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Abstract 
This study focuses on the safety management of motorcycle rentals through the development of 
road safety applications. The study area is Mueang district, Chiang Mai Province, which is a 
bustling area of tourism activities for both Thais and foreigners. Based on 500 questionnaires from 
a total of three sample groups consisting of foreign tourists, government agencies, and private 
sector agencies, from feasibility analysis of application development to the practical use in the 
area. The results showed that in terms of cost, if there are fewer expenses to be paid for using the 
application, more decisions will be made to use the application, especially if the application is 
free (2.980). There should be a full motorcycle inspection in 10 minutes (0.804), and there should 
be a driving skills assessments with appropriate questions (0.906). An emergency function should 
be offered at a low cost (0.592). The overall picture reflects that the main function of a motorcycle 
rental application is to inspect the condition of the motorcycle and assess the driving skills before 
and after renting a motorcycle.  Within the application there should be a function to provide 
information on safe travel in tourism such as accident situations, travel fundamentals, traffic rules 
and driving information, as well as recommended tourist attractions information available to all 
groups of users. This model will help screen renters who are ready to drive, thereby reducing the 
risk of traveling with a rented motorcycle in Chiang Mai. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาการจัดการความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์เช่าผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมีพื้นท่ีศึกษาคืออําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมี
กิจกรรมการท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  ผู้วิจัยทําการศึกษาผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจํานวน 500 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 3 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน  ผลจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนา
แอปพลิเคชันเพื่อนําไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในพื้นท่ี พบว่า ในด้านค่าใช้จ่ายหากมีค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องจ่าย
ให้กับการใช้แอปพลิเคชันน้อยลงจะมีการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันมากขึ้น โดยเฉพาะหากแอปพลิเคชันเปิด
ให้ใช้บริการฟรี (2.980) โดยควรมีการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ท้ังระบบ โดยใช้เวลา 10 นาที (0.804) 
พร้อมท้ังมีการประเมินทักษะการขับข่ีแต่ควรมีจํานวนข้อคําถามท่ีเหมาะสม (0.906) ในส่วนของฟังก์ชัน
ฉุกเฉินควรมีค่าใช้จ่ายราคาต�า และใช้เวลาไม่มาก (0.592) จากภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าฟังก์ชันหลักด้าน
การให้เช่ารถจักรยานยนต์ท่ีจะต้องมีการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์และประเมินทักษะการขับข่ีก่อน
และหลังการเช่ารถจักรยานยนต์ พร้อมท้ังภายในแอปพลิเคชันควรมีฟังก์ชันในการให้ข้อมูลด้านการ
เดินทางท่ีปลอดภัยในการท่องเท่ียว อาทิ สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ความรู้พื้นฐานในการเดินทาง ข้อมูล
กฎจราจรและข้อมูลการขับข่ีท่ีถูกต้อง ตลอดจนข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแนะนํา ซึ่งพร้อมให้บริการแก่
ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม โดยรูปแบบฟังก์ชันดังกล่าวจะช่วยคัดกรองผู้เช่าท่ีมีความพร้อมในการขับข่ีอันจะช่วย
บรรเทาความเสี่ยงในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ 

คําสําคัญ 
ความปลอดภัยทางถนน, รถจักรยานยนต์เช่า, แอปพลิเคชัน, การท่องเท่ียว 
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บทนํา 

ปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยมีการชะลอตัวอันส่งผลต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจท้ังประเทศ แต่อย่างไรก็ตามภาคการท่องเท่ียวถือเป็นภาคส่วนสําคัญท่ีในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลก (United Nation of World Tourism Organization: UNWTO, 2561) และมีบทบาทสําคัญ
ในการสร้างรายได้จํานวนมากและช่วยกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสถานการณ์
รายได้จากจากการท่องเท่ียวของชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย
ในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีบทบาทสําคัญถึงร้อยละ 17 ของ GDP (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2562)  ท้ังนี้ ตลาดนักท่องเท่ียวสร้างรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย 
มาเลเซีย ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา ตามลําดับ ซึ่งภาคส่วนการท่องเท่ียวของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 
2562 อาจจะมีการชะลอตัว โดยนักท่องเท่ียวต่างชาติมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.77 อันก่อให้เกิด
รายได้จากการท่องเท่ียว 1.02 ล้านล้านบาท และเพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ร้อยละ 0.94 
ด้วยผลกระทบจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีส่งผลให้เกิดการขยายตัวน้อยลงของภาคการ
ท่องเท่ียว (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2562) ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยใน
การเดินทางเป็นอีกปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับการท่องเท่ียวในประเทศ อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณาสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนรว่มด้วยอันเป็นองค์ประกอบสว่นหนึ่งของการ
เดินทางท่องเท่ียว พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับท่ี 9 ของโลก 
ซึ่งมีผู้เสียชีวิตในระดับสูงถึงปีละ 22,491 รายต่อปี (พ.ศ. 2561) โดยรูปแบบการเดินทางท่ีเกิดอุบัติเหตุ
มากท่ีสุดอยู่ในกลุ่มของยานพาหนะขนาดเล็ก 2-3 ล้อ กลุ่มนักป่ันจักรยาน และคนเดินเท้า โดยเฉพาะการ
เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ (WHO, 2018)  

