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   การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล และพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว ความพึงพอใจใน

การใหบริการของผูประกอบการ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง 

รวมทั้งผูประกอบการ และการวางแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศคูเวต ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส อียิปต และอิสราเอล จํานวน 53 คน และผูประกอบการ จํานวน 20 คน ในบริเวณ

ถนนสุขุมวิท ซอย3 ซอย4 ซอย5 ซอย6  และบริเวณถนนขาวสาร โดยใชแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิง

คุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 

  1. นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย สวนใหญเปนเพศชาย          

ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีชวงอายุระหวาง 20-29 ป สถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนผูทํางานในบริษัท/ ลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ย 20,000 – 39,999 เหรียญ

สหรัฐ ฯ /ป 

      2. กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางมาพักผอน/ ทองเที่ยว ใชเวลาในการ

ทองเที่ยวประมาณ 11 - 20 วัน เดินทางมาเปนครอบครัว มีสมาชิกในกลุม 1-4 คน เดินทางมาประเทศ

ไทยเปนครั้งแรก พักโรงแรม และ รับประทานอาหารจากรานอาหารทั่วไป การรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

ประเทศไทย และแหลงขอมูลที่ทําใหรูจักประเทศไทยมากที่สุด ไดแก การบอกเลาจากเพื่อนฝูงและ

ญาติมิตร  

 3. ดานเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว พบวา เหตุผลหลักในการเดินทางมาประเทศไทย

คือ การจับจายซื้อของ (shopping) และพบวา ปญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นในภูมิภาค มีผลมากที่สุดตอ

การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว 

 4. ดานความพึงพอใจในการใหบริการของผูประกอบการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความพึงพอใจในการใหบริการของผูประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนในระดับมาก ทั้งทางดานการ

ใหบริการของที่พักแรม การใหบริการของบริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศก ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ



ใหบริการของรานอาหาร การใหบริการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และสิ่งอํานวยความสะดวกใน

แหลงทองเที่ยว สวนความสามารถทางดานการสื่อสารของพนักงานโรงแรมพบวามีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลาง 

 5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ กลุมตัวอยางเสนอแนะใหมีการดูแลความสะอาดของ

หองน้ํา/ หองสุขาและพื้นที่สาธารณะ และตองการใหจัดทําแผนที่ และรายชื่อของรานอาหารฮาลาล 

และควรใหมีการฝกพัฒนาทักษะความรูและความสามารถทางดานภาษาของพนักงาน/ เจาหนาที่ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

6. ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการ ผูวิจัย พบวา ส่ิงอํานวย

ความสะดวกเฉพาะกลุมสําหรับนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ไมมีบริการในโรงแรม/ ที่พัก 

เนื่องจากมีสถานที่สาธารณะไวบริการอยูแลว  โรงแรมและเกสตเฮาส เกือบทุกแหงมีนโยบายเกี่ยวกับ

การอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน นโยบายดานความสะอาดและการจัดการขยะมูลฝอย แตไมมีรายการ

สงเสริมการขาย มีเพียงบางแหงเทานั้นที่มีการลดราคาที่พัก 5 – 10 % ในชวงที่มีการเขาพักนอย     

ดานนโยบายของรัฐและการจัดการพื้นที่สาธารณะ ผูประกอบการมีความเห็นตรงกันในเรื่องความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ และเสนอใหมีการแกปญหาการลอลวงของมิจฉาชีพใน

แหลงทองเที่ยว  

 ผูวิจัยเสนอแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางในดานตาง ๆ 

ไดแก  1.) แนวทางดานการสรางภาพลักษณของประเทศ 2.) แนวทางดานการพัฒนาบุคลากรทาง        

การทองเที่ยวและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  3.) แนวทางดานการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ และการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวไปยังภูมิภาค 4.) แนวทางดานการ

สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางการทองเที่ยว  และ 5.) แนวทางดานการพัฒนาระบบการขนสง

สาธารณะ 
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   The purpose of this project is to study the personal data of the Middle East tourists, 

tourist behaviors, reasons for traveling to Thailand, satisfaction towards services, comments 

and suggestions, and to suggest some guidelines to promote and develop the Middle East 

Tourist Market. The subjects and methodologies were divided into 2 groups. The 

questionnaires were distributed to 53 tourists from 5 countries: UAE, Israel, Saudi Arabia, 

Kuwait, and Egypt who stayed and traveled on Sukhumvit Soi 3, Soi 4, Soi 5, Soi 6 and 

Khaosan Road.  

The in-depth interviews were given to 20 hotel and guesthouse staff members in the same 

area. A combination of frequency, percentage, mean, standard deviation, and descriptive 

analysis were used to analyze the data. The results of the study reveal the following: 

             1. The typical individual from the Middle East region most likely to visit Thailand is 

male, uses the English language, is 20 to 29 years old, is married, has a high level of 

education with a bachelor’s degree, and works as a company staff member. The annual 

income before taxes is around 20,000 US $ –39,999 US $. 

     2. The purpose for coming to Thailand is mostly to travel with approximately 11 to 

20 days/ trip. Most of them come along with their family consisting of 1 to 4 people. They are 

mostly on their first visit, select to stay at hotels instead of guesthouses, and use mostly 

stand-alone restaurants. They receive most of their information about Thailand from friends 

and relatives.  

 3. Shopping motivates the Middle East tourist to visit Thailand more than any other 

reasons. The epidemic of SARs and Bird Flu in the South East Asia region has the most 

impact for the sampling group to select Thailand as a destination. 

 4. Most of the respondents are very satisfied with service from hotels, travel 

agencies, restaurants, immigration officers, and facilities at tourist locations. The only area 

that received a “fair” evaluation is the ability of the hotel staff to communicate.  



           5.  The subjects have given various comments and suggestions which include: the 

cleanliness of toilets and garbage in public areas. They also suggest that the concerned 

organizations should make a map and list of Halal restaurants for the Middle East Toursit. 

Lastly, the hotel staff members should have more efficiency in communication skills in order 

to communicate effectively.  

 6. In doing in-dept interviews of hotel and guesthouse staff members, it is found that 

the individual group’s facilities such as mosques, Halal restaurants, and Israeli synagogues 

are not provided in the hotels or guesthouses because they are available in the public 

areas.  Most of them have an environmental preservation policy such as sanitary 

management policy. However, there is no promotion of sales only a few of them have 

discounted prices during the low season.  

 The hotel staff members express their opinions about the government management 

policy that it should focus on cleanliness and zoning in the public areas. Moreover, deceit in 

the tourist areas also needs to be solved.  

  The guidelines to promote and develop the Middle East Tourist Market are 

suggested in various areas as follows: 1.) Guidelines to create a positive Thailand image  2.) 

Guidelines to develop communication ability of people who get involve in the tourism 

industry as well as to develop the competitiveness of Thailand tourism industry among the 

region  3.) Guidelines to develop natural attractions and promote attractions in the remote 

areas  4.) Guidelines to support and promote tourism activities   5.) Guidelines to develop 

transportation systems  
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บทที่  1 
                                            บทนํา 
 
ภูมิหลัง 

อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่นักวิชาการสมัยใหมกลาววา

เปนอุตสาหกรรมที่ปราศจากปลองควัน (industry without chimneys) ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจ

มากมายที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทาง สถานที่พัก รานคา บริการ และการพักผอนทองเที่ยว เนื่องจาก

การเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว กอปรกับความกาวหนาทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมในปจจุบัน     

การรับรูขาวสารของประชาคมโลกเปนไปอยางงายดายและสามารถสืบคนขอมูลไดจากหลายชองทาง 

ทําใหการทองเที่ยวขยายตัวอยางรวดเร็ว การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญอยาง

ยิ่งตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่

ทํารายไดเปนอันดับหนึ่งของประเทศ ถึงแมวาจะประสบกับวิกฤตตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการ

ทองเที่ยวบาง เชน ปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนก ปญหาโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน SARs 

(ซาร) ปญหาการกอการราย และปญหาทางเศรษฐกิจ แตภาวการณทองเที่ยวก็ยังขยายตัวไดอยาง

ตอเนื่อง จากสถิติการเดินทางเขามาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในป พ.ศ. 2548 ที่มีจํานวน 13.38 

ลานคน เพิ่มข้ึนรอยละ 14.48 จากป พ.ศ. 2547 และทํารายไดคิดเปนเงินตราตางประเทศ มูลคา 

380.6 พันลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 17.2 จากป พ.ศ. 2547 (ธนาคารแหงประเทศไทย. 2549: ออนไลน) 

ถือเปนตัวชี้วัดวาสถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทยยังคงขยายตัวไดดีแมจะมีอุปสรรคบางก็ตาม 

ประเทศไทยจัดเปนประเทศที่ไดรับความนิยมแหงหนึ่งในทวีปเอเชีย เนื่องจากความ

หลากหลายของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ประกอบไปดวยทะเล ภูเขา น้ําตก แหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร รวมไปถึงนิสัยใจคอของคนไทยที่แสดงออกถึงความโอบออมอารี และ

ความมีน้ําใจ ทําใหประเทศไทยไดเปรียบประเทศเพื่อนบานในการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว

ไดเปนอยางดี ยิ่งไปกวานั้นจากการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่ทําการสํารวจโดยนิตยสาร

ทองเที่ยวยอดนิยม เลเชอร (Leisure) ของประเทศอังกฤษ ไดจัดอันดับใหกรุงเทพมหานครและ

เชียงใหมเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมที่สุดในโลกอันดับที่ 2 และ 5 ตามลําดับ (Leisure. 

2005: Online)  

เมื่อมีการขยายตัวของแหลงทองเที่ยว ผลกระทบก็เกิดขึ้นทั้งดานบวกและดานลบซึ่งไดแก 

การใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินความจําเปน การใชทรัพยากรอยางไมเห็นคุณคาและไมมีการทดแทน 

การวางแผนประหยัดพลังงานและทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนจัดการการ

ทองเที่ยวที่ไมดีพอ ลวนแลวแตกอใหเกิดผลกระทบตอความสมดุลในระบบนิเวศ ทําใหเกิดผลกระทบ
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อยางใหญหลวงตอคนในพื้นที่ซึ่งถือเปนเจาของทรัพยากรรวมกัน นอกจากการทําลายดวยความ

รูเทาไมถึงการณและคิดถึงแตประโยชนสวนตนของมนุษยแลว ภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เปนอีกสาเหตุ

หนึ่งที่ทําใหทรัพยากรถูกทําลายลงในเวลาอันรวดเร็ว การวางแผนถือเปนเครื่องมือสําคัญเพื่อใชเปน

แนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดและเกิดผลกระทบนอยที่สุด การวางกรอบแนวทางในการ

พัฒนา โดยใชแนวคิดเกี่ยวของในดานตาง ๆ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการตลาด แนวคิดเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวแบบยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ รวมไปถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ถือเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดผลประโยชนสูงสุด และเพื่อปรับตัวใหเทาทันกับปญหา

และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต  

ถึงแมวาการเติบโตทางดานการทองเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมจะอยูในระดับที่นาพอใจ 

แตปจจัยที่เปนอุปสรรคของการทองเที่ยวก็ยังคงมีอยู เชน กรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

พ.ศ. 2547 ในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญไดแก จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง และตรัง สถานการณ

การระบาดของโรคไขหวัดนกในหลาย ๆ ประเทศในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทย สถานการณโรค

ทางเดินหายใจเฉียบพลัน และการกอการรายที่มีผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณวินาศกรรมตึก World 

Trade ซึ่งมีผลกระทบไปทั่วโลก ปญหาการเมืองและความไมสงบในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจโรงแรม รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว ในพื้นที่ที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรงซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศ และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

โดยรวมดวย 

                ดวยสภาพปญหาที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย

นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ไดแกประเทศ คูเวต ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิสราเอล 

และอียิปต ถือเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อและมีศักยภาพสูงในการใชจาย เปนกลุมเปาหมาย

กลุมหนึ่งของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในการดึงดูดใหเขามาทองเที่ยวและใชจายเงินตรา

ในประเทศ   จากขอมูลทางสถิติ ป พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับรายไดที่ประเทศไทยไดรับจากนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลางของกองสถิติและวิจัย ที่มีจํานวนถึง 7,735.02 ลานบาท หรือประมาณ 192.32 ลาน

เหรียญสหรัฐ ฯ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2549: ออนไลน) และจากการศึกษาถึงสถิติและ

แนวโนมของกองสถิติและวิจัย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ทําใหทราบวาจํานวนวันพักแรมและ

คาใชจายตอคน มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นผูวิจัยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาใหเกิดแนวทางใน

การจัดการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหเกิดการเดินทางมาทองเที่ยวมากขึ้น รวมถึงกลยุทธตาง ๆ เพื่อให

นักทองเที่ยวกลุมนี้เพิ่มอัตราการใชจายเพิ่มมากขึ้น โดยมุงศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยว เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการ

ดานตาง ๆ รวมทั้งปญหาละอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก       
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การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมโรงแรม

ไทย สมาคมธุรกิจทองเที่ยว (ATTA) และรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยวชาวตะวนัออกกลางใน

การวางแผนทางดานการตลาด และดานอื่น ๆ สําหรับนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี้ 

   1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล และพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาถึงความตองการเฉพาะกลุม เกี่ยวกับเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว และ

ความพึงพอใจที่มีตอผูประกอบในดานตาง ๆ  

3. เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง  

4. เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูประกอบการ 

5. เพื่อวางแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวางแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง ผลงานที่ไดจากการวิจัยจะนําเสนอตอ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและหนวยงาน

ตาง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปวางแนวทางการพัฒนาและ

สงเสริมตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง และเพื่อเปนแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

นักทองเที่ยวกลุมอ่ืนตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 
 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดแบงประชากรที่ใชในการวิจัยออกเปน 2 กลุม ดังนี ้

1.นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ไดแก นักทองเที่ยวที่ เดินมาจากประเทศ คูเวต 

ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  อียิปต และอิสราเอล ที่เขาพักบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3     

ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และบริเวณถนนขาวสาร 

2. กลุมผูประกอบการภาคเอกชน ไดแก ผูประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส ที่ดําเนินธุรกิจ

ในบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และบริเวณถนนขาวสาร 
กลุมตัวอยาง 

               การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกสุมตัวอยาง (sampling technique) ที่เหมาะสมตามลักษณะ

ของประชากรที่ใชในการศึกษาเปน 2 กลุมหลัก ดังนี้ 

1. กลุมนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ไดแก นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศคูเวต 

ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  อียิปต และอิสราเอล ที่เขาพักในบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3  

ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6  และบริเวณถนนขาวสาร จํานวนรวมทั้งสิ้น 53 คน 

2. กลุมประชากรที่เปนกลุมผูประกอบการภาคเอกชน ไดแก  ผูประกอบการโรงแรมและ

เกสตเฮาส ที่ดําเนินธุรกิจ ในบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 จํานวน 10 แหง และ

บริเวณถนนขาวสาร จํานวน 10 แหง 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การสงเสริม หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่กระทําหรือจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนใหเกิดการ

ทองเที่ยว และเพิ่มปริมาณคาใชจาย รวมทั้งจํานวนวันพักแรมของนักทองเที่ยว 

2. การพัฒนา หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี โดย

ปรับปรุงกิจกรรม หรือโครงการเดิมที่มีอยูแลว เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุด 

3. การตลาด หมายถึงการปฏิบัติงานหรือดําเนินงานที่เปนกิจกรรมทางธุรกิจ ที่ดําเนินเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจ และความตองการตาง ๆ โดยวิธีการคาดหมายถึงความตองการของลูกคา

และรวมถึงการกํากับใหสินคาและบริการผานผูผลิตไปยังลูกคาเพื่อตอบสนองความพอใจตาง ๆ  
4. ตลาดนักทองเที่ยว หมายถึงกลุมนักทองเที่ยวจากประเทศเปาหมายที่เดินทางเขามา

ทองเที่ยว พักแรมและใชจายในประเทศไทย 
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5. นักทองเที่ยว หมายถึงบุคคลที่เดินทางจากถิ่นพํานักถาวรของตนไปยังอีกสถานที่หนึ่ง 

โดยมีการคางคืนอยางนอย 1 คืน แตไมเกิน 90 วัน ดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคอันมิใช

เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได และใหหมายความรวมถึงผูรับบริการหรือความสะดวกจาก          

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวโดยเสียคาบริการดวย  

6. นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง หมายถึงกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศ 

คูเวต ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อียิปต และอิสราเอล มาทองเที่ยวในประเทศไทย ระหวาง

เดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2549 

7. การวางแผน หมายถึงกระบวนการซึ่งบุคคล หรือองคกรทําการตัดสินใจลวงหนา 

เกี่ยวกับการงานบางอยาง ที่จะกระทําในอนาคต วาจะทําอะไร ทําเมื่อใด ใครทํา และมีวิธีการทํา

อยางไร 
8. ผูประกอบการ หมายถึงผูประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส บริเวณถนนสุขุมวิท     

ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และบริเวณถนนขาวสาร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   การศึกษาแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง         

กรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังตอไปนี้  

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

ภาพประกอบ1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

- ขอมูลพื้นฐานของ

นักทองเที่ยว 

-พฤติกรรมการ

ทองเที่ยว 

- เหตุผลในการ

เดินทางมาทองเทีย่ว 

-ความพงึพอใจที่        

มีตอการใหบริการ

ของผูประกอบการ 

 -ความคิดเหน็และ

ขอเสนอแนะ 

 

 

แนวทางการ

สงเสริมและ

พัฒนาตลาด

นักทองเที่ยว

ชาวตะวันออก

กลาง 

 
 - ส่ิงอํานวยความ

สะดวกในทีพ่กั 

- การสงเสริมการขาย  

- จิตสํานกึในการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม 

-อุปสรรคและขอ 

เสนอแนะ 

 

 
 

วิเคราะห

ปจจัยทาง

การตลาด

ของ

อุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 

กลุม 

นักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง 

กลุมผูประกอบการ

โรงแรมและ 

เกสตเฮาส 

การศึกษาทฤษฎีและ

งานวิจยัที่เกี่ยวของ



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

               ในการศึกษาถึงแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง 

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในทุก ๆ ดาน เพื่อนํามาประกอบ

เปนแนวคิดในการวิจัย และคนหาคําตอบจนไดขอสรุป เพื่อใหเกิดแนวทางการพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริม

และพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง สามารถแบงเปนหัวขอ ไดดังนี้ 

   1. แนวคิด ทฤษฎี ทางการตลาด 

2. แนวคิดดานการทองเที่ยว 

3. การทองเทีย่วแบบยัง่ยนื      

4. ทัศนคติและความพึงพอใจ  

5. ลักษณะของนกัทองเทีย่วที่ทาํการศึกษา 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิด ทฤษฎี ทางการตลาด 
       1.1 องคความรูเกีย่วกับการตลาด 

ความหมายของการตลาด สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา ไดใหความหมายของ

การตลาดวา หมายถึง “การปฏิบัติงานหรือดําเนินงานที่เปนกิจกรรมทางธุรกิจ ที่มีผลใหมีการนําสินคา

และบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชสินคา” คอทเลอร (สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. 2546: 13 อางอิง

จาก Kotler. 1997. Marketing Management. p. 9) นักการตลาดที่มีชื่อเสียงไดใหคําจํากัดความ

การตลาดวา หมายถึง “กิจกรรมของมนุษย ที่ดําเนินไปเพื่อกํากับใหมีการตอบสนองความพอใจ และ

ความตองการตาง ๆ โดยอาศัยกระบวนการตลาดแลกเปลี่ยน”  

แมคแคที เพอรีโอ และวิลเลียม (ธงชัย สันติวงษ. 2525: 6-7; อางอิงจาก Mc Carthy; 

Perreault; & William. 1993. Basic Marketing. unpaged) ใหความหมายการตลาดวา หมายถึง 

“ผลงานที่เกิดจากกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวของกับความพยายามใหองคการบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค โดยวิธีการคาดหมายถึงความตองการตาง ๆ ของลูกคา และรวมถึงการกํากับใหสินคา

และบริการผานผูผลิตไปยังลูกคาเพื่อตอบสนองความพอใจตาง ๆ ใหแกลูกคา”  

การอธิบายความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่เปนเหตุเปนผลเชื่อมโยงตอกันเปนกิจกรรมทาง

การตลาด โดยรากฐานของการตลาดมาจากความตองการ (need) ที่มีอยูในมนุษยทุกคนที่ตองการจะ
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ไดรับการตอบสนอง ซึ่งมีอยูมากมายโดยไมจํากัด แตในความเปนจริงแลวทุกคนตองจํากัดความ

ปรารถนาของตนใหอยูในขอบเขตของกําลังทรัพยเทาที่จะพอซื้อไดหรือที่ตนพอใจจะซื้อเพียงจํานวน

หนึ่งเทานั้น จํานวนที่อยูในความปรารถนาที่ตองการหรือเต็มใจซื้อที่เรียกวา อุปสงค จากความตองการ

ของมนุษยนี้เองที่ไดกลายเปนมูลเหตุที่สําคัญที่ทําใหมีผลิตภัณฑ (product) เกิดขึ้นเพราะผลิตภัณฑก็

คือส่ิงของที่สามารถนํามาใชตอบสนองความตองการหรือความปรารถนาตาง ๆ ไดซึ่งอาจหมายถึง    

ส่ิงที่มิใชวัตถุ  หรือบริการที่สามารถใชตอบสนองความตองการไดเชนกัน 

ในขณะเดียวกันการตอบสนองความตองการก็ตองมีการแลกเปลี่ยน (exchange) เกิดขึ้น 

กลาวคือการกระทําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาใหไดส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยวิธีเสนอใหบางสิ่งตอบแทน

กลับไป การแลกเปลี่ยนจะทําใหมีรายการทางการคา (transaction) เกิดขึ้นมา อันหมายถึงการคาขาย

ส่ิงที่มีมูลคาระหวางสองฝายที่มีสาระสําคัญที่มีการโอนเปลี่ยนมือกัน และดวยรายการทางการคาหรือ

การคาขายระหวางกันนี่เอง ที่ทําใหเกิดตลาด (market) ข้ึนมา หรือตลาดอาจจะหมายถึงจํานวนรวม

ของผูซื้อที่เคยซื้อจริงและที่กําลังจะเปนลูกคาสําหรับผลิตภัณฑหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนั้น

ตลาดจึงหมายถึง กิจกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นมาโดยเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความตองการ

ระหวางบุคคล  เพื่อการตอบสนองความตองการของมนุษย  ซึ่งการจะทําใหเกิดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนนั้นผูขายจะตองคนหาวาผูซื้ออยูที่ไหน มีใครบาง  ความตองการเปนอยางไร  ตองการอะไร  

จากนั้นก็ตองออกแบบผลิตภัณฑสงเสริมใหลูกคาเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ  การคนหาลูกคา      

การสื่อความ  การจัดจําหนาย  การกําหนดราคาและการใหบริการ ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนงานสําคัญที่

เปนงานหลักของการตลาดทั้งสิ้น   

อยางไรก็ดีหัวใจหลักของการทําการตลาดที่มีประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจของลูกคา

นั้น ผูผลิตจะตองมีการศึกษากอนวาผูบริโภคหรือตลาดตองการผลิตภัณฑที่มีลักษณะและคุณสมบัติ

อยางไร  เนื่องจากผูบริโภคยอมจะซื้อแตส่ิงที่ตนพอใจเทานั้น เนื่องจากความตองการของลูกคามีความ

หลากหลายดังนั้นบางครั้งความตองการของผูบริโภคหรือตลาดอาจเปลี่ยนแปลงได ธุรกิจที่ผูบริหาร

เล็งเห็นความสําคัญของการตลาดโดยวิเคราะหและวิจัยความตองการของผูบริโภคอยูตลอดเวลาอยาง

ใกลชิด ธุรกิจนั้นก็จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสภาวะแวดลอมในปจจุบันซึ่งตอง

ยึดความตองการและความปรารถนาของผูบริโภคเปนหลัก ตองมีการแลกเปลี่ยนที่สมดุลระหวางผูซื้อ

และผูขาย   โดยที่ผูขายตองสรางสินคาและบริการใหตรงความตองการของผูซื้อ  (ปรียา วอนขอพร; 

และคณะ. 2545: 2–3) 
       1.2 แนวคิด ทฤษฎี ทางการตลาด 

การบริหารการตลาดเปนงานที่ไมหยุดอยูกับที่และทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก

หนาที่การตลาดเปนหนาที่หลักที่จําเปนในทุกธุรกิจ  นอกจากผูดําเนินธุรกิจตองมีความเขาใจถึงปจจัย
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ที่มีอิทธิพลเหนือการซื้อของผูบริโภค  และพยายามปรับปจจัยเหลานั้นใหสอดคลองกันแลว  ผูดําเนิน

ธุรกิจยังตองเขาใจถึงแนวคิด และทฤษฎีทางการตลาดดวย ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีของ  

คอทเลอร ซึ่งสุวรรณชัย ฤทธิรักษ (สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. 2546: 40-41) ไดประมวลไวในงานวิจัยของ

เขา ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะดังตอไปนี้    

ระยะที่ 1  ในระยะเริ่มแรกมีความขาดแคลนสินคาและบริการ ธุรกิจในสมัยกอนจึงให

ความสําคัญตอการผลิตสินคาเปนอยางมาก  คือพยายามผลิตสินคาออกมากอนแลวจึงมองหาลูกคา  

โดยใชวิธีการโฆษณาหรือการสงเสริมการจําหนายสินคาตาง ๆ เพื่อชวยใหขายสินคาไดมาก และไดรับ

กําไรสูง  วิธีนี้เรียกวา  การถือผลิตภัณฑเปนเกณฑ (product oriented) เปนการเนนวิธีการผลิตมา

กอนการตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แนวความคดิการตลาดในระยะที ่1 

ที่มา: สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. (2546) หนา 40; อางองิจาก Kotler. 1997. Marketing 
Management. p. 96 

 
ระยะที่ 2  เปนระยะแหงความขาดแคลนเงินทุน  ทําใหเกิดการรวมตัวดานธุรกิจข้ึนเพื่อลด

การแขงขันใหนอยลง  ใชตนทุนในการผลิตต่ําลง  เพื่อใหผูบริโภคไดสินคาราคาถูก  การรวมตัวดาน

ธุรกิจนี้ก็เพื่อใหเกิดผลกําไร และลดภาวการณขาดทุนของผูประกอบการในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ระยะที่ 3  เปนระยะแหงการขาดแคลนตลาด  กลาวคือ การผลิตอยูในขั้นดีแตสินคาที่ผลิต

ข้ึนมีมากจนตองเลือกซื้อ  ประกอบกับผูบริโภคมีเงินอยูอยางจํากัด  ดังนั้นเพื่อใหผูบริโภคสนใจและหัน

มาเลือกซื้อสินคาของตน ผูดําเนินธุรกิจจําเปนตองศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคกอนวา  

ผูบริโภคตองการสินคาอะไร และตองการใหสินคานั้นมีรูปรางลักษณะหรือคุณสมบัติอยางไร หลังจาก

นั้นจึงใชกลยุทธตาง  ๆ  ทางการตลาดเชน  การโฆษณาประชาสัมพันธ  การใชพนักงานขาย              

การผลิต 

-การขาย

-การสงเสริมการ

ขาย 

-การจําหนาย

กําไรที่ไดมาจาก

การขายสนิคา
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การสงเสริมการจําหนาย ฯลฯ  รวมกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดผูบริโภค  เกิดความตองการที่จะ

ซื้อสินคา ยิ่งผูบริโภคพอใจหรือตองการสินคาเทาใด ก็จะทําใหขายไดมากและไดกําไรสูงตามไปดวย     

 

    

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แนวความคดิการตลาดในระยะที ่3 

ที่มา: สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. (2546) หนา 41; อางองิจาก Kotler. 1997. Marketing 
Management. p. 99 

 

ดังจะเห็นไดวาแนวความคิดทางดานการตลาดเปนการเนนผูบริโภคเปนเกณฑ (consumer 

oriented) ซึ่งแนวความคิดนี้เปนประโยชนตอการจัดการดานการตลาดมากกวาแนวความคิดเดิมที่เปน

แบบถือการผลิตเปนเกณฑ (product oriented) เนื่องจากแนวความคิดใหมทางดานการตลาดมุง

แสวงหากําไรซึ่งเปนผลตอบแทนของความพอใจของผูบริโภคไมใชกําไรจากปริมาณการขายดังแตกอน 

และกําไรนี้ทําไดโดยการรวมมือรวมใจกันทํากิจกรรมตาง ๆ ทางดานการตลาดอยางเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันเพื่อใหผูบริโภคหันมาสนใจ สินคาและบริการ  
       1.3 กระบวนการตลาด 

กระบวนการการตลาด หมายถงึ กระบวนการทางการบริหารทีเ่กีย่วของกับการวิเคราะห 

และเสาะแสวงหาโอกาสทางการตลาดเพือ่ที่จะสามารถตอบสนองวัตถุประสงคและทิศทางของบรษิัท  

ซึ่ง คอทเลอร ไดกําหนดหัวขอตาง ๆ ที่ควรจะศึกษา ไดแก การวิเคราะหโอกาสทางการตาด 

(marketing opportunity analysis) การแบงสวนตลาด (segmentation) การคัดเลือกตลาดเปาหมาย 

(selecting target market) การกาํหนดกลยุทธสวนผสมทางการตลาด (marketing mix strategy) 

และการพัฒนาระบบการบรหิารทางการตลาด (development of marketing management system) 

ตลอดจนความพรอมของระบบขอมูลและบุคลากรทางการตลาดที่จะสามารถสนับสนุนทางการตลาด

ทั้งปวง หัวขอดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ (สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. 2546: 41 อางองิจาก Kotler. 1997. 

