแนวเส�นทางท�องเท่ียวซ่ึงสอดคล�องกับ
งานวิจัยของ Hughesa (2016) ศึกษาเก่ียวกับกรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมสําหรับกลยุทธ#การความปลอดภัย
ทางถนน พบว�า กลยุทธ#การความปลอดภัยทางถนน (โดยท่ัวไปเรียกว�าแผนยุทธศาสตร#ความปลอดภัย
ทางหลวงในสหรัฐอเมริกา) ให�คําแนะนําท่ีจําเป4นสําหรับการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัย
ทางถนนแต�มักจะขาดกรอบแนวคิดท่ีจะครอบคลุมทฤษฎีตามระบบและการสนับสนุนโดยหลักฐานท่ี
ได�จากการวิจัยและการปฏิบัติ การวิจัยนี้มีจุดมุ�งหมายที่จะรวมองค#ประกอบท้ังหมด ไม�ว�าจะเป4น
เครื่องมือนโยบายโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีปฏิสัมพันธ# ศักยภาพสําหรับการปรับปรุงกลยุทธ#
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การความปลอดภัยทางถนนควรมีการวิเคราะห#จุดแข็งท่ีมีศักยภาพและจุดอ�อนของกลยุทธ#การความ
ปลอดภัยทางถนนโดยท่ัวไป เพ่ือท่ีจะได�พัฒนากลยุทธ#ความปลอดภัยทางถนนได�อย�างสมบรูณ#แบบ 
ดังนั้นจึงควรนําข�อมูลอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับนักท�องเท่ียวท่ีมีอยู�มาใช�ประโยชน#ด�วยการนํามาประชุม
ร�วมกับหน�วยงานต�างๆ  ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือร�วมกันวิเคราะห#สาเหตุของการเกดอุบัติเหตุ พร�อมท้ังผลักดัน
ให�เกิดการแก�ไขปhญหา และออกมาตรการต�าง ๆ ให�สอดคล�องและเหมาะสมเพ่ือความปลอดภัยของ
นักท�องเที่ยวในพื้นที่และเส�นทางเดินทางท�องเท่ียวบนท�องถนน ทักษะในการปฏิบัติงานด�านความ
ปลอดภัยทางถนนให�มีประสิทธิภาพมากข้ึนได�มีการพัฒนาความรู�ทางวิชาการ ด�านวิศวกรรมจราจร 
การบริหารจัดการตลอดจนยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท�องเท่ียวในภูมิภาค
ตะวันตก ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร#การท�องเท่ียวสู�ประชาคมอาเซียน ผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข�อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช� 
1.1 จากผลการวิจัยโดยภาพรวม พบว�าความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวมี

ความสําคัญ ควรมีการส�งเสริมให�เมืองท�องเท่ียวให�ความสําคัญกับเรื่องการดูแลและจัดระบบความ
ปลอดภัยทางถนนให�แก�นักท�องเท่ียว มีการสนับสนุนในการสร�างวัฒนธรรมการเดินทางอย�างปลอดภัย 
มีการให�รางวัลเมืองท�องเท่ียวปลอดภัย การสนับสนุนให�มีศักยภาพในด�านการจัดการความปลอดภัย 
ควรมีการจัดการและนํานโยบายไปปรับใช�เพ่ือให�เกิดประโยชน#สูงสุดในการจัดการความปลอดภัยใน
การเดินทางสําหรับนักท�องเท่ียว สร�างความเชื่อม่ันและม่ันใจในการเดินทางมากยิ่งข้ึน 

1.2 จากการศึกษาพบว�าการจัดการความปลอดภัยเป4นสิ่งท่ีควรสร�างให�เป4นมาตรฐาน
เดียวกันในทุกภาคของประเทศไทย ควรมีการพัฒนาอย�างจริงจังในหลายๆด�าน เพ่ือเป4นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านความปลอดภัยของประเทศไทยท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
ร�วมกันส�งเสริมและผลักดันพัฒนางานวิจัยทางด�านความปลอดภัยและการเดินทางในทุกภาคส�วนท่ี
เก่ียวข�อง 

1.3 จากผลการวิจัยพบว�าควรมีการสร�างและส�งเสริมการร�วมมือในทุกภาคส�วน          
ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสร�างภาคีเครือข�ายทางด�านความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียว 