การพิจารณาประเด็นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นภัย
คุกคามด้านการท่องเท่ียวในปัจจุบัน โดยสะท้อนจากตัวเลขความเสี่ยงและการเสียชีวิตของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ท่ีเกิดจากทางด้านการเดินทางและอุบัติเหตุทางถนน (Wilks, 1999; Heggie & Heggie, 2004) 
และเมื่อพิจารณาข้อมูลของจังหวัดท่ีสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว พบว่า จังหวัดเชียงใหม่อยู่อันดับ 5 ท่ีมี
ผู้เสียชีวิตมากท่ีสุด และมีผู้บาดเจ็บอยู่ในอันดับท่ี 4 จาก 77 จังหวัด (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ, 2560) ซึ่ง
สาเหตุผู้เสียชีวิตเกิดจากผู้ขับขี่รถเมาสุรา ขับรถเร็ว ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย แม้ว่า
ปัจจุบันจะมีมาตรการและนโยบายจากทางภาครัฐในการช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการเดินทางท่ีเกิดขึ้น 
ทว่าปัญหาในการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติซึ่งนิยมเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์
เช่าเนื่องจากสะดวก รวดเร็วเดินทางได้ท่ัวถึง ประกอบกับราคาย่อมเยาว์ มากกว่ารูปแบบทางเลือกอื่น ๆ  
อีกท้ังขั้นตอนในการเลือกเช่ารถจักรยานยนต์มีความสะดวกในกระบวนการเช่าและมีความยืดหยุ่นในด้าน
ของเอกสารการเช่า ซึ่งบางสถานประกอบการไม่ได้มีการเก็บหลักฐานของใบขับขี่ของผู้เช่าทําให้เสี่ยงต่อ
ความเหมาะสมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะนักท่องเท่ียวบางคนอาจขาดทักษะและความชํานาญใน
การขับขี่อย่างปลอดภัย (ภาวิณี เอี่ยมตระกูล และสรารัตน์ ฉายพงษ์, 2562) นอกจากนี้ นักท่องเท่ียวท่ี
เลือกใช้รถเช่าบางส่วนขาดข้อมูลหรือการรับรู้ข้อมูล/สถานการณ์ความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยทางถนน 
(Iamtrakul et al., 2019) ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากความไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว ทํา
ให้เพ่ิมความเสี่ยงต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักท่องเท่ียวในการขับขี่ (Chen & Zhang, 2012) โดยวงจรความ
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ผิดพลาดนี้ถือเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะต้องทําการแก้ไขและจัดการเพ่ือลดความสูญเสียท่ีจะตามมาโดยควรเน้น
ไปท่ีการป้องกันมากกว่าการแก้ไขท่ีปลายเหตุ  

การศึกษานี้จึงได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือท่ีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการลดช่องว่าง
ของปัญหาการใช้รถจักรยานยนต์เช่าของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้เกิดความปลอดภัยด้วยการพัฒนา
แอปพลิเคชันเพ่ือบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีพ้ืนท่ีศึกษาคือจังหวัดเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยในการเดินทางท่องเท่ียวด้วยรถจักรยานยนต์ใน
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผ่านการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเพ่ือส่งเสริมการจัดการด้าน
การเดินทางท่องเท่ียวท่ีปลอดภัย 

แนวคิดและทฤษฎี 

ความปลอดภัยในการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเดินทางมีแนวคิดท่ีนิยมและกล่าวถึงโดยท่ัวไปสําหรับการศึกษาสาเหตุของ

การเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะให้ความสําคัญไปท่ีองค์ประกอบการเกิดอุบัติเหตุท่ีเก่ียวข้องกับ 3 ปัจจัยหลัก คือ 
คน ยานพาหนะ และถนน/สภาพแวดล้อม (WHO, 2004) ท้ังนีน้อกจากจะพิจารณาปัจจัยในข้างต้นยังควร
นําปัจจัยดังกล่าวพิจารณาร่วมกับช่วงเวลาของอุบัติเหตุ คือ ก่อนการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการเกิด
อุบัติเหตุ และหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Haddon, 1980) ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจรูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาท่ีจะช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันได้ต้ังต้นเหตุไปจนถึง
การแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ โดยกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน (Peden et al., 2004) อันเป็นรูปแบบการเดินทางท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยการบาดเจ็บจากการจราจรบนท้องถนนโดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องกับรถจักรยานยนต์ถือเป็น
รูปแบบการเดินทางท่ีสําคัญในประเทศไทย อย่างไรก็ตามสถิติจํานวนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ของ
คนไทยอยู่ในอันดับท่ีค่อนข้างสูง จากตัวเลขทางสถิติพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนร้อย
ละ 74 ท่ีเกิดจากรถจักรยานยนต์ การใช้ยานพาหนะดังกล่าวเพ่ิมความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการจราจร
บนท้องถนน นอกจากนี้ในหลายประเทศจํานวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการขับขีร่ถจักรยานยนต์
และจักรยานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว (Mangus et al., 2004) ดังนั้นการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือทําความเข้าใจ
พฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นโจทย์สําคัญในการหาแนวทางเชิงป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

แอปพลิเคชันเพื่อการท่องเท่ียวปลอดภัย 
ปัจจุบันมีการพัฒนาแอปพลิเคชันทางด้านภาษา แผนท่ี การค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือ

เอื้ออํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียว ซึ่งมิเพียงแต่จะช่วยเอื้ออํานวยความสะดวกในการท่องเท่ียวแล้ว 
แอปพลิเคชันท่ีเกิดขึ้นยังมีฟังก์ชันหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้บริการตามความต้องการของผู้ใช้งานใน
การเดินทางท่องเท่ียว โดยแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยทางถนน มีรูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลาย
เช่นกัน อาทิ การแจ้งเตือนความเร็ว การตรวจจับการชนของรถจักรยานยนต์และแจ้งผู้ติดต่อท่ีเลือกด้วย
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ข้อมูลฉุกเฉินและตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านเสียงข้อความ SMS และอีเมล อย่างไรก็ตามหลักการในการ
พัฒนาการใช้งานของแอปพลิเคชัน (Mehta, 2011) ต้องมุ่งเน้น ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การชื่นชอบ 
ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ด้วยความแม่นยํา ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ใช้
คําพูดท่ีสื่อสารแล้วเข้าใจง่าย ลดจํานวนขั้นตอนในการใช้งานลง ทดสอบการทํางานของผู้ใช้ ออกแบบ
ระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ การใช้งานมีคุณภาพในการชี้วัด 5 ประการ 
(Neilson, 2001) ได้แก่ 1. ความสามารถในการเรียนรู้ได้ 2. ประสิทธิภาพในการใช้งาน 3. การจดจําได้ 4. 
ความผิดพลาดในการใช้งาน 5. ความพึงพอใจ ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันจําเป็นจะต้อง
มีประโยชน์และส่งเสริมการใช้งานเพ่ือให้เกิดการใช้งานจริง อันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนา 

วิธดํีาเนินการวิจัย 

บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการจัดการด้านการเดินทาง
ท่องเท่ียวท่ีปลอดภัย ในขอบเขตของการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวด้วยการเช่ารถจักรยานยนต์ ผู้วิจัยกําหนดพ้ืนท่ีศึกษา คือ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งทําการทบทวน
วรรณกรรมและถอดบทเรียนเก่ียวกับการบูรณาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านความปลอดภัย
ทางถนนและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือเข้าใจรายละเอียดของสภาพปัญหา ช่องว่างในการจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของช่วงเวลา 3 ช่วง คือ (1) ก่อนการเดินทาง (2) 
ระหว่างการเดินทาง (3) หลังการเดินทาง เพ่ือนําข้อค้นพบของช่องว่างในการจัดการปัญหาท่ีเกิดขึ้น เข้าสู่
ประเด็นในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้งาน จากนั้นทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม โดยการออกแบบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลในการสร้างแอปพลิเคชัน ซึ่ง
แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) เง่ือนไขของบริการ
ภายในแอปพลิเคชัน อันประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ (1) ค่าใช้จ่ายในการใช้งานแอปพลิเคชัน (2) การ
ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ (3) การประเมินทักษะของผู้เช่ารถจักรยานยนต์ (4) ฟังก์ชันฉุกเฉิน โดยทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลท้ังสิ้น 500 ชุดจากกลุ่มเป้าหมายท้ังหมดซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นดังนี้ (1) กลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเท่ียว 400 ชุด โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเข้าบริการรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ 
ซึ่งพิจารณจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท้ังหมดของพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้คํานวณกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีดี 
ตามสัดส่วนของ Yamane (1973) ซึ่งจากสถิติจํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในปี พ.ศ. 2559 (สํานักงาน
สถิติจังหวัดเชียงใหม่, 2560) มีนักท่องเท่ียวจํานวน 2,902,139 คน เมื่อระบุค่าความคลาดเคลื่อน (e) 
เท่ากับ 0.5 และระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 399 ชุด ดังนั้นจึงทําการเก็บ
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ในพ้ืนท่ีศึกษา (2) กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการรถจักรยานยนต์เช่า 50 
ชุด โดยพิจารณาจากรูปแบบการให้บริการจากสถานประกอบการเก่ียวกับรถจักรยานยนต์เช่าในอําเภอ
เชียงใหม่ (3) กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐด้านความปลอดภัย 50 ชุด และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน
แอปพลิเคชันโดยอาศัยเทคนิค Stated Preference (SP) เป็นวิธีการศึกษาความคิดเห็นและการตัดสินใจ
ของกลุ่มเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ท่ียังไม่เคยเกิดขึ้น โดยเป็นการวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
การติดสินใจในการใช้งาน เพ่ือศึกษาแนวโน้มของการตัดสินใจในประเด็นท่ียังไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาศัยหลัก
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อรรถประโยชน์ (Utility model) ซึ่งเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์โดยอาศัยการสร้างสถานการณ์สมมติ
ผ่านตัวแปรท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ผ่านการวิเคราะห์เพ่ือ
คาดการณ์ความเป็นไปได้ภายใต้ทางเลือก ซึ่งจะพิจารณาจากโอกาสในการเลือกภายใต้การสังเกตจาก
อรรถประโยชน์ในแต่ละทางเลือก ระหว่างการเลือกใช้และการไม่เลือกใช้ อนึ่งแนวคิดท่ีมาพร้อมกับ
ทางเลือกภายใต้เง่ือนไขใด ๆ นั้นเกิดขึ้นจากความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ภายใต้ปัจจัยท่ีกําหนดขึ้น โดยมี
ลักษณะการวิเคราะห์ภายใต้ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ (Utilities Function) โดยพิจารณาร่วมกับสมการ
ความน่าจะเป็นดังสมการ  