Marketing Management. pp. 111-3) 

 

ลูกคา 

กลยุทธ
ทาง

การตลาด 

 
กําไรซึ่งเปนผลตอบแทน

จากความพอใจของ

ผูบริโภค
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ข้ันตอนตาง ๆ ของกระบวนการตลาดนัน้ ประกอบดวยขั้นตอน เปนลาํดับดังนี ้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการตลาด 

  ทีม่า: สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. (2546) หนา 43; อางองิจาก Kotler. 1997. Marketing 
Management. pp.111-3        

 
        1. การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด (marketing opportunity analysis) 

การวิเคราะหโอกาสทางการตลาดคือ การศึกษาถึงโอกาสของบริษัททุก ๆ ดาน เพื่อใหทราบ

ถึงแนวโนม โอกาส และอุปสรรคตาง ๆ โดยรวบรวมขอมูลจากสถิติ และการสังเกตการณแนวโนมอัน

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งดานบวก และดานลบ ประเด็นสําคัญที่จะตองเขาใจคือโอกาสที่เกิดขึ้นจาก

สภาพแวดลอมภายนอกและโอกาสของบริษัทจะมีลักษณะแตกตางกัน  กลาวคือโอกาสจาก

สภาพแวดลอม (environmental opportunity) นั้น หมายถึงโอกาสที่มีขอบเขตที่กวางและไมจําเพาะ 

เปดกวางอยูในสังคมทั่วไป แตสําหรับของโอกาสของบริษัท (company opportunity) หมายถึง โอกาส

ที่บริษัทเลือกที่จะตอบสนองโดยดูจากศักยภาพของบริษัทเปนหลัก นอกจากนี้เปาหมายโอกาสของ

บริษัทยังหมายถึง ความสามารถสนองโอกาสที่มีอยูในสภาพแวดลอมภายนอกไดดีเปนพิเศษ โดย

บริษัทจะตองมีความสามารถหรือขอดีที่เหนือกวาคูแขงขัน เพื่อนํามาซึ่งผลกําไรสูงสุด สําหรับการเลือก

โอกาสบริษัทตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

   - โอกาสและสภาพแวดลอมมีลักษณะพิเศษจําเพาะที่จะตองตอบสนองหรือไม  

- บริษัทจะตองมีความสามารถที่เปนจุดเดนพิเศษ  หรือมีความสามารถพิเศษที่จะตอบสนอง

ไดตางจากคูแขงรายอื่น 

  - บริษัทจะตองอยูในฐานะที่มีความสามารถหรือมีขอดีที่เหนือกวาคูแขงขันในเชงิเปรียบเทียบ  

(สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. 2546: 44; อางองิจาก Kotler. 1997. Marketing Management. pp. 98-100) 
    

         
 

 
1. การวิเคราะห
โอกาสทาง
การตลาด 

 
2. การคัดเลือก 
ตลาดเปาหมาย 

3. การกําหนด 
กลยุทธ 

สวนผสมทาง
การตลาด 

4. การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
การตลาด 
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        2. การคัดเลือกตลาดเปาหมาย (selecting target market) 
ตลาดเปาหมาย หมายถึง กลุมลูกคาที่ไดมีการระบุขอบเขตอยางชัดแจงที่สามารถทราบได

ถึงความตองการ และนําความตองการดังกลาวมาวางแผนธุรกิจที่จะตอบสนองใหโดยตรง ดังนั้นจึง

ตองมีการเลือกตลาดเปาหมายเพื่อตอบสนองโอกาสของบริษัทและรวมถึงความตองการของลูกคาดวย  

การแบงสวนตลาด (market segmentation) คือ การแบงตลาดใหเปนสวนยอย ๆ แตกตาง

กันออกไปตามความนาจะเปนและความตองการ หรือตามอุปนิสัยในการซื้อ หรือตามคุณลักษณะ

พิเศษของลูกคา ซึ่งถือเปนกลยุทธที่สําคัญในการคัดเลือกตลาดเปาหมาย ดังนั้นความหมายของการ

แบงสวนจึงหมายถึง “กระบวนการที่เกี่ยวของกับการแบงตลาดในจํานวนรวมเพื่อใหเห็นถึงสวนของ

ตลาดที่แตกตางกันสําหรับผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง โดยแยกตลาดเหลานั้นเปนสวนยอย ๆ ซึ่งแต

ละสวนยอยของตลาดเหลานี้จะมีลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกันในแงใดแงหนึ่งที่เห็นไดชัด” ขอดี

ของการแบงสวนการตลาด สรุปไดเปน 3 ประการคือ  

- ผูขายสามารถวิเคราะหตลาดเพื่อที่จะขายสินคา และบริการไดชัดเจนโดยจะทราบไดวา

สวนไหนของตลาดที่ยังไมไดรับการตอบสนองไดดีเทาที่ควรจากบริการที่มีเสนอขายในปจจุบัน 

- ผูขายมีโอกาสที่จะปรับการบริการธุรกิจของตนใหตรงกับความตองการของตลาด 

- ผูขายสามารถปรับส่ิงทีเ่กี่ยวกับสวนประกอบของตลาดทั้งในดานราคา ชองทางการ

จําหนาย และสวนผสมในการสงเสริมการจําหนายไดเหมาะสม และตรงประเด็นยิง่ขึ้น           
 3. การกาํหนดกลยทุธสวนผสมทางการตลาด (marketing mix strategy) 

การกําหนดกลยุทธสวนผสมทางการตลาด จะประกอบดวยเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยใช

หลักพื้นฐานทางการตลาด ไดแก ราคา สถานที่ต้ัง การสงเสริมการขาย ชองทางการจําหนาย รวมถึง

การบรรจุหีบหอผลิตภัณฑดวย ซึ่งสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดลวนแตเปนสวนประกอบที่สําคัญในการ

วางแผนการตลาดทั้งสิ้น โดยผูผลิตตองศึกษาถึงความตองการเฉพาะของกลุมลูกคา และสนองความ

พึงพอใจใหไดมากที่สุด  
        4. การพัฒนาระบบบริหารการตลาด (development of marketing management system) 
               การตลาดจะไมสามารถดําเนินไปไดสําเร็จถาหากไมมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสนับสนุนและเสริมกําลังของตลาด ดังนั้นธุรกิจจึงจําเปนที่จะตองจัดระบบการบริหารการตลาดขึ้น 

โดยมีนัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการวางแผน การควบคุม พรอมทั้งศึกษา ระบบขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของ 

และความรวมมือขององคกร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และโอกาสทางการตลาดซึ่งกันและกัน 

(สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. 2546: 45-47; อางอิงจาก Kotler. 1997. Marketing Management. pp.171-3) 
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        1.4 การวิเคราะหตลาดการทองเที่ยว 
 การวิเคราะหตลาดการทองเที่ยวประกอบดวย 

       1. อุปสงคการทองเที่ยว อันไดแก คุณลักษณะโดยทั่วไปของนักทองเทีย่วและพฤตกิรรม

การทองเที่ยวรวมทั้งการกระจายตัว คาใชจาย ทัศนคติ ความประทับใจ ปญหา อุปสรรครวมทั้ง

ขอเสนอแนะจากนักทองเที่ยว ซึ่งนอกจากการวิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิแลว ยังสามารถดําเนินการ

รวบรวมขอมูลผานแบบสอบถามซึ่งในการพัฒนาหากเปนแหลงทองเที่ยวสําคัญควรพิจารณาแยกเปน

นักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางความ

ตองการบริการการทองเที่ยวกับปจจัยที่ เกี่ยวของ  โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือคาใชจายของ

นักทองเที่ยวในพื้นที่ทองเที่ยวและจํานวนคืนพักแรมของนักทองเที่ยว ผานสมการความสัมพันธที่

เหมาะสมเพื่อหาองคประกอบที่มีนัยสําคัญอันนําไปสูแนวทางในการขยายการพัฒนาเศรษฐกิจจาก

การทองเที่ยวของพื้นที่ตอไป 

                       2. วิเคราะหแนวโนมสถานการณการทองเที่ยว คือการพยากรณจํานวนนักทองเที่ยว

และบุคลากรทางการทองเที่ยวทั้งในปจจุบันและอนาคตโดยมีองคประกอบที่นํามาพิจารณารวมกัน

ดังนี้ 

- วิเคราะหปริมาณการทองเที่ยวโดยใชอนุกรมเวลา (time-series analysis) จากสถิติ

นักทองเที่ยวยอนหลัง เพื่อหาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 - วิเคราะหโดยใชสมการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อทดสอบปจจัย

การทองเที่ยวในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของ เชน อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและหรือ

ของตลาดหลักภายนอก สวนแบงการตลาด และผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) เปนตน  

- วิเคราะหจากโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของของภาครัฐ เชน โครงการพัฒนาสภาพการเขาถึง 

หรือระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคัญ รวมทั้งแผนการประชาสัมพันธ ตลอดจนโครงการความ

รวมมือกับประเทศเพื่อนบานที่มีพื้นที่ติดตอกัน เปนตน (สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. 2546: 50) 

 
2. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
        2.1 ความหมายของการทองเที่ยว  

การทองเที่ยวมีผูใหความหมายไวมากมาย ไดแก การทองเที่ยว (tourism) หมายถึง ผลรวม

ของปรากฏการณและความสัมพันธตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิสัมพันธของนักทองเที่ยว ผูประกอบ

ธุรกิจ รัฐบาล ผูเปนเจาของบาน และชุมชนผูเปนเจาของบานในกระบวนการดึงดูดใจนักทองเที่ยวและ

ผูมาเยือน ( McIntosh; & Goeldner. 1986) นอกจากความหมายดังกลาวแลว นักวิชาการทางดาน

การทองเที่ยวยังใหความหมายของการทองเที่ยว วาเปนรูปแบบหนึ่งของการนันทนาการ (recreation) 
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ของมนุษย เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาวาง โดยผูกพันอยูกับการเดินทางจากที่หนึ่งซึ่งเปนบานของ

ตนเองไปสูอีกที่หนึ่งที่เปนแหลงทองเที่ยว ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประสบการณที่แปลกใหมและเพิ่มพูน

ความรู เพื่อการผอนคลายรางกายและจิตใจ ในทางสังคมวิทยา การทองเที่ยวเปนความสัมพันธ

ระหวางบุคคล ในสังคม (social relation) ระหวางบุคคลซึ่งปกติไมเคยพบกันมากอน และยังหมาย

รวมถึงการเผชิญหนาระหวางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน (confrontation) ในกลุมชาติพันธุ วิถีชีวิต ภาษา 

ความแตกตางกันในดานเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการผอนคลาย (release) จากความตึง

เครียดทางสังคมและเศรษฐกิจ ในชีวิตประจําวัน ( Mill; & Morrison. 1968) 
       2.2 ความหมายของนักทองเที่ยว 

พระราชบัญญัติการทองเที่ยว ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 มาตรา 4 

(สํานักนายกรัฐมนตรี. 2522) ไดใหความหมายของนักทองเที่ยววา หมายถึงบุคคลที่เดินทางจากทองที่

อันเปนถิ่นที่อยูปกติของตนไปยังทองที่อ่ืนเปนการชั่วคราวดวยความสมัครใจ และดวยวัตถุประสงคอัน

มิใชเพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได 

  นักทองเที่ยวมี 2 ประเภทคือ 

        1.นักทองเที่ยวตางชาติ (foreign tourist หรือ international tourist) คือ นักทองเที่ยวที่

เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง  

         2.นักทองเที่ยวในประเทศ (domestic tourist) คือ นักทองเที่ยวผูเดินทางออกไปจาก

บานอยางนอย 50 ไมล วัตถุประสงคเพื่อติดตอธุรกิจและแสวงหาความเพลิดเพลิน กิจธุระสวนตัวหรือ

วัตถุประสงค อ่ืนใดก็ตามยกเวนการเดินทางไปทํางานไมวาจะพักคางคืน หรือเดินทางกลับไปในวัน

เดียวกันนั้นหรือไมก็ตาม     
       2.3 แรงจูงใจทางการทองเที่ยว 

กอนที่จะมีการเดินทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวมักจะมีการกําหนดวัตถุประสงคในการ

เดินทางทองเที่ยวเปนอันดับแรก และมองหาแรงจูงใจในการทองเที่ยวเปนอันดับตอมา แรงจูงใจในการ

ทองเที่ยวถือวามีความสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว แรงจูงใจทางการทองเที่ยวมีอยู

มากมายขึ้นอยูกับสภาพความเปนอยู การดําเนินชีวิต รวมทั้งภูมิหลังทางประสบการณของ

นักทองเที่ยว นักวิชาการดานการทองเที่ยวใหความหมายของแรงจูงใจดานการทองเที่ยว (tourism 

motivation) วาหมายถึง ส่ิงที่กระตุนใหนักทองเที่ยวออกเดินทางเพื่อสนองความตองการของตนเอง 

ตามปกตินักทองเที่ยวจะเดินทางหรือไมยอมข้ึนอยูกับแรงจูงใจ ที่สําคัญ ไดแก  ส่ิงจูงใจทางกายภาพ 

(physical motivation) เชน ส่ิงจูงใจที่เกี่ยวกับการพักผอนรางกาย การเลนกีฬา การสันทนาการ     

การพักผอนหยอนใจดวยการบันเทิง และสิ่งจูงใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาสุขภาพ นอกจาก

ส่ิงจูงใจทางกายภาพแลว ส่ิงจูงใจทางวัฒนธรรม (cultural motivation)  ไดแก ความสนใจในเรื่องราว
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ของวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิต ของบุคคลอื่น เชน เร่ืองราวเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป และ

ศาสนา รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูและสถาปตยกรรมที่แตกตางดวย ส่ิงจูงใจระหวางบุคคล 

(interpersonal motivation) ไดแก ความปรารถนาที่จะไดพบผูคน ที่ไมเคยพบเจอมากอน และสิ่งจูงใจ

ดานสถานภาพและชื่อเสียง (status and prestige motivation) ไดแก ความตองการพัฒนาตนเองและ

แสดงความสําคัญของตนเอง เชน การเดินทางทําธุรกิจ การประชุม และการศึกษา ถือวาก็มี

ความสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวดวยเชนกัน (McIntosh; & Goelner. 1986) 

นอกจากแรงจูงใจที่สําคัญดังกลาวขางตนแลว ยังมีนักวิชาการทองเที่ยวหลายทาน ได

กลาวถึงปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูด (push and pull factor) ที่ทําใหเกิดการทองเที่ยวขึ้น โดย      

ปจจัยผลักดัน (push factor) ไดแก ดานสุขภาพอนามัย ความอยากรูอยากเห็น ความประทับใจในส่ิงที่

พบเห็น ความแตกตางทางดานศาสนา  ธุรกิจและวิชาการ เพื่อนฝูงญาติพี่นอง และเกียรติภูมิ 

(esteem) ในขณะที่ปจจัยดึงดูด (pull factor)  ไดแก ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เชน งานเทศกาล

ประเพณี ศิลปหัตถกรรม ภาษา ลักษณะทางกายภาพ เชน สภาพภูมิอากาศ  ทัศนียภาพ ชีวิตสัตวปา 

แหลงบันเทิงเริงรมย (Hudman. 1980)  
จึงอาจกลาวไดวาแรงจูงใจมีผลตอการดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวมากขึ้น 

ดังนั้นประเทศตองสามารถตอบสนองแรงจูงใจตาง ๆ ของนักทองเที่ยวได ทั้งนี้ทั้งนั้นตองคาํนงึถงึปจจยั

หลาย ๆ ดานทั้งจากแหลงทองเที่ยวและนักทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความสูญเสียนอยที่สุดโดยคํานึงถึงถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความเชื่อ รวมถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวดวย 
 

3. การทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
       3.1 ความหมายของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

การทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ยวกลุมใหญหรือกลุมเล็ก ที่มีการจัดการอยาง

ดีเยี่ยมเพื่อสามารถดํารงไวซึ่งทรัพยากรทองเที่ยวใหมีความดึงดูดใจอยางไมเสื่อมคลาย และธุรกิจ

ทองเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพใหไดผลกําไรอยางเปนธรรม ในขณะเดียวกันชุมชนทองถิ่นก็มีสวน

ไดรับผลประโยชนตอบแทนอยางเหมาะสม โดยมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวอยางสม่ําเสมอ แตมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด (พิมพันธ บุญเรือง. 2546: 30) 
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน มีลักษณะทีส่าํคัญ 6 ประการ คือ 
1. เปนการทองเทีย่วในแหลงทองเทีย่วทุกประเภททกุแหง 

2.เปนการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความเปนเอกลักษณของแตละแหลงทองเที่ยว 

   3. เปนการทองเทีย่วที่รับผิดชอบตอทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม 
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4.เปนการทองเที่ยวทีน่ักทองเที่ยวไดรับความรูและประสบการณ เกีย่วของกับธรรมชาติและ  

วัฒนธรรม 

5. เปนการทองเทีย่วที่ใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวอยางยนืยาว 

6. เปนการทองเทีย่วที่ใหผลประโยชนตอชมุชนทองถิน่และคืนผลประโยชนกลบัสูทรัพยากร

ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมของทองถิน่ 
       3.2 การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาการทองเที่ยวที่รวมทุกมิติของการ

ทองเที่ยวเขาดวยกันทั้งดาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม รวมถึงจิตสํานึกของ

ผูประกอบการและคนในชุมชนที่ถือเปนเจาของทรัพยากรธรรมชาติดวย ดังนั้นการพัฒนาการทองเที่ยว

แบบยั่งยืนจึงกลาววา เปนการพัฒนาทุกดานไปพรอม ๆ กัน และไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจจาก

การทองเที่ยว อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน (พิมพันธ บุญเรือง. 2546: 32) 
   การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนตองพัฒนาการทองเที่ยวใน 6 องคประกอบ 

  1.การพัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

2.การพัฒนาสิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

                  3.การพัฒนาธุรกิจทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

                  4.การพัฒนาการตลาดทองเทีย่วแบบยัง่ยนื 

                  5.การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนทองถิน่ทางการทองเที่ยวแบบยั่งยนื 

                  6.การพัฒนาจิตสํานึกทางการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
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ภาพประกอบ 5 องคประกอบของการพฒันาการทองเทีย่วแบบยัง่ยนื 

ที่มา: พิมพันธ บุญเรือง. (2546). พฤติกรรมการทองเที่ยวของผูเยีย่มเยือนชาวไทยในเขต
เมืองพทัยา. หนา 34 

 
       3.3 แนวทางการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

3.3.1 ความหมายของการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
 การวางแผนพฒันาการทองเที่ยวแบบยั่งยนืหมายถึงการนําแนวทางการพัฒนาการ

ทองเที่ยวแบบยั่งยนื ทั้ง 6 องคประกอบหลกัมาวางแผนวา จะดําเนนิงานอะไร จะดําเนินงานไปทาํไม  

 
องคประกอบหลัก
ของการพัฒนาการ
ทองเท่ียวแบบยั่งยืน 

การพัฒนา
จิตสํานึก
ทางการ

ทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน

การพัฒนา
ทรัพยากร

ทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน 

การพัฒนา
สิ่งแวดลอมใน
แหลงทองเที่ยว
แบบยั่งยืน 

การพัฒนาธุรกิจ
ทองเที่ยวแบบ

ยั่งยืน 

การพัฒนาการ
ตลาดการ

ทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน 

การพัฒนาการมี
สวนรวมของ
ชุมชนทองถิ่น

ทางการทองเที่ยว
แบบยั่งยืน 
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จะดําเนนิงานที่ไหน จะดาํเนินงานอยางไร จะดําเนินงานเมื่อใด และใครจะเปนผูดําเนินงานและรวมถงึ

วางแนวทางในการแกปญหาอันอาจจะเกดิขึ้นในทกุ ๆ ดานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการทองเที่ยว

แบบยั่งยนื      
         3.3.2 การศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

        ข้ันตอนตาง ๆ ในการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น มีข้ันตอนที่ซับซอน

แตเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางสมบูรณแบบและสงผลกระทบนอยที่สุด จึงตองมีการเก็บรวบรวมขอมูล

อยางจริงจัง โดยมีพื้นฐานมาจากปญหาที่เกิดขึ้นจริง แนวความคิดของผูนํา แนวความคิดของคนใน

ชุมชน สภาพทั่วไปของประชากร และโอกาสของชุมชน ซึ่งลวนมีความสําคัญในการวางแผนพฒันาการ

ทองเที่ยวทั้งสิ้น 

ดังนั้นขอมูลพื้นฐานที่ผูวางแผนจะตองทราบ ควรประกอบดวยสภาพทางกายภาพของพื้นที่ 

เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้ัง ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ เพื่อวิเคราะห

ถึงขอดี ขอเสียของพื้นที่ทองเที่ยว นอกจากนี้องคประกอบหลักอื่น ๆ เชน อัตราการเกิด อัตราการตาย 

รายไดตอหัวของประชากร จํานวนแรงงานและสัดสวนของประชากรที่มีอาชีพเกี่ยวกับการทองเที่ยว   

ถือเปนขอมูลที่ผูวิจัยจะตองรูและศึกษาใหละเอียด เพื่อการวางแผนอยางเปนขั้นตอน 

นอกจากขอมูลพื้นฐานดังที่กลาวไปขางตนแลว ทรัพยากรทางการทองเที่ยว ซึ่งถือเปนสินคา

หลัก ก็ตองไดรับการศึกษา และวิเคราะหถึงขอดี ขอเสีย โอกาส และอุปสรรค เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ 

มุงเนนใหเกิดการวางแผนและพัฒนาทางดานการตลาด ดังนั้น จึงไดนําตัวอยางเกี่ยวกับองคประกอบ

หลักทางดานทรัพยากรทองเที่ยว ตลาดการทองเที่ยว และความพรอมทางดานตลาดการทองเที่ยว    

ซึ่งองคประกอบตาง ๆ มีดังนี้ 

ทรัพยากรการทองเที่ยว ควรประกอบดวย 
                       - ทรัพยากรการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ เชน ถ้าํ ปา เขา น้าํตก ชายหาด  

        - ทรัพยากรการทองเทีย่วดานประวัติศาสตร/ ศาสนา 

        - ทรัพยากรการทองเทีย่วดานวฒันธรรม/ กิจกรรม 

        - งานประเพณี กีฬา การละเลนสาํคญั เอกลักษณของทองถิ่น 

       - หัตถกรรมสินคาที่ระลกึ 

    ตลาดการทองเที่ยว ควรประกอบดวย 
       - แหลงทองเทีย่วและกจิกรรมที่นกัทองเทีย่วสนใจ 

       - การกระจายตวัของนักทองเที่ยวในแตละเดือน แตละสถานที ่และชวงเวลา 

ที่มีจํานวนนักทองเที่ยวสูงสดุและต่ําสุด 
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       - โครงสรางนักทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวไทยหรือตาง 

ประเทศ อยูในชวงอายุเทาไร มาเที่ยวสวนตัวหรือเปนกลุม เปนตน 

       - อัตราการใชจายของนักทองเที่ยว 

       - การสงเสริมการขายทีดึ่งดูดใจ 

            ความพรอมดานการทองเทีย่ว ควรประกอบดวย 

      - เสนทางและโครงขายการคมนาคมที่ทันสมัย ทั้งภายในพื้นที่เองและพื้นที่ใกลเคียง  
เชน สภาพเสนทางถนน การบริการทางรถไฟ ทาเรือ ทาอากาศยาน รวมทั้งระบบการขนสงสาธารณะที่
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตอง 

      - โครงสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ระบบไฟฟา น้ําประปา โทรศัพท เปนตน 

      - ความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว เชน จํานวนรานคา สถานบริการ รานอาหาร 

คอฟฟช็อป สถานเริงรมย เปนตน 

      - ความพรอมดานที่พักสําหรับนักทองเที่ยว เชน จํานวนโรงแรมและหองพัก ราคาที่พัก 

การกระจายตัวของที่พัก เปนตน 

เมื่อไดขอมูลดังกลาวแลว จึงจะไดทําการวิเคราะหและวางแนวทางการพัฒนา โดยมีความ

ตองการของชุมชน และศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเปนพื้นฐาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
4. ทัศนคติ และความพึงพอใจ  
         ความหมายของทัศนคติ 
     รวีวรรณ อังคนุรักษพันธ (2533: บทคัดยอ) ไดรวบรวมนิยามของทัศนคติไวมากมาย และ

สรุปวาทัศนคติ หมายถึง ศักยภาพภายในของบุคคลที่มีแนวโนมแสดงออกทางพฤติกรรม ในทิศ

ทางบวก ทิศทางลบ หรือเปนกลาง และยังมีผูใหความหมายของทัศนคติเพิ่มเติมวา ทัศนคติ คือ ความ

พรอมของแตละบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมที่จะสนับสนุนหรือตอตานประสบการณ บุคคล สถาบัน 

หรือ แนวความคิดบางอยาง การแสดงออกของทัศนคติแบงออกเปนพฤติกรรมใหญ ๆ 2 ลักษณะ คือ 

ความพึงพอใจ ซึ่งเรียกวาทัศนคติแบบบวก และความไมพึงพอใจ ซึ่งเรียกวาทัศนคติแบบลบ 

(Kendler.1974) 

 องคประกอบของทัศนคติแบงออกไดเปน 3 องคประกอบ (ธีระพร อุวรรณโณ. 2528: 21) 

       1. องคประกอบดานปญญา (cognitive component) มีสวนยอยประกอบดวย     

ความเชื่อ ความรู ความคิด และความคิดเห็นที่บุคคลมีตอที่หมายของทัศนคติ  

        2. องคประกอบดานอารมณ ความรูสึก (affective component) หมายถึง ความรูสึก

ชอบ/ ไมชอบ หรือทาทางที่ดี/ ไมดี ที่บุคคลมีตอที่หมายของทัศนคติ 
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        3. องคประกอบดานพฤติกรรม (behavioral component) หมายถึงแนวโนมหรือความ

พรอมที่บุคคลจะปฏิบัติตอที่หมายของทัศนคติ 

 อยางไรก็ดีทัศนคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได โดยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและเหตุการณ   

ตาง ๆ ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงจากการยอมรับ ไปสูการไมยอมรับ และจากการไมยอมรับ ไปสู

การยอมรับได ดังนั้นหากผูประกอบการสามารถโนมนาว ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูใชบริการใหเกิดการ

กลับมาใชบริการซ้ําอีกจะทําใหเกิดการขยายตัวในธุรกิจนั้น ๆ และจะเปนการเพิ่มรายไดใหแก

อุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยรวมไดดวย เมื่อเกิดทัศนคติที่ดีแลวความประทับใจและความพึงพอใจก็จะ

ตามมา ในอุตสาหกรรมการบริการ การสรางความประทับใจในครั้งแรก (first impression) ถือวามี

ความสําคัญและ สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวกลับมาใชบริการซ้ําอีก 

 ในการที่จะทราบถึงระดับความประทับใจและความพึงพอใจ มีการประเมินความพึงพอใจ

ดวยกัน 3 วิธี คือ 

       1. ใหผูถูกประเมินเขียนขอความสั้น ๆ เกี่ยวกับความพึงพอใจตอส่ิงที่กําลังศึกษา      

การประเมินความพึงพอใจจะดูจากความคงที่ หรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเนื้อหา 

        2. ถามผูถูกประเมินใหนึกถึงคํา หรือวลีที่คิดไดทันทีเมื่อใหกลาวถึงสิ่งที่กําลังศึกษา 

วิธีการนี้จะใชหลักการของการแสดงออกอยางอิสระ (free association) และการประเมินความพึง

พอใจจะใชวิธีประเมินจากความคงที่หรือความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคําตอบเชนเดียวกับวิธีที่ 1 

        3. ใหผูถูกประเมินเลือกคําคุณศัพทที่ไดเตรียมไวกอนลวงหนา ที่สอดคลองกับส่ิงที่จะ

ศึกษา วิธีการนี้เปนวิธีการที่มีความซับซอนกวา 2 วิธีแรก ถึงแมวาวิธีนี้จะไมใหผูรับรูไดใชความคิดใน

การสรางคําขึ้นมาใหมเอง แตก็สามารถนําผลงานมาสรางแผนภาพ (profile) เชิงคุณภาพได รวมทั้ง

เปนวิธีการที่งายและการใหคะแนนเปนแบบปรนัย 

 ทั้ง 3 วิธี ถือเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญ เพื่อใหไดรับทราบถึงทัศนคติและความพึงพอใจ ของ

ผูใชบริการที่มีตอองคกร และจะเปนขอมูลในการพัฒนาและวางแนวทางทางดานตลาดและบริการ

ตอไป 

 ทัง้นี้ผูวิจัยเลอืกวิธทีี่ 1 เพือ่ประเมินระดบัความประทบัใจและพึงพอใจของนักทองเทีย่วชาว

ตะวันออกกลาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมิน 
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5. ลักษณะของนักทองเที่ยวที่ทําการศึกษา 

               กลุมประเทศตะวันออกกลางประกอบดวย ประเทศคูเวต ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอ-

มิเรตส  อียิปต และอิสราเอล ประเทศดังกลาวตั้งอยูในทวีปเอเชีย และเปนประเทศที่ประชากรสวน

ใหญนับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากอัตราคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวตอคนคอนขางสูง จึงเปน

กลุมเปาหมายกลุมหนึ่งของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในการดึงดูดใหเขามาทองเที่ยวและ

ใชจายเงินตราในประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กองแผนงาน ไดรวบรวมขอมูลสถานการณ

ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2546: ซีดีรอม) และ

ขอมูลเบื้องตนตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. 2546: ซีดีรอม)  

ไวดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 แผนทีก่ลุมประเทศตะวนัออกกลาง      

                    ที่มา: Pearson Education.  2006: Online 
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ภาพประกอบ 7 แผนที่บริเวณถนนสุขุมวทิ ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 และ ซอย 6 

            ที่มา: กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร. 2006: Online 

 

 

ภาพประกอบ 8 แผนที่บริเวณถนนขาวสาร 

                        ที่มา: Tripsthailand. 2006: Online 
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ภาพประกอบ 9 ลักษณะที่พกับริเวณถนนสุขุมวิท 

                  ทีม่า: กองการทองเทีย่วกรงุเทพมหานคร. 2006: Online 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 ลักษณะทีพ่ักบริเวณถนนขาวสาร 
 

                   ที่มา: กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร. 2006: Online 
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ภาพประกอบ 11 ลักษณะรานอาหารบริเวณถนนสุขุมวทิ 

                     ที่มา: กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร. 2006: Online 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 ลักษณะรานอาหารบริเวณถนนขาวสาร 

                    ที่มา: กองการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร. 2006: Online 
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เมืองหลวง : คูเวต 

 พื้นที ่  : 6,880 ตารางไมล 

 ประชากร : 2,183,161 คน (กรกฎาคม พ.ศ. 2546) 

 ภาษาที่ใช : ภาษาอาหรับ 

 การปกครอง : สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

 ศาสนา  : อิสลาม รอยละ 85 

 สกุลเงนิ  : ดินาร (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดินาร เทากับ 136.50 บาท ) 

สถานการณการทองเที่ยวในปจจุบัน : ตลาดนักทองเที่ยวคูเวตนับเปนตลาดนักทองเที่ยว
ขนาดรองของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยมีขนาดตลาดใหญเปนอันดับที่ 3 รองจากอิสราเอล 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  

ตลาดนักทองเที่ยวคูเวตมีการเติบโตอยางตอเนื่องนับต้ังแต ป พ.ศ. 2540 จากจํานวน

นักทองเที่ยว 9,482 คนมาเปน 28,448 คน ในป พ.ศ. 2545 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในชวงดังกลาว

เพิ่มข้ึนรอยละ 31.60 สําหรับป พ.ศ. 2546 ตลาดนักทองเที่ยวคูเวตชะลอถึงรอยละ 25.25 ซึ่งเปนผลจาก

แรงกดดันดานภาวะสงครามระหวางสหรัฐอเมริกาและอิรักที่มีกระแสขาวมาตั้งแตปลายป พ.ศ. 2545 

และการระบาดของโรคซารส (SARs) ในภูมิภาคเอเชียซึ่งสงผลใหสถานการณตลาดที่กําลังอยูในภาวะ

ชะลอตัวทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

สถานการณการทองเที่ยวป พ.ศ. 2546 มีจํานวนนักทองเที่ยวจากคูเวตเดินทางมายังประเทศ

ไทย เพิ่มข้ึนเปนอยางมากดวยอัตรารอยละ 56.09 และเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2545 

ซึ่งเปนปที่สถานการณการทองเที่ยวปกติ จะเห็นไดวาตลาดสามารถกลับมาเติบโตไดในระดับปานกลาง

คอนขางสูงดวยอัตรารอยละ 16.67 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนจากสภาพเศรษฐกิจของคูเวตที่มีความแข็งแกรง 

แมวาจะมีการชะลอตัวเล็กนอยในปที่ผานมา ทั้งนี้ตลาดนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวมีการเติบโตอยางตอเนื่อง

ต้ังแตชวงตนป ถึงแมวาในปที่ผานมาตลาดคูเวตไดรับผลกระทบอยางมากจากสงครามระหวาง

สหรัฐอเมริกาและอิรักในชวงปลายไตรมาสแรก และการระบาดของโรคซารส (SARs) ในไตรมาสที่สอง แต

ตลาดนักทองเที่ยวกลุมนี้ก็ยังมีการขยายตัวคอนขางมาก จะเห็นไดวาความหวั่นวิตกตอเหตุการณการกอ

การรายขามชาติในภูมิภาคตะวันออกกลาง และความวิตกกังวลตอการตกเปนเปาหมายของการกอการราย

ขามชาติ ไมไดสงผลกระทบมากนักตอตลาดนักทองเที่ยวคูเวต นอกจากนี้การแพรระบาดของโรคไขหวัดนก

1. ตลาดนกัทองเที่ยวคูเวต
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และความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยก็ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางของ

นักทองเที่ยวจากตลาดดังกลาวเชนเดียวกัน 

รายไดที่เกิดจากนกัทองเที่ยวคูเวต 

 ป พ.ศ. 2546 นักทองเที่ยวจากคูเวตมีระยะพํานักเฉลี่ยในประเทศไทยนานประมาณ 6.10 

วัน  ลดลงเมื่อเทียบกับระยะพํานักในปที่แลวที่มีประมาณ 8.65 วัน  ทางดานการใชจายของ

นักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวมีการใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 4,400.90 บาท เพิ่มข้ึนจากป

ที่ผานมา การใชจายของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูในหมวดของการจับจายสินคา รองลงมาคือ

คาใชจายทางดานที่พักแรม และคาอาหาร/ เครื่องดื่ม ตามลําดับ ในปนี้ ตลาดนักทองเที่ยวคูเวตสราง

รายไดทางการทองเที่ยวใหกับประเทศไทยประมาณ 891.03 ลานบาท หรือประมาณ 22.15 ลาน

เหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2545 ที่ตลาดนี้เคยสรางรายได 785.10 ลานบาท  โดยทํารายไดสูง

เปนอันดับ 3 เมื่อเทียบกับตลาดนักทองเที่ยวอื่น ๆ ในภมูิภาคเดียวกัน รองจากอิสราเอล และสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส 
ลักษณะและกลุมนักทองเที่ยวคูเวต 
โครงสรางตลาดของนักทองเที่ยวคูเวตในชวง 5 ป ที่ผานมาไมพบวามีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ตลาดที่ สําคัญ กลุมนักทองเที่ยวที่ครองตลาดมากที่ สุดยังคงเปนกลุมผูที่ใชบริการสถานพักแรม             

กลุมนักทองเที่ยวเพศชาย กลุมผูที่เดินทางแบบอิสระ กลุมผูที่เดินทางซ้ํา กลุมตลาดระดับลาง กลุม

นักทองเที่ยววัยทํางานชวงตน (อายุระหวาง 25-34 ป) และกลุมวัยทํางานชวงกลาง (อายุระหวาง 35-44 ป) 

ป พ.ศ. 2546  นักทองเที่ยวจากคูเวตสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อ

ทองเที่ยวพกัผอนคิดเปนรอยละ 88.80 การเดินทางเพื่อธุรกิจมีปริมาณนอยประมาณรอยละ 4  

ป พ.ศ. 2546 ทุกกลุมตลาดมีการเติบโตเพิ่มข้ึนตามสถานการณการทองเที่ยวของตลาดโดยรวม 

โดยกลุมตลาดที่มีการเติบโตที่ดี ไดแก กลุมผูเดินทางมาเยือนครั้งแรก กลุมที่เดินทางกับบริษัทนําเที่ยว   

กลุมตลาดระดับลาง กลุมพนกังานวิชาชีพ กลุมพนักงานขาย/ พอคา และกลุมนักเรียน/ นักศึกษา 
 
เที่ยวบนิตรงที่รองรับตลาดนักทองเที่ยวคูเวต 

ปจจุบันมกีารใหบริการเที่ยวบินตรง  (direct flight) จากคูเวตมายงัประเทศไทยในเสนทาง ดังนี ้

เสนทางคูเวต - กรุงเทพ ฯ 

การบินไทยใหบริการ 3 เที่ยวบินตอสัปดาห  

เสนทางคูเวต – กรุงเทพ ฯ - จารกาตา 

สายการบินคูเวต แอรเวย ใหบริการ 2 เที่ยวบนิตอสัปดาห 
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เสนทางคูเวต – กรุงเทพ ฯ - มะนิลา 

สายการบินคูเวต แอรเวย ใหบริการ 5 เที่ยวบนิตอสัปดาห 
 
ระเบียบพธิีการเขาเมือง 

บุคคลสัญชาติคูเวตที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวจะ

ไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา (วีซา) และสามารถพํานักอยูในประเทศไทยไดไมเกิน 30 วัน 
 
ฤดูกาลทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวจากคูเวตจะมีการเดินทางมายังประเทศไทยตลอดทั้งป ชวงระยะเวลาที่มี

จํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูงสุดโดยทั่วไปจะอยูในเดือนสิงหาคม รองลงมา ไดแก เดือน

กรกฎาคม และกันยายน ตามลําดับ 
 
 
 

 
        เมืองหลวง : กรุงริยาด 

 พื้นที ่  : 839, 996 ตารางไมล 

 ประชากร : 24.294 ลานคน (กรกฎาคม พ.ศ. 2546) 

 ภาษาที่ใช : ภาษาอาหรับ 

 การปกครอง : ราชาธิปไตย ตามกฎหมายอิสลาม 

 ศาสนา  : อิสลามรอยละ 99 

 สกุลเงนิ  : ริยัล (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริยลั เทากับ 10.72 บาท) 

 

สถานการณทองเที่ยวในปจจุบัน : ปจจุบันตลาดนักทองเที่ยวซาอุดิอาระเบียมีขนาดใหญเปน
อันดับ 4 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจาก อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และคูเวต  

ตลาดนักทองเที่ยวซาอุดิอาระเบียมีการชะลอตัวลงอยางตอเนื่องนับต้ังแตป พ.ศ. 2531 และ

ลดลงอยางมากในป พ.ศ. 2533 ซึ่งเปนปประเทศซาอุดิอาระเบียลดระดับความสัมพันธทางการทูตกับไทย 

อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2541 ตลาดเริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้งดวยอัตรารอยละ 46.33  ทั้งนี้ในชวงระหวางป 

พ.ศ. 2541-2545 ตลาดมีลักษณะผันผวนอยูตลอดเวลา สวนในป พ.ศ. 2546 ตลาดนักทองเที่ยว

ซาอุดิอาระเบียมีการชะลอตัวของตลาดถึงรอยละ 30.64 เนื่องมาจากความหวาดวิตกตอสงครามระหวาง

สหรัฐอเมริกาและอิรักในชวงตนป ผนวกกับเกิดการระบาดของโรคซารส (SARs) ในภูมิภาคเอเชียระหวาง

2. ตลาดนกัทองเที่ยวซาอุดิอาระเบีย
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เดือนมีนาคม-มิถุนายน นอกจากนี้ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบีย เชน วิกฤติการณทาง

การเมืองโดยกลุมมุสลิมหัวรุนแรง การกอการรายภายในประเทศ ความขัดแยงในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

รวมถึงการกอการรายขามชาติในภูมิภาคก็เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวใน

ตางประเทศของนักทองเที่ยวซาอุดิอาระเบียลดลง 

สถานการณทองเที่ยวในป พ.ศ. 2546 มีนักทองเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียเดินทางทองเที่ยว

ในประเทศไทยเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 17.92 โดยไดรับ

ปจจัยสนับสนุนจากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่ปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง จากอุตสาหกรรมน้ํามันซึ่ง

เปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ แตเมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนปที่สถานการณปกติ

พบวาตลาดมีอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 18.21 จะเห็นไดวาตลาดยังไมสามารถกลับมาเติบโตไดใน

ระดับเดิมกอนเกิดวิกฤติการณ ทั้งนี้ตลาดมีการชะลอตัวลงในชวงกลางไตรมาสแรก ซึ่งสวนหนึ่งอาจ

เปนผลจากเหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และการแพรระบาดของโรคไขหวัด

นกในประเทศไทย จากนั้นตลาดไดกลับมาเติบโตเปนอยางมากในชวงไตรมาสที่ 2-3 โดยชวงเวลา

ดังกลาวในปที่ผานมาเปนชวงที่เกิดสงครามระหวางอิรักและสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม ตลาดไดกลับชะลอ

ตัวอีกครั้งในไตรมาสสุดทาย ที่อาจเปนผลจากปญหาการเมืองภายในประเทศซาอุดิอาระเบีย และภัย

การกอการรายซึ่งในปที่ผานมามีเหตุการณการลอบสังหารเกิดขึ้นในเมืองสําคัญตาง ๆ หลายครั้ง

นอกจากนี้เหตุการณการกอการรายภายในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสงผลกระทบดานลบตอ

นักทองเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียใหตัดสินใจชะลอการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศออกไป   
รายไดที่เกิดจากนกัทองเที่ยวซาอุดิอาระเบีย 

ป พ.ศ. 2546 นักทองเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียมีระยะพํานักเฉลี่ยในประเทศไทยนานประมาณ 

8.28 วัน เพิ่มข้ึนเปนอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับระยะพํานักในปที่ผานมา คือ 4.68 วัน ขณะที่ 

คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 4,223.53 บาท ลดลงถึงรอยละ 20.89 เมือ่เปรียบเทยีบกบัคาใชจาย 

5,338.64 บาทในป พ.ศ. 2545 ทั้งนี้นักทองเที่ยวซาอุดิอาระเบียมีการใชจายมากเปนอันดับ 2 ของกลุม

ภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจากนักทองเที่ยวจากคูเวต 

การใชจายของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูในหมวดของการจับจายสินคา รองลงมาคือคาใชจาย

ทางดานที่พักแรม คาอาหาร และ เครื่องดื่ม ตามลําดับ ตลาดนักทองเที่ยวซาอุดิอาระเบียสรางรายได

ทางการทองเที่ยวใหกับประเทศไทยทั้งสิ้น  คิดเปนมูลคา 407.69 ลานบาท หรือประมาณ 10.14 ลาน

เหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปริมาณรายรับในปที่ผานมาที่มีมูลคา 247 ลานบาท  
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ลักษณะและกลุมนกัทองเที่ยวซาอุดิอาระเบีย 

โครงสรางตลาดของนักทองเที่ยวซาอุดิอาระเบียในชวง 5 ปที่ผานมา ( พ.ศ. 2543-2547 ) ไมมี

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดที่สําคัญ คงมีเพียงการเปลี่ยนแปลงทางดานลําดับความสําคัญของกลุม

ตลาดบางกลุมเทานั้น โดยโครงสรางนักทองเที่ยวกลุมตลาดเดิมที่ครองตลาดสวนใหญประกอบดวย   

กลุมนักทองเที่ยวเพศชาย กลุมผูที่เดินทางแบบอิสระ กลุมผูที่เดินทางซ้ํา ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญเปน

กลุมพนักงานวิชาชีพซึ่งเปนตลาดระดับบน กลุมพอคา/ พนักงานขายซึ่งเปนกลุมตลาดระดับกลาง และ

กลุมนักทองเที่ยววัยทํางานระดับอายุระหวาง 35-44 ป  

ป พ.ศ. 2546 นักทองเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางมาประเทศ

ไทยเพื่อพักผอนทองเที่ยวคิดเปนรอยละ 77.35 การเดินทางเพื่อธุรกิจมีประมาณรอยละ 17.98 ขณะที่

ตลาดการประชุม/สัมมนายังคงมีขนาดเล็กมาก 

ป พ.ศ. 2546 ทุกกลุมตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนตามสถานการณการทองเที่ยวของตลาด

โดยรวม ยกเวนเพียงบางกลุมตลาด ซึ่งมีอัตราการเติบโตคอนขางนอยไดแก กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางซ้ํา 

กลุมนักทองเที่ยวสูงอายุ (อายุต้ังแต 65 ปข้ึนไป) กลุมผูใชแรงงาน และกลุมแมบาน สวนกลุมตลาดที่มีการ

เติบโตที่ดี ไดแก กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเปนครั้งแรก กลุมที่เดินทางกับบริษัทนําเที่ยว กลุมนักเรียน/ 

นักศึกษา และกลุมนักบริหาร 

เที่ยวบนิตรงที่รองรับตลาดนักทองเที่ยวซาอุดิอาระเบีย 

ปจจุบันไมมีการใหบริการเที่ยวบินตรงในเสนทางระหวางไทยกับซาอุดิอาระเบีย โดยการใหบริการ

เที่ยวบินจากซาอุดิอาระเบียมายังประเทศไทยเปนลักษณะของเที่ยวบินเชื่อมตอดวยความถี่รวมทั้งสิ้น 76 

เที่ยวบิน/ สัปดาห จาก 2 เมือง ดังนี้ 

เสนทางเจดดาร – กรุงเทพ ฯ จํานวน 44 เที่ยวบิน/ สัปดาห 

เสนทางริยาด – กรุงเทพ ฯ จํานวน 32 เที่ยวบิน/ สัปดาห 

ระเบียบพิธีการเขาเมือง 

บุคคลสัญชาติซาอุดิอาระเบียที่มีวัตถุประสงคในการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยว

สามารถขอรับการตรวจลงตรา (วีซา) ได ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมืองของไทย และ

สามารถพํานักอยูในประเทศไทยไดไมเกิน 15 วัน 
ฤดูกาลทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวจากซาอุดิอาระเบียจะมีการเดินทางเขาประเทศไทยตลอดทั้งปชวงระยะเวลาที่

ปริมาณการเดินทางมีสูงที่สุดโดยมากจะอยูในชวงเดือนกรกฎาคม  สําหรับในเดือนอื่น ๆ จํานวนการ

เดินทางมีความผันผวนไมแนนอนในแตละป 



 30
 

ปจจัยเกื้อหนุนตอการเดินทางมายังประเทศไทย 

การฟนฟูความสัมพันธทางการทูตระหวางรัฐบาลไทยและซาอุดิอาระเบียในชวงตนป พ.ศ. 

2547 ภายหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียลดระดับความสัมพันธทางการทูตเปนระยะเวลาถึง 14 ป ซึ่งอาจ

สงผลดานบวกตอภาพลักษณของประเทศไทย ในดานความรวมมือดานการคา การลงทุน และการ

สงเสริมการทองเที่ยวระหวางสองประเทศมากยิ่งขึ้น 

 

3. ตลาดนกัทองเที่ยวสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส 

 เมืองหลวง : อาบู ดาบ ี

 พื้นที ่  : 32,000 ตารางไมล 

 ประชากร : 2,484,818 คน (กรกฎาคม พ.ศ. 2546)  

 ภาษาที่ใช : ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ 

 การปกครอง : แบบสหพนัธรฐั  

 ศาสนา  : สวนใหญนับถอืศาสนาอิสลาม นิกายซนุน ี

 สกุลเงนิ  : เดอรแฮม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เดอรแฮม เทากบั   

               10.95 บาท ) 

สถานการณการทองเที่ยวในปจจุบัน : ตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) เปน

ตลาดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนประเทศไทยในจํานวนที่สูงเปนอันดับ 2 รองจากตลาดนักทองเที่ยว

อิสราเอล  

ปจจุบันประเทศสหรัฐอาหรับอาหรับเอมิเรตส มีบทบาทเพิ่มข้ึนในวงการธุรกิจการทองเที่ยว

โลก ทั้งในฐานะผูซื้อและผูขาย  ซ่ึงหากพิจารณาในฐานะผูซื้อ ประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส จัดเปน

นักทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการซื้อสูง หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร จึงให

ความสนใจนักทองเที่ยวจากตลาดนี้มาก โดยเฉพาะมาเลเซียพยายามใชความไดเปรียบในเรื่องของ

ศาสนาเปนกลยุทธหนึ่งในการดึงดูดนักทองเที่ยว  

ตลาดนกัทองเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีการเติบโตอยางตอเนื่องนับต้ังแตป พ.ศ. 2540 จากที่

มีจํานวนนักทองเที่ยวเพียง 20,451 คน มาเปน 43,549 คน ในป พ.ศ. 2545  โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 

เพิ่มข้ึนรอยละ 16.32 สําหรับสถานการณทองเที่ยวป พ.ศ. 2546 ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีการชะลอ

ตัวลงรอยละ 9.72 หรือมีจํานวนนักทองเที่ยว 39,317 คน เนื่องมาจากความหวาดวิตกตอสงครามระหวาง

สหรัฐอเมริกาและอิรักในชวงตนป และการแพรระบาดของโรคซารส (SARs) ในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้

วิกฤติการณทั้งสองรูปแบบไดสงผลตอตลาดตะวันออกกลางในภาพรวมดวยเชนกัน  
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สถานการณการทองเที่ยวป พ.ศ. 2546 มีจํานวนนักทองเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

เดินทางมายังประเทศไทย เพิ่มข้ึนเปนอยางมากดวยอัตรารอยละ 55.39 และเมื่อเปรียบเทียบกับชวง

เดียวกันของป พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนปที่สถานการณการทองเที่ยวปกติจะเห็นไดวาตลาดมีการขยายตัว

เปนอยางมากดวยอัตรารอยละ 40.29 โดยไดรับปจจัยสนับสนุนหลักจากการเพิ่มเที่ยวบินจาก 2 เมือง

หลักสําคัญ คือ เมืองอาบูดาบี และดูไบ ของสายการบิน เอธิฮัดแอรเวย สายการบินไทย และสายการบินเอ

มิเรตส ซึ่งทําใหการเดินทางระหวางทั้งสองประเทศมีความสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้เศรษฐกิจที่

ปรับตัวดีข้ึนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตามการขยายตัวเปนอยางมากของภาคการผลิต โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมน้ํามันก็มีสวนทําใหมีนักทองเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวใน

ตางประเทศมากขึ้น สวนความวิตกกังวลตอการกอการรายขามชาติภายในภูมิภาคตะวันออกกลาง

กลับไมไดสงผลกระทบมากนักตอการตัดสินเดินทางมายังประเทศไทยของนักทองเที่ยวจากตลาด

ดังกลาว อยางไรก็ตามตลาดมีการชะลอตัวลงเล็กนอยในชวงกลางไตรมาสแรก ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจาก

การระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย และกลับมาเติบโตอยางตอเนื่องอีกครั้งตั้งแตชวงเดือน

มีนาคมเปนตนมา ซึ่งในชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมาตลาดไดชะลอตัวลงเปนอยางมากจาก

วิกฤติการณการแพรระบาดของโรคซารสในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ตลาดไดชะลอตัวอีกครั้งในไตรมาส

สุดทายเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดานการเมืองครั้งสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส    

ซึ่งสงผลตอสภาพเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชน และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเที่ยว

