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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท*องเที่ยวของนักท*องเที่ยว
เพศหญิงที่เ ดินทางท*องเที่ยวคนเดี ยวในประเทศไทยและการรับรู`ความเสี่ยง รวมไปถึงกลุ* มอ`างอิงที่ มี
อิทธิพลของนักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทย โดยเปaนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
และปริ ม าณ ในเชิ ง คุ ณ ภาพจะใช` ก ารศึ ก ษามานุ ษ ยวิ ท ยาบนอิ น เทอร? เ น็ ต และในเชิ ง ปริ ม าณจะใช`
แบบสอบถามเพื่อนํามาศึกษา การรับรู`ความเสี่ยงและกลุ*มอ`างอิงที่มีอิทธิพลในการรับรู`ความเสี่ยง ผลการศึกษา
เชิงปริมาณพบว*านักท*องเที่ยวผู`หญิงที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทยมีนักท*องเที่ยวเอเชียมา
ท* อ งเที่ ย วจํา นวนมากและส*วนใหญ*เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวและพักคนเดียวมากที่สุด โดยการรับรู`
ความเสี่ยงในประเทศไทยที่นักท*องเที่ยวไทยและต*างชาติรับรู`มากที่สุดคือด`านอาชญากรรมและการข*มขืน
นอกเหนือจากนั้นการรับรู`ความเสี่ยงของนักท*องเที่ยวเพศหญิงมีมากกว*าเพศชายและส*วนที่สําคัญที่ทําให`
นักท*องเที่ยวกลุ*มนี้มีความกลัวมากที่สุด คือ ความมืดและความเงียบเนื่องจากจะทําให`ตกอยู*ในสถานการณ?
ที่ต`องเผชิญความเสี่ยงมากที่สุด อย*างไรก็ตามนักท*องเที่ยวจะค`นหาข`อมูลก*อนเดินทางท*องเที่ยวเพื่อรับรู`
ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิดขึ้นในประเทศไทย มาจากกลุ*มอ`างอิงที่เปaนสมาชิกและไม*เปaนสมาชิกโดยผลการวิจัย
4 อั น ดั บ แรกที่ เ ปa น ช* อ งทางให` นั ก ท* อ งเที่ ย วรับรู`ความเสี่ยง ได`แก* รับรู`จากเพื่อนและเพื่อนร*วมงาน
รีวิวออนไลน?, สื่อสังคมออนไลน?และการรับรู`ด`วยตนเองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงและกลุ*มอ`างอิงยังสามารถสร`าง
แรงบั น ดาลใจและเสริ ม พลั ง ให` กั บ นั ก ท* อ งเที่ ย วเพศหญิงที่ท*องเที่ยวคนเดียวได` ผลการทดสอบ
Chi-Square ที่ วิ เ คราะห? ค วามสั ม พั น ธ? ค ลั ส เตอร? ที่ มี ก ารเข` า พั ก มากที่ สุ ด และการรั บ รู` ความเสี่ยง
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พบว*านักท*องเที่ยวต*างชาติมีการรับรู`ความเสี่ยงในด`านการเกิดโรคสูงและด`านสุขอนามัย โดยผลการศึกษา
สามารถนํามาพัฒนาให`เกิดภาพลักษณ?ที่ดีในประเทศไทยได`ด`วยการช*วยเหลือของรัฐบาลและหน*วยงานที่
เกี่ยวข`อง
คําสําคัญ: การรับรู`ความเสี่ยง นักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียว กลุ*มอ`างอิง
Abstract
The objective of this research was to study travel behavior of a solo female
travelers in Thailand and their perceived risks as well as their reference groups that had
an influence on their perception. This study employed a mixed research methodology
combining qualitative and quantitative methods. A netnography method was used in the
qualitative part whereas a questionnaire was used to collect the quantitative data
including the respondents’ perceived risks and the influence of the reference group on
their perception. The findings from the quantitative study showed that the solo female
travelers in Thailand consisted mainly of Asian tourists, and most of them traveled and
stayed alone while traveling. The most perceived risk in Thailand found among Thai and
foreign tourists were crimes and rapes. In addition, female tourists were found to higher
perception on risks than male tourists, and the most important aspects that made these
afraid during traveling were darkness and silence because they generally served as the
main causes leading to situations where the greatest risks could occur. However, tourists
usually searched for information before making a trip so that they could be aware of the
risks that might occur in Thailand. Their information sources came from people who
were members of their reference group and those who were not. In addition, the top
four channels/sources of information helping the tourists to be aware of the perceived
risked and could avoid such risks included friends and colleagues, online reviews, social
media, and self-awareness. Moreover, it was also found that the reference group had an
important role in inspiring and encouraging the solo female tourists to make a trip alone.
The result of the Chi-Square test which used to analyze a cluster relationship of the
longest stay and risk perception indicated that foreign tourists perceived risks of diseases
and hygiene. The findings of this study can be used to develop a good image for
Thailand however, support from the government and related organizations is needed.