𝑃𝑃(𝑖𝑖) = 𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣+𝑒𝑒𝑣𝑣𝑣𝑣
   สมการท่ี 1 

 
𝑃𝑃(𝑖𝑖) = 1

1+𝑒𝑒−(𝑣𝑣𝑣𝑣+𝑣𝑣𝑣𝑣) สมการท่ี 2 
 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑅𝑅 = 𝑃𝑃𝑃𝑃
1−𝑃𝑃𝑃𝑃

 สมการท่ี 3 
 

เมื่อ Pi คือ โอกาสของการเกิดเหตุการณ์ “เลือก” ของกลุ่มตัวอย่าง และ {Pi} = {0.1} 
โดยประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ เพ่ือนําประเด็นข้อค้นพบเข้าสู่การสร้างและพัฒนาแอป

พลิเคชันด้านความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในจังหวัดเชียงใหม่  

 

 

ภาพท่ี 1.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ตารางท่ี 1. ประเด็นช่องว่างและสภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์เช่าในพื้นที่ศึกษา 

เป้า 
หมาย 

ก่อน ระหว่าง หลัง 
การ

ท่องเท่ียว 
ความ

ปลอดภัย 
การ

ท่องเท่ียว 
ความ

ปลอดภัย 
การท่องเท่ียว ความ

ปลอดภัย 

นัก
ท่อ

งเที่
ยว

 

สถานท่ี
ท่องเท่ียว 
ท่ีพัก 
แผนการ
เดินทาง 

ใบขับข่ี
นานาชาติ 
ประกันภัย
การขับข่ี 
การรับรู้
สถานการณ์ 
การรับทราบ
กฎจราจร 

พฤติกรรม
การ
ท่องเท่ียว 
การได้รับ
ข้อมูลการ
ท่องเท่ียว 

พฤติกรรม
การเดินทาง 
การได้รับ
ข้อมูลการ
เดินทาง 
ทักษะการ
ขับข่ี 

การตัดสินใจเช่า การแจ้งเหตุ 
การขอความ
ช่วยเหลือ 

ภา
ครั

ฐ 

สถานท่ี
ท่องเท่ียว
แนะนํา 
ภาษาในการ
สื่อสาร 
พื้นท่ีเสี่ยง 
การขับข่ี
ปลอดภัย 

มาตรการ
ตรวจสอบ
รถจักรยาน 
ยนต์ 

การติดตามข้อมูล
นักท่องเท่ียว 
การอัพเดตข้อมูล 

การติดตามข้อมูลนักท่องเท่ียว 
การประสานงานเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ การประสานงานเพื่อ
การติดตามและเยียวยา 

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

ร 

ภาษาในการสื่อสารในสื่อ 
พื้นท่ีเสี่ยง 
การตรวจสอบรถจักรยานยนต์ 
การตรวจสอบทักษะการขับข่ี 
การตรวจสอบเอกสารในการ
เช่ารถจักรยานยนต์ 