ชะลอการเดินทางในตางประเทศ 
 
รายไดที่เกิดจากนกัทองเที่ยวสหรฐัอาหรับเอมิเรตส                                                               

ป พ.ศ. 2546 นักทองเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีระยะพํานักเฉลี่ยในประเทศไทยนาน

ประมาณ 8.34 วัน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนวันพักเฉลี่ยในปที่ผานมาที่มี 11.91 วัน และมีคาใชจาย

เฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 3,957.60 บาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายในป พ.ศ. 2545 ที่อยูในอัตรา

ประมาณ 4,568.01 บาท ทั้งนี้การใชจายของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูในหมวดของการจับจายสินคา 

รองลงมาคือคาใชจายทางดานที่พักแรม และคาอาหาร/ เครื่องดื่ม  

ตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  สรางรายไดทางการทองเที่ยวใหกับประเทศไทยทั้งสิ้น  

คิดเปนมูลคา  2,016.46 ลานบาท หรือประมาณ 50.14 ลานเหรียญสหรัฐ ฯ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับรายรับ

จากตลาดนี้ในป พ.ศ. 2545 ที่มีมูลคา 2,139.04 ลานบาท โดยทํารายไดสูงเปนอันดับ 2 ของภูมิภาค

ตะวันออกกลาง รองจากตลาดนักทองเที่ยวอิสราเอล 
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ลักษณะและกลุมนกัทองเที่ยวสหรฐัอาหรับเอมิเรตส 

โครงสรางตลาดของนักทองเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ในชวง 5 ปที่ผานมา ( พ.ศ. 2543-2547) 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก กลุมนักทองเที่ยวที่ครองตลาดมากที่สุดยังคงเปนกลุมตลาดเดิม คือกลุม

ผูที่ใชบริการสถานพักแรม กลุมนักทองเที่ยวเพศชาย กลุมผูที่เดินทางแบบอิสระ กลุมผูที่เดินทางซ้ํา 

กลุมนักทองเที่ยวที่อยูในวัยทํางานชวงตน (อายุระหวาง 25-34 ป) วัยทํางานชวงกลาง (อายุระหวาง 

35-44 ป) และกลุมผูใชแรงงานซึ่งเปนตลาดระดับลาง ทั้งนี้จะเห็นไดวานักทองเที่ยวที่เดินทางเปนครั้ง

แรกที่มีการขยายตัวเปนอยางมากดวยอัตรารอยละ 16.60 จนมีสวนแบงทางการตลาดใกลเคียงกับ

กลุมตลาดนักทองเที่ยวที่เดินทางซ้ํา โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการสงเสริมดานการตลาดของประเทศ

ไทย ตลอดจนการใหบริการเที่ยวบินตรงเพิ่มทั้งในเสนทางอาบู  ดาบี – กรุงเทพ ฯ และดูไบ – กรุงเทพ ฯ 

ของสายการบิน เอธิฮัด แอรเวย และสายการบินเอมิเรตส 

ป พ.ศ. 2546 นักทองเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทาง

มาประเทศไทยเพื่อทองเที่ยวพักผอนคิดเปนรอยละ 88.79 การเดินทางเพื่อธุรกิจในสัดสวนรอยละ 7.30 

ขณะที่ตลาดการประชุม/ สัมมนายังคงมีขนาดเล็กมาก 

ป พ.ศ. 2546 แทบทุกกลุมตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนตามสถานการณการทองเทีย่วของตลาด

โดยรวม ยกเวน กลุมเกษตรกร และกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเพื่อปฏิบัติราชการ ซึ่งทั้งสองกลุมตลาดมี

ขนาดเล็กมาก สวนกลุมตลาดที่มีการเติบโตเปนอยางมาก ไดแก กลุมผูเดินทางมาเยือนครั้งแรก กลุมที่เดินทาง

กับบริษัทนําเที่ยว กลุมผูใชแรงงาน กลุมพนักงานขาย  กลุมนักเรียน/ นักศึกษา และกลุมแมบาน 

เที่ยวบนิตรงที่รองรับตลาดนักทองเที่ยวสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส 

ปจจุบันมกีารใหบริการเทีย่วบินตรงจากเมอืงหลักดังนี ้

    เสนทางอาบู  ดาบ ี– กรุงเทพ ฯ 

สายการบิน กัลฟ แอร ใหบริการเที่ยวบินตรงจาก อาบู ดาบีมายังกรุงเทพ ฯ ดวยความถี่              

5 เที่ยวบิน/สัปดาห และสายการบิน เอธิฮัด แอรเวย ใหบริการจํานวน  5 เที่ยวบิน/ สัปดาห 

เสนทาง ดูไบ – กรุงเทพ ฯ 

การบินไทยใหบริการดวยความถี่ 11 เที่ยวบิน/ สัปดาห และสายการบินเอมิเรตสใหบริการ        

ดวยความถี่ 14 เที่ยวบิน/ สัปดาห  

เสนทาง ดูไบ – เจนไน – กรุงเทพ ฯ 

การบินไทยใหบริการดวยความถี่ 4 เที่ยวบนิ/ สัปดาห 
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ระเบียบพธิีการเขาเมือง 
บุคคลสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

การทองเที่ยวจะไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา (วีซา) และสามารถพํานักอยูในประเทศไทยได

ประมาณ 30 วัน 
 
ฤดูกาลทองเที่ยว 
ชวงเวลาที่นักทองเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส นิยมเดินทางออกนอกประเทศมากที่สุด

สวนใหญจะเปนในชวงฤดูรอน ระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน ดวยสภาพภูมิอากาศที่รอนจัด 

อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส ซึ่งชาวอาหรับมักนิยมหลบรอนไปพักผอนยังแหลง

ทองเที่ยวในแถบเอเชีย และยุโรป  นอกจากนี้ในชวงปดภาคเรียน ระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม       

ก็เปนชวงที่มีการเดินทางออกนอกประเทศในอัตราที่สูงเชนกัน  ขณะที่ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส จะนิยมเดินทางในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ในสวนของการเดินทางมายังประเทศ

ไทย ชวงระยะเวลาที่มีปริมาณการเดินทางเขามามากที่สุดจะอยูระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 

พฤติกรรมการทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สวนใหญจะไมนิยมวางแผนการเดินทางลวงหนา   

เกือบรอยละ 80 ของนักทองเที่ยวจะนิยมเดินทางโดยอิสระ โดยจุดหมายปลายทางระยะใกลที่ไดรับความ

นิยมอยางแพรหลาย ไดแก อียิปต ตุรกี และไซปรัส รองลงมาไดแก แหลงทองเที่ยวในแถบตะวันออกไกล 

สําหรับการเดินทางในระยะไกลจุดหมายปลายทางที่ไดรับความนิยมสูงสุด คือ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา    

สวนชาวตางชาติที่อาศัยอยูในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยเฉพาะชาวยุโรปรวมทั้งชาวอาหรับพื้นเมืองที่มี

ฐานะดีมักนิยมซื้อรายการนําเที่ยวมาประเทศไทย  โดยประเทศไทยนับเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความ

นิยมติดอันดับในภูมิภาคเอเชีย  เนื่องจากมีทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณและหลากหลาย 

กอปรกับอัตราคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวที่ไมสูงนักเมื่อเทียบกับแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ในภูมิภาค

เดียวกัน แหลงทองเที่ยวภายในประเทศที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง ไดแกแหลงทองเที่ยวประเภททะเล 

ชายหาด และแหลงทองเที่ยวประเภทสถานบันเทิง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่ไดรับความ

นิยมไมแพกัน คือการจับจายสินคา   ทั้งนี้  แหลงทองเที่ยวของไทยที่ไดรับความนิยม ไดแก กรุงเทพ ฯ 

พัทยา อยุธยา เชียงใหม และภูเก็ต 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเดินทางมาประเทศไทย 
ปจจัยเกื้อหนนุ 

- ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวและความคุมกับคาของเม็ดเงิน  ทําใหไทยยังคงเปน

แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมติดอันดับในภูมิภาคเอเชีย 
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- รัฐไมมีขอจํากัดในการเดินทางออกนอกประเทศของประชากร ทั้งที่เปนชาวอาหรับและชาว

ตางประเทศที่มีถิ่นที่อยูในประเทศ 

- ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีสภาพทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรง และรายไดของประชากรอยู

ในอัตราที่สูง นับเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศของประชาชนชาว

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

- ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีการรบัรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  จากการ

โฆษณา สงเสริมการทองเที่ยวประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

(ททท.) รวมกับสถานกงสุลใหญ และสายการบินเอมิเรตส ทําการเผยแพรประชาสัมพันธประเทศไทย

อยางตอเนื่องนับแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมาทําใหจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

ปจจัยที่เปนอุปสรรค 

- ภาวการณการแขงขันในการเสนอขายสินคาดานการทองเที่ยวอยางรุนแรงของแหลง

ทองเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะมาเลเซีย และสิงคโปร  

- ชาวอาหรับบางสวนมีทัศนคติในเชิงลบตอประเทศไทย  เกี่ยวกับปญหาการจราจรที่ติดขัดใน

เขตกรุงเทพ ฯ ตลอดจนปญหาโสเภณีและโรคเอดส 

- ปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมทั้งปญหาการกอการรายขามชาติที่มี

แนวโนมวาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจมีผลตอนักทองเที่ยวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ในการตดัสนิใจ

เดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 

 
 

4 .ตลาดนกัทองเที่ยวอยีปิต 
  

เมืองหลวง : กรุงไคโร 

 พื้นที ่  : 386,650 ตารางไมล 

 ประชากร : 74.718 ลานคน (กรกฎาคม พ.ศ. 2546) 

 ภาษาที่ใช : ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ 

 การปกครอง : สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

 ศาสนา  : อิสลาม นิกายซุนน ีรอยละ 94 

 สกุลเงนิ  : ปอนดอียิปต (อัตราแลกเปลี่ยน 5.85 ปอนดอียิปต เทากบั 1     

                                              เหรียญสหรฐั ฯ เทากับ 36.60 บาท)                   
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สถานการณการทองเที่ยวในปจจุบัน : ตลาดนักทองเที่ยวอียิปตเปนตลาดนักทองเที่ยว
ขนาดเล็กสําหรับประเทศไทย  โดยมีขนาดตลาดใหญเปนลําดับที่  5  รองจากอิสราเอล  สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส  คูเวต และซาอุดิอาระเบีย ตามลําดับ  ตลาดนักทองเที่ยวอียิปตมีการเติบโตอยางตอเนื่อง

นับต้ังแต ป พ.ศ. 2540 จากจํานวนนักทองเที่ยว 3,829 คน มาเปน 7,489 คน ในป พ.ศ. 2545 โดยมีอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยในชวงดังกลาวเพิ่มข้ึนรอยละ 14.36 แมวาในป พ.ศ. 2544 ตลาดจะมีการชะลอตัวลง

เล็กนอยในอัตรารอยละ 3.88 สําหรับป พ.ศ. 2546 ตลาดนักทองเที่ยวอียิปตมีอัตราการชะลอตัวของตลาดถงึ

รอยละ 30.44 โดยเริ่มชะลอตัวอยางตอเนื่องตั้งแตชวงไตรมาสที่ 2 จนถึงสิ้นป ซึ่งเปนไปตามแนวโนม

กระแสการเดินทางทองเที่ยวมายังภูมิภาคเอเชียโดยภาพรวมที่เขาสูภาวะลดลงอยางรุนแรง จากการระบาด

ของโรคซารส (SARs) ระหวางเดือนมีนาคม - มิถุนายน นอกจากนี้ปญหาความขัดแยงในภูมิภาคตะวันออก

กลาง และปญหาการกอการรายขามชาติก็เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวใน

ตางประเทศของนักทองเที่ยวอียิปต  

สถานการณการทองเที่ยวในป พ.ศ. 2546 พบวามีนักทองเที่ยวจากอียิปตเดินทางมายังประเทศ

ไทย เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 66.50 และเมื่อเปรียบเทียบกับชวง

เดียวกันของป พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนปที่สถานการณการทองเที่ยวปกติ จะเห็นไดวาตลาดสามารถกลับมา

เติบโตเปนอยางมากดวยอัตรารอยละ 15.81 ตลาดนักทองเที่ยวอียิปตมีการเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแต

ไตรมาสแรก และเติบโตเปนอยางมากในชวงไตรมาสที่ 2-3 ถึงรอยละ 196.50 และ 84.13 ตามลําดับ ซึ่งใน

ปที่ผานมาตลาดไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณการแพรระบาดของโรคซารส (SARs) ในภูมิภาคเอเชีย แต

การแพรระบาดของโรคไขหวัดนก เหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และความวิตก

กังวลเกี่ยวกับการกอการรายในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ไมไดสงผลกระทบมากนักตอการตัดสินใจเดนิทาง

ในประเทศไทยของนักทองเที่ยวอียิปต ประกอบกับภาพลักษณของการเปนพื้นที่ที่มีความเปนกลางของ

ประเทศไทย รวมทั้งราคาสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่ไมสูงนักและปจจัยสงเสริมดานเศรษฐกิจที่มี

การปรับตัวดีข้ึนตามความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและผูบริโภค และการที่คาเงินปอนดอียิปตที่แข็งคาขึ้นก็

เปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหนักทองเที่ยวอียิปตเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น  

รายไดที่เกิดจากนกัทองเที่ยวอียิปต 

ป พ.ศ. 2546 นักทองเที่ยวจากอียิปตมีระยะพํานักเฉลี่ยในประเทศไทย 10.44 วัน ลดลงเมื่อ 

เปรียบเทียบกับระยะเวลาพํานักในป พ.ศ. 2545 ที่มีประมาณ 12.32 วัน นักทองเที่ยวมีคาใชจายเฉลี่ยตอ

คนตอวันอยูในอัตราที่คอนขางสูง คือ  3,886.64 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับการใชจายเงินในป พ.ศ. 2545 ทีม่ี

ประมาณวันละ  4,269.90 บาท ทั้งนี้คาใชจายของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูในหมวดของการจับจายสินคา 

รองลงมาคือคาใชจายทางดานที่พักแรม  และคาอาหาร /เครื่องดื่ม   ตามลําดับ  ตลาดนักทองเที่ยวอียิปต
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สรางรายไดทางการทองเที่ยวใหกับประเทศไทยทั้งสิ้นคิดเปนมูลคา 351.92 ลานบาท หรือ 8.75 ลาน

เหรียญสหรัฐ ฯ เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับรายไดในปที่ผานมาที่มีมูลคา 274.02 ลานบาท  

ลักษณะและกลุมนกัทองเที่ยวอียิปต 

โครงสรางตลาดของนักทองเที่ยวอียิปตในชวง 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2543-2547) มีการ

เปลี่ยนแปลงลําดับความสําคัญของกลุมตลาดบางกลุมบางพอสมควร แตกลุมนักทองเที่ยวที่ครอง

ตลาดมากที่สุดยังคงเปนกลุมตลาดเดิม คือกลุมผูที่ใชบริการสถานพักแรม กลุมนักทองเที่ยวเพศชาย 

กลุมผูที่เดินทางแบบอิสระ และกลุมตลาดระดับบน ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2546 กลุมนักทองเที่ยวเดินทางซ้ํา

มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนจนอยูในระดับใกลเคียงกับนักทองเที่ยวที่เดินทางเปนครั้งแรก กลุมวัยทํางาน    

ชวงตน (อายุระหวาง 25-34) และกลุมวัยทํางานชวงกลาง (อายุระหวาง 35-44 ป) ไดเขามาครอง

ตลาดแทนกลุมนักทองเที่ยวสูงอายุ สวนในป พ.ศ. 2547 กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางครั้งแรกมีการ

เติบโตดวยอัตรารอยละ 12.63 ไดกลับมาครอบครองสวนแบงทางการตลาดสวนใหญไดอีกครั้ง  

ป พ.ศ. 2546 นักทองเที่ยวจากอียิปตสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อ

พักผอนทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 85.75 การเดินทางเพื่อธุรกิจมีปริมาณไมมากนักเมื่อเทียบกับสัดสวนการ

เดินทางทั้งหมดคือประมาณรอยละ 10.07 ขณะที่ตลาดการประชุมสัมมนายังคงมีขนาดเล็กมาก 

นักทองเที่ยวจากอียิปตจะเปนกลุมนักวิชาชีพมากที่สุด ในสัดสวนรอยละ 33.94 จึงกลาวได

วาตลาดสวนใหญเปนตลาดระดับบน รองลงมาเปนตลาดระดับกลางในกลุมของพอคา/ พนักงานขาย 

รอยละ 20.05   

สําหรับการเคลื่อนไหวของกลุมตลาดเฉพาะของนักทองเที่ยวอียิปตในป พ.ศ. 2547 พบวา      

ทุกกลุมตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนตามสถานการณการทองเที่ยวของตลาดโดยรวม ยกเวนเพียงบางกลุม

ตลาด ไดแก กลุมนักทองเที่ยวเพื่อการประชุม/ สัมมนา และกลุมผูเกษียณอายุ สําหรับกลุมตลาดที่มีการ

เติบโตที่ดี ไดแก กลุมนักทองเที่ยวเพศหญิง กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเปนครั้งแรก กลุมที่เดินทางกับบริษัท

นําเที่ยว  กลุมนักเรียน นักศึกษา และกลุมตลาดระดับกลาง ซึ่งไดแก นักบริหาร พอคา พนักงานขาย 

เที่ยวบนิตรงที่รองรับตลาดนักทองเที่ยวอียิปต 
ปจจุบันมีการใหบริการเที่ยวบินตรง (direct flight) จากกรุงไคโร ประเทศอียิปตมายัง

ประเทศไทย จํานวน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห โดยสายการบินอียิปตแอร  

ระเบียบพิธีการเขาเมือง 

บุคคลสัญชาติอียิปตที่เดินทางเขาประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวจะตอง

ยื่นคํารองขอรับการตรวจลงตรา (วีซา) ตอสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นพํานักอยู 

และตองไดรับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางกอน เพื่อแสดงให
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เห็นวาไดรับอนุญาตใหเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได โดยสามารถพํานักอยูในประเทศไทยไดไม

เกิน 60 วัน 
 
ฤดูกาลทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวอียิปตจะเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศ ชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมมาก

ที่สุด เนื่องจากชวงดังกลาวเปนชวงวันหยุดพักผอนฤดูรอนและเปนชวงที่โรงเรียนปดภาคเรียนทั้งนี้

นักทองเที่ยวจากอียิปตจะเดินทางเขาประเทศไทยตลอดทั้งป โดยชวงระยะเวลาที่ปริมาณการเดินทาง

มีสูงสุดนั้นมีความไมแนนอนในแตละป  
 

5. ตลาดนกัทองเที่ยวอสิราเอล 

     เมืองหลวง : กรุงเทลอาวฟี 

     พืน้ที ่ : 20,770 ตารางกิโลเมตร 

     ประชากร : 6,673,300 คน (พฤษภาคม พ.ศ. 2546) 

     ภาษาที่ใช : ภาษาฮิบรูและภาษาอาหรบั 

     การปกครอง : สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

     ศาสนา : จูดา คริสเตียน และมุสลิม 

             สกุลเงิน : เชคเกล(อัตราแลกเปลี่ยน 4.57 เชคเกลเทากับ 1 เหรียญ   

                                              สหรัฐ ฯ เทากับ 36.60 บาท) 

 

สถานการณทองเที่ยวในปจจุบัน : ตลาดนักทองเที่ยวอิสราเอลนับเปนตลาดหลักที่สําคัญ
ที่สุด ทางดานการทองเที่ยวของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง  โดยมีขนาดตลาดใหญเปนอันดับที่ 1 

ในภูมิภาค  

ตลาดนักทองเที่ยวอิสราเอลมีการเติบโตอยางตอเนื่องนับต้ังแตป พ.ศ. 2536 จากจํานวน

นักทองเที่ยว 25,483 คน มาเปน 98,629 คน ในป พ.ศ. 2545 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในชวง

ดังกลาวเพิ่มข้ึนรอยละ 16.23 สําหรับป พ.ศ. 2546 ตลาดอิสราเอลอยูในภาวะชะลอตัวอยางรุนแรง

ตลอดทั้งป โดยลดลงในอัตรารอยละ 34.45 ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญเกิดจากความขัดแยงระหวาง

สหรัฐอเมริกาและอิรัก ซึ่งทําใหชาวอิสราเอลวิตกกังวลตอแนวโนมที่จะเกิดสงครามอาวเปอรเซียอีกครัง้ 

ประกอบกับการระบาดของโรคซารส (SARs) ในเอเชียระหวางเดือนมีนาคม-มิถุนายนก็เปนปจจัย

สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวอิสราเอลชะลอการเดินทางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

นอกจากนี้ปญหาความขัดแยงระหวางอิสราเอลกับปาเลสไตนก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําให
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บรรยากาศในการทองเที่ยวทั้งขาเขาและขาออกซบเซาลง และสงผลใหสถานการณตลาดนักทองเที่ยว

อิสราเอลที่เดินทางมายังประเทศไทยชะลอตัวลงอยางตอเนื่องจนถึงสิ้นป 

ป พ.ศ. 2546 สถานการณการเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวอิสราเอลมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน

รอยละ 38.77 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2545 โดยตลาดมีการเติบโตเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่องตั้งแตชวงตนป ทั้งนี้เหตุการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และความวิตกกังวลตอ

การกอการรายในภูมิภาคตะวันออกกลางไมไดสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยของ

นักทองเที่ยวจากอิสราเอลมากนัก เนื่องจากนักทองเที่ยวมีประสบการณเกี่ยวกับขาวการกอการรายทําใหมี

ความระมัดระวังและมีการหาขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยวของประเทศไทยกอนการเดินทาง 

ประกอบกับการที่ประเทศตาง ๆ ในยุโรป และอเมริกา ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในตลาดดังกลาวเพิ่ม

ความเขมงวดในการตรวจลงตราแกบุคคลจากภูมิภาคตะวันออกกลางเปนพิเศษ ทําใหนักทองเที่ยวจาก

ภูมิภาคดังกลาวไมไดรับความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว โดยเหตุการณดังกลาวกลับสงผลดีตอประเทศ

ไทยซึ่งยังคงภาพลักษณของการเปนพื้นที่ที่มีความเปนกลาง รวมทั้งยังมีคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวที่

ไมสูงนักจึงไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวจากตลาดนี้คอนขางมาก นอกจากนี้เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีข้ึน

เปนอยางมากของประเทศอิสราเอลก็เปนปจจัยที่สําคัญในการสนับสนุนในมีการเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศ

มากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบสถานการณทองเที่ยวกับชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนปที่

สถานการณการทองเที่ยวปกติจะเห็นไดวาจํานวนนักทองเที่ยวลดลงในอัตรารอยละ 9.04  

รายไดที่เกิดจากนกัทองเที่ยวอิสราเอล 
ป พ.ศ. 2546 นักทองเที่ยวจากอิสราเอล มีระยะพํานักเฉลี่ยในประเทศไทยประมาณ 11.52 วัน 

ลดลงเมื่อเทียบกับระยะพํานัก 12.89 วัน ในปที่ผานมา ขณะที่มีการใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มข้ึนโดยมี

คาใชจาย 3,936.01 บาท เทียบกับจํานวนคาใชจาย 3,332 บาท ในป พ.ศ.  2545  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคาใชจาย

ของนักทองเที่ยวอิสราเอลในอดีตที่ผานมา พบวายังคงอยูในอัตราที่คอนขางต่ําและจะอยูในอันดับที่ 5 ของ

กลุมภูมิภาคตะวันออกกลางมาโดยตลอด   

การใชจายของนักทองเที่ยวสวนใหญอยูในหมวดของคาใชจายทางดานที่พักแรม รองลงมาคือ 

การจับจายสินคา และคาอาหาร/ เครื่องดื่ม ตามลําดับ ตลาดนักทองเที่ยวอิสราเอลสรางรายไดทางการ

ทองเที่ยวใหกับประเทศไทยทั้งสิ้น คิดเปนมูลคา 4,067.92 ลานบาท หรือ 101.14 ลานเหรียญสหรัฐ ฯ 

เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2545 ที่ตลาดนี้เคยสรางรายได 2,776.68 ลานบาท 
ลักษณะและกลุมนักทองเที่ยวอิสราเอล 
โครงสรางตลาดของนักทองเที่ยวอิสราเอลในชวง 5 ปที่ผานมา ( พ.ศ. 2543-2547) สวน

ใหญไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดที่สําคัญใด ๆ กลุมนักทองเที่ยวที่ครองตลาดมากที่สุดยังคง
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เปนกลุมตลาดเดิมคือกลุมผูที่ใชบริการสถานพักแรม กลุมผูที่เดินทางแบบอิสระ กลุมนักทองเที่ยวใน

วัยทํางานชวงตน (อายุระหวาง 25-34 ป) กลุมนักทองเที่ยวเยาวชน และกลุมพนักงานวิชาชีพซึ่งเปน

ตลาดระดับบน ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2546 กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเปนครั้งแรกไดขยายสัดสวนจน

สามารถครองสวนแบงทางการตลาดมากกวากลุมผูมาเยือนซ้ําเปนครั้งแรก  

ป พ.ศ. 2546 นักทองเที่ยวจากอิสราเอลสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางมาประเทศไทย

เพื่อพักผอนทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 90.01 การเดินทางเพื่อธุรกิจมีปริมาณคอนขางมากโดยมีจํานวน 

6,145 คน หรือประมาณรอยละ 6.85 ขณะที่ตลาดการประชุมสัมมนายังคงมีขนาดเล็กมาก 

ทุกกลุมตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนตามกระแสการเดินทางในภาพรวม ยกเวนกลุม

นักทองเที่ยวที่เดินทางเพื่อธุรกิจ และกลุมผูใชแรงงานซึ่งเปนตลาดระดับลาง สําหรับกลุมตลาดที่มีการ

เติบโตอยางสดใสไดแก นักทองเที่ยวเพศหญิง กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางเปนครั้งแรก กลุมนักทองเที่ยว

ที่เดินทางกับบริษัทนําเที่ยว กลุมตลาดระดับกลาง และกลุมตลาดระดับบน 
 
เที่ยวบนิตรงที่รองรับตลาดนักทองเที่ยวอิสราเอล  
ปจจุบันมีการใหบริการดวยเที่ยวบินตรงในเสนทางเทลอาวีฟ – กรุงเทพ ฯ ดวยความถี่รวม 

12 เที่ยวบิน/ สัปดาห โดยสายการบิน เอลลาน อิสราเอล แอรไลน (EL AL Israel Airlines) ใหบริการ

ดวยความถี่ 5 เที่ยวบิน/สัปดาห สวนการบินไทยใหบริการเที่ยวบินตรงในเสนทางเทลอาวีฟ – กรุงเทพ 

ฯ ดวยความถี่ 7 เที่ยวบิน/ สัปดาห 
 
ระเบียบพิธีการเขาเมือง 
บุคคลสัญชาติอิสราเอลที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว

จะไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา (วีซา) และสามารถพํานักอยูในประเทศไทยไดไมเกิน 30 วัน 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยว 

ประเทศไทยเปนประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่นักทองเที่ยวอิสราเอลนิยมเลือกเปนจุดหมาย

ปลายทางมากเปนอันดับ 1 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถรักษาฐานตลาดนักทองเที่ยวเดิมไวได โดยจะ

