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ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องแนวทางในการสงเสริมใหนักทองเที่ยว

อิหรานเดินทางไปประเทศไทย ผูศึกษาประสงคที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทาง
ไปทองเที่ยวในประเทศไทยและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาใช
แบบสํารวจขอมูลนักทองเที่ยวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทย จํานวน 73 คน การสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวทั้งฝายไทยและอิหรานและการสังเกตพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
อิหรานที่ประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบวาวาปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย 
คือ ความสนุกสนานในประเทศไทย โอกาสการพักผอนผอนคลายและความบันเทิงยามราตรีซึ่งเปน
ความตองการจําเปนพื้นฐานลําดับตนของมนุษยตามทฤษฎีลําดับข้ันแหงความตองการจําเปนของ 
Abraham Maslow และความตองการพื้นฐานของนักทองเที่ยวตามทฤษฎีข้ันบันไดแหงการเดินทาง
ของ P.L. Pearce นอกจากน้ี ผลการศึกษาพบวาความปลอดภัยในประเทศ ธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตรไทย รวมทั้งอาหารไทยมิใชปจจัยสําคัญในการดึงดูดใหชาวอิหรานไปทองเที่ยวที่
ประเทศไทยในขณะที่ชาวอิหรานจํานวนมากจากผลสํารวจมีความสนใจกับการใชสปาและการสงเสรมิ
สุขภาพในประเทศไทย ดังน้ัน หนวยงานของไทยสามารถใชความสนุกสนานเชิงคุณภาพในประเทศไทย 
โอกาสในการพักผอน การนวดสปาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธในการดึงดูดชาวอิหรานใหมา
ประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 

ผูศึกษามีขอเสนอในดานนโยบายวาการที่หนวยงานภาครัฐจะสงเสริมใหนักทองเที่ยวชาว
อิหรานมาเยือนประเทศไทยมากข้ึนเปนการสงเสริมความสัมพันธระดับประชาชนตอประชาชนซึ่งจะ
นําไปสูความสัมพันธและความรวมมือในดานอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง อิหรานเปนประเทศที่มี
ความสําคัญตอประเทศไทยในดานยุทธศาสตร การเมืองและการคาและการลงทุน อยางไรก็ดี 
หนวยงานของไทยจะตองคํานึงดวยวาปริมาณนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปอิหรานมีจํานวนนอยกวา
ปริมาณนักทองเที่ยวชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทยซึ่งฝายอิหรานประสงคใหฝายไทยแกไข 
การขาดดุลดานปริมาณนักทองเที่ยวของอิหราน หนวยงานไทยจึงควรรวมมือกับฝายอิหรานในการ
สงเสริมใหชาวไทยรูจักอิหรานเพื่อนักทองเที่ยวชาวไทยจะไดเดินทางไปเยือนอิหรานเพิ่มข้ึน 

ในสวนของขอเสนอแนะในการดําเนินการ ผูศึกษาใชกรอบความคิดทางการตลาด (4P of 
Marketing: Product, Price, Promotion, Place) เพื่อเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการสงเสริมให
ชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทย ดังน้ี ประเทศไทยในฐานะผลิตภัณฑ (Product) ควรพัฒนาสิ่งที่
ใหความสนุกสนานดานสวางแกชาวอิหราน เชน ความสะอาดของหาดทราย สวนสนุกที่มีคุณภาพ 
สถานบันเทิงที่ไมมีสิ่งเสพติด การนําเสนอมิตรไมตรีของคนไทย และเนนกลุมเปาหมายใหม ๆ เปน
กลุมครอบครัวและคนหนุมสาวชาวอิหรานหนวยงานไทยไมควรใชราคาถูก (Price) ในการดึงดูดชาว
อิหรานแตควรใหชาวอิหรานตระหนักถึงความคุมคาคุมราคาของการทองเที่ยวในประเทศไทยและการ
สรางความรูสึกวาการเยือนประเทศไทยเปนการไดรับประสบการณใหม ๆ และมิตรภาพ นอกจากน้ี 
ในการสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เชน application เกี่ยวกับ