การติดตามข้อมูล
นักท่องเท่ียว 
การติดตามรถจักรยานยนต์ 

การประสานงานเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ 
การประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
การประสานงานเพื่อการติดตาม
และเยียวยา 
การตรวจสอบรถจักรยานยนต์
หลังการใช้งาน 

 

ผลการศกึษา 

การถอดประเด็นสภาพปัญหาและช่องว่างของการใช้รถจักรยานยนต์เช่าของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ผู้วิจัยได้ถอดประเด็นองค์ความรู้ท่ีต่อยอดจากผลการวิจัย 3 ประเด็น คือ 1) วงจรความเสี่ยงใน

การใช้รถจักรยานยนต์เช่าของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยทางถนน
ในการใช้รถจักรยานยนต์เช่าของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และ 3) แนวทางการยกระดับความปลอดภัยใน
การใช้รถจักรยานยนต์เช่าของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ซึ่งได้พิจารณาตามช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ
โดยครอบคลุมช่วงเวลา ก่อน ระหว่าง หลัง ของการเกิดอุบัติเหตุ ท่ีพิจารณาร่วมกับหน่วยงาน/
กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 2) หน่วยงานภาครัฐ 3) สถาน
ประกอบการเอกชน (ร้านรถจักรยานยนต์เช่า) โดยพิจารณาใน 2 บริบท คือ ด้านความปลอดภัยในการ
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เดินทาง และ ด้านการเดินทางท่องเท่ียวภายในจังหวัดเชียงใหม่ การวิเคราะห์ช่องว่างของปัญหาท่ีเกิดขึ้น
สามารถพิจารณาจากการทบทวนข้อมูลทุติยภูมิประกอบกับข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือนําประเด็นท่ี
ค้นพบมาซ้อนทับกัน ดังแสดงในตารางท่ี 1 จากนั้นนําข้อมูลดังกล่าวมาสรุปผล เพ่ือนําเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาฟังก์ชันและรูปแบบการใช้งานท่ีตอบต่อประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงภายในพ้ืนท่ี 

ความเป็นไปได้ของการใช้งานแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยทางถนน  
ในการพิจารณาการเติมช่องว่างของวงจรความเสี่ยงของการเดินทางในการท่องเท่ียวด้วย

รถจักรยานยนต์เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นประเด็นต่อยอดผลการวิจัยถึงแนวทางในการจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถจักรยานยนต์เชา่เพ่ือการเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น
บทความนี้จึงมีกระบวนการพิจารณาความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน โดยอาศัยวิธีการประเมินผ่านโอกาส
ความน่าจะเป็นในการใช้งานด้วยเทคนิค Stated Preference (SP) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาความคิดเห็นและ
การตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ท่ียังไม่เคยเกิดขึ้น โดยมีสมมติฐานของเง่ือนไข ท้ังสิ้น 4 
เง่ือนไข ดังนี้ 

1) ด้านค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน: ราคาค่าใช้จา่ยแอปพลิเคชันในราคาประหยัด
จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากกว่าราคาท่ีสูงกว่า  

2) ด้านการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ก่อน-หลังเช่า: การใช้ระยะเวลาในการตรวจสภาพ
ยานพาหนะท่ีน้อยกว่าและมีเง่ือนไขในการตรวจสภาพท่ีเหมาะสมจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
มากกว่าใช้ระยะเวลาในการตรวจสภาพท่ีมากกว่า  

3) ด้านการประเมินทักษะผู้ขับขี่ก่อนการใช้งาน: จํานวนและระยะเวลาในการทําแบบคัดกรองท่ี
จํานวนข้อคําถามน้อยจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากกว่าใช้ระยะเวลาและจํานวนแบบคัดกรอง
จํานวนข้อคําถามท่ีมากกว่า  

4) ด้านการติดต่อฉุกเฉิน: ค่าใช้จ่ายในการเรียกบริการฉุกเฉินรวมถึงระยะเวลาในการเข้าถึงผู้
ประสบเหตุท่ีน้อยจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการมากกว่าใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีมากกว่า  