Keywords: Risk Perception, Solo Female Traveler, Reference Group
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บทนํา
ในปvจจุบันนักท*องเที่ยวเพศหญิงเปaนแนวโน`มที่สําคัญของโลก (World Mega Trend) เนื่องจาก
ความก`าวหน`าของผู`หญิงที่มีมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึ้นจากเดิม หาเลี้ยงครอบครัวมากขึ้น เปaนโสด
มากขึ้ น จากผลการสํารวจของ The Economist (2014) และจากรายงานของ World Economic Forum
(2018) ว*าผู`หญิงทั่วโลกจะเข`าสู*ตลาดแรงงานสูงขึ้นและความเหลื่อมล่ําทางเพศลดลง นอกเหนือจากนั้น
ผู` ห ญิ ง มี อํา นาจในการตัดสินใจซื้อสินค`าและบริการในภาคครัวเรือนมากกว*าร`อยละ 80 และพฤติกรรม
ของผู`หญิงในเอเชียเปaนผู`ตัดสินใจหลักในการซื้อสินค`าอุปโภคบริโภคการท*องเที่ยวและพักผ*อน (OKMD,
2015) นักท*องเที่ยวเพศหญิงจึงกลายมาเปaนกลุ*มผู`บริโภคขนาดใหญ*และเปaนตลาดใหม*ที่มีจํานวนมากที่สุด
ในโลกและเปaนตลาดที่มีศักยภาพมาก ทําให`เปaนกลุ*มเป}าหมายในการขับเคลื่อนการท*องเที่ยวโลกอีกด`วย
เนื่ อ งจากมี ก ารเติ บ โตอย* า งรวดเร็ ว จากการกล*าวอ`างของ นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู`ว*าการ
ตลาดเอเชี ย แปซิ ฟ€ ก (อ`างถึงใน Matichon online, 2019) มีความสอดคล`องกับคณะวิชาธุรกิจมหาลัย
George Washington ที่ว*าในป• 2561 พบว*าผู`หญิงมีอํานาจในการเดินทางและ 2 ใน 3 ของนักท*องเที่ยว
ทุกวันนี้เปaนผู`หญิง อ`างถึงใน girlpowermarketing (Linda Landers, 2018) โดยเทรนด?ผู`หญิงเดินทางท*องเที่ยว
คนเดียวเปaนเทรนด?ที่มีการเติบโตมากในตลาดของผู`หญิงที่เดินทางท*องเที่ยวโดยจะส*งผลในการขับเคลื่อน
การท* อ งเที่ ย วโลก (TripAdvisor, 2015; TAT Review, 2015; Agoda, 2018) นักท*องเที่ยวเพศหญิง
ที่เ ดิ น ทางท* อ งเที่ ย วคนเดียวเปaนกลุ*มตลาดที่มีการเติบโตในการท*องเที่ยวโลกมากขึ้นสามารถเห็นได`จาก
ป• 2015 จากรายงานของ (TripAdvisor, 2015) กล*า วว*า นักท*องเที่ย วผู`หญิงในทุกภูมิภาคทั่วโลกมีอัตรา
การท*องเที่ยวคนเดียว 74% และภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉียงใต` มี ก ารท* อ งเที่ ย วคนเดียวถึง 79%
ซึ่งมากกว*าอัตราของนักท*องเที่ยวผู`หญิงที่ต`องการที่จะท*องเที่ยวคนเดียวทั่วโลก ในปvจจุบันนักท*องเที่ยวเพศหญิงที่
เดินทางท*องเที่ยวคนเดี ย วมี ก ารเติ บ โตทั่ ว โลกทั้ ง ในเอเชียและตะวันตกโดยสัดส*วนของช*วงอายุต*างกัน
นั ก เดิ น ทางคนเดี ย วในเอเชี ย มีแ นวโน` ม ที่ จ ะอายุ น`อยกว*าโดยมี สั ด ส* ว นอยู* ที่ Millennials (41%)
และ Generation Zers (38%) ในขณะที่ ฝvˆ ง ตะวั น ตกการเดินทางเดี่ยวแพร* ห ลายมากในกลุ* ม Baby
Boomers (39%) และ Generation Xers (24%) (Agoda, 2018) รู ป แบบของนั ก ท* อ งเที่ ย วผู`หญิงที่
เดิ น ทางท* อ งเที่ ย วคนเดี ย วจะมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้ (Laesser, Beritelli & Bieger, 2009) Single-solo:
พักอยู*คนเดียวและท*องเที่ยวคนเดียว Single-group: พักอยู*คนเดียวแต*ท*องเที่ยวในกลุ*ม Collective-solo:
พักอยู*กับครอบครัวแต*เดินทางท*องเที่ยวคนเดียว Collective-group: อยู*กับคนอื่น ๆ แต*เดินทางในกลุ*ม
โดยจุดหมายปลายทางที่เปaนที่นิยมสําหรับนักท*องเที่ยวทั่วโลกและเอเชียในประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานครฯ
(TripAdvisor, 2015; Agoda, 2018) ในประเทศไทยเองก็ ไ ด` ใ ห` ค วามสํา คัญกั บ การเดิ น ทางกลุ* ม นี้
เปaนอย*างมาก ตั้งแต*ป• พ.ศ. 2554 จนมาถึง ยุ ท ธศาสตร? ก ารท* อ งเที่ ย วไทยฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
ยังคงส*งเสริมการท*องเที่ยวของผู`หญิงไม*เพียงแต*นักท*องเที่ยวเพศหญิงในต*างประเทศแต*ยังให`ความสนใจ
นักท*องเที่ยวเพศหญิงในประเทศอีกด`วย โดยมีการนําเสนอแคมเปญ “ผู`หญิงท*องเที่ยว..วิถีไทย” ที่ส*งเสริม
การท* อ งเที่ ย วทุ ก ภู มิ ภ าค ซึ่งต`องการที่จะดึงดูดนักท*องเที่ยวต*างชาติและนักท*องเที่ยวไทยเพศหญิงที่
เดิ น ทางท* อ งเที่ ย วคนเดียว และจากงานเสวนา “บทบาทของผู`หญิงกับการเติบโตของการท*องเที่ยวไทย”
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พบว*าผู`หญิงไทยท*องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้ น ทั้ ง ที่ แ บบมาคนเดียวและมากับกลุ*มผู`หญิงในป• 2561 โดยมี
จุ ด หมายปลายทางอันดับ 1 คือ กรุ ง เทพมหานครฯ จากการวิเคราะห?ของ แอร? บีเอ็นบี กล*าวถึงใน
(มติชนออนไลน?, 2562)
ถึงแม`ว*านักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวจะเพิ่มขึ้นอย*างต*อเนื่อง แต*ในความเปaนจริง
นักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวยังมีความกังวลในเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยผู`หญิง
จะมีความอ*อนไหวมากกว*าผู`ชายในเรื่องของความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่นักท*องเที่ยวเพศหญิงกังวลคือ