จ 

การทองเที่ยวไทยเปนภาษาฟารซีไลนและไวเบอรสต๊ิกเกอรเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะจะเปนการ
ประหยัดงบประมาณและสอดคลองกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ในขณะที่หนวยงานไทยสามารถลด
งบประมาณการจัดเทศกาลไทยในอิหรานเน่ืองจากไมมีผลในระดับสูงในการทําใหชาวอิหรานรูจัก
ประเทศไทยอีกทั้งยังมีคาใชจายสูงในการจัดงาน นอกจากน้ี ในสวนของชองทางการตลาด (Place) 
เน่ืองจากบริษัทผูแทนนําเที่ยวในอิหรานมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
ทั้งเปนผูขายแพ็กเกจทัวรและใหบริการขอรับการตรวจลงตราแทนนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่ประสงค
จะไปประเทศไทย รวมทั้งใหขอมูลดานการทองเที่ยวที่ทันสมัยลาสุดเกี่ยวกับประเทศไทย หนวยงานไทย 
โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูต จึงควรมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทผูแทนนําเที่ยวตาง ๆ เพื่อรับฟง
ปญหา ขอกังวลและขอคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวของชาวอิหรานในประเทศไทย และขยาย
ความสัมพันธกับบริษัทผูแทนนําเที่ยวที่ต้ังอยูในเมืองสําคัญอื่น ๆ ในอิหรานดวย นอกเหนือจาก
ความสัมพันธที่มีอยูแลวในระดับหน่ึงกับบริษัทผูแทนนําเที่ยวที่ต้ังอยูในกรุงเตหะราน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ไทยและอิหรานสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2498 อยางไรก็ดี ความสัมพันธระหวางไทยกับอิหรานมีมายาวนานกอนหนากวา 400 ป ต้ังแตสมัย
อยุธยา โดยพอคาชาวอิหรานไดเดินทางจากอิหรานมาทําการคากับอยุธยาและกอต้ังเปนชุมชนชาว
อิหรานที่อยุธยา1 เปนที่ทราบกันดีวา เชค อะหมัด กุมมี ซึ่งเปนตนสกุลบุนนาคเปนขุนนางชาวอิหราน
ไดรับใชราชสํานักไทยและมีความกาวหนาทางราชการจนไดรับตําแหนงสูงสุดเปนถึงเจาพระยา 
บวรราชนายก2 

ความสัมพันธระหวางไทยกับอิหรานที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีความราบรื่น ไมมีความขัดแยง
ระหวางกัน อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาในชวงที่อิหรานอยูภายใตมาตรการควํ่าบาตรปริมาณการคา
ระหวางไทยกับอิหรานมีไมมากนักเน่ืองจากมาตรการควํ่าบาตรเปนอุปสรรคในการสงเสริม 
ความ สัมพันธดานการคาและการลงทุนระหวางไทยกับอิหรานแตภายหลังจากการผอนคลายและ
ยกเลิกมาตรการควํ่าบาตรโครงการนิวเคลียรของอิหรานเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ไทยไดเริ่ม
กระชับความสัมพันธกับอิหราน โดยเมื่อวันที่ 22–25 มกราคม พ.ศ. 2559 นายดอน  ปรมัตถวินัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไดเ ยือนอิหรานเพื่อเปนประธานรวมการประชุม
คณะกรรมาธิการรวมไทย– อิหราน ครั้งที่ 9 ที่กรุงเตหะราน และตอมา นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ 
รองนายกรัฐมนตรี ไดเยือนอิหรานอยางเปนทางการ ซึ่งในการเยือนดังกลาวมีคณะรัฐมนตรีดาน
เศรษฐกิจรวมคณะดวย และเมื่อวันที่ 29–30 สิงหาคม 2559 นางกอบกาญจน  วัฒนวรางกูร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดเขารวมการประชุม Asian Cooperation 
Development (ACD) Ministerial Meeting on Tourism ครั้งที่ 1 ที่เมือง Tabriz และไดเยือน
อิหรานอีกครั้งในปตอมา เมื่อวันที่  7–9 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2560 เพื่อเขารวมงาน Tehran 
International Tourism Exhibition ครั้งที่ 10 ที่กรุงเตหะราน ในขณะเดียวกัน การเยือนระดับสูง
จากฝายอิหรานมาไทยก็ไดเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ อาทิ เมื่อวันที่ 9–11 มีนาคม พ.ศ. 2559 นาย 
Mohammad Javad Zarif รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศอิหรานไดเยือนไทยเพื่อเขารวม