รายละเอียดของการวิเคราะห์มีดังนี้ 

ด้านค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน  

ในด้านของค่าใช้จ่าย (ภาพท่ี 2) พิจารณาการตัดสินใจการใช้แอปพลิเคชันผ่านเง่ือนไข
ทางด้านราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือใช้งานแอปพลิเคชัน โดยมีท้ังหมด 5 เง่ือนไข คือ (1) 9 ดอลลาร์ต่อเดือน 
(2) 7 ดอลลาร์ต่อเดือน (3) 5 ดอลลาร์ต่อเดือน (4) 3 ดอลลาร์ต่อเดือน และ (5) ฟรี ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด 
ซึ่งจากการพิจารณาพบว่า โอกาสท่ีผู้ใช้งานจะเลือกใช้นั้นแอปพลิเคชนัควรมีการเปิดใช้งานฟรีมากท่ีสุด 
(Odd ratio=2.980) รองลงมา คือ 3 ดอลลาร์ต่อเดือน (Odd ratio=0.410) และ 5 ดอลลาร์ต่อเดือน (Odd 
ratio=0.216) ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องจ่ายให้กับการใช้แอปพลิเคชันน้อยลงจะ
มีการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นโดยเฉพาะหากแอปพลิเคชันเปิดให้บริการฟร ี
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ภาพท่ี 2. ค่าใช้จ่ายในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

หมายเหตุ:   
Odd ratio > 1 หมายถึง จํานวนเท่าของโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกในเหตุการณ์น้ัน เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เลือก  
Odd ratio = 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีโอกาสท่ีจะเลือกเหตุการณ์และไม่เลือกเหตุการณ์น้ันเท่ากัน  
Odd ratio < 1 หมายถึง จํานวนเท่าของโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่เลือกในเหตุการณ์น้ัน เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือก  

ด้านการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ก่อน-หลังเช่า  

ในด้านของการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ก่อน-หลังเช่า (ภาพท่ี 3) ซึ่งพิจารณาผ่านเง่ือนไข
ของการตรวจสอบสภาพของรถจักรยานยนต์ร่วมกับเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ โดยมี
ท้ังหมด 7 เง่ือนไข คือ (1) ระบบเบรก หมวกนิรภัย เชื้อเพลิง ระบบไฟเลี้ยว (10 นาที) (2) ระบบเบรก 
หมวกนิรภัย เชื้อเพลิง ระบบไฟเลี้ยว (5 นาที) (3) ระบบเบรก หมวกนิรภัย (5 นาที) (4) ระบบเบรก หมวก
นิรภัย (3 นาที) (5) ระบบเบรก (3 นาที) (6) ระบบเบรก (1 นาที) และ (7) ไม่ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ (0 
นาที) ซึ่งจากการพิจารณา พบว่า กลุม่ตัวอย่างพึงพอใจท่ีจะใช้งานหากมีการตรวจสอบรถจกัรยานยนต์ท้ัง
ระบบเบรก หมวกนิรภัย เชื้อเพลิง ระบบไฟเลี้ยว โดยใช้เวลา 10 นาที (Odd ratio=0.804) รองลงมาคือ ไม่
ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ (0 นาที) (Odd ratio=0.476) และ ระบบเบรก (1 นาที) (Odd ratio=0.455) 
ตามลําดับ อย่างไรก็ตามบางกลุ่มตัวอย่างยินยอมใช้งานหากมีการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ท่ีใช้
ระยะเวลาท่ีน้อย 

 

ภาพท่ี 3. การตรวจสอบรถจักรยานยนต์ 

หมายเหตุ:  
Odd ratio > 1 หมายถึง จํานวนเท่าของโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกในเหตุการณ์น้ัน เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เลือก  
Odd ratio = 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีโอกาสท่ีจะเลือกเหตุการณ์และไม่เลือกเหตุการณ์น้ันเท่ากัน  
Odd ratio < 1 หมายถึง จํานวนเท่าของโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่เลือกในเหตุการณ์น้ัน เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือก  
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ด้านการประเมินทักษะผู้ขับขีก่่อนการใช้งาน  

ในด้านการประเมินทักษะผู้ขับขี่ก่อนการใช้งาน (ภาพท่ี 4) ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือคัดกรอง
ผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์เช่าก่อนและหลังการใช้งานเพ่ือให้เกิดการคัดกรองบุคคลท่ีพร้อมต่อการขับขี่
รถจักรยานยนต์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้ใช้งาน ผ่านการพิจารณา 4 เง่ือนไข คือ (1) ทํา
แบบทดสอบจํานวน 30 ข้อ โดยได้รับส่วนลดค่าอาหาร เครื่องด่ืมร้อยละ 15 (2) ทําแบบทดสอบจํานวน 
20 ข้อ โดยได้รับส่วนลดค่าอาหาร เครื่องด่ืมร้อยละ 10 (3) ทําแบบทดสอบจํานวน 10 ข้อโดยได้รับ
ส่วนลดค่าอาหาร เครื่องด่ืมร้อยละ 5 และ (4) ไม่ทําแบบทดสอบ ซึ่งจากการพิจารณา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจใช้งานแอปพลิเคชันในฟังก์ชันด้านการประเมินทักษะของผู้ขับขี่เมื่อมีการ
ประเมินจํานวนข้อท่ีน้อย ใช้เวลาไม่มากนัก โดยเง่ือนไขท่ีมีโอกาสใช้งานมากท่ีสุดคือทําแบบทดสอบ
จํานวน 10 ข้อโดยได้รับส่วนลดค่าอาหาร เครื่องด่ืมร้อยละ 5 (Odd ratio=0.906) รองลงมาคือ ไม่ทํา
แบบทดสอบ (Odd ratio=0.504) และ ทําแบบทดสอบจํานวน 20 ข้อ โดยได้รับส่วนลดค่าอาหาร 
เครื่องดื่มร้อยละ 10 (Odd ratio=0.454) ตามลําดับ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติในการ
คํานึงถึงความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง ถึงแม้ว่าจะตัดสินใจเลือกทําแบบทดสอบในจํานวนข้อท่ีน้อย แต่
เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของผู้ตัดสินใจเลือกใช้ในกรณีไม่มีการทําข้อทดสอบพบว่ามีแนวโน้มการ
ตัดสินใจเลือกใช้ลดลงเมื่อแอปพลิเคชันไม่มีการทําแบบทดสอบในการคัดกรองผู้ขับขี่ 