เห็นไดจากนักทองเที่ยวอิสราเอลที่ประเทศไทยไดรับจะมีนักทองเที่ยวกลุมตลาดเดิม (revisit) รวมอยูใน

สัดสวนที่สูงกวากลุมตลาดใหม (first visit)  

แหลงทองเที่ยวสําคัญที่นักทองเที่ยวอิสราเอลนิยมเดินทางไปเยือน ไดแก กรุงเทพ ฯ เกาะสมุย 

เชียงใหม  ภูเก็ต และมีแนวโนมที่จะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น เชน เชียงราย 

กาญจนบุรี แมฮองสอน และกระบี่ เปนตน 
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ฤดูกาลทองเที่ยว 

ชวงเวลาที่นักทองเที่ยวอิสราเอลนิยมเดินทางออกนอกประเทศมากที่สุดจะมี 2 ชวง ไดแก 

ระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน  ซึ่งเปนวันหยุดทางศาสนาที่เรียกวา Pasah Holiday และระหวางเดือน

สิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งเปนชวงปดภาคเรียน และวันหยุดทางศาสนาที่สําคัญที่เรียกวา Hagim Holiday โดย

ในเดือนสิงหาคมจะเปนชวงที่นักทองเที่ยวอิสราเอลมีการเดินทางออกนอกประเทศมากที่สุด สําหรับชวง

นอกฤดูกาลทองเที่ยวจะอยูในเดือนมกราคม กุมภาพันธ และพฤศจิกายน 

นักทองเที่ยวจากอิสราเอลจะนิยมเดินทางเขามาในประเทศไทยมากที่สุดประมาณ เดือน

กันยายนมากที่สุด รองลงมาไดแก เดือนมกราคม กุมภาพันธ และตุลาคม ตามลําดับ 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเดินทางมายังประเทศไทย 

ปจจัยเกื้อหนุน 

- การยกเลิกการจัดเก็บภาษีเดินทางออกของอิสราเอลนับแตป พ.ศ. 2536 รวมทั้งการผอน

คลายกฎระเบียบวาดวยการถือเงินตราออกนอกประเทศลง นับแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา ทําใหปจจุบันชาว

อิสราเอลสามารถถือเงินออกนอกประเทศไดประมาณ 7,000 เหรียญสหรัฐ ฯ ตอการเดินทางในแตละครั้ง 

- ชาวอิสราเอลเพศชายจะตองเขารับการฝกทางยุทธวิธีเปนเวลา 30 วันใน 1 ป จนกวาจะมี

อายุ 55 ป ทําใหชาวอิสราเอลมีความตองการหาโอกาสผอนคลายซึ่งทางเลือกที่เปนทีน่ยิมคอืการเดนิทาง

ทองเที่ยวในตางประเทศเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูที่แตกตางออกไป โดยเฉพาะกลุมผูมีอายุ

ระหวาง 20-30 ป ที่นิยมเดินทางทองเที่ยวในตางประเทศเปนระยะเวลานานโดยมักเลือกสถานที่ทองเที่ยวที่

ไมไดอยูในทวีปยุโรป  นอกจากนี้ ในชวงเวลาที่พิเศษอื่น ๆ อาทิ กอนที่จะศึกษาตอ หรือกอนที่จะเริ่ม

ประกอบอาชีพ หรือกอนที่จะมีครอบครัว ในชวงเวลาเหลานี้ชาวอิสราเอลมักนิยมเดินทางทองเที่ยวใน

ตางประเทศใหได 1 คร้ัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินทางไปยังภูมิภาคเอเชียและอเมริกาใต โดยมากนิยม

จัดการเดินทางโดยอิสระเปนกลุมขนาดเล็ก 

ปจจัยที่เปนอปุสรรค 

-ชาวอิสราเอลสวนใหญตกเปนเปาของการโจมตี เนื่องจากอุดมการณตอตานชาวยิวไดมี

อิทธิพลแผกวางขึ้นในหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและกลุมประเทศมุสลิม ซึ่งเปนผลจากความ

ขัดแยงทางการเมืองและการใชความรุนแรงในการแกปญหาในดินแดนปาเลสไตน ทําใหนักทองเที่ยว

บางสวนไมเดินทางออกนอกประเทศ 
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว ทั้งทางดาน

การตลาด ทัศนคติ และความพึงพอใจ  เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมและ

พัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางนั้น ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยตาง ๆ และสรุปไดดังนี้ 

ธีรยุทธ เกียรติพิริยะวงศ. (2529) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารและภัตตาคารของ

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ

รานอาหารและภัตตาคารของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ปจจัยที่มีผลตอความตองการในการใชบริการ

รานอาหารและภัตตาคารในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยว จาก

ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุมสัญชาติตะวันออกกลางมีคาใชจายทางดานอาหารสูงกวา

นักทองเที่ยวชาติ อ่ืน ๆ  รองลงมาไดแก นักทองเที่ยวสัญชาติอเมริกาและแคนาดา ตามลําดับ                

ผลการศึกษาเมื่อแยกทําการศึกษาตามสัญชาติพบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง นิยม

รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็นในรานอาหารประจําชาติบอยที่สุด อาหารที่ชอบรับประทาน

ไดแกอาหารไทย และปจจัยที่ทําใหกลับมาใชบริการอีกครั้งไดแก รสชาติของอาหาร การบริการ 

สุขอนามัย ความสะอาดของเครื่องใช ในขณะที่กลุมสัญชาติเอเชียและแปซิฟค จะนิยมรับประทานอาหาร

เย็นในรานอาหารไทย ซึ่งปจจัยที่ทําใหกลับมาใชบริการอีกครั้งไดแก รสชาติของอาหาร ราคาอาหาร การ

บริการ และบรรยากาศของรานอาหาร นอกจากนี้ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา ทกุกลุมของนกัทองเทีย่ว

ที่จําแนกตามสัญชาติ อาชีพ อายุ นั้น รายไดถาวรและจํานวนวันพักจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาใชจาย

ในการรับประทานอาหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนกลุมนักศึกษาเพียงกลุมเดียว 

บุษบา สุธีธร และ ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. (2541) ไดทําการศึกษาเรื่องเจตคติและความ

ประทับใจของชาวตางประเทศที่ไดมาเยี่ยมประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจ เจตคติและ

ความประทับใจของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีตอประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยทําการสํารวจความ

คิดเห็นจากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากภูมิภาคตาง ๆ รวมทั้งนักทองเที่ยวจากประเทศในกลุม

ตะวันออกกลาง ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ รูจักประเทศไทยจากสื่อบุคคล ไดแก ญาติ/      

พี่นอง/ เพื่อน  รองลงมาคือคูมือนําเที่ยว ดานแรงจูงใจที่สําคัญกอนการเดินทางมาประเทศไทยคือ แหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและมีความสวยงาม รวมทั้งอาหารไทยและการจับจายซื้อของ 

สําหรับดานวัฒนธรรมการแสดงออกถึงความเปนไทย นักทองเที่ยวชาวตางประเทศประทบัใจมากทีสุ่ดตอ

การปฏิบัติที่คนไทยมีตอนักทองเที่ยวชาวตางประเทศดวยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี และปญหาซึ่ง

นักทองเที่ยวสวนใหญเผชิญ คือปญหาดานการจราจร ปญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร ปญหาดานมลภาวะ 

นอกจากนั้นนักทองเที่ยวสวนใหญระบุวาแหลงขอมูลที่ไดรับกอนการมาทองเที่ยวมีการบิดเบือนจาก

ขอเท็จจริงที่ไดพบดวยตนเอง ไดแก สถานการณโรคเอดส เร่ืองโสเภณี เร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพยสิน  สําหรับขอเสนอแนะพบวา ควรใหความสําคัญกับความตองการทีแ่ทจริงของนกัทองเทีย่วแตละ

ภูมิภาคโดยเฉพาะกลุมสตรี และผูสูงอายุ เนื่องจากอัตราการเพิ่มของนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวมแีนวโนม

เพิ่มข้ึนอยางชัดเจน 

พิษณุ ชัยวุฒิ. (2542) ไดทําการวิจัยถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของนักทองเที่ยวใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของนักทองเที่ยวใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย และศึกษาสวนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดย 

ศึกษาถึงคุณลักษณะของตลาดเปาหมายที่เปนชาวตางชาติ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สวนประสม

การตลาดในดานผลิตภัณฑ (บริการ) นักทองเที่ยวเห็นดวยอยางยิ่งกับการมีการกาํหนดเสนทางเดนิทางที่

เหมาะสม การจัดใหพักในที่พักที่พอใจกับราคา และกําหนดคาบริการไดเหมาะสมกับบริการที่ไดรับ       

ในดานชองทางการจัดจําหนาย นักทองเที่ยวเห็นดวยอยางยิ่งกับส่ือโฆษณา แผนพับและคูมือการ

ทองเที่ยวและรูปเลมรวมทั้งการขายบริการนําเที่ยวโดยมีพนักงานขาย ดานประเด็นการสงเสริมการขาย 

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเห็นวาควรมีการลดราคาในระดับปานกลางถึงมาก ในดานการ

ประชาสัมพันธ นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเห็นดวยกับการที่บริษัทมีการประชาสัมพันธที่สามารถสราง

ภาพลักษณที่ดีในสายตาของลูกคาได  

      การทองเที่ยวแหงประเทศไทย . (2544) ไดทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง                  

ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ พ.ศ. 2544  โดยทําการสํารวจความพึงพอใจในสถานที่พัก สถานที่

ทองเที่ยวและการบริการดานตาง ๆ พบวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศพักโรงแรมมากที่สุด รองลงมา

ไดแก เกสตเฮาส และบานญาติ/คนรูจัก ตามลําดับ สําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตางชาตินิยม

มากที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแก สถานที่ทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

และทะเล ดานประเด็นที่เกี่ยวกับความพึงพอใจดานที่พักและสถานที่ทองเที่ยวทุกแหง พบวาสวนใหญพงึ

พอใจในสถานที่พัก เกือบทุกแหง มีเพียงสวนนอยที่ไมพอใจอันเนื่องมาจากปญหาการบริการที่ไมดี 

มาตรฐานของหองพักที่ไมไดมาตรฐาน และปญหาความสกปรกของหองพัก สําหรับผูไมพอใจดาน

สถานที่ทองเที่ยวนั้นพบวามีสาเหตุหลักมาจากความสกปรกมากที่สุด สําหรับประเด็นเกี่ยวกับส่ิงอํานวย

ความสะดวกดานตาง ๆ พบวานักทองเที่ยวสวนใหญ คอนขางจะพอใจ โดยเฉพาะอัธยาศัยไมตรีของ     

คนไทย การบริการของภัตตาคาร รานอาหาร คุณภาพของที่ระลึก และการจัดบริการนําเที่ยว ตามลําดับ 

แตส่ิงที่นักทองเที่ยวไมพอใจไดแก การคมนาคม/ การจราจร รองลงมาคือความสะดวกในการ

ติดตอส่ือสารทางภาษา และบริการของระบบขนสงมวลชน 

     สําหรับขอเสนอแนะของนักทองเที่ยวพบวา ชาวตางประเทศตองการใหประเทศไทยปรับปรุง

เร่ืองการจราจร และความปลอดภัยในการขับข่ี รองลงมาคือความซื่อสัตย การใหขอมูลขาวสารในการ
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ทองเที่ยว เชน แผนที่ ปายบอกเสนทาง การรักษาสภาพแวดลอมใหดีข้ึน สําหรับการควบคุมคุณภาพ/ 

ราคา ของสถานที่พักและสินคา นักทองเที่ยวตองการใหปรับปรุงรอยละ 3.1 และ 3.4 ตามลําดับ 

ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (2545) จัดทําโครงการสํารวจ

พฤติกรรม และทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทย โดย

ทําการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูประกอบการที่มีตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวา  

ผูประกอบการสวนใหญมีความเห็นวา นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการมีระดับความพึงพอใจที่คอนขางสูง 

ซึ่งมาจากการบริการที่ดี ดูแลเอาใจใส และผูประกอบการสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวใน

ประเทศไทยได สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานดานตาง ๆ ผูประกอบการมีความเห็นวา ปญหา

จราจรในกรุงเทพเปนปญหาหลักที่ทําใหนักทองเที่ยวไมพอใจ เนื่องจากมองวา ติดขัดจนไมมีเวลาไปทํา

อยางอื่นที่ดีกวา และกอใหเกิดมลพิษ  ดานความสะอาดของบานเมืองผูประกอบการสวนใหญมี

ความเห็นอยูในระดับพอใช ดานหองน้ําสาธารณะ มีนอยมาก และไมสะอาด และในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับการประกอบการแตละประเภทนั้น ผูประกอบการใหความคิดเห็น คือ ดานรานคา ปจจัยที่ทําให

นักทองเที่ยวตัดสินใจซื้อเรียงลําดับตามความสําคัญไดแก คุณภาพ ราคา ความสวยงาม ความ

หลากหลายของสินคา ความแปลกใหมและความรวดเร็วในการซื้อ สําหรับโรงแรม/ เกสตเฮาส เหตุผลที่

นักทองเที่ยวมาพักเรียงลําดับตามความสําคัญไดแก ทําเลที่ต้ัง การบริการที่ประทับใจ ราคาไมแพง และ

ความสวยหรูของที่พัก สําหรับดานรานอาหาร เหตุผลที่นักทองเที่ยวเขามาใชบริการไดแก การบริการที่

ประทับใจ รสชาติ ทําเลที่ต้ัง ราคาถูก และไมมีคูแขงในพื้นที่ใกลเคียง อยางไรก็ตาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับ

ความพรอมมูลของขอมูลทองเที่ยว ปญหาดานการสื่อสาร และความสะดวกสบายในการเดินทาง

ภายในประเทศ ผูประกอบการใหความเห็นวามีศักยภาพในการแขงขันดอยกวาประเทศเพื่อนบาน ไดแก 

สิงคโปร  ฮองกง และมาเลเซีย เปนอยางมาก 

สุวรรณชัย ฤทธิรักษ. (2546) วิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการตลาดทองเที่ยวไทยโดยมุง

ศึกษาถึงผลการดําเนินการดานการตลาดทองเที่ยวของไทย อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการตลาดทองเที่ยว 

และเพื่อวางแนวทางการพัฒนาการตลาดทองเที่ยวไทยที่เหมาะสม ผลการวิจัยพบวาการเดินทาง

ทองเที่ยวระยะไกลจะมีอัตราเพิ่มมากขึ้น สงผลใหการทองเที่ยวระยะใกลภายในภูมิภาคเดียวกันลดลง 

แตวันพักเฉลี่ยในแตละแหลงทองเที่ยวจะลดลงเพื่อนําไปใชทองเที่ยวใหไดชมแหลงทองเที่ยวอื่นเพิ่มมาก

ข้ึน การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดดานการทองเที่ยวตองใหความสําคัญในการเจาะกลุมนกัทองเทีย่วที่

มีความสนใจพิเศษเฉพาะดานมากขึ้น และตองรักษาตลาดนักทองเที่ยวกลุมใหญควบคูกันไปดวย จาก

ผลการวิจัยยังพบอีกวานักทองเที่ยวเริ่มใหความสนใจแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมทองเที่ยวสามารถสรางรายไดเขาประเทศเปน

อันดับหนึ่ง ในป พ.ศ. 2525 และครองความสําคัญอยูในลําดับตน ๆ ตอเนื่องมาตลอด 
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สําหรับขอเสนอแนะพบวา ตองประสานงานใหมีการเตรียมความพรอมของผลิตภัณฑทางการ

ทองเที่ยว ทั้งในดานการฟนฟู พัฒนา บํารุงรักษา และอนุรักษใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับ

ความนิยมของนักทองเที่ยว ควรใหมีการผลักดันการเชื่อมตอการคมนาคมทางบกกับประเทศเพื่อนบาน

ในเสนทาง  East-West, North-South Corridor ใหเสร็จโดยเร็ว และควรแสวงหาความรวมมือทางดาน

การทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบานเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหมีศักยภาพในการดึงดูดการเดินทางทองเที่ยวเขาสู

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิ่มมากขึ้น  

อมรา รัตตากร. (2547) ไดวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอบริการขอมูลขาวสาร

การทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยมุงศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการ

บริการขาวสารของเคานเตอรใหขอมูลขาวสารของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ใน 4 ดาน คือ ความพึง

พอใจโดยรวม ความพึงพอใจดานจิตสํานึกในการบริการ ความพึงพอใจดานเนื้อหา ความพึงพอใจดาน

เคานเตอรใหบริการ และมุงศึกษาขอมูลที่คาดหวังและขอเสนอแนะของผูมาติดตอและใชบริการ 

ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มาติดตอและขอใชบริการขอมูลขาวสารของการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับที่พึงพอใจมาก สําหรับดานจิตสํานึกในการบริการ ดานเนื้อหา

ขอมูลและดานเคานเตอรบริการ พบวานักทองเที่ยวมีความพอใจในระดับมากเชนกัน ดานขอมูลที่

คาดหวัง ผลการวิจัยพบวาขอมูลที่คาดหวังอันดับหนึ่งคือ ขอมูลแหลงทองเที่ยวและสถานที่ทองเที่ยว 

อันดับสองคือ ขอมูลโรงแรม สถานที่พัก สําหรับขอเสนอแนะ ผลการวิจัยพบวา อันดับหนึ่งคือการรักษา

ความสวยงามของสถานที่ และเอกลักษณของความเปนไทย อันดับสองคือ ควรเพิ่มจํานวนของเอกสารให

มากขึ้น และเอกสารควรมีความหลากหลายและควรมีสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวดวย 

คมสัน สุริยะ. (2548) ทําการวิจัยเรื่องเสนทางการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติในไทย 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวานักทองเที่ยวชาวตางชาติมีเสนทางเดินทางในประเทศไทยเปนอยางไร 

นิยมไปเที่ยวจังหวัดใด มีการกระจุกตัวหรือไมและมากนอยเพียงใด รวมทั้งจังหวัดใดมีความไดเปรียบใน

การตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ผลการศึกษาพบวา กลุมนักทองเที่ยวตางประเทศ มีจุดหมายที่

แตกตางกันขึ้นอยูกับภูมิหลังทางประสบการณและความชอบสวนบุคคล ไดแก กลุมนักทองเที่ยว

สแกนดิเนเวีย ชอบแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีความหลากหลาย กลุมชาวจีนนิยมทองเที่ยวชายหาด 

จับจายซื้อของ และการแสดงคาบาเรต ในขณะที่กลุมนักทองเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกมักจะหวงใยเรื่อง

ความปลอดภัย และมีความเหนียวแนนในกลุมชนชาติของตน นักทองเที่ยวจากอเมริกาเหนือและ           

โอเชียเนียชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากกวากลุมอ่ืน และกลุมนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง

เดินทางมาเพื่อคาขายเปนหลัก ดานพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง           

จะเดินทางไปทองเที่ยวเพียงไมกี่จังหวัด  โดยมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดคือพัทยา รอยละ 19 

รองลงมาคือภูเก็ต รอยละ 6 และแมฮองสอน รอยละ 4 จากการวิจัยยังพบอีกวา โดยมากชาวตะวันออก
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กลางจะเดินทางมาเพื่อคาขาย และเลือกซื้อเสื้อผาเครื่องนุงหม รวมทั้งทําการคา  โดยมีจํานวนนอยที่จะ

เดินทางมาพักผอน จากการวิจัยยังพบอีกวาการทองเที่ยวของชาวตางชาติมีการกระจุกตัวอยูไมกี่จังหวัด

เทานั้น จึงนําเสนอใหภาครัฐและเอกชนควรใหความสําคัญในการสรางสิ่งดึงดูดใจในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อ

กระจายความหนาแนนของนักทองเที่ยว และเพื่อปองกันไมใหเกิดความแออดัจนเกนิไปในแหลงทองเทีย่ว

หนึ่ง ๆ  อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวกอนเวลาอันควร 

   ผูวิจัยยังไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับรานอาหารและภัตตาคารวา ควรปรับปรุงและพัฒนารสชาติ

ของอาหาร การบริการ ความสะอาดของเครื่องใช และเครื่องปรุง อันจะเปนปจจัยที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยว

กลับมาใชบริการอีก  

    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวามีผูศึกษาถึงพฤติกรรมและ

ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีตอการทองเที่ยวในประเทศไทย พฤติกรรมการเดินทางของ

นักทองเที่ยว พฤติกรรมการใชบริการรานอาหารและภัตตาคารของนักทองเที่ยว เจตคติ และความ

ประทับใจของชาวตางชาติที่ไดมาเยี่ยมประเทศไทย ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับของนักทองเที่ยวใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาตลาดทองเที่ยว โดยมุงศึกษาถึงผลการดําเนินการดาน

การตลาดทองเที่ยวของไทย  ความพึงพอใจและทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การทองเที่ยว ซึ่งผูวิจัยทําการประมวลและนําขอสรุปตาง ๆ ที่ไดจากงานวิจัยดังกลาวมาเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 

  

   
  



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

            ประชากรในงานวิจัย ประกอบดวย 

     1.นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เดินทางเขามาในประเทศไทย จํานวน 5 ประเทศ 

ไดแก นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศคูเวต ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อียิปต และ

อิสราเอล ที่เขาพักและทองเที่ยวบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และบริเวณถนน

ขาวสาร  

      2. ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส ที่ประกอบธุรกิจในบริเวณ ถนนสุขุมวิท ซอย 

3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6  จํานวน 10 แหง และเกสตเฮาสบริเวณ ถนนขาวสาร จํานวน 10 แหง 

กลุมตัวอยาง 

 1. การกําหนดกลุมตัวอยางผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง ( purposive sampling) โดยเก็บ

ขอมูลจากบริเวณที่มี นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางพักแรม และทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ไดแก 

บริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และบริเวณถนนขาวสาร จํานวนนักทองเที่ยวในกลุม

ตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 53 คน ดังแสดงในตาราง 1 

 

     

 



 47

ตาราง 1 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางนกัทองเทีย่วชาวตะวันออกกลางจําแนกแตละประเทศ 

ประเทศ จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

อิสราเอล 

ซาอุดิอาระเบยี 

อียิปต 

คูเวต 

         ไมระบปุระเทศ 

24 

14 

3 

2 

2 

8 

รวม 53 

 

 2. การเลือกกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบ

เจาะจง (purposive sampling) โดยเก็บขอมูลจากบริเวณที่มี นักทองเที่ยวพักแรม และทองเที่ยวเปน

จํานวนมากใน 2 บริเวณ ไดแก  

 - บริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 ซึ่งจะเปนแหลงพักอาศัยที่นิยม ของ

นักทองเที่ยว ชาวคูเวต ซาอุดิอาระเบีย อียิปต และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยเก็บกลุมตัวอยางจํานวน 

10 แหง 

 - บริเวณถนนขาวสาร ซึ่งเปนแหลงที่พักที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวอิสราเอล โดยเก็บ

กลุมตัวอยางจํานวน 10 แหง 

 

การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก แบบสอบถามที่ใชสําหรับ

นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง และแบบสัมภาษณที่ใชกับผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส 

ซึ่งเครื่องมือทั้ง 2 ประเภทดังกลาวผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดยสรางตามจุดมุงหมาย ขอบเขตของการศึกษาและปญหาในการวิจัย 
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ประเภทที่1 แบบสอบถามสําหรับกลุมนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ซึ่งแบงออกเปน 5 

ตอน ประกอบดวย 

  ตอนที่ 1 เปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยว ไดแก ประเทศ เพศ ภาษาที่ใช

ในการสื่อสาร อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ  และ รายได โดยทําเครื่องหมาย

ลงในชองวางที่เตรียมไว และเติมคํา จํานวนทั้งสิ้น 8 ขอ  

  ตอนที่ 2 เปนคําถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว และการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศ

ไทย ขอคําถามประกอบดวย วัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยว จํานวนวันพัก ลักษณะการ

เดินทางมาทองเที่ยว จํานวนผูรวมเดินทางมาดวย  ความถี่ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย 

ลักษณะสถานที่พักแรม ลักษณะของสถานที่รับประทานอาหาร และชองทางในการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับประเทศไทย ไดแก การไดรับทราบขอมูลจากเพื่อน/ ญาติ บริษัทนําเที่ยว หนังสือ/ นิตยสาร

เกี่ยวกับการทองเที่ยว อินเตอรเน็ท/ เว็บไซดของ ททท. สํานักงาน ททท.ในพื้นที่ งานนิทรรศการ

เกี่ยวกับการทองเที่ยว และสายการบิน/ สถานทูตไทย การตอบคําถามในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรม

การทองเที่ยว ผูตอบเลือกตอบโดยการทําเครื่องหมายลงในชองวางที่เตรียมไว และเติมคําในชองวาง 

สําหรับขอคําถามที่เกี่ยวกับชองทางในการในการรับรูขาวสาร ผูตอบสามารถเลือกตอบไดตอบได

มากกวา 1 คําตอบ 

   ตอนที่ 3 เปนคําถามที่เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเทีย่ว ในประเดน็

ตาง ๆ  ไดแก การจับจายสินคา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลง

ทองเที่ยว สถานบันเทิง การบริการทางการแพทย โบราณสถาน/ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

คาใชจายเกี่ยวกับที่พัก อาหารไทย งานเทศกาลและงานประเพณี  การบริการสปา และราคาคาบริการ

ของบริษัทนําเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น 11 ประเด็น โดยใหกลุมตัวอยางเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ  

   และในประเด็นที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว ผูวิจัยใช

แบบสอบถามที่เปนมาตรวัดเชิงประเมินคา 5 ระดับ  ซึ่งแสดงผลการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปน

แหลงทองเที่ยวจากนอยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด โดยใหคะแนนจาก 1 ถึง 5 ตามลําดับ ประเด็นดังกลาว

ประกอบดวย สถานการณการกอการราย ภัยพิบัติ โรคระบาด ปญหาการจราจร  ปญหาโสเภณี และ

ปญหาการเมือง จํานวนทั้งสิ้น 6 ขอ โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้ 

  คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 1.50  หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง   1.51 – 2.50 หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจนอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง   2.51 – 3.50 หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 

    



 49

 คาเฉลี่ยระหวาง   3.51 – 4.50 หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจมาก 

  คาเฉลี่ยระหวาง   4.51 ข้ึนไป หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 

 ตอนที่ 4  เปนคําถามที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่มีตอการ

บริการของ โรงแรม/ ที่พัก บริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศก การบริการของรานอาหาร การบริการของ

เจาหนาที่กองตรวจคนเขาเมือง และความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 

โดยใชแบบสอบถามที่เปนมาตรวัดเชิงประเมินคา 5 ระดับ จากความพึงพอใจนอยที่สุด ถึงพึงพอใจ

มากที่สุด โดยใหคะแนนจาก 1 ถึง 5 ตามลําดับ จํานวนทั้งสิ้น 26 ขอ โดยมีเกณฑในการแปล

ความหมายดังนี้ 

  คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 – 1.50 หมายถงึ    พึงพอใจนอยที่สุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง   1.51 – 2.50 หมายถงึ    พึงพอใจนอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง   2.51 – 3.50 หมายถงึ    พึงพอใจปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง   3.51 – 4.50 หมายถึง    พึงพอใจมาก 