การถู ก คุ ก คามจากเพศตรงข`าม อาชญากรรม การล*วงละเมิดทางเพศ ขมขู* และข*มขืน ความเสี่ยงใน
การเกิดโรคสูง ความเสี่ ย งของคุ ณ ภาพน้ํา ความเสี่ ย งทางด` า นอุบัติเหตุทางการขนส*ง ความเสี่ยง
ด`านการทุจริตฉ`อโกง และความเสี่ยงทางด`านความเสียหายทางเทคนิค โดยทําให`นักท*องเที่ยวเพศหญิงที่
เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวจะหลีกเลี่ยงจุดหมายปลายทางที่ไม*มีความปลอดภัย นักท*องเที่ยวสามารถรับรู`
ความเสี่ ย งได` จ ากกลุ* ม อ` า งอิ ง ที่เปaนสมาชิก คือ ครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร*วมงาน ซึ่งกลายมาเปaน
ข` อ จํา กั ด ก* อ นเดินทางท*องเที่ยวและในการเดินทางท*องเที่ยวได` (Wilson & Little, 2005; Wilson &
Little, 2008; McNamara & Prideaux, 2010; Cui et al., 2016; Park & Reisinger, 2010; Yang &
Tung, 2018) โดยในแต* ละประเทศจะเกิดความเสี่ยงที่มีผลต*อความปลอดภัยภายในประเทศไม*เท*ากัน
จาก World Economic Forum (WEF) ป• 2017 (อ`างถึงใน ยุทธศาสตร?การท*องเที่ยวไทย พ.ศ. 25602564) เป€ ด เผยรายงานว* า ในด`านความปลอดภัย ประเทศไทยถูกจัดอยู*ที่อันดับ 118 จาก 136 ประเทศ
ซึ่งถือว*าอยู*ใน 20 อันดับรั้งท`าย อย* า งไรก็ ต ามเทคโนโลยี มี อิ ท ธิ พ ลต*อนักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทาง
ท*องเที่ยวคนเดียวมากยิ่งขึ้น จากงานวิจัยของ Jordan (2016) กล*าวว*านักท*องเที่ยวที่เดินทางท*องเที่ยว
คนเดียวได`รับรู`ความเสี่ยงที่ได`รับเมื่อตัดสินใจเดินทางท*องเที่ยวจากการใช`เทคโนโลยีในการค`นคว`าหาข`อมูล
เกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง จากเว็บไซต? Forum และ Blogger ที่แบ*งปvนรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของ
พวกเพื่อเผยแพร*ความรู`และประสบการณ?ในการท*องเที่ยว
ดั ง นั้ น หากประเทศไทยต` อ งการส* ง เสริ ม การท* อ งเที่ ย วของนั ก ท* อ งเที่ ย วเพศหญิ ง ที่ เ ดิ น ทาง
ท*องเที่ยวคนเดียว การศึกษาการรับรู`ความเสี่ยงและกลุ*มอ`างอิงที่มีอิทธิพลในการรับรู`ความเสี่ยงจึงเปaน
ข`อมูลที่มีส*วนสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาภาพลักษณ?ทางด`านความปลอดภัยและการกระจายภาพลักษณ?
ที่ดีของประเทศไทยให`นักท*องเที่ยวกลุ*มนี้ได`รับรู`ผ*านกลุ*มอ`างอิง ผู`วิจัยจึงมีความประสงค?ที่จะศึกษาวิจัย
การรับรู`ความเสี่ยงของนักท*องเที่ยวไทยและนักท*องเที่ยวต*างชาติที่มาท*องเที่ยวในประเทศไทยและกลุ*มอ`างอิง
ที่มีอิทธิพลเพื่อเปaนประโยชน?แก*วงการวิชาการและการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท*องเที่ยวรวมไปถึง
ชื่อเสียงที่ดีของประเทศไทย
วัตถุประสงคHของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเดิ น ทางของนักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียว
ในประเทศไทย
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2. เพื่อศึกษาการรับรู`ความเสี่ยงและกลุ*มอ`างอิงที่มีอิทธิพลของนักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทาง
ท*องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช`ในการศึกษา คือ นักท*องเที่ยวชาวไทยและชาวต*างชาติที่เปaนเพศหญิงที่เดินทาง
ท*องเที่ยวคนเดียวที่มีจุดหมายปลายทางเปaนประเทศไทยจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ (Tripadvisor, 2015;
Agoda, 2018) ที่กล*าวว*าเปaนจุดหมายปลายทางยอดที่นิยมของนักเดินทางท*องเที่ยวคนเดียวทั่วโลกและ
เอเชีย
2. พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วั ด พระแก` ว ) วัดโพธิ์ วัดอรุณราชวราราม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ? ส ยาม บ`านจิมทอมสัน ถนนเยาวราช ถนนข`าวสาร ตลาดนัดจตุจักร (TripAdvisor Forum,
2012; Anna, 2015)
3. โดยขอบเขตเวลาในการลงพื้นที่คือ กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยดังกล*าวผู`วิจัยจะใช`วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mix Method) เพื่อให`ได`ข`อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพื่อคําตอบงานวิจัยที่มีความครอบคลุมและลุ*มลึกของงานวิจัย ประกอบด`วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ใช`ในการวิจัยครั้งนี้เปaนนักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท*องเที่ยว
คนเดียวในกรุงเทพมหานครทั้งนักท*องเที่ยวต*างชาติโดยอ`างอิงจาก (Tripadvisor, 2015; Agoda, 2018)
และนักท*องเที่ยวชาวไทย (อ`างอิงจาก แอร? บีเอ็นบี กล*าวถึงใน มติชนออนไลน?, 2562) ที่กล*าวว*าหญิงไทย
ท* อ งเที่ ย วไทยเพิ่ ม มากขึ้นทั้งที่แบบมาคนเดียวและมากับกลุ*มผู`หญิงในป• 2561 โดยมีจุดหมายปลายทาง
อั น ดั บ 1 คื อ กรุ ง เทพมหานครฯ เนื่องจากไม*ทราบกลุ*มประชากรที่แน*นอนผู`วิจัยจึงใช`การคํานวณของ
W.G. Cochran (อ` า งถึ ง ใน บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2545) ได` ก ลุ* ม ตั ว อย* า งที่ เ หมาะสม 400 ตั ว อย* า ง