                                                
1 อยุธยาทําการคาขายทางทะเลกับประเทศตาง ๆ สินคาสงออกที่สําคัญ ๆ ของอยุธยาไดแก ไมฝาง ไมกฤษณา หนัง
ปลากระเบน งาชาง ชางเปน ๆ (ธีรวัต  ณ ปอมเพชร. “เสนทางสายไหมทางทะเล: การคาโบราณกับความเชื่อมโยง
สมัยใหม,” ใน คําบรรยายพิเศษเรื่องอยุธยากับเสนทางสายไหมทางทะเล, สถาบันจีน–ไทยและสถาบันการทูตและ
การตางประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (17 มีนาคม 2559). 
2 โมหเซ็น ปาคาอีน, “บทบาททางประวัติศาสตรของเชคอะหมัด กุมี ตอความสัมพันธไทย–อิหราน,” ใน มิตรภาพ
ไทย–อิหราน ความสัมพันธอันดีที่ใกลชิดกวา 400 ป. แปลโดย ยุซุป กูดีวัร (กรุงเทพมหานคร: สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเตหะราน, 2548). 



2 

ประชุม Asian Cooperation Development (ACD) ระดับรัฐมนตรี และตอมา นาย Hassan 
Rouhani ประธานาธิบดีอิหรานไดเยือนไทยเพื่อเขารวมประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ 
และในโอกาสเดียวกันไดเขาเย่ียมคารวะพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2559  

ในสวนของยุทธศาสตรไทยตออิหรานน้ัน ไทยเห็นวาอิหรานเปนแหลงพลังงานและตลาด
สงออกขนาดใหญของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางเน่ืองจากอิหรานมีประชากรประมาณ 80 ลานคน 
และมีความตองการสินคาตาง ๆ ในระดับสูง เพราะอิหรานเปนประเทศอยูใตมาตรการควํ่าบาตรทาง
เศรษฐกิจ ทั้งน้ี ไทยตองการสงออกขาว สินคาเกษตร อาหารและช้ินสวนรถยนตไปอิหราน นอกจากน้ี 
ไทยตองการใหอิหรานเปนตลาดดานการทองเที่ยวที่สําคัญของไทยและพยายามสงเสริมความรวมมือ
ในดานการ ทองเที่ยวระหวางไทยกับอิหรานและธุรกิจที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยว เชน การโรงแรม 
การบิน ทั้งน้ี ฝายไทยไดเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจดานการทองเที่ยวระหวางไทยและอิหรานแลว
เมื่อเดือนเมษายน 2559 แตยังมิไดมีการลงนามระหวางกัน การสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไป
ประเทศไทยมากข้ึนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจึงเปนสิ่ งที่หนวยราชการของไทยและ 
สถานเอกอัครราชทูตตองดําเนินการเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรไทยตออิหราน 

ปจจุบัน ประเทศไทยเปนหน่ึงในหาประเทศที่ชาวอิหรานนิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุด
โดยสามารถเรียงลําดับได ดังน้ี (1) ตุรกี (2) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (3) ประเทศไทย (4) จอรเจีย และ 
(5) มาเลเซีย3 ทั้งน้ี การที่ชาวอิหรานจํานวนมากเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยยอมเปนการนํา
รายไดเขาประเทศและสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทย4 จุดเริ่มตนที่ชาวอิหราน
เดินทางไปทองเที่ยวประเทศไทยเริ่มข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2544 เมื่อสายการบินมาฮานแอรซึ่งเปนสายการบิน
เอกชนของอิหรานไดเปดเสนทางบินตรงระหวางกรุงเตหะรานกับกรุงเทพฯ5 ชาวอิหรานจํานวนมาก
นิยมเดินทางไปเยือนประเทศไทยโดยสายการบินมาฮานแอร6 ทั้งน้ี การเปดเสนทางบินตรงระหวาง
กรุงเตหะรานกับกรุงเทพฯ เปนผลจากการริเริ่มของนาย Hossein Hosseini ผูจัดการดานการตลาด
มาฮานแอร ซึ่งกอนหนาที่จะเปดเที่ยวบินใน พ.ศ. 2544 ไดเดินทางไปประเทศไทยเพื่อสํารวจ
ศักยภาพของไทยวามีศักยภาพดานการทองเที่ยวสําหรับชาวอิหรานไดหรือไมซึ่งนําไปสูการที่มาฮานแอร
ตัดสินใจเปดเที่ยวบินตรงระหวางกรุงเตหะรานกับกรุงเทพฯ โดย นาย Hosseini ไดกลาวกับผูศึกษา
ในหลายโอกาสวาเสนทางบินตรงระหวางอิหรานกับประเทศไทยเปรียบเสมือนบุตรของตนเอง  
                                                