  คาเฉลี่ยระหวาง    4.51 ข้ึนไป หมายถึง    พึงพอใจมากที่สุด 

 ตอนที่ 5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ซึ่งเปนคําถามปลายเปด ใหกลุมตัวอยางแสดงความ

คิดเห็นอิสระ จํานวน 1 ขอ 

ประเภทที่ 2 แบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส ในบริเวณถนน

สุขุมวิท ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และบริเวณถนนขาวสาร โดยเปนคําถามลักษณะปลายเปด

ทั้งหมด เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกในที่พัก การสงเสริมการขาย  จิตสํานึกในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว  อุปสรรคและ

แนวทางในการแกปญหา รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาตลาด

นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง  รวมจํานวน 7 ขอ 

 

        ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง มีข้ันตอนตามลําดับดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และรวมถึงทฤษฎีตาง ๆ เพื่อ

นํามาเปนกรอบในการสรางเครื่องมือวิจัย 
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 2. สรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณใหมีเนื้อหาครอบคลุมตามจุดมุงหมายและประเด็น/ 

ตัวแปรที่ตองการศึกษา 

 3. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณฉบับรางเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและ

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อพิจารณาความถูกตองในเนื้อหา การใชภาษา และการจัดหมวดหมูขอ

คําถามใหกระชับ เขาใจงาย และเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

 4. ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําที่ไดรับมาจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  

 5. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไปทดลองใชกับนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง และ

ผูประกอบการ ประเภทละ 5 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจและความสมบูรณของเครื่องมือวิจัย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัย ไดทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอจดหมาย

แนะนําตัวและขอความรวมมือในการทําแบบสอบถาม และสัมภาษณ 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามกําหนดการและแผนงานที่ไดวางไว ซึ่งจะเก็บขอมูล

บริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และบริเวณถนน ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 

พ.ศ. 2549 

3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และจัดระบบขอมูลกอนนําไปวิเคราะห 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ มาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา 

2. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยขอมูลทั้งเชิงปริมาณ (quantitative data) 

และเชิงคุณภาพ (qualitative data) มาวิเคราะห โดยขอมูลเชิงปริมาณจะใชเทคนิคทางสถิติในการ

วิเคราะหขอมูล และขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการนําเสนอขอมูล โดยใชสถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ในการ

วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย ซึ่งเทคนิคทางสถิติที่นํามาใช ไดแก 

   1. การจัดหมวดหมูขอมูลดวยการแจกแจงความถี่และรอยละ ในรูปของตาราง และแผนภูมิ 



 51

   2. การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ไดแก คาเฉลี่ย (arithmetic mean)  

            3. การวัดการกระจาย ไดแก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
            

การวิจยัเรื่องแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนกัทองเทีย่วชาวตะวันออกกลาง  

ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัย ซึ่งแบงเปน 3 สวน ตามลําดับดังตอไปนี้ 

    สวนที่ 1 ขอมูลที่ไดจากกการวิเคราะหแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปนหัวขอตาง ๆ ไดแก 

        ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

        ตอนที่ 2  พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทย 

        ตอนที่ 3  เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว 

        ตอนที่ 4  ความพึงพอใจตอการใหบริการของผูประกอบการ 

        ตอนที่ 5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

               สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการ            

    สวนที่ 3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง 

 

สวนที่ 1 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง   
        ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง 

จํานวนทั้งสิ้น 53 โดยแบงขอคําถามออกเปน 8 ขอ ผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัยในรูปแบบแผนภูมิ         

ดังแสดงในภาพประกอบ 13 – 20 ตามลําดับ ดังนี้ 
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ประเทศของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 13 แสดงประเทศของกลุมตัวอยาง 

เพศของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 14 แสดงเพศของกลุมตัวอยาง 



 54

ภาษาที่ใชในการส่ือสารของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 15 แสดงภาษาที่ใชในการสือ่สารของกลุมตัวอยาง 

 

ชวงอายุของกลุมตัวอนาง
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ภาพประกอบ 16 แสดงชวงอายุของกลุมตัวอยาง 
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สถานภาพของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 17 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 18 แสดงระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 

ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
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อาชีพของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 19 แสดงอาชพีของกลุมตัวอยาง 
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รายไดกอนหักภาษี/ ป ของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 20 แสดงรายไดของกลุมตัวอยาง 

จากแผนภูมิ ที่ 13-20 แสดงขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักทองเที่ยวชาวตะวันออก

กลาง จํานวน 53 คน จําแนกตามที่มาของนักทองเที่ยวไดดังนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 24 คน คิดเปน

รอยละ 45.3 รองลงมาไดแก อิสราเอล 14 คน คิดเปนรอยละ 26.4 ซาอุดิอาระเบีย 3 คน คิดเปนรอย

ละ 5.7 คูเวต 2 คน คิดเปนรอยละ 3.8 อียิปต 2  คน คิดเปนรอยละ 3.8 และไมระบุประเทศที่เดินทาง

มา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 15.1  กลุมตัวอยางดังกลาว เปนชาย 32 คน หญิง 21 คน โดยคิดเปน

รอยละ 60.4 และ 39.6 ตามลําดับโดยในจํานวนกลุมตัวอยางดังกลาว ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง

ในการสื่อสาร จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 69.8 และใชภาษาอาหรับในการสื่อสาร จํานวน 16 คน 

คิดเปนรอยละ 30.2 

 เมื่อพิจารณาถึงชวงอายุของกลุมตัวอยางพบวาสวนใหญเปนวัยรุนและกําลังกาวสูวัยทํางาน 

มีชวงอายุอยูระหวาง 20-29 ป มากที่สุด โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 30.1รองลงมา

ไดแกกลุมชวงอายุ 30-39 ป มีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน คิดเปนรอยละ 28.3 สําหรับกลุมชวงอายุระหวาง 

40-49 ป มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และชวงอายุอ่ืน ๆ ไดแกกลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุตํ่า

กวา 20 ป มีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ในขณะที่กลุมที่มีอายุมากกวา 60 ป มีจํานวน 1 

คน คิดเปนรอยละ 1.9 ตามลําดับ โดยในจํานวนดังกลาว มีผูไมระบุอายุ จํานวน 3 คน คิดเปน     รอย

ละ 5.7 



 58

 นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เดินทางเขามาประเทศไทย สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว 

จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 54.7 และ มีสถานภาพโสด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 45.3 สําหรับ

ดานระดับการศึกษา นักทองเที่ยวสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 35 คน คิดเปนรอย

ละ 66.0 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 22.6  ระดับปริญญาโท จํานวน 

5 คน        คิดเปนรอยละ 9.4  และระดับอ่ืน ๆ จํานวน 1 คน โดยคิดเปนรอยละ 1.9 สําหรับขอคําถาม

ที่เกี่ยวกับอาชีพของกลุมตัวอยางพบวา อาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัท  มีจํานวนมากที่สุด คือ 18 

คน คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมาไดแก นักเรียน/ นักศึกษา  จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 18.8 นัก

ธุรกิจ จํานวน 9 คน       คิดเปนรอยละ 17.0 รับราชการ/ เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ จํานวน  3 คน คิดเปน

รอยละ 6.0  ผูประกอบอาชีพแมบาน มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.7 ครู/ อาจารย และผูประกอบ

ธุรกิจสวนตัวมีปริมาณที่เทากัน คือ อาชีพละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.8  และผูไมระบุอาชีพจํานวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 17.0 สําหรับขอคําถามที่เกี่ยวกับรายได พบวามีผูมีรายไดกอนหักภาษีอยูในชวง 

20,000-39,999 เหรียญสหรัฐ/ ป มากที่สุด โดยมีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมาไดแก 

กลุมผูมีรายไดนอยกวา 20,000 เหรียญสหรัฐ/ ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 30.2 รายไดอยูในชวง

ระหวาง 40,000-59,999 เหรียญสหรัฐ/ ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ19.0 มากกวา 80,000 เหรียญ

สหรัฐ / ป มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.8 รายไดอยูระหวาง 60,000-79,999  เหรียญสหรัฐ/ ป 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.8 นอกจากนี้ยังมีผูที่ไมมีรายได จํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 9.4 

และไมอ่ืน ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.8  
 

ตอนที่ 2 พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทย  
 สําหรับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง  ซึ่งผูวิจัยไดใช

แบบสอบถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ในประเด็นตาง ๆ ที่แตกตางกัน ไดแก วัตถุประสงคใน

การเดินทางมาทองเที่ยว จํานวนวันพัก ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยว จํานวนผูรวมเดินทางมาดวย  

ความถี่ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย ลักษณะสถานที่พักแรม ลักษณะของสถานที่รับประทาน

อาหาร และชองทางในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในประเด็นตาง ๆ  ไดแก ทราบขอมูลจาก

เพื่อน/ ญาติ บริษัทนําเที่ยว หนังสือ/ นิตยสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว อินเตอรเน็ท/ เว็บไซดของ ททท. 

สํานักงาน ททท.ในพื้นที่ งานนิทรรศการเกี่ยวกับการทองเที่ยว และสายการบิน/ สถานทูตไทย โดยจะ

นําเสนอเปนแผนภูมิดังแสดงในภาพประกอบ 21-28 ดังตอไปนี้ 
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วัตถุประสงคในการเดินทางของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 21 แสดงวัตถปุระสงคในการเดินทางของกลุมตัวอยาง 

 

จํานวนวันพักของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 22 แสดงจํานวนวันพักของกลุมตัวอยาง 
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ลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยวของ
กลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 23 แสดงลักษณะการเดินทางมาทองเที่ยวของกลุมตัวอยาง 

 

จํานวนผูรวมเดินทางของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 24 แสดงจํานวนผูรวมเดินทางของกลุมตัวอยาง 
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ความถี่ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย
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ภาพประกอบ 25 แสดงความถี่ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย 

 

ลักษณะที่พักของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 26 แสดงลักษณะที่พกัของกลุมตัวอยาง 
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ลักษณะรานอาหารที่กลุมตัวอยางเลือกใชบริการ
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ภาพประกอบ 27 แสดงลักษณะรานอาหารที่กลุมตัวอยางเลือกใชบริการ 

 

ชองทางการรับรูขาวสารของกลุมตัวอยาง
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ภาพประกอบ 28 แสดงชองทางในการรับรูขาวสารของกลุมตัวอยาง 

   จากภาพประกอบ 21-28 แสดงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง 

ผูวิจัยพบวาวัตถุประสงคในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ มีผูเดินทางมาเพื่อการพักผอน/ ทองเที่ยว 

จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 87.0 การเดินทางมาเพื่อทํางาน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.6             
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การเดินทางเพื่อการประชุม/ สัมมนา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.8 การเดินทางมาเพื่อการติดตอ

ทางธุรกิจ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.8 และไมระบุวัตถุประสงคในการเดินทางมา จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 1.8 

    กลุมตัวอยางสวนใหญมีวันพักในประเทศไทยประมาณ 11-20 วัน จํานวน 20 คน  คิดเปน

รอยละ 38.0 รองลงมาคือ 1 - 10 วัน  จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 30.1 และ 21 – 30 วัน จํานวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 11.2 จํานวนวันพัก 41 วันขึ้นไป มีผูตอบจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 9.4 จํานวน

วันพัก 31-40 วัน มีผูตอบจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.9 และไมระบุจํานวนวัน จํานวน 5 คน คิดเปน

รอยละ 9.4 ผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางยังพบอีกวา สวนใหญเดินทางมาเปนครอบครัว จํานวน 25 

คน คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาไดแก เดินทางมาคนเดียว จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 26.5 ถัดมา

ไดแกการเดินทางมากับเพื่อน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 20.8 และ เดินทางมากับคูหมั้น มีจํานวน

นอยที่สุด     คือ 2 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ในจํานวนกลุมตัวอยางดังกลาวเดินทางมาเปนหมูคณะ โดย

มีสมาชิกประมาณ 1 - 4 คน มากที่สุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 50.9 รองลงมาไดแก 5-8 คน 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 18.9 และสมาชิกในกลุมจํานวน 8 คน ข้ึนไป มี 1 คน    คิดเปนรอยละ 

1.9 นอกจากนี้ ผูที่ไมระบุจํานวนสมาชิกในกลุม มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 28.3 

   สําหรับขอคําถามที่เกี่ยวกับความถี่ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทย พบวาเปนการ

เดินทางมาครั้งแรก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 52.8 เดินทางมามากกวา 1 คร้ัง จํานวน 24 คน คิด

เปนรอยละ 45.3 และไมระบุจํานวนครั้ง 1 คน คิดเปนรอยละ 1.9 ดานการพักแรมในประเทศไทย มีผู

พักโรงแรม จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 73.6 รองลงมาไดแกเกสตเฮาส/ โฮสเทล จํานวน 10 คน คิด

เปนรอยละ 18.9 ถัดมาไดแก พักกับเพื่อน/ ญาติ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.5  

      ลักษณะของรานอาหารที่กลุมตัวอยางเลือกใชบริการ ผูวิจัยพบวากลุมตัวอยางเลือกใช

บริการรานอาหารทั่วไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 67.9 รองลงมาไดแก การใชบริการรานอาหารใน

โรงแรม/ ที่พัก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 22.7 นอกจากนี้ บริษัทนําเที่ยวจัดให มีจํานวน 2 คน คิด

เปนรอยละ 3.8 รานอาหารขางทางจํานวน 2 คน รอยละ 3.8 และมีผูที่ตองใชบริการรานอาหารที่มี

สัญลักษณฮาลาล จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.8      

 และในประเด็นที่เกี่ยวกับชองทางในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทย ดังแสดงใน

ภาพประกอบ 28  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับทราบจากการบอกเลาของเพื่อน และญาติที่เคย

เดินทางมากอนหนานี้ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 56.6 รองลงมาคือการสอบถามจากบริษัทนํา

เที่ยว การศึกษาจากหนังสือ/ นิตยสารที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว อินเตอรเน็ทและเว็บไซดของการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งมีผูเลือกตอบในปริมาณที่เทากัน จํานวนขอละ 17 คน คิดเปนรอยละ 

32.0 สําหรับสํานักงานยอยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในภูมิภาคตาง ๆ ไดรับความสนใจในการ
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ติดตอสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทองเที่ยวมีจํานวนเพียง 6 คน คิดเปนรอยละ 11.3 ในขณะที่งาน

นิทรรศการเกี่ยวกับการทองเที่ยว และการสอบถามขอมูลจากสายการบิน/ สถานทูต มีผูตอบขอละ 3 

คน คิดเปนรอยละ 5.6 จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 
 
  ตอนที่ 3 เหตุผลในการเดินทางมาทองเทีย่วและประเด็นที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเทีย่ว 
   ดานประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุผลในการเดินทางมาประเทศไทย ผูวิจัยไดทําการสอบถาม

เกี่ยวกับเหตุผลกอนการเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางโดยนําสินคาทางการ

ทองเที่ยวที่เปนจุดขายที่สําคัญ ไดแก การจับจายสินคา แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ส่ิงอํานวยความ

สะดวกในแหลงทองเที่ยว สถานบันเทิง การบริการทางการแพทย โบราณสถานแหลงทองเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร คาใชจายเกี่ยวกับที่พัก อาหารไทย งานเทศกาลและงานประเพณี การบริการสปา และ

ราคาคาบริการของบริษัทนําเที่ยว กลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ ผลการ

วิเคราะหขอมูลไดแสดงในรูปแบบของรอยละ โดยใชจํานวนกลุมตัวอยาง 53 คนเปนฐานในการคํานวน 

ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงเหตุผลในการเดินทางมาทองเทีย่ว 

หัวขอ   จํานวน  (คน)         รอยละ 

การจับจายสนิคา (shopping) 

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 

สถานบันเทิง 

การบริการทางการแพทย 

โบราณสถาน/แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

คาใชจายเกี่ยวกับที่พัก 

อาหารไทย 

งานเทศกาลและงานประเพณี 

การบริการสปา 

ราคาคาบริการของบริษัทนาํเที่ยว 

38 

36 

28 

24 

20 

20 

18 

18 

12 

10 

7 

71.6 

67.9 

52.8 

45.2 

37.7 

37.7 

33.9 

33.9 

22.6 

18.8 

13.2 

 

   จากการวิเคราะหขอที่กลุมตัวอยางเลือก สามารถสรุปไดวา การจับจายสินคา (shopping) 

คือเหตุผลหลักที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาประเทศไทยมากที่สุด โดยมีผูเลือกตอบขอดัง

กลาวถึง 38 คนคิดเปนรอยละ 71.6 รองลงมาไดแกแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมีผูเลือกตอบ 36 คน 

คิดเปนรอยละ 67.9 ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว มีผูเลือกตอบ 28 คนคิดเปนรอยละ 

52.8 สถานบันเทิงมีผูเลือกตอบ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 45.2 นอกจากนี้การบริการทาง

การแพทย และ โบราณสถาน/ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร มีผูเลือกตอบในปริมาณที่เทากัน เปน

จํานวนขอละ 20 คน คิดเปน     รอยละ 37.7 ในขณะที่คาใชจายเกี่ยวกับที่พัก และอาหารไทย ก็มีผู

เลือกตอบในปริมาณที่เทากันเชนกัน คือขอละ 18 คน คิดเปนรอยละ 33.9 การบริการสปามีผูตอบ

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ในขณะที่ราคาคาบริการของบริษัทนําเที่ยวมีผูเลือกตอบนอยที่สุด 

คือจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 13.2 

 

 

 

 

 

 



 66

    ดานประเด็นที่มีผลตอการเลือกประเทศไทยเปนจุดหมายในการทองเที่ยว ผูวิจัยไดทําการ

สอบถามเกี่ยวกับหัวขอที่คิดวานาจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางมาประเทศไทย โดยใช

แบบสอบถามที่เปนมาตรวัดเชิงประเมินคา 5 ระดับ จะมีผลตอการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปน

แหลงทองเที่ยวจากนอยที่สุดไปจนถึงมากที่สุด ในแตละประเด็นที่แตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงประเด็นที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเทีย่ว 

      ระดับความคิดเห็น 
การแปลความหมาย 

 

ประเด็น 

⎯x SD มีผลตอการตัดสินใจ 

 สถานการณการกอการราย 

 ภัยพิบัติ 

 โรคระบาด (ไขหวัดนก/ SARs) 

ปญหาการจราจร 

 ปญหาโสเภณ ี

ปญหาการเมอืง 

3.12 

3.04 

3.96 

3.19 

3.15 

3.21 

1.26 

1.32 

5.99 

1.37 

1.30 

1.25 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

   หมายเหตุ การแปลความหมาย ระดับความคิดเห็น⎯X = 1.00 - 1.50 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจนอยมาก 

⎯X = 1.51 - 2.50 หมายถึงมีผลตอการตัดสินใจนอย ⎯X = 2.51 - 3.50 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง  

⎯X = 3.51 - 4.50 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจมาก และ ⎯X = 4.51 ขึ้นไป หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 
 

    จากการวิจัยสามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่

ผูวิจัยสอบถามเกี่ยวกับผลที่มีตอการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว ในระดับปานกลาง 

มีเพียงประเด็นที่เกี่ยวกับ โรคระบาด (ไขหวัดนก/ SARs) เทานั้นที่มีผลมากตอการตัดสินใจเลือก

ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว  

    ดังแสดงในตาราง 3 พบวา สภาพปญหา และสถานการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่จะมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวนั้น เรียงตามลําดับต้ังแตมีผลมากที่สุดตอการ

ตัดสินใจ ไปจนถึงมีผลนอยที่สุดตอการตัดสินใจ ไดแก โรคระบาด (ไขหวัดนก/ SARs) มีผลตอการ

ตัดสินใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.96 รองลงมาคือ ปญหาการเมือง มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง   

มีคาเฉลี่ย 3.21 ถัดมาคือปญหาการจราจร มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.19 นอกจากนี้ 
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ปญหาโสเภณี  สถานการณการกอการราย และปญหาภัยพิบัติ ก็มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง

เชนกัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.15, 3.12 และ 3.04 ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 4  ความพึงพอใจตอการใหบรกิารของผูประกอบการ  
 สําหรับความพึงพอใจของกลุมนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ผูวิจัยไดวัดจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการของสถานประกอบการทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ไดแก โรงแรม/ ที่พัก รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว กองการตรวจคนเขาเมือง รวมทั้งสิ่ง

อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว โดยใชแบบสอบถามที่เปนมาตรวัดเชิงประเมินคา 5 ระดับ ซึ่ง

แสดงผลออกมาเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอผูประกอบการในดานตาง ๆ จากพึงพอใจนอยที่สุด ไป

จนถึงพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งผูตอบตองมีประสบการณกับประเด็นนั้น ๆ โดยตรง ผลการวิเคราะหขอมูล 

แสดงใน ตาราง 4  
 
ตาราง 4  แสดงระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของผูประกอบการ 

      ระดับความคิดเห็น 
การแปลความ 

 

ประเด็น 
 

⎯x SD ระดับความพงึพอใจ 

1.ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของโรงแรมทีพ่ัก 

 ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน 

ราคาหองพกั 

ความสะอาด 

ความสามารถทางดานการสือ่สารของพนักงาน 

ส่ิงอํานวยความสะดวกในทีพ่ัก 

2.ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของบริษัทนํา

เที่ยวและมัคคเุทศก 

ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน 

ค          ความสามารถทางดานการสื่อสารของพนักงาน 

        การจัดรายการนาํเทีย่ว 

          เวลาในการทองเทีย่ว 

 

3.88 

4.04 

3.92 

3.33 

3.92 

 

 

4.07 

4.11 

4.07 

3.70 

 

.85 

.73 

.75 

   1.16 

.83 

 

 

.73 

.97 

.78 

   1.06 

 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 

      ระดับความคิดเห็น 
การแปลความ 

 

ประเด็น 
⎯x SD ระดับความพงึพอใจ 

3.ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของรานอาหาร 

       ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน    

    ความสามารถทางดานการสื่อสารของพนักงาน 

     ความสะอาด 

     ความรวดเร็วในการใหบริการ 

     รสชาติของอาหาร 

     ราคาของอาหารและเครื่องดื่ม 

    ที่ต้ังของรานอาหาร 

4.ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่

ตรวจคนเขาเมือง 

     ความเต็มใจในการใหบริการของเจาหนาที ่

    ความสามารถทางดานการสื่อสารของเจาหนาที ่

     ความรวดเร็วในการใหบริการ 

     ความถูกตองของขอมูล 

5.ความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกใน

แหลงทองเที่ยว 

      การใหบริการขาวสารของเจาหนาที ่

      ปายบอกทางและสัญลกัษณตาง ๆ 

      รานอาหารในแหลงทองเที่ยว 

      ระบบการขนสงสาธารณะในแหลงทองเทีย่ว 

      สถานที่จอดรถ 

        หองน้าํ/ หองสุขา สาธารณะในแหลงทองเทีย่ว 

 

3.98 

3.52 

3.93 

3.87 

3.92 

3.81 

3.92 

 

 

3.75 

3.79 

3.81 

3.83 

 

 

3.90 

3.54 

3.81 

3.88 

3.62 

3.60 

    

.88 

   1.16 

.92 

.87 

.96 

.86 

.76 

 

 

.86 

   1.12 

.99 

.88 

 

 

.85 

   1.11 

   1.08 

   1.02 

   1.34 

   1.19 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

   หมายเหตุ การแปลความหมาย ระดับความคิดเห็น⎯X = 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยมาก 

⎯X = 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย⎯X = 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 

⎯X = 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก และ⎯X = 4.51 ขึ้นไป หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
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 จากตาราง 4 ผูวิจัยสามารถสรุปผลระดับความพึงพอใจดานตาง ๆ ที่กลุมตัวอยาง มีตอ

ผูประกอบการ โดยเรียงลําดับดังนี้ 
 
   ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของโรงแรมที่พัก 

     ประเด็นที่เกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของโรงแรมที่พัก กลุมตัวอยางสวน

ใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในเกือบทุกประเด็น โดยพึงพอใจดานราคาที่พักมากที่สุด 

รองลงมาไดแก ความสะอาดของที่พัก ส่ิงอํานวยความสะดวกในที่พัก ความเต็มใจในการใหบริการของ

พนักงาน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.04, 3.92, 3.88, ตามลําดับ มีเพียงความสามารถทางดานการ

ส่ือสารของพนักงานเทานั้น ที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 3.33  
 
    ความพึงพอใจเกี่ยวกับใหบริการของบริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
     ประเด็นที่ เกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศก              

กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในทุกประเด็น คือมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51-

4.50 ความสามารถทางดานการสื่อสารของพนักงาน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 

4.11  รองลงมาไดแก ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน และการจัดรายการนําเที่ยว มีคาเฉลี่ย

เทากัน คือ 4.07 และ เวลาในการทองเที่ยวมีคาเฉลี่ย 3.70 
 
      ความพงึพอใจเกี่ยวกบัการใหบริการของรานอาหาร 
      สําหรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของรานอาหาร กลุมตัวอยางความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก เรียงลําดับตามความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน 

3.98 รองลงมาไดแก ความสะอาด มีคาเฉลี่ย 3.93 รสชาติของอาหารและที่ต้ังของรานอาหารมี

คาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.92  ถัดมาคือ ความรวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.87 ราคาของอาหารและ

เครื่องดื่มอยูที่คาเฉลี่ย 3.81 และความสามารถทางดานการสื่อสารของพนักงาน มีคาเฉลี่ย 3.52 

ตามลําดับ 
 
     ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่กองตรวจคนเขาเมือง 
      กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในทุก ๆ ประเด็นที่เกี่ยวกับการ

ใหบริการของเจาหนาที่กองตรวจคนเขาเมือง เรียงตามลําดับดังนี้ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก

ที่สุดดานความถูกตองของขอมูล มีคาเฉลี่ย 3.83 รองลงมาไดแก ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.81 

ความสามารถทางดานการสื่อสารของเจาหนาที่ มีคาเฉลี่ย 3.79 และ ความเต็มใจในการใหบริการของ

เจาหนาที่ มีคาเฉลี่ย 3.75  
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             ความพึงพอใจเกี่ยวกับสิง่อํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 
     ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวนั้นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก ในทุก ๆ ประเด็น โดยอยูที่คาเฉลี่ยระหวาง 3.51-4.50 โดยการใหบริการขาวสารของ

เจาหนาที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาไดแก ระบบการขนสงสาธารณะในแหลงทองเที่ยว  

รานอาหารในแหลงทองเที่ยว สถานที่จอดรถ หองน้ํา/ หองสุขาสาธารณะในแหลงทองเที่ยว และปาย

บอกทางและสัญลักษณที่สําคัญในแหลงทองเที่ยว กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ยประเด็น ตาง ๆ เรียงตามลําดับ คือ 3.90, 3.88, 3.81, 3.62, 3.60 และ 3.54  
 

     ตอนที่ 5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

     สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งเปนคําถามปลายเปด ผูวิจัยไดรวบรวมความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ จากแบบสอบถามทั้งหมดและสรุปผลไดดังนี้ 

     กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความสะอาดของหองน้ํา/ หองสุขา เนื่องจากหองน้ํา