1.4 การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยพบว�ามีประเด็นท่ีน�าสนใจคือการจัดทําคู� มือด�านความ
ปลอดภัยในการเดินทางบนท�องถนนตามบริบทของพ้ืนท่ีและเส�นทางการท�องเท่ียวเป4นภาษาต�างๆ ให�
มีความหลากหลาย เช�น ข�อควรรู� ข�อควรปฏิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบและข�อบังคับ บทลงโทษ เป4น
ต�น นักท�องเท่ียวสามารถดาวน#โหลดออนไลน# หรือมีแอปพลิเคชั่นท่ีมีการอัพเดทข�อมูลอยู�เสมอเพ่ือ
ง�ายต�อการเข�าถึง เช�น เส�นทางท่ีปลอดภัยโดยเฉพาะการส�งเสริมการเดินทางด�วยรถโดยสารประจํา
ทางหรือรถทัศนาจรท่ีได�มาตรฐาน การปฏิบัติตัวเม่ือต�องเดินบนถนน การใช�รถยนต# รถจักรยานยนต# 
รถจักรยาน รวมท้ังข�อพึงระวังต�างๆ เพ่ือรองรับนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศไทย 

1.5 ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการวิจัย กองทุนผู�ประสบภัยจากอุบัติเหตุของภาค
ตะวันตก และพัฒนาเครือข�ายความปลอดภัยการเดินทางท�องเท่ียวบนท�องถนนอย�างปลอดภัย 
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1.6 ควรทําเป4นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) จากการวิจัยเร่ืองการจัดการความปลอดภัย
ในการเดินทางท�องเท่ียวทางถนน ผลท่ีได�ยุทธศาสตร#จากการศึกษาวิจัย หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องควรนําไป
เป4นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการปฏิบัติต�อไป 

2. ข�อเสนอแนะเพ่ือทําการวิจัยต&อไป 
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางท�องเท่ียวใน

ภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีมีบริบทของพ้ืนท่ีแตกต�างกันไป เพ่ือจะได�นําไปปรับใช�ให�เข�ากับสภาพแวดล�อมทาง
ภูมิศาสตร#และสภาพการณ# 

2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเป4นเลิศ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม 
(Participatory Action Research) 

2.3 ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร#เก่ียวกับความปลอดภัยในการเดินทางในลักษณะ
รูปแบบการเดินทางต�าง ๆ เช�น ทางเรือ ทางอากาศ ทางรถไฟ รถจักรยานยนต# รถจักรยานเป4นต�น  
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู�ตรวจเครื่องมือ 
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รายช่ือผู�ตรวจเครื่องมือ 
 

1. อาจารย
 ผศ.พรนิภา บริบูรณ
สุขศรี อาจารย
ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย  
  คณะวิศวกรรมศาสตร
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
 
2. อาจารย
 ดร.พจนา บุญคุ(ม  อาจารย
ประจําสาขาวิชาการจัดการการท)องเท่ียว 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
3. อาจารย
 ดร.ลัคนา ชูใจ  อาจารย
ประจําสาขาวิชาการจัดการการท)องเท่ียว 
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
4. ดร.คนึงเดช เชื่อมวราศาสตร
  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
5. นายสมจินต
 ชาญกระบี่  รองผู(จัดการ 
  องค
การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท)องเท่ียว 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู�ให�ข�อมูลหลักในการสัมภาษณ�เชิงลึก  

การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท$องเท่ียวทางบกด�วยรถยนต�และรถสาธารณะ         
ในภูมิภาคตะวันตก: ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท$องเท่ียวสู$ประชาคมอาเซียน 
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รายช่ือผู�ให�สัมภาษณ�เชิงลึก 
 

1. นางสาวกล(วยไม( สุมังค
  ผู(ประกอบการธุรกิจท)องเท่ียว บริษัท เนเจอร
ไมล
 จํากัด 
2. นางสาวจิตตราภรณ
 พรม่ัน ผู(ประกอบการธุรกิจท)องเท่ียว บริษัท ฟ:าไทยทัวร
 จํากัด 
3. นายชาย ทรัพย
แจ)ม   หัวหน(างานอํานวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงราชบุรี 
4. นายธนากร สินอิน   หัวหน(างานอํานวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงกาญจนบุรี 
5. คุณไพสันต
 ศุภเลิศ  หัวหน(างานอํานวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงเพชรบุรี 
6. นายณรงค
 เกรอด  หัวหน(าฝ>ายวิชาการ กรมขนส)งกาญจนบุรี 
7. นายเชิดพงษ
 สุเมธาพันธุ
 นายซ)างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี  
8. นายวรณ จันทราศัพท
  ผู(จัดการ บริษัท สมบัติทัวร
 จํากัด 
9. นายทวีศักด์ิ จูพราย  ผู(ประกอบการธุรกิจรถตู(นําเท่ียว 
10. จ.ท.พัทธพล สุขสบาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร
ชํานาญการ  

สํานักงานป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี 
11. นางสาววัลภา ชชูม นักวิเคราะห
ฯ ชํานาญการ  

สํานักงานป:องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี 
11. นางสาวน้ําตาล จิตต้ัง  สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ
   
12. นางสาวมาริสา น(อยบุญเสม พยาบาลวิชาชีพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   
13. นายชานนท
 พานทอง การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานกาญจนบุรี  
14. นางสาวดวงวดี อินสมภักษร การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานกาญจนบุรี 
15. นายอาคม ชานาง  การท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเพชรบุรี 
16. นายสนธญา ปลัดสีช)วย หัวหน(างานอํานวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ
 