ที่ ความคลาดเคลื่อน 0.05 โดยใช`วิธีการสุ*มตัวอย*างแบบโควต`าเนื่องด`วยข`อมูลของนักท*องเที่ยวเพศหญิง
ที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวปvจจุบันยังไม*มีข`อมูลเชิงตัวเลข โดยผู`วิจัยกําหนดตัวอย*างออกเปaนกลุ*มย*อย ๆ
นักท*องเที่ยวไทย 200 คน และนักท*องเที่ยวต*างชาติ 200 คน หลั ง จากนั้ น จะใช` วิธีการสุ*มแบบบังเอิญ
โดยเลือกนักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางมาคนเดียวหรือเดินทางมากับผู`หญิงคนอื่น ๆ โดยจะใช`คําถาม
ถามนักท*องเที่ยวว*าเดินทางมาท*องเที่ยวคนเดียวหรือมากับผู`หญิงคนอื่น ๆ หรือไม* ถ`านักท*องเที่ยวตอบว*า
มาคน เดี ย ว ห รื อ มากั บ นั ก ท* อ งเที ่ ย ว เพศหญิ ง ผู` วิ จั ย ถึ ง ดํ า เนิ น การให` ทํ า แบบสอบถาม และการ
วิเคราะห?เชิงคุณภาพด`วยการศึกษามานุษยวิทยาบนอินเตอร?เน็ต (Netnography) โดยในครั้งนี้ผู`วิจัยจะใช`
กระดานข*าวสารทางการท*องเที่ยวบนสื่ออินเทอร?เน็ต (Travel blog) โดย Blogger เปaนผู`สร`างมีการใช`กัน
อย*างแพร*หลายในงานวิจัยเพราะว*ามีการอัพเดตอยู*บ*อยครั้ง และสามารถสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นได`
โดยบล็อกออนไลน?จะถูกเขียนเปaนไดอารี่ของผู`เขียนที่ได`รับประสบการณ?ทางการท*องเที่ยว (Kozinet,
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2010) และเปaนกลุ*มที่นักท*องเที่ยวผู`หญิงที่ เ ดิ น ทางท* อ งเที่ ย วคนเดี ย วค` น หาข` อ มู ล ก* อ นเดิ น ทางหรือ
ระหว*างเดินทางท*องเที่ยว (Jordan, 2016)
2. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษานี้มีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยโดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานที่เกี่ยวข`อง
เพื่อหาประเด็นและพื้นที่ที่จะใช`เปaนตัวแทนในการศึกษาเพื่อให`ได`ประเด็นปvญหาที่มาและความสําคัญใน
การศึกษาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ที่ จ ะนํา มาใช` เ ปa น แนวทางในการศึกษา
กําหนดรูปแบบและวิธีการดําเนินการศึกษา สร`างเครื่องมือและตรวจสอบความเที่ยงตรง/ความน*าเชื่อถือ
ของเครื่องมือโดยได`ค*าเท*ากับ 0.7 จึงถือว*าเปaนแบบสอบถามที่มีความน*าเชื่อถือที่จะใช`ในการศึกษา ลงพื้นที่
เก็ บ รวบรวมข` อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพที่ ใ ช` ส นามวิ จั ย บนอิ น เตอร? เ น็ ต วิ เ คราะห? ผ ล และ
สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมข`อมูล
งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ใช` วิ ธี เ ก็ บ แบบสอบถามจากกลุ*มตัวอย*าง คือ นักท*องเที่ยวเพศหญิง
ที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทย จํานวน 400 ชุด ซึ่งสถานที่ที่จะเก็บแบบสอบในกรุงเทพมหานครฯ
จะเปa น สถานที่ ท* อ งเที่ ย วที่ เ ปa น ที่ นิ ย มของนั ก ท* อ งเที่ ย วที่ เ ปa น เพศหญิ ง เดิ น ทางท* อ งเที่ ย วคนเดี ย วใน
กรุงเทพมหานครฯ (Trip Advisor Forum, 2012; Anna, 2015)
งานวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข`อมูลเริ่มจากค`นหาบล็อกการเดินทางของเพศหญิงที่ท*องเที่ยว
คนเดียว ที่พู ด ถึ ง ความเสี่ ย งเมื่อเดินทางท*องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช`เครื่องมือค`นหาเปaน Google
เก็บข`อมูลไปพร`อม ๆ กันกับงานวิจัยเชิงปริมาณ
4. การวิเคราะห?ข`อมูล
การวิ เ คราะห? ข` อ มู ล เชิงปริมาณ เปa น การประมวลผลข` อ มู ล ที่ได`จากแบบสอบถามโดยใช`
โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลค*าทางสถิติและนําเสนอในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา
การวิ เ คราะห? ข` อ มู ล เชิ ง คุณภาพ จะเปaนการวิเคราะห?เรื่องเล*าใน Travel Blog ที่สร`างจาก
นักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทย ที่มีชื่อเรื่องเกี่ยวกับ ‘เคล็ดลับความปลอดภัย’
‘มันปลอดภัยแค*ไหน’ ‘ฉันถูกทําร`ายเมื่อเดินทางท*องเที่ยว’ ‘การเดินทางที่น*ากลัว’ โดยใช`เปaนการพรรณนา
เล*าเรื่อง โดยจะวิเคราะห?บล็อกการบรรยายที่ต*างกันออกไป 20 บล็อกเพื่อทําความเข`าใจการรับรู`ความเสี่ยง
โดยความเสี่ ย งที่ถูกรับรู` ได`แก* ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเพศ อาชญากรรมและการข*มขืน การทุจริตฉ`อโกง
และการเกิดโรคสูง
ผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ปa น การศึ ก ษาการรั บ รู` ค วามเสี่ ย งและกลุ* ม อ` า งอิ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลของ
นักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวโดยใช`การศึกษาแบบ Mix method โดยงานวิจัยเชิงปริมาณ
ประกอบด` ว ยความถี่ ร`อยละ และค*าเฉลี่ย และทําการทดสอบความสัมพันธ?ของตัวแปร 2 กลุ*มตัวอย*าง
(Chi-square) โดยแบ* ง ออกเปa น การรับรู`ความเสี่ยง และจังหวัดที่เข`าพักนานที่สุด (แบ*งเปaนคลัสเตอร?)