 

ภาพท่ี 4. การประเมินทักษะของผู้เช่ารถจักรยานยนต์ 

หมายเหตุ:  
Odd ratio > 1 หมายถึง จํานวนเท่าของโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกในเหตุการณ์น้ัน เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เลือก  
Odd ratio = 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีโอกาสท่ีจะเลือกเหตุการณ์และไม่เลือกเหตุการณ์น้ันเท่ากัน  
Odd ratio < 1 หมายถึง จํานวนเท่าของโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่เลือกในเหตุการณ์น้ัน เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือก 
  

ด้านการติดต่อฉุกเฉิน 

ในด้านของการติดต่อฉุกเฉิน (ภาพท่ี 5) พิจารณาผ่านเง่ือนไขของเวลาและค่าใช้จ่ายของ
การติดต่อฉุกเฉินซึ่งสร้างสถานการณ์สมมติ 4 เง่ือนไข คือ (1) เวลาในการเดินทางของรถฉุกเฉิน 20 นาที 
โดยมีค่าใช้จ่าย 500-1,000 บาท (2) เวลาในการเดินทางของรถฉุกเฉิน 15 นาที โดยมีค่าใช้จ่าย 1,000-
2,000 บาท (3) เวลาในการเดินทางของรถฉุกเฉิน 10 นาที โดยมีค่าใช้จ่าย 3,000-4,000 บาท และ (4) 
เวลาในการเดินทางของรถฉุกเฉิน 5 นาที โดยมีค่าใช้จ่าย มากกว่า 5,000 บาท ซึ่งจากการพิจารณา พบว่า 
เง่ือนไขท่ีมีโอกาสในการใช้งานมากท่ีสุด คือ เวลาในการเดินทางของรถฉุกเฉิน 20 นาที โดยมีค่าใช้จ่าย 
500-1,000 บาท (Odd ratio=0.592) รองลงมาคือ เวลาในการเดินทางของรถฉุกเฉิน15 นาที โดยมี

ลดคาอาหาร เครื่องดื่ม 15% ลดคาอาหาร เครื่องดื่ม 10% ลดคาอาหาร เครื่องดื่ม 5% ไมมี
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ค่าใช้จ่าย 1,000-2,000 บาท (Odd ratio=0.498) และเวลาในการเดินทางของรถฉุกเฉิน 5 นาที โดยมี
ค่าใช้จ่าย มากกว่า 5,000 บาท (Odd ratio=0.476) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้
บริการแอปพลิเคชันในฟังก์ชันฉุกเฉินเมื่อมีค่าใช้จ่ายราคาต�า และใช้เวลาไม่มาก ซึ่งหากจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในราคาท่ีสูงนั้น การเดินทางของรถฉุกเฉินจะต้องมีระยะเวลาท่ีน้อยลง 

 

ภาพท่ี 5. ฟังก์ชันฉุกเฉิน 

หมายเหตุ:  
Odd ratio > 1 หมายถึง จํานวนเท่าของโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกในเหตุการณ์น้ัน เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เลือก  
Odd ratio = 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างท่ีมีโอกาสท่ีจะเลือกเหตุการณ์และไม่เลือกเหตุการณ์น้ันเท่ากัน  
Odd ratio < 1 หมายถึง จํานวนเท่าของโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่เลือกในเหตุการณ์น้ัน เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือก  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์รูปแบบฟังก์ชันของแอปพลิเคชันผ่านการประเมิน
โอกาสความน่าจะเป็นในการใช้งาน โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการทดสอบและประเมินฟังก์ชันของการพัฒนาแอปพลิเคชันในข้างต้น เพ่ือนํามาสู่
การปรับปรุงฟังก์ชันในการใช้งานและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถเกิดกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
โดยตรง ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีให้บริการรถเช่า นอกจากนี้ในการศึกษานี้ได้มุ่งเน้นให้เกิดการนําไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนสําหรับการใช้งานรถจักรยานยนต์เช่าของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในพ้ืนท่ีศึกษาอันถือว่าเป็นตัวแทนของพ้ืนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ
เข้ามาในพ้ืนท่ีสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ 