3 มีขอสังเกตวาตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จอรเจียและมาเลเซียยกเวนการตรวจลงตราใหนักทองเที่ยวชาวอิหราน
ในขณะที่ชาวอิหรานตองรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อยางไรก็ดี ชาวอิหรานก็ยังนิยมเดินทางไป
ทองเที่ยวที่ประเทศไทย 
4 นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยจะใชจายโดยเฉล่ีย 5,046.58 บาทตอวันใน
ขณะที่นักทองเที่ยวชาวจีนจะใชจายโดยเฉล่ีย 5,411.67 บาทตอวัน 
5 นาย Ali Akbar Rafsanjani อดีตประธานธิบดีอิหรานเปนผูถือหุนสําคัญของสายการบินมาฮานแอร ทั้งน้ี รัฐบาล
สหรัฐฯ พบหลักฐานวามาฮานแอรใหการสนับสนุนการกอการรายโดยการใหบริการขนสงแกสมาชิกกลุม 
Hezbollah จึงประกาศใหมาฮานแอรอยูในบัญชีดําของบุคคลและองคกรที่สหรัฐฯ ควํ่าบาตร 
6 นอกจากสายการบินมาฮานแอรที่เปดเที่ยวบินตรงไปประเทศไทย สายการอิหรานแอรเคยบินเสนทางบินตรงไป
ประเทศไทย แตไมไดรับความนิยมจากชาวอิหรานเพราะบัตรโดยสารมีราคาสูง และตอมาไดยุติการบินเน่ืองจาก
ทางการไทยปฏิเสธที่เติมเชื้อเพลิงใหการสายการบินอิหรานแอรเพราะฝายไทยไดรับแรงกดดันจากสหรัฐฯ  
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โดยในชวงแรกที่สายการบินมาฮานแอรเปดเที่ยวบินตรงจากกรุงเตหะรานไปกรุงเทพฯ สายการบิน
มาฮานแอรไดรับความอนุเคราะหจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการใหการตรวจลงตราแก
นักทองเที่ยวชาวอิหรานอยางรวดเร็วซึ่งเปนการชวยใหสายการบินมาฮานแอรสามารถจําหนายบัตร
โดยสารเครือ่งบินในนาทีสุดทายไดอีกดวย7 

จํานวนนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทยที่มากข้ึนสามารถสะทอนไดจาก
สถิตินักทองเที่ยวชาวอิหรานไปประเทศไทย โดยเมื่อป พ.ศ. 2544 จํานวนนักทองเที่ยวอิหรานไป
เยือนประเทศไทยมีจํานวน 17,723 คน และเพิ่มข้ึนเปน 23,182 คนในปตอมา และมีจํานวนถึง 
170,999 คนในป พ.ศ 2553 และลาสุดในป พ.ศ. 2559 มีจํานวนถึง 119,594 คน เวนแตในชวงหลัง
ป พ.ศ. 2555–2557 จํานวนนักทองเที่ยวอิหรานไดลดลงเน่ืองจากสายการบินมาฮานแอรไดข้ึนราคา
บัตรโดยสาร กอปรกับในป พ.ศ. 2556 รัฐบาลอิหรานไดประกาศลดคาเงินเรียลทําใหนักทองเที่ยว
อิหรานลดการเดินทางไปตางประเทศเพราะทําใหมีคาใชจายเพิ่มมากข้ึน อยางไรก็ดี ตอมาในป พ.ศ. 
2558 จํานวนนักทองเที่ยวอิหรานที่เดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยไดกลับมาเพิ่มข้ึนอีกครั้งและมี
แนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต 
 
ตารางท่ี 1  สถิติจํานวนนักทองเที่ยวอิหรานเดินทางประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2544–2559 
 