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โดยแบ*งการศึกษาเปaนนักท*องเที่ยวไทยและต*างประเทศ งานวิจัยเชิงคุณภาพจะนําเสนอข`อมูลเชิงบรรยาย
ในความเสี่ยงและกลุ*มอ`างอิงที่มีอิทธิพลที่นักท*องเที่ยวเพศหญิงที่ท*องเที่ยวคนเดียวรับรู` โดยมีผลการศึกษา
ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
พฤติกรรมของนักท*องเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางท*องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทย
ภูมิภาคที่อยูอาศัย นักท*องเที่ยวต*างชาติส*วนใหญ*อาศัยอยู*ในทวีปเอเชีย (61.5%) ทวีปอเมริกาเหนือ
(14%) ทวีปยุโรป (12.5%) ออสเตรเลีย (8.0%) ทวีปอเมริกาใต` (3.5%) ทวีปแอฟริกา (0.5%) ตามลําดับ
รูปแบบของนักทองเที่ยว นักท*องเที่ยวโดยส*วนใหญ*นั้นเดินทางท*องเที่ยวคนเดียวและพักอยู*คนเดียว
ทั้งนักท*องเที่ยวไทยและต*างประเทศ รองลงมาพักคนเดียวแต*เที่ยวในกลุ*ม และพักอยู*กับญาติแต*ท*องเที่ยว
คนเดียวนั้นมีเพียงนักท*องเที่ยวไทยเท*านั้น
แรงจูงใจในการเดินทางทองเที่ยว นักท*องเที่ยวทั้งไทยและต*างประเทศส*วนใหญ*มีแรงจูงใจ 4
อันดับแรกคือ ต` อ งการประสบการณ? ใ หม* ๆ เติ ม เต็ ม ความเปa น ตั ว เอง ผ*อนคลาย ท`าทายตนเองและ
ภาคภู มิ ใ จในตนเอง และปvจจัยอื่น ๆ คือ หลบหนีสิ่งวุ*นวาย พบปะผู`คน แต* ใ นปv จ จั ย ของการมีอํานาจ
ในตนเองนักท*องเที่ยวต*างประเทศมีการรับรู`มากกว*านักท*องเที่ยวไทย
ระยะเวลาที่ใชในการวางแผนเดินทางทองเที่ยว นักท*องเที่ยวไทยจะใช`เวลาวางแผนเดินทาง
ท* อ งเที่ ย ว 2 สัปดาห? – 1 เดือน 1-2 เดือน มากกว*า 2 เดือน 1-2 สัปดาห? และ 0-1 สัปดาห? ตามลํา ดั บ
และนักท*องเที่ยวต*างชาตินั้นจะมีเวลาวางแผนการเดินทางท*องเที่ยวมากกว*าโดยลําดับแรกคือมากกว*า 2 เดือน
1-2 เดือน 2 สัปดาห? – 1 เดือน 1-2 สัปดาห? ตามลําดับ
จังหวัดที่เขาพักเปOนระยะเวลานานที่สุดนําเสนอตามคลัสเตอรHของแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดอื่น ๆ และจังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ นักท*องเที่ยวไทย
มีข`อมูลดังนี้ เขตพั ฒ นาการทองเที่ ย วอารยธรรมลานนา (21.5%) เขตพัฒนาการทองเที่ยวฝ_`งทะเล
ตะวันออก (20.5%) เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน (14%) จั ง หวั ด ที่ มีสถานที่ท*องเที่ยวที่น*าสนใจ
ได`แก* สุ ร าษฎร? ธ านี แ ละกาญจนบุ รี (12%) เขตพัฒ นาการท*องเที่ยวฝvˆงทะเลตะวันตก (8%) 12 เมือง
ต`องห`ามพลาด (6%) เขตพัฒนาการท*องเที่ยววิถีชีวิตลุ*มแม*น้ําโขง (5.5%) เขตพัฒนาการท*องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต` (3%) เขตพั ฒ นาการท* อ งเที่ ย วมรดกโลกและวั ฒ นธรรม (0.5%) และจังหวัดอื่น ๆ (9%)
นักท*องเที่ยวต*างชาติมีความแตกต*างกันในลําดับของคลัสเตอร?เมื่อเปรียบเทียบกับนักท*องเที่ยวไทยใน
จังหวัดที่มีการเข`าพักมากที่สุด ได`แก* เขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน (32.5%) เขตพัฒนากรุงเทพมหานคร
(19.5%) เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนา (18.5%) จังหวัดที่มีสถานที่ท*องเที่ยวที่น*าสนใจ
ได` แ ก* สุ ร าษฎร? ธ านี แ ละกาญจนบุ รี (14%) เขตพั ฒ นาการท* อ งเที่ ย วฝvˆ ง ทะเลตะวั น ออก (9%)
เขตพัฒนาการท*องเที่ยววิถีชีวิตลุ*มแม*น้ําโขง (3.5 %) และเขตพัฒนาการท*องเที่ยวฝvˆงตะวันตก (3%)
การรับรูความเสี่ยงในประเทศไทย นักท*องเที่ยวไทยและนักท*องเที่ยวต*างชาติจะรับรู`ด`านที่มากที่สุด
คือ ด`าน อาชญากรรมรวมถึ ง การขมขืน (100%) และรองลงมาที่นักท*องเที่ยวไทยรับรู`คืออุบัติเหตุที่