สาธารณะ สวนใหญไมมีฝกบัวชําระและสกปรกเปนอยางมาก นอกจากนี้ความสะอาดในพื้นที่

สาธารณะและทองถนนอยูในระดับตํ่า ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวนโดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอย 

ดานรานอาหารกลุมตัวอยางเสนอใหเพิ่มจํานวนรานอาหารมุสลิมในแหลงทองเที่ยวรวมทัง้จดัทาํแผนที่

เกี่ยวกับรานอาหารมุสลิมโดยเฉพาะ สําหรับภาษาที่ใชในการสื่อสารของผูประกอบการตาง ๆ ควรใหมี

การฝกทักษะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริการและการสื่อสารใหดียิ่งขึ้น 

 
สวนที่ 2 ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการ 
     จากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูประกอบการโรงแรม/ เกสตเฮาส      

ซึ่งแบงเปน 2  พื้นที่ ไดแก ถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และบริเวณถนนขาวสาร ผูวิจัย

สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

     1. บริเวณถนนขาวสาร สวนใหญเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวอิสราเอล โดยกลุมหลักจะ

เปนกลุมนักเรียน/ นักศึกษา และวัยทํางาน กลุมดังกลาวมีการเดินทางเขามาพักบริเวณถนนขาวสาร

ตลอดป โดยเฉพาะชวงเดือน มีนาคม-เมษายน และ ในชวงปดภาคการศึกษาคือชวงเดือนกุมภาพันธ ที่

พักสวนใหญไมมีโปรแกรมสงเสริมการขายใหแกนักทองเที่ยว มีเพียงบางแหงเทานั้นที่จะลดราคา 

ประมาณ 5 - 10 % ในชวงที่มีนักทองเที่ยวมาพักนอย สําหรับดานความตองการเฉพาะกลุม เชน 

รานอาหารชาวอิสราเอล สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ไมมีบริการในโรงแรม/ เกสตเฮาส เนื่องจากมีสถานที่

สาธารณะไวบริการนักทองเที่ยวอยูแลว ดานการจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมสวนใหญมีนโยบายประหยัด
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น้ํา ประหยัดไฟ และบอบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งบันไดหนีไฟ เนื่องจากเปนนโยบายที่กําหนดโดย

กรุงเทพมหานคร 

     ดานนโยบายของรัฐและการจัดการพื้นที่สาธารณะ ผูประกอบการในพื้นที่ถนนขาวสารมี

ความเห็นใหดําเนินการเรื่องปายบอกทาง รวมทั้งการติดตั้งถังขยะในหลาย ๆ จุด เพื่ออํานวยความ

สะดวกแกผูมาเยือน อยางไรก็ดีเปนที่นาสังเกตวาสถานประกอบการหลายแหง มีทัศนคติที่ไมดีตอ

นักทองเที่ยวชาวอิสราเอล เนื่องจากปญหาที่พบบอย ๆ ไดแก ปญหาการลักเล็กขโมยนอย การเอา

เปรียบนักทองเที่ยวชาติอ่ืน ชอบตอรองราคาทั้งสินคาและที่พัก รวมถึงสรางความรําคาญและเสียงดัง

รบกวนนักทองเที่ยวที่อยูในที่พักเดียวกัน ทําใหสถานประกอบการบางแหงมีนโยบายไมรับนักทองเทีย่ว

ชาวอิสราเอลเลย 

     ขอเสนอแนะจากผูประกอบการบริเวณถนนขาวสาร คือควรใหรัฐบาลและหนวยงาน

เกี่ยวของเขามาดูแล ประชาสัมพันธและหาแนวทางปองกันและแกไข การลอลวงของมจิฉาชพี และการ

ลอลวงของรถสามลอ นอกจากนี้การเขมงวดเรื่องความสงบเรียบรอยและการทะเลาะวิวาทบนถนน

ขาวสารที่เกิดขึ้นบอยครั้ง รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับปายโฆษณาตาง ๆ ซึ่งผูประกอบการมีความเห็น

วาทําใหเกิดความไมเปนระเบียบบนถนนขาวสาร 

    2. ผูประกอบการโรงแรม/ เกสตเฮาสบริเวณ ถนนสุขุมวิท ซอย 2 ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 และ 

ซอย 6  ซึ่งสวนใหญเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวอาหรับ และเดินทางมาเปนครอบครัว ชวงที่มี

นักทองเที่ยวเขามามากที่สุดคือชวงระหวางเดือน กรกฎาคม – กันยายน  

    นักทองเที่ยวชาวอาหรับจะเปดหองพักเปนเดือน หรือมากกวา 2 สัปดาหข้ึนไป ทําใหที่พัก

บริเวณดังกลาวไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวแมจะมีที่พักอยูเปนจํานวนมากก็ตาม        

การติดตอจะติดตอผานทางบริษัทนําเที่ยวที่สนามบินเปนสวนใหญ ดานอุปสรรคในการใหบริการ

ปญหาหลักจะเปนเรื่องภาษา โดยสวนใหญนักทองเที่ยวจะสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับตํ่าใน

ขณะที่พนักงานก็ส่ือสารภาษาอาหรับไดในระดับตํ่าเชนกัน  

    นอกจากการบริการเกี่ยวกับหองพักแลว หลาย ๆ โรงแรมเปดบริษัทนําเที่ยวในโรงแรมเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว อยางไรก็ดี โรงแรมในบริเวณดังกลาว เปดรับนักทองเที่ยวทุก

ชาติไมเฉพาะแตชาวอาหรับ หรือนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางเทานั้น และจากการสมัภาษณเชงิลกึ

ทําใหทราบวานักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่มาพักในบริเวณถนนสุขุมวิท มีจํานวนมากที่เปด

หองพักโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการใชบริการทางการแพทยของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

    ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทั้ง รานอาหารฮาลาล และสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจตาง ๆ มี

สถานที่สาธารณะบริการในพื้นที่ดังกลาวแลว สําหรับนโยบายการอนุรักษส่ิงแวดลอมเกือบทุกโรงแรม

มีการจัดตั้งบอบําบัดน้ําเสีย และการจัดเก็บขยะที่ถูกสุขลักษณะ แตไมมีนโยบายประหยัดน้ําประหยัด
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ไฟ ปญหาหลักที่ผูประกอบการมีความเห็นตรงกัน คือ เร่ืองความสะอาด โดยมีสาเหตุมาจากการรักษา

ความสะอาดของนักทองเที่ยวในขณะเขาพักในหองพัก รวมถึงเรื่องกลิ่นกาย ซึ่งอาจเกิดจากกลิ่นเครื่อง

หอมที่เปนกลิ่นเฉพาะของชาวอาหรับรวมถึงเรื่องภาษาที่ใชในการสื่อสารก็เปนอุปสรรคในการ

ใหบริการดวยเชนกัน 

    นโยบายของรัฐและการจัดการพื้นที่สาธารณะ ผูประกอบการในพื้นที่ถนนสุขุมวิท             

มีความเห็นใหดําเนินการเรื่องปายบอกทาง และสัญลักษณในแหลงทองเที่ยว และการจัดระเบียบ

ความแออัดของรานคาขางทาง  

 

สวนที่ 3 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง    
  จากผลการวิเคราะหและสังเคราะห ทั้งขอมูลเชิงคุณภาพ และปริมาณขอสรุปและผลสรุป

จากการวิจัย ผูวิจัยสามารถแบงปจจัยดานความพึงพอใจ ออกเปน 2 ดาน คือ ปจจัยทางบวก ซึ่งเปน

ปจจัยที่มีลักษณะดีอยูแลว เชน การบริการของเจาหนาที่รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่ทําให

นักทองเที่ยวพึงพอใจมาก  และปจจัยทางลบ คือปจจัยที่ควรตองมีการแกไข หรือดีอยูแลวแตยัง

สามารถพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดอีก เชน ความสามารถในการสื่อสารทางดานภาษาของ

เจาหนาที่   

   สําหรับขอเสนอแนะแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในหลายประเด็นโดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 
       1. แนวทางดานการสรางภาพลักษณของประเทศ 
  การสรางภาพลักษณของประเทศ ถือเปนสิ่งแรกที่ตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เนื่องจาก

ปญหาความไมสงบภายในประเทศ ถึงแมจะมีผลกระทบเพียงเล็กนอยก็ตาม แตก็สรางความไมมั่นใจ

ในการเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตะวันออกกลาง เนื่องจากปญหา

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับศาสนาซึ่งเปนเรื่องที่ละเอียดออน อยางไรก็ดีประเทศไทยยังมีจุด

แข็งหลายดาน โดยเฉพาะทางดานการแพทย สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ

ทางดานการทองเที่ยวโดยตรง ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานคร และกองบังคับการตํารวจทองเที่ยว ควรวางนโยบายสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวใน

พื้นที่ที่ตนรับผิดชอบโดยตรงทั้งทางดานความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการลอลวงของพวก

มิจฉาชีพในแหลองทองเที่ยว  
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          2.แนวทางดานการพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

   สถานประกอบการควรมีการฝกอบรมและการประเมินผลการทํางานของพนักงาน เพื่อแกไข

จุดบกพรองตาง ๆ และสรางทัศนคติที่ดีตองานบริการ  สําหรับการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและระบบ

การสื่อสาร ถือวามีความสําคัญมากในยุคขอมูลขาวสาร เชน ระบบการจองผานอินเตอรเน็ทที่มี

ประสิทธิภาพ และมีระบบปองกันการโจรกรรมทางอินเตอรเน็ท รวมถึงการใหขอมูลขาวสารการ

ทองเที่ยวผานทางอินเตอรเน็ท จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค

เดียวกันไดในอนาคต  
         3. แนวทางดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และการประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวไปยังภูมิภาค 
    เมื่อพิจารณาถึงสินคาทางการทองเที่ยว เชน แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งถือเปนจุดแข็งของประเทศไทย ควรมีการจัดระเบียบและขอปฏิบัติในการ

เขาชมอยางเขมงวดทั้งกับผูประกอบการ มัคคุเทศก และนักทองเที่ยว และจัดระเบียบบริการตาง ๆ ให

อยูในกรอบระเบียบ และไมทําลายทรัพยากรและความงดงามของแหลงทองเที่ยวโดยไมจําเปน 

    หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีแผนการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวในสวนภูมิภาคใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวได เพื่อลดความแออัดของแหลงทองเที่ยวใน

กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักทางดานการทองเที่ยว  
         4. แนวทางดานการสนับสนุนและสงเสริมกจิกรรมทางการทองเที่ยว         

   ดานกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว โดยเฉพาะการจับจายสินคา (shopping) ซึ่งเปน

เหตุผลในระดับตน ๆ ที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางเดินทางเขามา โดยความรวมมือของ

หนวยงานหลายหนวยงาน  ทั้ งการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ศูนยสง เสริมการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครและกรมสงเสริมการสงออก ผูวิจัยเสนอใหมีการสนับสนุนสินคาในทองถิ่น ของแตละ

จังหวัด (OTOP) เพิ่มมากขึ้น โดยทําการจัดสรรพื้นที่เชาราคาถูกในแหลงทองเที่ยวที่มีการกระจายตัว

ของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกชุมชนในทองถิ่น รวมทั้งเปนการอนุรักษ

ภูมิปญญาชาวบาน และเอกลักษณของสินคาไทยใหคงสืบตอไป และอาจเชื่อมโยงไปสูอุตสาหกรรม

การสงออกในประเทศกลุมอาหรับไดในอนาคต 
   กิจกรรมดานการทองเทีย่วควรสงเสริมกจิกรรมที่ตรงกบัความตองการ และลักษณะของกลุม

ที่เดินทางเขามา โดยใชอายแุละความสนใจเฉพาะกลุมของนักทองเทีย่วเปนเกณฑในการจัดกจิกรรม

ตาง ๆ ดานราคา ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการกาํหนดราคามาตรฐานของทีพ่ัก และใชนโยบาย

การควบคุมราคา เพื่อปองกนัการฉวยโอกาสของผูประกอบการบางรายในการขึ้นราคาที่พกัในชวง

เทศกาล  โดยการกําหนดนโยบายดงักลาวตองคํานงึถงึผูมีรายไดระดับปานกลางดวย 
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        5. แนวทางดานการพัฒนาระบบการขนสงสาธารณะ 
    การพัฒนาระบบการขนสงมวลชน ควรตองเรงใหเปนรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรม

การคมนาคม และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน ขณะนี้ส่ิงที่อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวขาดอยู คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตรและกลยุทธในแผนแมบทของการทองเที่ยวกับการ

คมนาคมเขาดวยกัน ถาสามารถรวมกันไดจะทําใหการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั้งสองพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกัน และจะสามารถสรางกําไรใหกับอุตสาหกรรมดังกลาวได  



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
                  การวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ผูวจิยัได

ทําการสรุปผลโดยการนําขอมูล จากแบบสอบถามที่ไดจากกลุมนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง และ

การสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการ มาทําการวิเคราะห ทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ ผูวิจัย

สรุปผลตามขั้นตอนการวิจัยตามลําดับดังนี้ 
1. ความมุงหมายของการวิจัย 

2. วิธีการดําเนนิการวิจยั 

3. สรุปผลการวิจยั 

4. อภิปรายผล  

5. ขอเสนอแนะ 

 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
   การวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ผูวิจัยมี

ความมุงหมายดังนี้ 

   1.  เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล และพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง ที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 

  2. เพื่อศึกษาถึงความตองการเฉพาะกลุม เกี่ยวกับเหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว และ

ความพึงพอใจที่มีตอผูประกอบในดานตาง ๆ  

  3. เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง  

              4.   เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูประกอบการ 

              5.   เพื่อวางแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเทีย่วชาวตะวนัออกกลาง  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
    ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย 

    1.นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เดินทางเขามาในประเทศไทย จํานวน 5 ประเทศ ไดแก 

นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศคูเวต ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อียิปต และ

อิสราเอล ที่เขาพักและทองเที่ยวบริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6 และบริเวณถนน

ขาวสาร การกําหนดกลุมตัวอยางผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวนรวม

ทั้งสิ้น 53 คน 

    ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ตามจุดมุงหมายของการ

วิจัย ไดแก ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

ประเทศไทย เหตุผลในการเดินทางทองเที่ยว ความพึงพอใจตอการใหบริการของผูประกอบการโรงแรม 

และเกสตเฮาส รวมทั้งความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การเก็บขอมูลดังกลาว ผูวิจัยดําเนินการระหวาง

เดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2549  

    2. ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและเกสตเฮาส ที่ประกอบธุรกิจในบริเวณ ถนนสุขุมวิท     

ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 ซอย 6  จํานวน 10 แหง และเกสตเฮาสบริเวณ ถนนขาวสาร จํานวน 10 แหง 
ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling)  

   ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเปนลักษณะคําถามปลายเปด         

ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นอิสระ โดยครอบคลุมประเด็นที่สําคัญไดแก  ส่ิงอํานวยความสะดวกในที่

พัก การสงเสริมการขาย  จิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล

ในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว  อุปสรรคและแนวทางในการแกปญหา รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง  ผูวิจัยดําเนินการวิจัย

ระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2549 

    เมื่อไดขอมูลแลว ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล โดยขอมูลเชิงปริมาณจะใชเทคนิคทาง

สถิติในการวิเคราะห และแสดงผลออกมาเปนความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
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สรุปผลการวิจัย 
  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม 

   ขอมูลพืน้ฐานของกลุมกลุมตัวอยาง 
   จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ประกอบดวย นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส อิสราเอล ซาอุดิอาระเบีย คูเวต อียิปต รวมทั้งสิ้น 53 คน ในกลุมตัวอยางดังกลาวเปน

เพศชาย 32 คน คิดเปนรอยละ 60.4 และเพศหญิง 21 คน คิดเปนรอยละ 39.6 สําหรับภาษาที่ใชใน

การสื่อสาร ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 69.8 รองลงมาไดแกภาษา

อาหรับ คิดเปนรอยละ 30.2 เมื่อพิจาณาถึงชวงอายุของกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางมีชวงอายุ

ระหวาง 20-29 ป    มากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาไดแก ชวงอายุ 30-39 ป รอยละ 28.3 และ

ชวงอายุ ระหวาง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 24.5 ตามลําดับ  

  สําหรับสถานภาพทางการสมรส ผูวิจัยพบวา รอยละ 54.7 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด             

มีสถานภาพสมรสแลว และรอยละ 45.3 ยังคงเปนโสด คําถามที่เกี่ยวกับระดับการศึกษา พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมาไดแก ระดับ

มัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ  22.6  และระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ  9.4 ดานอาชีพของ

นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูทํางานในบริษัท/ ลูกจาง คิดเปนรอยละ 

33.9 รองลงมาไดแก นักเรียน/ นักศึกษา คิดเปนรอยละ 18.8 และนักธุรกิจ รอยละ 17.0 เมื่อพิจารณา

ถึงรายไดที่กลุมเปาหมายไดรับกอนหักภาษีตอป สวนใหญอยูที่เฉลี่ยประมาณ 20,000 – 39,999 

เหรียญสหรัฐ ฯ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.0 รองลงมาไดแก ผูมีรายไดตํ่ากวา 20,000 เหรียญสหรัฐ ฯ 

รอยละ 30.2    
 

   พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูขาวสารเกีย่วกับประเทศไทย 
    นักทองเที่ยวชาวตะวันออกลางกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคในการ

เดินทางมาพักผอน/ ทองเที่ยว มากกวาวัตถุประสงคอ่ืน ถึงรอยละ 87.0 รองลงมาคือเพื่อมาทํางาน 

รอยละ 7.6 การประชุม/ สัมมนา และการติดตอทางธุรกิจมีปริมาณนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1.8    

กลุมตัวอยางสวนใหญใชเวลาในการทองเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 11 - 20 วัน รอยละ 41.7 รองลงมาไดแก 

จํานวนวันพัก 1-10 วัน คิดเปนรอยละ 30.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเดินทางมาเปนครอบครัว คิดเปน

รอยละ 47.1 รองลงมาคือการเดินทางมาคนเดียว คิดเปนรอยละ 26.5 สําหรับขอคําถามที่เกี่ยวกับ

จํานวนสมาชิกในกลุมที่เดินทางมาดวย พบวาสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในกลุมประมาณ 1-4 คน     

คิดเปนรอยละ 50.9 รองลงมาไดแก สมาชิกประมาณ 5-8 คน คิดเปนรอยละ 18.9 

               กลุมตัวอยางดังกลาว เปนผูเดินทางมาประเทศไทยเปนครั้งแรก คิดเปนรอยละ 52.8 และ

เดินทางมามากกวา 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 45.3 สําหรับดานที่พักแรม กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกพัก
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โรงแรมมากกวาเกสตเฮาส โดยผูที่เลือกพักโรงแรม คิดเปนรอยละ 73.6 รองลงมาไดแกเกสตเฮาส/   

โฮสเทล คิดเปนรอยละ 18.9 ดานรานอาหารกลุมตัวอยางสวนใหญนิยมรับประทานอาหารจาก

รานอาหารทั่วไป   คิดเปนรอยละ 67.9 รองลงมาไดแกการใชบริการหองอาหารในโรงแรม รอยละ 22.7 

โดยมีเพียงบางสวนที่ตองรับประทานอาหารจากรานอาหารที่มีสัญลักษณฮาลาล คิดเปนรอยละ 1.8 

  สําหรับคําถามที่เกี่ยวกับชองทางในการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทย กลุมตัวอยางระบุ

แหลงขอมูลที่ทําใหรูจักประเทศไทยมากที่สุด ไดแก การบอกเลาจากเพื่อนฝูงและญาติมิตร รอยละ 

56.6 รองลงมาคือ การสอบถามจากบริษัทนําเที่ยว การศึกษาจากหนังสือ และนิตยสารที่เกี่ยวกับ

ทองเที่ยว รวมทั้งการคนควาขอมูลจากเว็บไซด และอินเตอรเน็ท มีปริมาณที่เทากัน คือรอยละ 32.0   

ในแตละขอ อยางไรก็ดีการสอบถามขอมูลทองเที่ยวจากสํานักงานการทองเที่ยวของประเทศไทยที่

ต้ังอยูในประเทศ  ตาง ๆ กลับไดรับความสนใจเพียง รอยละ 11.3 เทานั้น 

  
  เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว 

   ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา การเดินทางมาเพื่อการจับจายสินคา (shopping) เปนเหตุผล

หลักที่มีผูเลือกตอบมากที่สุด โดยมีผูตอบถึง 38 คน จาก 53 คน คิดเปนรอยละ 71.6 รองลงมาไดแก

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายมากกวาประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน รอยละ 67.9            

ส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  เปนเหตุผลถัดมาที่มีผูเลือกตอบคอนขางมาก โดยมี

ผูตอบ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 52.8 นอกจากนี้เหตุผลในการเดินทางเพื่อใชบริการทาง

การแพทย และการเดินทางมาเพื่อชมโบราณสถาน และแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในประเทศ

ไทย ก็มีปริมาณผูเลือกตอบเทากันคิดเปนรอยละ 37.7 ในแตละขอ 

     สําหรับประเด็นที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว ผูวิจัย

พบวา ปญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นในภูมิภาค เชน โรคไขหวัดนก และ โรคซาร มีผลมากที่สุดตอการ

ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว โดยมีคาเฉลี่ย 3.96 ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ไดแก 

สถานการณการกอ  การราย ภัยพิบัติ ปญหาการจราจร ปญหาโสเภณี และปญหาทางการเมือง มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวในระดับปานกลางเทานั้น โดยมีคาเฉลี่ยอยู

ระหวาง 2.51-3.50   
   
              ความพงึพอใจในการใหบรกิารของผูประกอบการ 
     นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในดาน

การบริการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน สําหรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ

ของที่พัก ซึ่งสวนใหญอยูในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51-4.50 ทั้งทางดาน
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ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน ราคาหองพัก ความสะอาด และสิ่งอํานวยความสะดวกใน

สถานที่พัก มีเพียงความสามารถทางดานการสื่อสารทางดานภาษาของพนักงานเทานั้น ที่มีความพึง

พอใจอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.33  

   ดานความพึงพอใจในการใหบริการของบริษัทนําเที่ยวและมัคคุเทศก ในประเด็นตาง ๆ 

ไดแก ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน ความสามารถทางดานการสื่อสารของพนักงาน การ

จัดรายการนําเที่ยว รวมทั้งเวลาในการทองเที่ยว กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51-4.50 

  เมื่อศึกษาถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการของรานอาหาร ทั้งเรื่องความเต็มใจในการ

ใหบริการของพนักงาน ความสามารถในการสื่อสารของพนักงาน ความสะอาด ความรวดเร็วในการ

ใหบริการ รสชาติของอาหาร ราคาของอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งที่ต้ังของรานอาหาร กลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51-4.50 

    ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในทุก ดาน ๆ ก็มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับความเต็มใจในการใหบริการของเจาหนาที่ 

ความสามารถในการสื่อสารทางดานภาษาของเจาหนาที่ ความรวดเร็วในการใหบริการ และความถูก

ตองของขอมูล โดยมีคาเฉลี่ยในทุกประเด็น อยูระหวาง 3.51-4.50 ซึ่งตรงกับเกณฑการแปลระดับ

ความพึงพอใจในระดับมาก และประเด็นที่เกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว ก็ไดรับ

คําตอบวามีความพึงพอใจในระดับมาก ไมวาจะเปนประเด็นที่เกี่ยวกับการใหบริการขาวสารของ

เจาหนาที่ในแหลงทองเที่ยว ปายบอกทางและสัญลักษณตาง ๆ รานอาหารในแหลงทองเที่ยว ระบบ

การขนสงสาธารณะในแหลองทองเที่ยว สถานที่จอดรถ และหองน้ํา/ หองสุขาสาธารณะ  โดยมี

คาเฉลี่ยในทุกประเด็น อยูระหวาง 3.51-4.50 เชนกัน สรุปโดยภาพรวมแลวนักทองเที่ยวชาวตะวันออก

กลางสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการบริการของผูประกอบการดานตาง ๆ มาก 
  
  ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ 

    กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นตอความสะอาดของหองน้ํา/ หองสุขาและบริเวณพื้นที่

สาธารณะมากที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่งหองน้ํา/ หองสุขา ควรไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะแสดง

ถึงสุขอนามัย และภาพลักษณของประชาชนในพื้นที่ ดานความตองการเฉพาะกลุมสําหรบันกัทองเทีย่ว

ที่นับถือศาสนาอิสลาม ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเผยแพร ประชาสัมพันธการทองเที่ยว 

จัดทําแผนที่ และรายชื่อของรานอาหารฮาลาล เพื่ออํานวยความสะดวก เกี่ยวกับรานอาหาร และ 

ประการสุดทายคือควรใหมีการฝกพัฒนาทักษะความรูและความสามารถทางดานภาษาของพนักงาน/ 

เจาหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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  ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสมัภาษณสาํหรบัผูประกอบการ 
   สําหรับขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการที่ทําธุรกิจที่พักในบริเวณที่มี

นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางกระจายตัวอยูอยางหนาแนน ไดแกบริเวณถนนขาวสาร และถนนสุขุมวิท 

ซอย 3 ซอย 4 ซอย 5 และซอย 6 ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา โรงแรมและเกสตเฮาส เกือบทุกแหงมี

นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม เชน การติดตั้งบอบําบัดน้ําเสีย และการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ซึ่งเปนขอบังคับของกรุงเทพมหานคร วาดวยเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการซึ่งถือเปนผลดี 

ทั้งดานภาพลักษณในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และความเปนระเบียบในดานการรักษาความ

สะอาด ในที่พักทั้งสองบริเวณ สถานประกอบการสวนใหญไมมีรายการสงเสริมการขายแตประการใด 

เนื่องจากมีนักทองเที่ยวเขาพักตลอดปอยูแลว มีเพียงบางแหงเทานั้นที่มีการลดราคาที่พัก 5 – 10 % 

ในชวงที่มีการเขาพักนอย โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานประกอบการ อยางไรก็ดี การที่สถาน

ประกอบการบางแหงมีทัศนคติที่ไมดีตอนักทองเที่ยวบางชาติ ทําใหเกิดการบริการที่ไมประทับใจกับ

นักทองเที่ยวบางกลุม 

   ดานสิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะกลุม เชน หองละหมาด รานอาหารมุสลิม รานอาหาร

อิสราเอล ไมมีบริการในโรงแรม/ ที่พัก เนื่องจากมีสถานที่สาธารณะไวบริการอยูแลวรวมทั้ง โบสถชาว

อิสราเอล และมัสยิด ก็มีไวบริการในพื้นที่ดังกลาวแลว ดานนโยบายของรัฐและการจัดการพื้นที่

สาธารณะ ผูประกอบการมีความเห็นตรงกันในเรื่อง ความสะอาดและการจัดการเกี่ยวกับความเปน

ระเบียบเรียบรอยของพื้นที่ ไดแก ปายโฆษณา และความแออัดของรานคาขางทางควรจัดใหเปน

ระเบียบ รวมถึงปายบอกทางและสัญลักษณตาง ๆ  ควรทําใหส่ือความไดงายที่สุด สําหรับพื้นที่บริเวณ

ถนนขาวสารควรมีการเขมงวดและตรวจจับมิจฉาชีพ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการลอลวงของรถสามลอ 

รวมทั้งปญหาการทะเลาะวิวาทระหวาง คนไทยกับนักทองเที่ยว และระหวางนักทองเที่ยวดวยกันเอง  
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อภิปรายผล   

               การศึกษาเรื่องแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง เปน

การศึกษาเพื่อวางแนวทางในการสงเสริมนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมใหมีบทบาทในอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เปนกลุมเปาหมาย

กลุมหนึ่งในแผนการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

     ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางสวนใหญรับทราบขอมลูขาวสารเกีย่วกบั

ประเทศไทยจากการบอกเลา ของเพื่อนฝูง/ ญาติ พี่นอง มากกวา ส่ือส่ิงพิมพหรือส่ือประเภทอื่น              

ซึ่งสามารถกลาวไดวา ส่ือบุคล ถือเปนชองทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการประชาสัมพันธ 

กลาวคือถาบุคคลใดมีความประทับใจตอแหลงทองเที่ยวและการบริการก็จะมีการบอกตอ และ

สามารถจูงใจใหบุคคลอื่นที่ ไดยิน  ไดฟงอยากเดินทางมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น  ๆ                

ในขณะเดียวกัน ถาบุคลเกิดความไมประทับใจก็จะบอกเลา ในสิ่งที่ไมประทับใจ ทําใหผูที่ไดยิน ไดฟง 

ไมอยากเดินทางมาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ เชนกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของบุษบา สุธีธร และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2541) พบวา ส่ือบุคลมีผลตอการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับประเทศไทย และเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากกวาสื่อส่ิงพิมพ และสื่ออ่ืน ๆ ดังนั้นการ

พัฒนาการบริการใหมีความประทับใจและศักยภาพในการตอบสนองความตองการเฉพาะกลุม จึงถือ

เปนกลยุทธหนึ่งในการเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยวไดเชนกัน 

     จากผลการวิจัยยังพบอีกวา เหตุผลหลักในการเดินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง คือการเดินทางมาเพื่อการจับจายสินคา (shopping) มากกวาเหตุผลอ่ืน ซึ่งสอดรับกับ

ผลการวิจัยของ คมสัน สุริยะ (2548) พบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางสวนใหญ มีเหตุผลใน

การเดินทางมาประเทศไทย เพื่อการคาขายเปนหลัก จึงพอจะอนุมานไดวา กลุมนักทองเที่ยวดังกลาว    

มีทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาของไทยอยูในระดับที่คอนขางดี ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการสงเสริม และผลิตสินคา ควรใหความสําคัญกับคุณภาพและเพิ่มทักษะทางดานฝมือและการผลิต 

เพื่อใหเกิดการยอมรับจากกลุมเปาหมายเพิ่มมากขึ้น และถือเปนการเปดตลาดสินคาไทยในภูมิภาคอื่น

อีกดวย 

     เปาหมายหนึ่งของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย คือ กลุมเปาหมายมีการเพิ่มวันพัก และ

อัตราคาใชจายมากขึ้น ผลจาการวิจัยพบวา วันพักของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง อยูที่เฉลี่ย

ประมาณ 11-20 วัน ซึ่งถือวาคอนขางมาก  นั่นหมายถึงอัตราคาใชจายตาง ๆ ก็จะเพิ่มข้ึนดวย ทั้ง

รายจายที่เกิดจากการทองเที่ยวและการบริการ ผลการวิจัยดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

ผลสรุปของสุวรรณชัย ฤทธิรักษ (2546) ที่กลาววา การเดินทางของนักทองเที่ยวในระยะไกลจะมี
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แนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอธุรกิจทองเที่ยว และเศรษฐกิจในชุมชน เนื่องจากเมื่อมีการ

ทองเที่ยว ก็จะเกิดการใชจาย ถือเปนการกระจายรายไดไปสูชุมชน ในขณะเดียวกันสิ่งอํานวยความ

สะดวกในแหลงทองเที่ยวก็จะถูกสรางขึ้นในพื้นที่ เชน สวนสาธารณะ ถนน ระบบไฟฟา เพื่อสนอง

ความตองการของนักทองเที่ยว ทําใหประชาชนในชุมชนไดรับผลประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ เหลานั้นดวย 

    ดานความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวตางชาติสวนใหญ มีความเห็นในทางบวก และพึงพอใจ

มากเกี่ยวกับการใหบริการของผูประกอบการ ไมวาจะเปน โรงแรม/ที่พัก รานอาหาร บริษัทนําเที่ยว 

ฯลฯ ซึ่งในประเด็นดังกลาวไดพบวาการวิจัยของธีรยุทธ เกียรติพิริยะวงศ (2529), บุษบา สุธีธร และ   

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2541) ไดผลการวิจัยที่สอดคลองกัน กลาวคือ นักทองเที่ยวประทับใจที่สุดตอ

การใหบริการ และการปฏิบัติที่คนไทยมีตอนักทองเที่ยวดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี จึงอาจกลาวไดวาระดับ

การบริการของผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนไทย อยูในมาตรฐานคอนขางสูง และทําให

นักทองเที่ยวพึงพอใจมากโดยเฉพาะเรื่องอัธยาศัยไมตรี ที่ถือเปนจุดแข็งของการบริการของ

ผูประกอบการไทย อยางไรก็ตามประเด็นที่เปนอุปสรรคในการบริการ ไดแก ปญหาเรื่องภาษาในการ

ส่ือสารภาษาตางประเทศ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ ทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน ดังนั้น

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ควรใหความสําคัญกับความสามารถทางดานภาษาของ

เจาหนาที่ดวย ซึ่งจะทําใหการบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

     ความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ  และหองน้ํายังคงเปนปญหาที่ ผูประกอบการและ

นักทองเที่ยวเห็นพองตองกันวา ควรไดรับการแกไข ซึ่งปญหาดังกลาวถือเปนการทําลายภาพลักษณ

ดานสุขอนามัยของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ผูประกอบการยังใหความเห็นเกี่ยวกับความแออัดของหาบเร

แผงลอย รวมทั้งปายโฆษณาตาง ๆ ที่ควรไดรับการแกไขเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของพื้นที่ 

ปญหาการลอลวงของมิจฉาชีพ ถือเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยว มีทัศนคติที่ไมดีตอการ

ทองเที่ยวไทยในดานความปลอดภัยในทรัพยสิน โดยเฉพาะในแหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวรวมตัว

กันอยูมาก เชน บริเวณถนนขาวสาร และ ถนนสุขุมวิท ซอย 3 ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ

ตํารวจทองเที่ยว และตํารวจนครบาล ควรใหความสําคัญและแกไขปญหาอยางจริงจัง 
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ขอเสนอแนะ 
 

การนาํผลการวิจัยไปใช 
จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลาง

ผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการสงเสริมและพัฒนาตลาดดังกลาว ซึ่งไดกลาวไวในบทที่ 4 ไดแก 

แนวทางดานการสรางภาพลักษณของประเทศ แนวทางดานการพัฒนาบุคคลกรทางการทองเที่ยวและ

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ แนวทางดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและ

การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวไปยังภูมิภาค แนวทางดานการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดาน

การทองเที่ยว และแนวทางดานการพัฒนาระบบการขนสงสาธารณะ ผลการวิจัยดังกลาวสามารถ

นําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งผูวิจัยขอเสนอเปนแนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 

 
1. ภาครัฐ 

1.1 ดานการสรางภาพลักษณของประเทศ 
             หนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการประชาสัมพันธประเทศไทย ไดแก การทองเที่ยว

แหงประเทศไทย กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา รวมทั้งศูนยสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ควร

จัดทําแนวทางที่ชัดจนในการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในดานตาง ๆ เนื่องจากปญหาที่

เกิดขึ้นบอยครั้ ง  ทั้ งปญหาโรคระบาดในภูมิภาค  ปญหาการกอการราย  และความไมสงบ

ภายในประเทศไทยเอง จะทําใหภาพลักษณของประเทศเสียไป ดังนั้นการวางแผนและใชส่ือที่มี

ประสิทธิภาพที่นาเชื่อถือ และเขาไดทุกกลุมเปาหมาย จึงควรเปนแผนกลางที่สามารถนําไปใชได

ทันทวงที หรือสามารถใชกับโครงการประชาสัมพันธอ่ืนตอไป 
        1.2 ดานการพัฒนาบุคคลกรทางการทองเที่ยว และขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 
                ควรมีการฝกอบรมและพัฒนาความสามารถ ทั้งกระบวนการคิด ทักษะทางดาน

ภาษาและความเต็มใจในการใหบริการแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยหลักสูตร

การฝกอบรมดังกลาว ตองมีความทันสมัย และเชื่อมโยงกับประเภทของกิจการนั้น ๆ โดยตรง การใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดําเนินธุรกิจ และการติดตอส่ือสารทางอินเตอรเน็ท ถือวามีความสําคัญใน

การประกอบธุรกิจในยุคปจจุบัน ดังนั้นการเรียนรูเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีที่จําเปนในธุรกิจจึงควรบรรจุ

ในหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวดวย 

 

 



 84

        1.3  ดานการพัฒนาแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติ และการประชาสัมพนัธแหลง
ทองเที่ยวไปยังภูมิภาค 

             หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ควรวาง

นโยบายที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมเปนหลัก โดยการกําหนดมาตรการในการทองเที่ยวในแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติอยางเขมงวด และโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความรู และความเขาใจที่แหจริง

ใหกับผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักทองเที่ยวดวย นอกจากนี้ควรประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวไปยังภูมิภาค เพื่อเปนการกระจายรายไดไปสูภูมิภาค และลดความแออัดของนักทองเที่ยวใน

แหลงทองเที่ยวหลัก อยางไรก็ตามแผนการพัฒนาดังกลาวควรศึกษาใหละเอียดโดยมีความตองการ

ของชุมชนเปนพื้นฐาน 
        1.4 ดานการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยว 
              ควรมีการกําหนดมาตรฐานของที่พักใหเหมาะสม โดยการใชนโยบายควบคุมราคา 

เพื่อปองกันการฉวยโอกาสของผูประกอบการบางราย ในขณะเดียวกันกิจกรรมดานการทองเที่ยวควร

สงเสริมกิจกรรม ที่ตรงกับความตองการเฉพาะกลุมของนักทองเที่ยวใหมากที่สุด โดยจัดกิจกรรมที่    

ทุกคนในกลุมสามารถรวมกิจกรรมได โดยใชอายุและความสนใจเฉพาะกลุมของนักทองเที่ยวเปน

เกณฑในการจัดกิจกรรม ดานนโยบายที่สงเสริมใหเกิดการทองเที่ยว โดยเฉพาะการจับจายสินคา ซึ่ง

ถือเปนเหตุผลในระดับตน ๆ ผูที่เกี่ยวของควรทําการศึกษาเกี่ยวกับสินคาวาสินคาใดอยูในความ

ตองการของกลุมใด เพื่อพัฒนาสินคาและมาตรฐานใหตรงกบัความตองการมากที่สุด 
           1.5 ดานการพัฒนาระบบการขนสงสาธารณะ 
                 ควรใหมีการเพิ่มระบบการขนสงที่ที่เชื่อมโยงกับการขนสงในระบบอื่น ๆ ไดงาย 

เชน รถ เรือ รถไฟฟา ฯลฯ เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง และการเพิ่มระบบการขนสงใหเขาถึงแหลง

ทองเที่ยวไดงายขึ้น 

             2. ภาคเอกชน 

                     2.1 ควรใหมีการอบรมพนักงานและเจาหนาที่ในการประชาสัมพันธประเทศ ในการตอบ

ปญหาในทางลบที่เกี่ยวกับประเทศไทย และพัฒนาการบริการและความเต็มใจในการใหบริการซึ่งถือ

เปนการสรางภาพลักษณในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง 

       2.2 ควรใหมีการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะ

ความสามารถทางดานภาษาในการสื่อสาร และควรฝกใหมีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 
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        2.3 ดานกิจกรรมที่สงเสริมการทองเที่ยวควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุมนักทองเที่ยว

เปนหลัก โดยศึกษาความตองการเฉพาะกลุม ระยะเวลาในการพํานักในประเทศ อายุ เพศ และความ

สนใจพิเศษ เพื่อสนองความตองการของนักทองเที่ยวใหไดมากที่สุด 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป    

1.ควรมีการวิจัยกลุมตลาดนักทองเที่ยวชาติอ่ืน ๆ ที่เปนกลุมเปาหมายของไทย ไดแก กลุม

ตลาดนักทองเที่ยว ชาวจีน เกาหลี และอินเดีย เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะไดนํามาวางแผนการสงเสริมและ

พัฒนานักทองเที่ยวเฉพาะกลุมตอไป 

2. การศึกษาวิจัยเพื่อการวางแนวทางในการสงเสริมการทองเที่ยว อาจใชการวิจัยเชิง

คุณภาพ  เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายมากที่สุด  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ควรใชภาษาเฉพาะของนักทองเที่ยวกลุมนั้น ๆ เพื่อใหได

ขอมูลที่ชัดเจน และมีความเขาใจตรงกัน 
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Questionnaire 
Title: Guidelines to Promote and Develop the Middle East Tourist Market 

Direction: Please mark (x) in � and or fill in the given blanks. 
Part 1: Personal data  
1. What is your country of residence? ……………………………………………… 

2. Sex              � Male     � Female  

3. What language do you usually use for traveling? ………………………………. 

4. Age……………..Years 

5. Marital status 

     � Single          

�Married  

6. Education 

     � High School 

  � Bachelor’s Degree 

         � Master’s Degree 

  � Other (please specify) ………………..       

7. Current occupation   

� Student         � Professor/ Lecturer           

             � Entrepreneur       � Housewife                  

   � Government / State Enterprise � Retired                                        

� Business people                       � Other (please specify) ………..   

� Employee                                

8. Annual personal income before taxes 

                   � Less than Us $ 20,000                � Us $ 20,000-39,999 

                  � Us $ 40,000-59,000                     � Us $ 60,000-79,999 

                  � Us $ 80,000 and above               � No income 
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Part 2: Tourism behavior and how to receive Thailand information 
9. What is the purpose of visiting Thailand?             

         � Travelling                                            � Convention/ Seminar        

         � Visiting relatives / friends                    � Working 

         � Business                                             � Other (please specify)…………  

10. How long will you intend to stay in Thailand (number of day)? …………days           

11. With whom are you traveling? 

         � Alone                  � With family          

         � With friends                         � With relatives    

         � With fiancé                  � Other (please specify)………………….  

12. How many people in you group (including you)?  ……………………………….. 

13. Is this your first visit to Thailand? If no, how many times have you been visited?     

         � Yes, this is my first time. 

         � No, this is my………………times. 

14.  What type of your accommodation while you are in Thailand? 

         � With friends/ relatives     � Guesthouse/ Hostel    

         � Hotel      � Service Apartment 

         � Other (please specify)………………..  

15. What type of restaurant do you usually use when you are in Thailand? 

         � Stand-alone restaurant  � Restaurant in hotel   

         � Provided by the travel agency            � Other (please specify………………. 
16. From which sources of information you have known Thailand before visiting the  
country? (You can choose more than 1 answer) 
         � Tour Agency     
         � Airline/ Thailand Embassy 
         � Tourist Magazine/ Tourist Guide Book  
         � Friends/ Relatives 
         � Tourism Authority of Thailand in your country 
         � Internet / TAT’s website          
         � Tourism exhibition    
         � Other (please specify)………………..  
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Part 3: The reasons in traveling to Thailand 
17. Which of these following items have motivated you to visit Thailand?         
   (You can choose more than 1 answer) 
______ Archeological site         ______ Accommodations costs  
______ Natural Attractions (beach, mountain)    ______ Special events and festival      
______ Thai cuisine          ______ Tourist facilities  
______ Shopping      ______ Spa  
______ Entertainment places                             _____ Medical Service 
______ Agency service costs                             ______ Other (please specify)………  

18. Following to these items, are there some impacts for selecting Thailand as a destination? 
(Please give a rating for each item as shown in the table.)  

 
Items 

Most 
(5) 

Much 
(4) 

Fairly 
(3) 

Little 
(2) 

Least 
(1) 

1. World terrorism       
2. Natural disaster  
( Earthquake, Tsunami)   

     

3. Sars/ Bird flu       
4. Traffic congestion       
5. Prostitute problem       
6. Political Issue       
7. Other (please specify)…………      
Part 4:  Tourist satisfaction towards service  
Please give a rating for each item as shown in the table. 
19. What level of satisfaction did you get from the hotel service? 

Questions Most 
(5) 

Much 
(4) 

Fairly 
(3) 

Little 
(2) 

Least 
(1) 

1. Staff’s service mind       
2. Room Rate       
3. Cleanliness       
4. Staff’s language ability (Arabic/ English)       
5. Hotel/ guesthouse facilities      
6. Other (please specify)…………………….      
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20. What level of satisfaction did you get from the tour operator/ guide? (If you do not use 

tour service skips to question No. 23) 
Questions Most 

(5) 

Much 

(4) 

Fairly 

(3) 

Little 

(2) 

Least 

(1) 

1. Staff’s service mind      

2. Staff’s language ability (Arabic/ English)      

3. Details of Tour program       

4. Time management       

5. Other (please specify)………………………       

  

21. What level of satisfaction did you get from the restaurant? 
Questions Most 

(5) 

Much 

(4) 

Fairly 

(3) 

Little 

(2) 

Least 

(1) 

1. Staff’s service mind      

2. Staff’s language ability (Arabic/ English)      

3. Cleanliness      

4. Speed of service      

5. Taste of foods      

6. Food and Beverage costs       

7. Location      

8. Other (please specify)………………………       
 
22. What level of satisfaction did you get from the immigration officers?  

Questions Most 
(5) 

Much 
(4) 

Fairly 
(3) 

Little 
(2) 

Least 
(1) 

1. Staff’s service mind      
2. Staff’s language ability (Arabic/ English)       
3. Speed of service      
4. Information accuracy       

5. Other (please specify)………………………       
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23. What level of satisfaction did you get from the facilities in tourist attractions? 
Questions Most 

(5) 

Much 

(4) 

Fairly 

(3) 

Little 

(2) 

Least 

(1) 

1. Information Center      

2. Signs/ Directions      

3. Restaurant      

4. Transportation      

5. Parking      

6.  Toilet/ restroom      

7. Other (please specify)………………………       

 

24. Suggestions 

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

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

……  ………………………………………………………………….    

                     Thank you for your time and kind operation.  
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แบบสอบถาม (ฉบับแปล) 
เร่ือง: แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเทีย่วชาวตะวนัออกกลาง 

 

คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงใน � และเติมคําในขอความทีก่ําหนดไว 
สวนที่ 1:  ขอมูลสวนบุคคล 
1. ทานพํานักอยูในประเทศใด...................................................................... 

2. เพศ              � ชาย   � หญิง  

3. ในการเดินทางทองเที่ยวทานใชภาษาใด.................................................. 

4. อายุ..................................ป 

5. สถานภาพสมรส 

 � โสด            

            �สมรส          

6. ระดับการศกึษา 

  � มัธยมศึกษา  

  � ปริญญาตรี 

             � ปริญญาโท 

             � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................. 

7. อาชพีปจจบัุน 

 �นักเรียน/ นกัศึกษา         � ครู/อาจารย   

� ธุรกิจสวนตัว         � แมบาน 

� ขาราชการ/ พนักงานรัฐวสิาหกจิ   � เกษียณอาย ุ    

�นักธุรกิจ         � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 

� พนักงาน/ ลูกจางบริษัท   

8. รายไดตอป(กอนหกัภาษี) 

 � นอยกวา 20,000 US  � 20,000-39,999 US 

 � 40,000-59,000 US  � 60,000-79,000 US 

� 80,000 US ข้ึนไป  � ไมมีรายได 

 

 

 



 95

สวนที่ 2: พฤติกรรมการทองเที่ยวและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับประเทศไทย  

9. วัตถุประสงคในการเดินทางมาประเทศไทย 

 � ทองเทีย่ว              � ทําธุรกิจสวนตัว 
 � ประชุม/ สัมมนา  � เยี่ยมญาต/ิ เพื่อน  

� ทาํงาน   � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………. 

10. ทานประสงคจะพกัอยูในประเทศไทยเปนเวลา........................วนั 

11. ทานเดนิทางมากับใคร 

 � คนเดียว    � คูหมัน้ 

 � ครอบครัว    � ญาต ิ

 � เพื่อน    � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................... 

12. จํานวนผูรวมเดินทางมาในครั้งนี ้(รวมตัวทาน)...............................คน 

13. คร้ังนี้เปนการเดินทางมาประเทศไทยเปนครั้งแรกใชหรือไม ถาไมใชทานเคยเดนิทางมาแลวกี่คร้ัง

 � ใช 

 � ไมใช คร้ังนี้เปนครัง้ที.่....................... 
14. ลักษณะของสถานที่พักแรม 
 � บานเพื่อน/ ญาต ิ   � เกสตเฮาส/ โฮสเทล 
 � โรงแรม                 � เซอรวิสอพาทเมนท   
 � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………….. 
15. สถานที่รับประทานอาหาร ทีท่านใชบริการคือ 
 � รานอาหารทั่วๆไป   � หองอาหารในโรงแรม   
 � มีผูจัดเตรียมให (บริษัทนําเที่ยว)          � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............………………. 
16. ทานไดรับทราบขาวสารของประเทศไทยจากแหลงใดตอไปนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 � บริษัทนําเที่ยว    
� สายการบิน/ สถานทูตไทย 

            � หนังสือ/ นิตยสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว  
� เพื่อน/ ญาติ     

            � สํานักงานยอยของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยในประเทศของทาน 

 � อินเตอรเน็ท/ เว็บไซด ของ ททท.  

� งานนิทรรศการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว  

 � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................... 
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สวนที่3:  เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยว 
17. เหตุผลใดตอไปนี้เปนสาเหตุใหทานเดนิทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย  
      โดยใหเลอืกตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
______ โบราณสถาน/ มรดกโลก      ______ ราคาทีพ่ัก     
______ แหลองทองเทีย่วทางธรรมชาติ         ______ งานเทศกาลและงานประเพณ ี       
______ อาหารไทย         ______ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับนกัทองเทีย่ว  
______ การจบัจายสนิคา และของที่ระลกึ    ______ สปา  
______ แหลงบันเทงิ                             ______ การบริการทางการแพทย 
______ คาบริการของบริษัทนาํเที่ยว                        ______ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………  

18. ทานคิดวาสถานการณใดตอไปนี้ จะมีผลตอการเลือกประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวของทานมาก
ที่สุด  

 
ขอความ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. สถานการณการกอการราย      
2. ภัยธรรมชาติ (แผนดินไหว/ สึนามิ)      
3. ซาร/ โรคไขหวัดนก      
5. ปญหาจราจร      
6. ปญหาโสเภณี      
7. ปญหาการเมือง      
8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................      
 
สวนที่4 : ความพึงพอใจในการใหบริการของผูประกอบการ 
19. ทานพอใจกับการใหบริการของโรงแรมที่ทานไปพักอยูในระดับใด 

 
ขอความ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน      
2. ราคาหองพกั      
3. ความสะอาด      
4. ความสามารถในการสื่อสาร  
    (ภาษาอาหรับ/อังกฤษ) 

     

5. ส่ิงอํานวยความสะดวกในโรงแรม/ ที่พกั      
6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................      
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20. ทานพอใจกับการใหบริการของบริษัทนาํเทีย่ว และมคัคุเทศกในระดับใด (ถาไมใชบริการขามไปขอ
ถัดไป) 

 
ขอความ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน      
2. ความสามารถในการสื่อสาร(ภาษาอาหรับ/อังกฤษ)      
3. รายการนาํเที่ยว      
4. ระยะเวลาในการทองเที่ยว      
5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................      

 
21. ทานพอใจการใหบริการของรานอาหารที่ทานใชบริการในระดับใด 

 
ขอความ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน      
2. ความสามารถในการสื่อสาร(ภาษาอาหรับ/อังกฤษ)      
3. ความสะอาด      
4. ความรวดเร็วในการบริการ      
5. รสชาติของอาหาร      

6. ราคาอาหารและเครื่องดื่ม      

7. ที่ต้ัง      

8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................      

 
22. ทานพอใจการใหบริการของเจาหนาทีก่องตรวจคนเขาเมืองในระดับใด  

 
ขอความ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1. ความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน      
2. ความสามารถในการสื่อสาร(ภาษาอาหรับ/อังกฤษ)      
3. ความรวดเร็วในการใหบริการ      
4. ความถูกตองแมนยาํของขอมูล      

5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............………      
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23. ทานพอใจกับส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเทีย่วในระดับใด 

 

ขอความ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยท่ีสุด 
(1) 

1.ศูนยบริการขอมูลขาวสาร      

2.ปายบอกทาง      

3 รานอาหาร      

4.การคมนาคมขนสง      

5.ที่จอดรถ      

6.หองน้ํา/ หองสวม      

7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............………      

 

24. ขอเสนอแนะ (ถามี) 

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

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

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

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

 

          ขอขอบคุณในความรวมมือและเสียสละเวลาของทาน 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง: แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาตลาดนักทองเทีย่วชาวตะวนัออกกลาง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการโรงแรมและเกสตเฮาส 

ชื่อโรงแรม.................................................................................................................... 

ที่ต้ัง............................................................................................................................ 

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

ผูใหสัมภาษณ.........................................................ตําแหนง.......................................... 

วันที่................................เวลา..................................................................................... 

ผูสัมภาษณและจดบันทึก……………………………………………………………………… 

 

คําถาม 

ขอ 1. ส่ิงอํานวยความสะดวกที่โรงแรมมีใหบริการสําหรับนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางโดยเฉพาะมี    

อะไรบาง? 

ขอ 2. ทานมีรายการสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางหรือไม/ อยางไร? 

ขอ 3. โรงแรมของทานมีการจัดการที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมหรือไม/ อยางไร? 

ขอ 4.จํานวนหองพักที่โรงแรมของทานมีอยูเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยวชาวตะวันออก

กลางหรือไม? ทานมีการจัดการอยางไร? 

ขอ 5. ปญหาและอุปสรรคที่ทานพบ และแนวทางในการแกปญหาสําหรับกลุมนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง 

ขอ 6. ในความคิดของทาน ทานอยากใหหนวยงานรัฐ และหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนหรือ

แกปญหาดานใด? 

ขอ 7. ทานมีขอเสนอแนะอยางไรเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยวสําหรับกลุมนักทองเที่ยวชาว

ตะวันออกกลาง 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นายศวิศักดิ์ ปานสุขขุม 

วันเดือนปเกิด   8 มีนาคม พ.ศ. 2520 

สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน  39 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสูง กรุงเทพ ฯ 10240 

 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน     เจาหนาที่ขาวสารการทองเที่ยว Call Center 1672 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน  การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

    1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ี 

             จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

 

ประวัติการศึกษา 

            พ.ศ. 2533  มัธยมศึกษาปที่ 6  

จากโรงเรียนนวมินทราชนิทูศิ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  

             พ.ศ. 2541    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  

            จากสถาบนัราชภัฎสวนดุสิต  

             พ.ศ. 2549                    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการการ   

                                                 ทองเที่ยวเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  

    (Ecotourism Planning and Management ) 

            จากมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  
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