ป พ.ศ.  จํานวนนักทองเที่ยว 
2544 17,723 
2545 23,182 
2546 22,735 
2547 29,561 
2548 34,122 
2549 48,087 
2550 69,160 
2551 88,493 
2552 117,630 
2553 170,999 
2554 151,596 
2555 98,149 
2556 73,579 
2557 68,807 
2558 89,662 
2559 119,594 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานนครดูไบ 

                                                
7 ปจจุบัน ใหการตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยวของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ใชเวลา 3 วันทําการ 
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ผลจากการที่ชาวอิหรานเดินทางไปประเทศไทยเปนจํานวนมากทําใหชาวอิหรานรูจัก
ประเทศไทยมากข้ึน โดยสังเกตไดวาเมื่อนักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเยือนอิหรานเมื่อไดรับการ
ทักทายจากชาวอิหรานบางคนตามทองถนนในกรุงเตหะรานและทราบวาเปนชาวไทยจะกลาววา  
เคยไปพัทยาดวยนํ้าเสียงที่มีนัยยะ ซึ่งการเอยถึงในลักษณะดังกลาวแสดงวาพัทยาเปนเมืองในประเทศ
ไทยที่ชาวอิหรานนิยมรวมทั้งแสดงถึงทัศนคติที่ไมดีนักของชาวอิหรานจํานวนหน่ึงตอประเทศไทย8  
ไมรวมถึงการที่เจาหนาที่ของรัฐบาลอิหรานในบางโอกาสไมสนับสนุนและแสดงความไมเห็นดวยอยาง
ออม ๆ ที่ชาวอิหรานจํานวนมากเดินทางไปแสดงหาความสนุกสนานในประเทศไทยเพราะเห็นวา  
ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม ทั้งน้ี ทัศนคติเชิงลบของชาวอิหรานที่วาประเทศไทยเปนแหลงบันเทิง
เริงรมยไดรับการยืนยันเชนกันจากนางนภาพร ผลจันทร ประธานชมรมไทยในอิหรานซึ่งสมรสกับ 
ชาวอิหรานวาในอดีต สตรีไทยไดรับการปฏิบัติอยางสุภาพจากชาวอิหราน แตตอมาเมื่อชาวอิหรานไป
ทองเที่ยวที่ประเทศไทยมากข้ึนเรื่อย ๆ ชาวอิหรานที่เคยไปประเทศไทยเมื่อพบสตรีไทยในอิหรานจะ
แสดงกิริยาที่ไมใหเกียรติตอสตรีไทย ปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแมนนักทองเที่ยวอิหรานจะ
เดินทางไปประเทศไทยจํานวนมากในเชิงปริมาณแตก็มีนักทองเที่ยวชาวอิหรานจํานวนไมนอยที่ไป
ประเทศไทยเพื่อแสวงหาความสุขดานเริงรมย นอกจากน้ี ผูศึกษามีขอสังเกตวาสมควรที่จะมีการ
พัฒนาแนวทางใหม ๆ ใหสอดคลองกับสภาพการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อ
การสงเสริมจํานวนและคุณภาพของนักทองเที่ยวอิหรานไปประเทศไทยเพราะที่ผานมาโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดดําเนินการมีลักษณะคลายคลึงกันทุกป 
ประกอบดวย โครงการการนําคณะสื่อมวลชนชาวอิหรานไปเยือนไทย และโครงการเขารวมงาน
นิทรรศการการทองเที่ยวนานาชาติประจําปที่กรุงเตหะราน  

การศึกษาสวนบุคคลน้ีจึงประสงคศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับปจจัยดึงดูด (pull factor)  
ซึ่งทําใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวประเทศไทยและประสงคศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
อิหรานในประเทศไทย และเมื่อทราบถึงปจจัยดึงดูด (pull factor) แลว ผูศึกษาจะเสนอแนวทางใหม ๆ 
ในการสงเสริมปริมาณของชาวอิหรานที่ไปประเทศไทยบนพื้นฐานของผลการศึกษาปจจัยดึงดูด 
ชาวอิหรานและผลการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน การศึกษาน้ีจึงจะเปนประโยชน
ตอหนวยราชการไทยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ 