เกิ ด ขึ้ น ภายในบริเวณโรงแรม (21%) การทุจริตฉ`อโกง (21%) การเกิดโรคสูงและด`านสุขอนามัย (18%)
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นักท*องเที่ยวต*างชาติจะรับรู`ด`านอาชญากรรมรวมถึงการขมขืนและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริเวณ
โรงแรมเทา ๆ กั น (100%) และรองลงมาคื อ การทุ จ ริ ต ฉ` อ โกง (21%) การเกิ ด โรคสู ง (20%)
และด`านสุขอนามัย (17%) ตามลําดับ
กลุมอางอิงที่มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวเพศหญิงที่เดินทางทองเที่ยวคนเดียวในประเทศไทย
นักท*องเที่ยวไทยและนักท*องเที่ยวต*างชาติมีการรับรู`ความเสี่ยง 4 อันดับแรกที่มากที่สุดคือรับรูจากเพื่อน
และเพื่อนรวมงาน รีวิวออนไลนH สื่อสังคมออนไลนHและรับรูดวยตนเอง
ผลการวิ เ คราะห? ค วามสั ม พั น ธ? ของตัวแปร 2 กลุ*มตัวอย*าง (Chi-square) ที่มีความสัมพันธ?กัน
อย*างมีนัยสําคัญที่ 0.05 นํา เสนอการวิ เ คราะห? ก ารรั บ รู` ค วามเสี่ ย งและจังหวัดที่มีการเข`าพักมากที่สุด
(แบ*งเปaนคลัสเตอร?) เฉพาะนักท*องเที่ยวต*างชาติเนื่องด`วยนักท*องเที่ยวไทยโดยไม*มีความสัมพันธ?กันใน
ด`านการรับรู`ความเสี่ยงและจังหวัดที่มีการเข`าพักมากที่สุด (แบ*งเปaนคลัสเตอร?)
ตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห? ก ารรั บ รู` ความเสี่ยงและจังหวัดที่มีการเข`าพักมากที่สุด (แบ*งเปaนคลัสเตอร?)
มีนัยสําคัญที่ 0.05 ของนักท*องเที่ยวต*างชาติ (P<0.05)
จังหวัดที่มีการเขาพักมากที่สุด / การรับรูความเสี่ยง
จังหวัดที่มีการเขาพักมากที่สุด (แบงเปOนคลัสเตอรH)
เขตอารยธรรมล`านนา
ลุ*มแม*น้ําโขงไทย
กรุงเทพมหานคร

การเกิดโรคสูง

ดานสุขอนามัย

0.007

0.003
0.001
0.005

สวนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วกั บ เพศ การรับรู`ความเสี่ยงเกี่ยวกับเพศมีทั้งในด`านของร*างกายและจิตใจ
บล็อกเกอร?หลายคนกล*าวว*า ประเทศไทยยังไม*ได`รับความเปaนสตรีนิยมมากนักทําให`ยังมีการดูถูกเพศหญิง
หลายจังหวัดในประเทศไทย ทําให`นักท*องเที่ยวเพศหญิงที่ท*องเที่ยวคนเดียวในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับเพศ เช*น การจ`องมองจากชายแปลกหน`าที่ไม*พึงประสงค? โดยมีความคิดเห็นดังนี้
“ฉั น ถู ก จองมองจากชายทองถิ่นแปลกหนา” “ฉันถูกทํารายและถูกดูหมิ่นจากผูชายแปลกหนา”
ความคิดเห็นที่ได`จากบล็อกเกอร?ทําให` นั ก ท* อ งเที่ ย วที่ เ ข` า มาแสดงความคิดเห็นมีความกลัวและกังวล
โดยประเทศไทยถูกมองว*าเปaนประเทศที่มีความอันตราย
อาชญากรรมและการขมขืน การรับรู`ความเสี่ยงในด`านอาชญากรรมและการข*มขืนแตกต*างกันไป
ตามภูมิหลัง หรือรับรู`จากข*าวสารและเรื่องเล*าที่กล*าวถึงประเทศไทยว*ามีความอันตรายในด`านนี้ ทําให`
นักท*องเที่ยวกลัวการตกเปaนเหยื่อ โดยมีความคิดเห็นดังนี้ “ฉันมีความกังวลเมื่อไปไหนคนเดียวในเวลา
กลางคื น โดยเฉพาะในที่ เ งี ย บสงั ด เพราะฉั น สามารถตกเปO น เหยื่ อ ไดงายในการถู ก ขมขื น หรื อ
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อาชญากรรม” “ในกรุงเทพมีการหลอกหลวงและมีโจรถึงแมฉันจะไมเคยเจอแตฉันแนะนําใหระวังตัว”
“ฉันไปถึงโรงแรมในเวลากลางวันเพราะฉันกลัววาจะเผชิญความเสี่ยง”
การทุ จ ริ ต ฉอโกง ในประเทศไทยมีการทุจริตและฉ`อโกงหลายรูปแบบทําให`นักท*องเที่ยวกลุ*มนี้
รู`สึกกดดันและต`องระมัดระวังตัวอยู*เสมอ โดยส*วนใหญ*เกิดจากการหลวกลวงขายสินค`าและการคมนาคม
มีความคิดเห็นดังนี้
“ฉั น เจอการโกงราคาคาโดยสารจากรถแท็กซี่” “ฉั น โดนหลอกลวงจากพอคาในจตุจักร
ที่ขายอัญมณีปลอมให” “รถ ตุlก ตุlก คิดคาโดยสารแพงเกินไปฉันคิดวาฉันโดนหลอก”