17. นายสนธยา หล(าอ(วน  นายช)างโยธาชํานาญงาน แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  
18. ร.ต.อ.ปJยะพงษ
 บุขุนทศ  รอง สว.ส.ทท.1กก.1 ตํารวจท)องเท่ียว  
19. ร.ท. พงศ
เทพ นรขํา  เจ(าหน(าท่ีความปลอดภัย (จป.) ระดับวิชาชีพ  
20. นายอภิเดช พ่ึงสมบุญ  นักท)องเท่ียว 
21. นางสาวศุภรัตน
 คํางาม นักท)องเท่ียว 
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รายช่ือผู�ให�สัมภาษณ�เชิงลึก 
 
22. นางสาววิมิญช
 สราญณิยธรรม นักท)องเท่ียว 
23. นางสาวศรัญญา จันศร นักท)องเท่ียว 
24. นายโชคเกษม คุณวรธรรม นักท)องเท่ียว 
25. นายชวพัฒน
  อัจฉริยกุล นักท)องเท่ียว 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ/ผู�เช่ียวชาญ 
 

1. พล.ต.ต.โกสินทร
 หินเธาว
  ผู(อํานวยการศูนย
วิจัยป:องกันอุบัติเหตุทางถนน 
     ศูนย
วิจัยป:องกันอุบัติเหตุทางถนน 
2. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ   ผู(อํานวยการกองบรูณาการความปลอดภัยทางถนน 
     กรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
3. นายพีระพล ปLMนสังข
    ผู(อํานวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 
     แขวงทางหลวงราชบุรี 
4. นายวิศาล วัชรานนท
   ผู(อํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 15 
     สํานักงานทางหลวงท่ี 15 (ประจวบคีรีขันธ
)    
5. นายกมลศักด์ิ ผดุงกิจ   ผู(อํานวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี 
     แขวงการทางกาญจนบุรี 
6. นางสาวอรสา เพ็งพริ้ง   ขนส)งจังหวัดเพชรบุรี 
     สํานักงานขนส)งจังหวัดเพชรบุรี กรมการขนส)งทางบก 
7. พ.ต.ท.อิทธิพล พรเทวาบัญชา  รองผู(กํากับการจราจร  
     สถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรี  
8. พ.ต.ท. สมุโรจน
 โรจน
วงศ
วรรณ   สารวัตรฝ>ายอํานวยการกองบังคับการตํารวจทางหลวง  

(งานยุทธศาสตร
)     
9. นายธีรศานต
 สหัสสพาศน
  คณะทํางานรัฐมนตรีว)ากระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬา 

กระทรวงการท)องเท่ียวและกีฬา 
10. นายศานติ อรรถวรรธน  ผู(อํานวยการสํานักงานการท)องเท่ียวและกีฬาจังหวัด   

ราชบุรี สํานักงานการท)องเท่ียวและกีฬาจังหวัดราชบุรี 
11. นายอัครวิชย
 เทพาสิต ผู(อํานวยการสํานักงานการท)องเท่ียวแห)งประเทศไทย

จังหวัดเพชรบุรี 
   สํานักงานการท)องเท่ียวแห)งประเทศจังหวัดเพชรบุรี 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ/ผู�เช่ียวชาญ 
 

12. นายอิสสระพงษ
 แทนศิริ ผู(อํานวยการสํานักงานการท)องเท่ียวแห)งประเทศจังหวัด 
กาญจนบุรี 

  สํานักงานการท)องเท่ียวแห)งประเทศจังหวัด กาญจนบุรี 
13. นายวสันต
 กิตติกุล  นายกสมาคมธุรกิจท)องเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี 

สมาคมธุรกิจท)องเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี 
14. ดร. ปJรันธ
 ชินโชติ   รองประธานชมรมส)งเสริมการท)องเท่ียวจังหวัดราชบุรี 

ชมรมส)งเสริมการท)องเท่ียวจังหวัดราชบุรี 
15. นายปริวรรธน
 แสงพิทักษ
  ผู(ช)วยผู(ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 
16. ดร.ขจรศักด์ิ จันทร
พาณิชย
   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

กระทรวงสาธารณสุข  
17. อาจารย
 ดร.กฤป จารุกะนิตย
  อาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยสยาม 
18. ผศ.ดร.ปราโมทย
 เพชรศาสตร
  อาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
19. อาจารย
 ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ
  อาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห�จัดเก็บข�อมูล 
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ภาคผนวก ง 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท$องเท่ียวทางบกด�วยรถยนต�และรถสาธารณะ              

ในภูมิภาคตะวันตก: ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท$องเท่ียวสู$ประชาคมอาเซียนคําช้ีแจง 
 