อน่ึง การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยงานของไทยจะไดรับทราบแนวทางใหม ๆ จะ
ทําใหสามารถสงเสริมใหจํานวนนักทองเที่ยวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนยอมจะเปน
การสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้ง Creative economy เพราะแนวทางใหม ๆ ในการ
สงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปประเทศไทยที่การศึกษาฉบับน้ีเสนอเปนแนวทางในการดึงดูด
นักทองเที่ยวอิหรานกลุมที่มีคุณภาพ มีขอเสนอใหนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการประชาสัมพันธ
ประเทศไทยและในการใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยรวมทั้งเปนการใชวัฒนธรรมไทยที่ชาวอิหราน
นาจะสนใจมาดึงดูดชักจูงนักทองเที่ยวชาวอิหราน จึงเปนการสรางการทองเที่ยวที่มั่นคงและย่ังยืน 
ยกระดับการทองเที่ยวใหแกประเทศไทย และเปนหน่ึงในภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการ

                                                
8 “Thailand’s Iran Sex Tourists,” Iran Wire, [Online], 3 March 2015, Available from: 
https://iranwire.com/en/features1922. 
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ดําเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic diplomacy) โดยเฉพาะอยางย่ิง ไมมีสํานักงานการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยต้ังอยูในประเทศอิหราน9 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาและวิเคราะหปจจัยดึงดูดใหชาวอิหราน
นิยมเดินทางไปประเทศไทยรวมทั้งพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน 

1.2.2  เสนอแนวทางใหม ๆ ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและคุมคาประหยัดงบประมาณ
ในการสงเสริมใหปริมาณนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทยใหมากข้ึนบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีและโดยใชปจจัยดึงดูดที่คนพบในผลการศึกษา 

1.2.3  เสนอแนวทางใหม ๆ ในการยกระดับการดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวของไทยใหสอดคลองกับนโยบาย 
Thailand 4.0 ของรัฐบาลปจจุบัน 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา และวิธีการดําเนินการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาในครั้งจะคนหาและศึกษาปจจัยปจจัยดึงดูด (pull factor) ที่ทําให

นักทองเที่ยวอิหรานเดินทางไปเยือนไทยในชวงเวลาต้ังแต พ.ศ. 2544 จนถึงป 2560 เน่ืองจากป พ.ศ. 
2544 เปนปที่มาฮานแอรเปดเสนทางบินตรงระหวางกรุงเตหะรานกับกรุงเทพฯ จึงเปนจุดเริ่มตนของ
การที่นักทองเที่ยวอิหรานไปประเทศไทยมากเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบัน 

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา 
1) ใชการวิเคราะหเอกสารและขอมูลหนวยราชการของไทย อาทิ เอกสารของ

กระทรวงการตางประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สถิติ
จํานวนนักทองเที่ยวอิหรานเดินทางไปประเทศไทย 

2) การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวทั้งฝายไทยและอิหราน รวมทั้งการเก็บขอมูลพฤติกรรมนักทองเที่ยวอิหรานโดยการสังเกต
แบบไมเขาไปมีสวนรวม 

 
1.4  สมมติฐานของการศึกษา 

 ปจจัยสําคัญที่ดึงดูด (pull factor) ใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยคือ
ความสนุกสนานและโอกาสในการพักผอนหยอนใจในประเทศไทย 

 
  

                                                
9 สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่นครดูไบรับผิดชอบการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดอิหราน แตตั้งแต
เดือนตุลาคม 2553 ไดวาจางนาย Homer Baraghani อดีตมัคคุเทศกชาวอิหรานใหเปนผูแทนฝายการตลาดของ
สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยโดยมีสัญญาจางเปนรายป 
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1.5  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ผูศึกษาใชแนวทางทฤษฎีลําดับข้ันแหงความตองการจําเปนของ Abraham Maslow 

(Maslow’s Hierarchy of Needs) และทฤษฎีข้ันบันไดแหงการเดินทาง (Travel Career Ladder) 
ของ P.L. Pearce ซึ่งประยุกตและพัฒนาจากทฤษฎีลําดับช้ันความตองการจําเปนของ Maslow เพื่อ
ชวยอธิบายเกี่ยวกับปจจัยดึงดูดใหชาวอิหรานไปเยือนประเทศไทย และใชอธิบายเพื่อความเขาใจถึง
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหรานในประเทศไทย 