การเกิดโรคสูง เรื่องของสุขภาพเปaนประเด็นที่นักท*องเที่ยวมีความกังวลเนื่องด`วยสภาพอากาศ
และอาหารที่แปลกใหม*ต*างออกไปจากเดิม โดยมีความคิดเห็นดังนี้
“ฉั น รู สึ ก แสบกระเพาะอาหารเนื่ อ งจากทานอาหารมากเกิ น ไปและเผ็ดจนเกินไป”
“ฉั น แนะนํา ใหพกครี ม กั น แดดเมื่ อ มาประเทศไทย” “อยาดื่ ม มากเกิ น ไปอาจทําใหคุณมีป_ญหา
ดานสุขภาพ”
หัวข`อกลุ*มอ`างอิงที่มีอิทธิพลผู`วิจัยพบว*าบล็อกเกอร?หลายคนให`คําแนะนําในเรื่องของการค`นคว`า
หาข`อมูลก*อนที่จะเดินทางท*องเที่ยวและระหว*างเดินทางท*องเที่ยว เนื่องด`วยเพราะความคิดเห็นต*าง ๆ จะ
ช* ว ยให` ห ลี ก เลี่ ย งความเสี่ยงที่คุณต`องเผชิญได` รวมไปถึงการสร`างพลังให`กับนักท*องเที่ยวเมื่อได`พบเจอ
การบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ?ที่ดีที่ได`รับ โดยมีความคิดเห็นดังนี้
“ฉันหาขอมูลกอนการเดินทางเพื่อไมใหฉันตกเปOนเหยื่อ” “กอนฉันเดินทางฉันหาคําแนะนําจาก
Trip Advisor หรือ Booking” โดยความคิ ด เห็ น จากผูแสดงความคิดเห็นในบล็อกหลายคนกลาววา
“ฉั น ไมเคยเดิ น ทางทองเที่ยวคนเดียวในประเทศไทยเลยเพราะฉันรูมาวาในประเทศไทยนั้นนากลัว
แตเมื่อไดเห็นคําอธิบายและประสบการณHหรือรูปภาพในบล็อกของคุณ ฉันรูสึกดีขึ้นและตองการที่จะมา
ทองเที่ยวในประเทศไทย”
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว*านักท*องเที่ยวไทยและนักท*องเที่ยวต*างชาติรับรู`ความเสี่ยงในด`านอาชญากรรม
และการข*มขืนมากที่สุดและมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเพศเพราะนักท*องเที่ยวมีการรับรู`ว*าความเสี่ยงที่เกิด
กับเพศหญิงมีมากกว*าเพศชาย และระหว*างเดินทางนักท*องเที่ยวเพศหญิงที่ท*องเที่ยวคนเดียวมีการหลีกเลี่ยง
สถานที่ ๆ ทําให`เกิดอันตรายต*อตนเองโดยเฉพาะความมืดและความเงียบจะเปaนตัวแปรสําคัญที่ทําให`เกิด
ความกลัวมากขึ้นโดยมีความสอดคล`องกับ (Wilson & Little, 2008; Wilson & Little, 2005; Yang et
al., 2017; Yang et al., 2018) อย*างไรก็ตามจะเห็นได`ว*ากลุ*มตัวอย*างส*วนใหญ*เปaนนักท*องเที่ยวเอเชีย
จากงานวิจัยของ (Yang et al., 2017; Yang et al., 2018) กล*าวว*าผู`หญิงส*วนใหญ*ในเอเชียรับรู`ว*าตัวเอง
ต` อ งตกอยู* ใ นฐานะของเหยื่อเมื่อเดินทางท*องเที่ยวและมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเพศ อาชญากรรม
และข*มขืนหรือล*วงละเมิดทางเพศ การถูกฉ`อโกง เนื่องด`วยเพราะการรับรู`ความเสี่ยงขึ้นอยู*กับภูมิหลังและ
เชื้อชาติ โดยนักท*องเที่ยวเพศหญิงในโลกตะวันตกจะมีการรับรู`ความเสี่ยงน`อยกว*าและมีอิสระมากกว*า
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ชาวเอเชีย แต*ว*าผู`หญิงชาวเอเชียที่ท*องเที่ยวคนเดียวยังมีความพยายามในการสร`างเสริมอํานาจเพื่อท`าทาย
ความเสี่ ย งเพื่ อ ให` ได`ประสบการณ?ที่ดีในการเดินทางท*องเที่ยวคนเดียว ปvญหามากมายจะเกิดระหว*าง
เดินทางแต*เมื่อผ*านไปได`จะรู`สึกแข็งแกร*งมากยิ่งขึ้นเมื่อกลับไปถึงบ`าน ความเสี่ยงที่นักท*องเที่ยวรับรู`ไม*ว*า
จะเปa น ด` า นอาชญากรรมและการข*มขืน อุบัติเหตุ การเกิดโรคสูง หรือสุขอนามัยจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น
เมื่อค`นหาข`อมูลก*อนเดินทางท*องเที่ยวเมื่อนักท*องเที่ยวอยู*ในระหว*างการเดินทางสามารถที่จะหลีกเลี่ยง
หรื อ รู` วิ ธี ห ลบหลี ก ความเสี่ ย งที่สามารถจะเกิดขึ้นได` จากผลการวิจัย 4 อั น ดั บ แรกที่ เ ปa น ช*องทางให`
นักท*องเที่ยวรับรู`ความเสี่ยงได`แก* รับรู`จากเพื่อนและเพื่อนร*วมงาน รีวิวออนไลน?,สื่อสังคมออนไลน?และ