 แบบสัมภาษณ
 เพ่ือการวิจัยฉบับนี้ เปQนส)วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการดุษฎี
บัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาสภาพการณ
และความต(องการในการจัดการความปลอดภัยด(าน
การเดินทางท)องเท่ียว ดังนี้ 
 
ประเด็นการสัมภาษณ� 

1. ข(อมูลท่ัวไปในในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  
2. สาเหตุและสภาพปLญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางท)องเท่ียวบนท(องถนน ซ่ึงส)งผลกระทบ

ต)อความปลอดภัยและความม่ันใจในการเดินทางท)องเท่ียวของภูมิภาคตะวันตก 
3. ความต(องการข้ันพ้ืนฐานทางด(านความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาค

ตะวันตกของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข(าสู)ประชาคมอาเซียน ทิศทางและแนวทางในการ
ดําเนินการแก(ไข ปรับปรุง พัฒนา เพ่ือให(เกิดยุทธศาสตร
ท่ีเหมาะสมทางด(านความปลอดภัยในการ
เดินทางการท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือรองรับการเข(าสู)ประชาคมอาเซียน 

4. วิเคราะห
สภาพแวดล(อมภายในและภายนอก ท่ีมีความเก่ียวข(องกับการจัดการความ
ปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยในปLจจุบัน 

4. การจัดการท่ีสอดคล(องและเหมาสม ในความปลอดภัยของการเดินทางท)องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตก 
 5. ข(อเสนอแนะและแนวทางการจัดทํายุทธศาสตร
ทางด(านความปลอดภัยในการเดินทางการ
ท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือรองรับการเข(าสู)ประชาคมอาเซียน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย EDFR รอบท่ี 2 

        เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท$องเท่ียวทางบกด�วยรถยนต�และรถ
สาธารณะ ในภูมิภาคตะวันตก: ข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท$องเท่ียวสู$ประชาคมอาเซียน 

 
คําช้ีแจง  จุดมุ)งหมายในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาการจัดการความปลอดภัยด(านการเดินทาง
ท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก: ข(อเสนอเชิงยุทธศาสตร
การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน โดยการ
รวบรวมคําถาม และระดมความคิดเห็นจากผู(เชี่ยวชาญ ผู(วิจัยใช(วิธีการเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ขออนุญาตเรียนถามความคิดเห็นจากท)าน
ผู(เชี่ยวชาญจํานวน 2 รอบ รอบท่ี 1 เปQนแบบสอบถามชนิดมาตราส)วนประมาณค)า 5 ระดับ และ
คําถามปลายเปJดซ่ึงสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ รอบท่ี 2 เปQนการให(น้ําหนักแก)ข(อความตาม
ความคิดเห็นของท)าน  

ท้ังนี้แบบสอบถามท้ัง 2 รอบ มีจุดมุ)งหมายให(แสดงความคิดเห็นของท)านผู(เชี่ยวชาญ เพ่ือให(
ข(อมูลเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยด(านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือเปQน
ข(อเสนอเชิงยุทธศาสตร
การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน ในข้ันตอนนี้ ผู(วิจัยขอความคิดเห็นจากท)าน
ผู(เชี่ยวชาญในแต)ละข(อความท่ีผู(วิจัยสรุปและได(นําเสนอในแบบสอบถามนี้ ว)าท)านผู(เชี่ยวชาญเห็นด(วย
กับข(อความเหล)านั้นในระดับใด 
 5     หมายถึง     เห็นด(วยกับข(อความนั้นมากท่ีสุด 
 4     หมายถึง     เห็นด(วยกับข(อความนั้น 
 3     หมายถึง    ไม)แน)ใจกับข(อความนั้น 
 2     หมายถึง    ไม)ค)อยเห็นด(วยกับข(อความนั้น 
 1     หมายถึง    ไม)เห็นด(วยกับข(อความนั้น 
 ส)วนคําถามปลายเปJดนั้น ขอให(ท)านผู(เชี่ยวชาญกรุณาระบุเพ่ิมเติมในแต)ละด(าน เพ่ือคําตอบ
ชัดเจนและสมบูรณ
ยิ่งข้ึน ท้ังนี้ความคิดเห็นของท)านและผู(เชี่ยวชาญท)านอ่ืนๆ ผู(วิจัยจะไม)นํามา
เปJดเผยเปQนรายบุคคลแต)จะนําเสนอเปQนข(อสรุปแสดงเปQนภาพรวมของความคิดเห็น เพ่ือให(การวิจัย
ครั้งนี้บรรลุผลตามเป:าหมายขอความกรุณาจากท)านผู(เชี่ยวชาญโปรดให(ความอนุเคราะห
ตอบ
แบบสอบถาม จักของพระคุณยิ่ง 
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แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยด�านการเดินทางท$องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก  
เพ่ือเป;นข�อเสนอเชิงยุทธศาสตร�การท$องเท่ียวสู$ประชาคมอาเซียน 