 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

การศึกษาน้ีจะกอใหเกิดประโยชนที่สําคัญดังน้ี  
1.6.1 ทําใหทราบถึงปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวประเทศไทย 
1.6.2 ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวอิหรานที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย 
1.6.3 สถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยงานที่สงเสริมการทองเที่ยวของไทยไดรับทราบ

ขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางใหม ๆ ที่เหมาะสมคุมคาและทันสมัยในการสงเสริมใหนักทองเที่ยว  
ชาวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทยใหเพิ่มมากข้ึน และสามารถนําไปใชดําเนินโครงการใหม ๆ ได 

1.6.4 หนวยราชการที่เกี่ยวของดานการสงเสริมการทองเที่ยวไดรับขอเสนอแนะดาน
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงคุณภาพของไทยเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 

 
1.7  คําจํากัดความหมายท่ีใชในการศึกษา 

นักทองเท่ียว (tourist) หมายถึง ผูที่เดินทางไปแหลงทองเที่ยวหลายแหงและพํานักใน
แหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ มีกิจกรรมที่จุดหมายปลายทางตางจากงานปกติหรือที่พักอาศัย และพํานัก
เพียงช่ัวคราว  

ปจจัยดึงดูด (pull factor) หมายถึง ปจจัยที่ดึงดูดบุคคลใหไปสถานที่หน่ึงหรือไปทํา
กิจกรรมหน่ึง (Cambridge English Dictionary)  

เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) เศรษฐกิจที่อยูบนพื้นฐานของการใช 
องคความรู การศึกษา การใชทรัพยสินทางปญญาในการเช่ือมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรูของสงัคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม10 

 
 
 
 
 

 

                                                
10 อาคม เติมพิทยไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การบรรยาย Thailand’s 
Creative Economy .ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ วันที่ 26 มีนาคม 2553. 



 

 

   

ความตองการท่ีจะ
มีเกียรติยศ

ความตองการทางดาน
สังคม 

ความตองการความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิต 

ความตองการทางดานสรีรวิทยา 

self–actualization needs 

self–esteem needs 

social needs 

ความตองการ 
ความสาํเร็จแหงตน 

safety needs 

physical needs 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

การศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ทองเที่ยวและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการทองเที่ยวและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเพื่อใช
เปนพื้นฐานการวิเคราะหและสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับแรงดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเทีย่ว
ที่ประเทศไทยและศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน สรุปไดดังน้ี  
 
2.1  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจของนักทองเท่ียว 

2.1.1  ทฤษฏีเก่ียวกับแรงจูงใจของนักทองเท่ียว 
เลิศพร  ภาระสกุล11 ไดสรุปทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทองเที่ยววามี

พื้นฐานจากทฤษฎีลําดับข้ันแหงความตองการจําเปนของ Abraham Maslow (Maslow’s 
Hierarchy of Needs) ซึ่งกลาววามนุษยมีความตองการและแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อสนองตอ
ความตองการและความจําเปนซึ่งมีลักษณะเปนลําดับช้ัน เมื่อความตองการในระดับตํ่าหรือพื้นฐาน
ไดรับการตอบสนอง ก็จะมีความตองการในระดับที่สูงข้ึนไปเรื่อย ๆ ทั้งน้ี Maslow เห็นวามนุษยมี
ความตองการจํานวน 5 ข้ัน และความตองการเหลาน้ีทําใหมนุษยมีพฤติกรรมตาง ๆ ดังภาพประมิด
ขางลางน้ี 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 1  ทฤษฎีลําดับข้ันแหงความตองการจําเปน 

                                                
11 เลิศพร  ภาระสกุล, พฤติกรรมนักทองเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559). 
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นอกจากน้ี Maslow มีความเห็นวาทฤษฎีลําดับข้ันแหงความตองการจําเปนมี
ลักษณะเปนองครวม มีพลวัตและสามารถประยุกตเขากับชีวิตมนุษยในดานการทํางาน รวมทั้งมี
ลักษณะเปนสากลกับมนุษยทุกคน 