การรับรู`ด`วยตนเอง ซึ่งกล*าวได`ว*าเปaนกลุ*มอ`างอิงที่มีอิทธิพลโดยกลุ*มอ`างอิงเหล*านี้จะมีการรับรู`ข`อมูลมาก*อน
หรือมีประสบการณ?ท*องเที่ยวในพื้นที่นั้นๆมาก*อนและแบ*งปvนประสบการณ?ผ*าน Platforms ต*าง ๆ หรือ
บล”อกทางการท*องเที่ยวแนะนําในเรื่องของพื้นที่นั้น ๆ ไม*ว*าจะเปa น ประสบการณ? ที่ดีหรือการเผชิญ
ความเสี่ ย งที่ ค วรหลี ก เลี่ ย งและกลุ* ม อ` า งอิ ง สามารถที่ จ ะสร` า งแรงบั น ดาลใจและเสริ ม พลั ง ให` กั บ
นั ก ท* อ งเที่ ย วเพศหญิ ง ที่ ท* อ งเที่ ย วคนเดี ย วได` (Wilson & Little, 2005; Wilson & Little, 2008;
Tripadvisor, 2015; Jordan, 2016; Yang et al., 2018) โดยนักท*องเที่ยวต*างชาติที่ไม*ใช`ภูมิภาคเอเชีย
มีการวางแผนก*อนการท*องเที่ยวเช*นกันแต*จะมีความมั่นใจในการเดินทางท*องเที่ยวมากกว*าแต*ในเรื่องของ
ความมืดและความเงียบเปaนปvจจัยสําคัญที่ทําให`เกิดความกลัวเช*นเดียวกับนักท*องเที่ยวเอเชีย โดยงานวิจัย
ของ Brugurat (2018) กล* า วว* า ผู` ห ญิ ง หลี ก เลี่ ย งที่ จ ะออกไปยามค่ําคืนแต*กลับบางคนก็ยังมีความรู`สึก
ปลอดภัยตลอดเวลา ในงานวิจัยเชิงปริมาณผู`วิจัยได`ทําการวิเคราะห?ความเสี่ยงที่นักท*องเที่ยวรับรู`จําเพาะ
ในแต*ละคลัสเตอร?เพื่อแก`ไขความเสี่ยงและสร`างการรับรู`ความปลอดภัยผ*านกลุ*มอ`างอิงได`ตรงกับคลัสเตอร?
ผู`วิจัยจึงทําการศึกษาความสัมพันธ? โดยในส*วนของนักท*องเที่ยวไทยการรับรู`ความเสี่ยงไม*มีความสัมพันธ?
กับจังหวัดที่มีการเข`าพักมากที่สุด แต*นักท*องเที่ยวต*างชาตินั้นมีการรับรู`ความเสี่ยงมากกว*า ในด`านการเกิด
โรคสู ง และด` า นสุขอนามัย และจากงานวิจัยของ Kozak, Metin and Crotts; John and Law; Rob
(2007) นั้นกล*าวว*า เนื่องด`วยนักเดินทางชาวต*างชาตินั้นมีความอ*อนไหวต*อการเกิดความเสี่ยงทุกประเภท
เนื่ อ งด` ว ยวั ฒ นธรรมและสภาพอากาศที่ต*างกัน โดยความเสี่ยงในด`านสุขอนามัยนั้นจะมีความสัมพันธ?
กับคลัสเตอร?เขตอารยธรรมล`านนา ลุ*มแม*น้ําโขงไทย และกรุงเทพมหานคร โดยประเทศไทยนั้นอยู*ในเขตร`อน
และถ` า เปa น ฤดู ร` อ นนั้ น จะเปa น ช* ว งเวลาที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเปaนปvญหาด`านความปลอดภัยของอาหาร
โดยความเสี่ ย งด` า นอาหารในประเทศไทย (Wongleedee, 2012) และในเขตอารยธรรมล`านนานั้น
นั ก ท* อ งเที่ ย วต* า งชาติ ยังรับรู`ในเรื่องของการเกิดโรคสูงด`วยซึ่งจากงานวิจัยของ (Stephen Clift, 2000)
กล*าวว*ามิติด`านสุขภาพของการท*องเที่ยวในเขตร`อนนั้นมีความเสี่ยงสูง องค?การอนามัยโลกระบุปvญหา
สุขภาพที่บุคคลอาจเผชิญในการเดินทางไปต*างประเทศและให`คําแนะนําเกี่ยวกับนักเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงด`านสุขภาพ สิ่งที่สําคัญที่สุดในบรรดาปvญหาที่นักท*องเที่ยวอาจเผชิญคือท`องเสีย โดยความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยสามารถถูกทําให`การรับรู`น`อยลงได`โดยการช*วยเหลือของรัฐบาลและหน*วยงานที่
เกี่ยวข`อง (ADARSH BATRA, 2004; P. Wichasin, N. Doungphummes, 2012)
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ขอเสนอแนะ
1. ในความเสี่ยงที่นักท*องเที่ยวกลุ*มนี้รับรู`นั้นมีประโยชน?ในการวางกลยุทธ?เพื่อลดความเสี่ยง
สํา หรั บ การท* องเที่ย วไทย เพื่ อภาพลั กษณ? ทางด` า นความปลอดภั ย ที่ ดี ขึ้นและผู` ป ระกอบการธุ ร กิ จ ใน
จุดหมายปลายทางควรนําเสนอความปลอดภัยให`นักท*องเที่ยวได`รับรู`โดยเฉพาะกับสื่ออินเทอร?เน็ต
2. ควรทําการศึกษาพัฒนาความปลอดภัยในจุดหมายปลายทางของนักท*องเที่ยว เช*น ในธุรกิจที่
พักและการขนส*ง
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