 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณาและทําเครื่องหมาย √ ลงในช)องระดับความคิดเห็นของท)านเก่ียวกับ

ประเด็น ความคิดเห็นการจัดการความปลอดภัยด(านการเดินทางท)องเท่ียวใน
ภูมิภาคตะวันตก เพ่ือเปQนข(อเสนอเชิงยุทธศาสตร
การท)องเท่ียวสู)ประชาคมอาเซียน
ในแต)ละข(อ 

 
ตอนท่ี 1    ลักษณะส)วนบุคคลของผู(เชี่ยวชาญ 
 
1. เพศ         (  )  ชาย        (  )     หญิง  
 
2. อายุ         (  )     30-39 ปi       (  )    50-59 ปi 
        (  )     40-49 ปi  (  )     60 ปiข้ึนไป 
3. ตําแหน)ง 
      (   )  ผู(อํานวยการ 
       (   )  รองผู(อํานวยการ 
      (   )  หัวหน(า 
      (   )  ผู(เชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ 
      (   )  นักวิชาการ 
      (   )  อาจารย
  
      (   )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 
 
4. ประสบการณ
ในการทํางาน 
  (   )   0-5 ปi 
  (   )   6-10 ปi 
  (   )   10-15 ปi 
  (   )   16-20 ปi 
  (   )   20-25 ปiข้ึนไป 
  (   )   26 ปiข้ึนไป 
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  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต$อวิสัยทัศน�และพันธกิจของการร$างยุทธศาสตร�   

แนวโน�มสําหรับความเป;นไปได�ของวิสัยทัศน�และพันธกจิ ระดับความคิดเห็น เหมาะสม ไม$
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 
วิสัยทัศน�   
“เปQนต(นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนในการ
เดินทางท)องเ ท่ียวของนักท)องเ ท่ียวชาวไทยและชาว
ต)างประเทศในการเข(าสู)ประชาคมอาเซียน” 

              

พันธกิจ   
“มุ)งมั่นและส)งเสริมการจัดการความปลอดภัย ในด(านคน 
ด(านถนนและโครงสร(าง ด(านตัวยานพาหนะและทางด(าน
เทคโนโลยีและกฎหมายท่ีมีมาตรฐานเพ่ือสร(างความเช่ือมั่น
และความมั่นใจสําหรับนักท)องเท่ียว       ในการเดินทาง
ท)องเท่ียวทางถนนอย)างปลอดภัยของภาคตะวันตก” 

              

 

ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต$อยุทธศาสตร�ท่ี 1 เปEาประสงค� และกลยุทธ�ของการร$างยุทธศาสตร�   

แนวโน�มสําหรับความเป;นไปได�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1 
  เปEาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนิน  

ระดับความคิดเห็น เหมาะสม ไม$
เหมาะสม 5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1  
มาตรการการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท$องเท่ียว
ด�านคน 

              

เปEาประสงค�   
1. บุคลากรหน)วยงานภาครัฐมีสมรรถนะ ศักยภาพ ในการ
บริหารจัดการด(านความปลอดภัย 

              

2.บุคลากรหน)วยงานภาคเอกชนมีความพร(อม และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย)างมืออาชีพสร(างความเช่ือม่ันในการเดินทางของ
นักท)องเท่ียว 

              

3. นักท)องเท่ียวมีความรู(ความเข(าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การเดินทางท)องเท่ียว 

              

กลยุทธ�ท่ี 1 การจัดการส$งเสริมศักยภาพในหน$วยงานภาครัฐ               
แนวทางดําเนินการ    
1. ให(การสนับสนุนการดําเนินการการฝnกอบรมทักษะการ
ช)วยเหลือและการปฐมพยาบาลแก)เจ(าหน(าท่ีกู(ภัย เจ(าหน(าท่ี
อาสาสมัครต)างๆ  

              

2. มีการปรับปรุงระบบการรับแจ(งเหตุ และการเรียกรถพยาบาล                
3. มีการปรับปรุงการประสานงานของหน)วยงานต)าง ๆ ท่ีทํางาน
ด(านการให(ความช)วยเหลือ โดยเฉพาะอย)างยิ่งในกรณีสาธารณ
ภัยหรืออุบัติเหตุขนาดใหญ) 

              

4. มีการจัดเตรียมยานพาหนะและอุปกรณ
ช)วยชีวิตเบ้ืองต(นท่ี
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงต)อการให(บริการช)วยเหลือ
ฉุกเฉิน 

              

5. มีการส)งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวบนท(อง
ถนน ให(ความสําคัญกับเรื่องการดูแลและจัดระบบความ
ปลอดภัยทางถนนของนักท)องเท่ียว 

              

6. มีการประเมินติดตามผล และปรับปรุงแผนงานต)าง ๆ 
ตลอดเวลา 

              

กลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการส$งเสริมศักยภาพในหน$วยงาน
ภาคเอกชน 

              

แนวทางในการดําเนิน   
1. สร(างมาตรฐานด(านคนขับต(องมีมีความชํานาญและ
ประสบการณ
ในการขับขี่  

              

2. มีมาตรการท่ีเข(มงวดและชัดเจนในพฤติกรรมการขับขี่จํากัด
เวลาในการขับขี่ตามมาตรฐานสากล 

              

3. การเตรียมความพร(อมในการขับขี่ สุขภาพของคนขับรถ 
ความพร(อมในการทํางาน  

              

4. ไม)ด่ืมสุราของมึนเมาหรือยาท่ีทําให(ง)วง ไม)เสพสารเสพติด                
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู�เชีย่วชาญท่ีมีต$อยุทธศาสตร�ท่ี 1 เปEาประสงค� และกลยุทธ�ของการร$างยุทธศาสตร� 
(ต$อ) 
 

แนวโน�มสําหรับความเป;นไปได�ของยุทธศาสตร�ท่ี 1  
  เปEาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนิน (ต$อ) 

ระดับความคิดเห็น เหมาะสม ไม$
เหมาะสม 5 4 3 2 1 

กลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการส$งเสริมศักยภาพในหน$วยงาน
ภาคเอกชน (ต$อ) 

 

แนวทางในการดําเนิน (ต$อ) 

5. มีระบบติดตามกํากับ เพ่ือให(มั่นใจว)าจะมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยสําหรับรถทัศนาจรนักท)องเท่ียวต)างประเทศ  

              

6. มีข(อกําหนดในการทําประกันอุบัติเหตุให(แก)นักท)องเท่ียว
ทุกคน  

              

7. อบรมให(ความรู(ด(านความปลอดภัยในการเดินทาง
ท)องเท่ียว 

              

กลยุทธ�ท่ี 3 การจัดการส$งเสริมศักยภาพสําหรับ
นักท$องเท่ียว 

              

แนวทางในการดําเนิน   
1. การจัดทําคู)มือด(านความปลอดภัยในการเดินทางบนท(อง
ถนนสําหรับนักท)องเท่ียว เปQนภาษาต)าง ๆ เพ่ือความรู(และ
ความเข(าใจง)ายเพ่ือรองรับอาเซียน 

              

2. การประชาสัมพันธ
ความรู(และเสริมสร(างการมีส)วนร)วม 
โดยการร)วมมือกับหน)วยงานต)างๆ เพ่ือให(นักท)องเท่ียวได(รับ
รู(ข)าวสารและข(อมูลต)าง ๆ  

              

3. นักท)องเท่ียวต(องการเตรียมความพร(อมศึกษาเส(นทาง
พร(อมท้ังวางแผนการเดินทางให(เรียบร(อย ท่ีมีความรู(ในเรื่อง
ของกฎระเบียบข(อบังคับข(อปฏิบัติ ในการเดินทางและการ
ขับข่ี 

              

 

ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต$อยุทธศาสตร�ท่ี 2 เปEาประสงค� และกลยุทธ�ของการร$างยุทธศาสตร�  

แนวโน�มสําหรับความเป;นไปได�ของยุทธศาสตร�ท่ี 2 
  เปEาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนิน 

ระดับความคิดเห็น เหมาะสม ไม$
เหมาะสม 5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
มาตรการการจัดการความปลอดภัยทางถนนและโครงสร�าง 

              

เปEาประสงค�   
1.มีวัฒนธรรมความปลอดภัยความรู(ความเข(าใจการเดินทาง
บนท(องถนน 

              

2. มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียวทาง
ถนน 

              

กลยุทธ�ท่ี 1 สร�างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทาง
ท$องเท่ียวสําหรับนักท$องเท่ียว 

              

แนวทางดําเนินการ   
1. สร(างความเข(าในการใช(ถนนท่ีมีการขับข่ี การปฏิบตัิตาม
กฎจราจรอย)างเคร)งครัด 

              

2. เสริมสร(างวินัยจราจรแก)นักท)องเท่ียว การใช(รถใช(ถนน
ร)วมกันอย)างปลอดภัย 

              

3. เสริมสร(างความมีนํ้าใจในการขับข่ี การคํานึงถึงความ
ปลอดภัยเปQนหลัก  

              

กลยุทธ�ท่ี 2 การพัฒนาให�เป;นถนนท่ีมีความปลอดภัยต$อ
การเดินทางต$อนักท$องเท่ียว 

              

แนวทางดําเนินการ   
1. การออกแบบถนนและสภาพถนนให(มีความปลอดภัยต)อ
การเดินทาง 

              

2. การตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานอุปกรณ
ควบคุม
การจราจร        ให(มีประสิทธิภาพ 

              

3. การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกต)าง ๆ รวมถึงจุดพักรถ
สําหรับนักท)องเท่ียว 