สรุปผลการศกึษา 

การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือท่ีถูกพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยทางถนนในการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพ่ือช่วยในการเติมช่องว่าง
ทางนโยบายของการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนในการบรรเทาความเสี่ยงของการเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์เช่า ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวได้พัฒนาฟังก์ชันและรูปแบบบริการให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทําการประเมินจากลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ 1) นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 2) หน่วยงานภาครัฐ 3) 
หน่วยงานภาคเอกชน กระบวนการดังกล่าวเกิดประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
แอปพลิเคชันท่ีสอดคล้องต่อความต้องการและความเป็นไปได้ของทางเลือกท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน 
จากภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าฟังก์ชันหลักด้านการให้เช่ารถจักรยานยนต์จะต้องมีการตรวจสอบสภาพ

500-1,000 บาท 1,000-2,000 บาท 3,000-4,000 บาท มากกวา 5,000 บาท
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รถจักรยานยนต์และประเมินทักษะการขับขี่ก่อนและหลังการเช่ารถจักรยานยนต์ พร้อมท้ังภายในแอป
พลิเคชันควรมีฟังก์ชันในการให้ข้อมูลด้านการเดินทางท่ีปลอดภัยในการท่องเท่ียว ซึ่งรูปแบบฟังก์ชัน
ดังกล่าวจะช่วยคัดกรองผู้เช่าท่ีมีความพร้อมในการขับขี่อันจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นรูปแบบความต้องการท่ีสอดคล้องต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถอภิปรายเป็นประเด็น ดังนี้ ในด้านค่าใช้จ่ายหากมีค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องจ่ายให้กับ
การใช้แอปพลิเคชันในราคาท่ีต�าลงจะมีการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นโดยมีโอกาสในการตัดสินใจท่ี
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ตัดสินใจเลือกใช้งานแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะหากแอปพลิเคชันเปิดให้ใช้บริการ
ฟรี (2.980)  ในด้านการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ก่อน-หลังเช่า (การตรวจสอบรถจักรยานยนต์ท้ังระบบ 
โดยใช้เวลา 10 นาที ค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับ 0.804) ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างท่ียังคงคํานงึถึงความ
ปลอดภัยในการใช้งานรถจักรยานยนต์เพ่ือการเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการประเมิน
ทักษะแม้ว่าจะตัดสินใจเลือกทําแบบทดสอบในจํานวนข้อคําถามท่ีน้อย (0.906) แต่เมื่อเทียบกับกรณีของ
ผู้ตัดสินใจเลือกใช้ในกรณีไม่มีการทําข้อทดสอบพบว่ามีแนวโน้มการตัดสินใจเลือกใช้ลดลงเมื่อแอปพลิเค
ชันไม่มีการทําแบบทดสอบเพ่ือคัดกรองผู้ขับขี่ และในด้านฟังก์ชันฉุกเฉิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันในฟังก์ชันฉุกเฉินเมื่อมีค่าใช้จ่ายราคาต�า และใช้เวลาไม่มาก (0.592) ซึ่ง
หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในราคาท่ีสูงนั้น การเดินทางของรถฉุกเฉินจะต้องมีระยะเวลาท่ีน้อยมาก จากการ
วิเคราะห์ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ประเด็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อสมมติฐานท่ีกําหนดขึ้นนั้นมคีวามสอดคล้อง
ซึ่งกันและกัน เนื่องจากแอปพลิเคชันมีฟังก์ชันหลักเก่ียวการให้เช่ารถจักรยานยนต์ท่ีจะต้องครอบคลุม
การตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์และประเมินทักษะการขับขี่ก่อน และหลังการเช่ารถจักรยานยนต์ 
พร้อมท้ังภายในแอปพลิเคชันมีการฟังก์ชันในการให้ข้อมูลด้านการเดินทางท่ีปลอดภัยในการท่องเท่ียว 
ท้ังนี้เพ่ือให้แอปพลิเคชันมีรูปแบบการใช้งานท่ีสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมท้ังรองรับรูปแบบการใช้งานท่ี
หลากหลายทําให้แอปพลิเคชันจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาเชิงมาตรการในการยกระดับความปลอดภัย
สําหรับการใช้รถจักรยานยนต์เช่าของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับทุนอุดหนุน
การทํากิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัโครงการจัดการความรู้เพ่ือการใชป้ระโยชน์จาก สํานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ 2562 และดําเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการขนส่งเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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