              

4. การเข(มงวดในการก)อสร(างบนพ้ืนผิวจราจร หยุด
ดําเนินการก)อสร(างหรือซ)อมแซมในช)วงเทศกาลเพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก)นักท)องเท่ียวท่ีเดินทาง 

              

5. การจัดการทางด(านป:ายบอกทางหรือป:ายต)าง ๆ ให(ชัดเจน 
ตลอดจนปรับปรุงและตดิตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟ
จราจรให(ได(มาตรฐาน 

              

6. ปรับปรุงแก(ไขปLญหาสภาพถนนท่ีมีผลต)อการเกิดอุบัติเหต ุ
และตดิตามประเมินผล 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต$อยุทธศาสตร�ท่ี 2 เปEาประสงค� และกลยุทธ�ของการร$างยุทธศาสตร� 
(ต$อ)  

ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม (โปรดระบุ) 

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

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต$อยุทธศาสตร�ท่ี 3 เปEาประสงค� และกลยุทธ�ของการร$างยุทธศาสตร� 

แนวโน�มสําหรับความเป;นไปได�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3 
  เปEาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนิน 

ระดับความคิดเห็น เหมาะสม ไม$
เหมาะสม 

5 4 3 2 1   

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง
ท$องเท่ียวด�านยานพาหนะ 

              

เปEาประสงค�   
1. สร(างมาตรฐานของยานพาหนะท่ีปลอดภัยในการ
เดินทางท)องเท่ียว 

              

2. การเตรียมความพร(อมของยานพาหนะและความ
ปลอดภัย 

              

กลยุทธ�ท่ี 1 การสร�างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด�าน
ยานพาหนะผู�ให�บริการสาธารณะ 

              

แนวทางในการดําเนิน   
1. การตรวจสภาพยานพาหนะก)อนออกเดินทางทุกครั้ง               
2. การตรวจสภาพและการบํารุงรักษายานพาหนะประจําปi 
มีการออกใบรับรองเพ่ือสร(างความมั่นใจต)อนักท)องเท่ียว 

              

3. การตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ
ด(านความปลอดภัยของ
รถบริการสาธารณะในการให(บริการแก)นักท)องเท่ียว 

              

4. การทบทวน ปรับปรุงข(อบังคับทางเทคนิคของ
ยานพาหนะประเภทต)าง ๆ บนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล  
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต$อยุทธศาสตร�ท่ี 3 เปEาประสงค� และกลยุทธ�ของการร$างยุทธศาสตร� 
(ต$อ) 
 

แนวโน�มสําหรับความเป;นไปได�ของยุทธศาสตร�ท่ี 3 
  เปEาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนิน (ต$อ) 

ระดับความคิดเห็น เหมาะสม 
 

ไม$
เหมาะสม 

 
5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การจัดการความปลอดภัยในการเดินทาง
ท$องเท่ียวด�านยานพาหนะ (ต$อ) 

 

กลยุทธ� ท่ี 2 การตรวจสอบความปลอดภัยของ
ยานพาหนะในการเดินทางของนักท$องเท่ียว 

       

แนวทางในการดําเนิน  
1. การตรวจสอบมาตรฐานของรถยนต
ส)วนตัวท่ีใช(ในการ
เดินทาง ความสมบรูณ
ของอุปกรณ
ยานพาหนะท่ีพร(อมใช(
งานได(อย)างปลอดภัย 

              

2. รณรงค
ให(นักท)องเท่ียวตรวจสอบสภาพรถก)อนออก
เดินทางท)องเท่ียวทุกครั้ง 

              

3. เตรียมความพร(อมของยานพาหนะ               
4. การติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสาร               
 

ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต$อยุทธศาสตร�ท่ี 4 เปEาประสงค� และกลยุทธ�ของการร$างยุทธศาสตร�  

แนวโน�มสําหรับความเป;นไปได�ของยุทธศาสตร�ท่ี 4 
  เปEาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนิน  

ระดับความคิดเห็น เหมาะสม ไม$
เหมาะสม 5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร�ที่ 4  
การจัดการทางด�านสิ่งแวดล�อมเทคโนโลยีและกฎหมาย 

              

เปEาประสงค�   
1. การจัดการส่ิงแวดล(อมท่ีมีส)วนเกี่ยวข(องกับความปลอดภัยใน
การเดินทางท)องเท่ียว 

              

2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อก)อให(เกิดการนําไปใช(ในกระบวนการ
จัดการความปลอดภัยในการเดินทางท)องเท่ียว 

              

3. การบังคับใช(กฎหมายอย)างเปQนรูปธรรม               

กลยุทธ�ที่ 1 สร�างความเข�าใจในสิ่งแวดล�อมที่ปลอดภัยต$อการ
เดินทางท$องเที่ยวบนท�องถนน 

              

แนวทางในการดําเนิน   
1. การให(ความรู(ความเข(าใจถึงส่ิงแวดล(อมท่ีส)งผลต)อความเส่ียง
ต)าง ๆ บนท(องถนน  

              

2. การสร(างจิตสํานึกท่ีดีจะช)วยลดความเส่ียงต)าง ๆ และลดการ
เกิดอุบัติเหตุ  

              

3. การจัดการกับสภาพอันตรายข(างทาง มีการตรวจสอบและ
แก(ไข 

              

4. มีไฟฟ:าส)องสว)างเพียงพอสําหรับการมองเห็นสภาพถนน รถ 
คนหรือสัตว
 

              

5. ศึกษาสภาพลักษณะภูมิอากาศ ทัศนะวิสัย ท่ีส)งผลให(การขับขี่
ไม)ปลอดภัย 

              

กลยุทธ�ที่ 2 การใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย               

แนวทางในการดําเนิน   

1. มาตรการส)งเสริมการใช(ระบบขนส)งสาธารณะ                 
2. การพัฒนาโครงข)ายระบบขนส)งสาธารณะอย)างจริงจัง                
3. การปรับปรุงคุณภาพการบริการ                

4. การปรับปรุงจุดเช่ือมต)อการเดินทางของระบบขนส)งสาธารณะ               
5. นําเทคโนโลยีการวางผังโครงข)ายคมนาคมมาใช(ให(เหมาะสม 
จะช)วยลดความเส่ียงจากการปะปนกันของการจราจรประเภท
ต)าง ๆ 

              

6.การประชาสัมพันธ
ผ)านช)องทางต)างๆ เพื่อสร(างจิตสํานึกและ
ความร) วม มือในการป:องกันอุบั ติ เห ตุทางจราจรสําห รับ
นักท)องเท่ียวท่ีใช(รถใช(ถนนในการเดินทาง 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท่ีมีต$อยุทธศาสตร�ท่ี 4 เปEาประสงค� และกลยุทธ�ของการร$างยุทธศาสตร� 
(ต$อ) 

แนวโน�มสําหรับความเป;นไปได�ของยุทธศาสตร�ท่ี 4 
  เปEาประสงค� กลยุทธ�และแนวทางในการดําเนิน 

(ต$อ) 

ระดับความคิดเห็น เหมาะสม ไม$
เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

กลยุทธ�ท่ี 2 การใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัย (ต$อ) 

  
  

 
 

  
  

 
 

    
  

 
 

แนวทางในการดําเนิน (ต$อ)        
7. มีระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของข(อมูล
สารสนเทศ ท้ังเส(นทางในการเดินทางและผู(ให(บริการ
สามารถตรวจสอบประวัติของคนขับ 

              

กลยุทธ�ท่ี 3 การให�ความรู�ทางด�านกฎหมาย และการ
บังคับใช� 

              

แนวทางในการดําเนิน   
1. การเพ่ิมการตรวจตราด(านการจราจรอย)างเข(มงวด
เพ่ือบังคับใช(กฎหมาย  

              

2. การบังคับใช(กฎหมายอย)างจริงจัง และเข(มงวดต)อ
การกระทําความผิดโดยไม)มีข(อยกเว(นไม)ว)าจะในกรณี
ใดๆท้ังสิ้น  

              

3. การฝnกอบรมเจ(าหน(าท่ีตํารวจจราจรและตํารวจทาง
หลวงทุกระดับ โดยเริ่มจากข้ันพ้ืนฐาน จนถึงการวาง
แผนการตรวจตราอย)างเปQนระบบ 

              

 

ข�อคิดเห็นเพ่ิมเติม (โปรดระบุ) 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
รูปกิจกรรม 
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รูปท่ี 19 สัมภาษณ
ผู(เชี่ยวชาญผู(ให(ข(อมูล 

 

        
 
รูปท่ี 20 สัมภาษณ
ผู(เชี่ยวชาญผู(ให(ข(อมูล 
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รูปท่ี 21 สัมภาษณ
ผู(เชี่ยวชาญผู(ให(ข(อมูล 
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รูปท่ี 22  การจัดประชุมเพ่ือหาข(อสรุปเชิงนโนบาย (Policy Meeting) การจัดการความปลอดภัย
ด(านการเดินทางท)องเท่ียวในภูมิภาคตะวันตก : ข(อเสนอเชิงยุทธศาสตร
การท)องเท่ียวสู)
ประชาคมอาเซียน 
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ประวัติผู
วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวมัชฌิมา อุดมศิลป� 
ท่ีอยู� 70/17 ซอยเพชรเกษม 116/3  ถนนเพชรเกษม   
 เขตหนองแขม แขวงหนองค/างพลู กทม. 10160 
ประวัติการศึกษา  
    พ.ศ. 2553 สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาการจัดการการท�องเท่ียว  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร<  
 พ.ศ. 2555  สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2556 ศึกษาต�อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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