วลัยพร  ริ้วตระกูลไพบูรณ12 กลาววา ตอมา P.L. Pearce ไดนําแนวทฤษฎีของ 
Maslow มาพัฒนาในรูปแบบของทฤษฎีข้ันบันไดแหงการเดินทางจากระดับลางไปสูระดับสูง (Travel 
Career Ladder) 13 โดยเสนอวาความตองการในการทองเที่ยวมีความคลายคลึงกับการทํางาน  
มีความเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา มีพลวัตร ในการเดินทางครั้งหน่ึงของนักทองเที่ยวอาจมีความ
ตองการหลายอยางในหลายระดับและสามารถผสมปนกันได ทั้งข้ึนอาจอยูกับปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ 
ดวย อาทิ เงิน เพื่อน สุขภาพ โดยสามารถเรียงลําดับได ดังน้ี 

1) ความตองการทางรางกาย เชน ความหิว การผอนคลาย ความตองการทางเพศ 
ความตองการทางวัตถุ 

2) ความตองการความปลอดภัยมั่ งคง อาทิ  ความตองการชี วิตที่มั่ นคง  
ความคาดการณได 

3) ความตองการสัมพันธภาพ อาทิ ความตองการเพื่อน 
4) ความตองการความภาคภูมิใจ อาทิ ความสามารถพัฒนาทักษะตนเอง  

ความตองการการเรียนรู 
5) ความตองการที่จะไดรับความพอใจสูงสุด อาทิ ความตองการความสําเร็จแหงตน 

ความตองการประสบการณที่หลากหลาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
12 วลัยพร  ริ้วตระกูลไพบูลย, พฤติกรรมนักทองเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560). 
13 P.L. Pearce. Tourism: Bridges across Continents. Roseville: Irwin/McGraw–Hill, 1998. 
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5. ความตองการเติมเต็มใหแกชีวิต (Fulfilment needs) 
– ความตองการไดรับความสําเร็จสูงสุดในชีวิต 
– ความตองการเพิม่พูนประสบการณอยางตอเน่ือง 

 
4. ความตองการการยกยองนับถือและการพัฒนา  
(Self–esteem/Development needs) 

– ความตองการพัฒนาตนเอง 
– ความตองการความกาวหนา 
– ความตองการอยากรูอยางเห็น  
– ความตองการสถานภาพในสงัคมและการยอมรบั 
– ความตองการประสบความสําเรจ็ 

 
3. ความตองการสรางสมัพันธภาพ (Relationship needs) 

– ความตองการทีจ่ะมอบความรัก 
– ความตองการทีจ่ะผกูมิตร 
– ความตองการทีจ่ะลดความกงัวลเกี่ยวกับคนอื่น ๆ 

 
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) 

– ความตองการลดความกงัวลสวนตัว 
 
1. ความตองการดานรางกาย (Physical needs) 

– ความตองการกิน ด่ืม และเพศสมัพันธ 
– ความตองการการพักผอน 
– ความตองการหลีกหนี ความตองการความต่ืนเตน 

 
แผนภูมิท่ี 2  ทฤษฎีข้ันบันไดแหงการเดินทางของ Pearce 

 
ผูศึกษามีความเห็นวาทฤษฎีความตองการจําเปนพื้นฐานของ Maslow และทฤษฎี

ข้ันบันไดแหงการเดินทางของ Pearce มีประโยชนใชเปนแนวทางอธิบายสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปประเทศใดประเทศหน่ึงหรือเดินทางไปสถานที่ทองเที่ยวที่ใดที่หน่ึงได 
นักวิชาการและนักวิจัยดานการทองเที่ยวตาง ๆ จึงไดนําทฤษฎีขางตนมาสรางความเขาใจและอธิบาย
เกี่ยวกับปจจัยดึงดูด แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวดังวรรณกรรมตอไปน้ี 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของและการทบทวนวรรณกรรม 
องคการที่เกี่ยวของการการทองเที่ยวและนักวิชาการดานการทองเที่ยวตาง ๆ ไดวิจัย

เกี่ยวกับปจจัยจูงใจและดึงดูดนักทองเที่ยวชาติตาง ๆ ใหไปเยือนประเทศใดประเทศหน่ึงหรือสถานที่
ทองเที่ยวใดที่หน่ึง รวมทั้งพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวชาติตาง ๆ สามารถสรุปและ
จัดกลุมกรณีศึกษาไดดังน้ี 

2.2.1  กรณีศึกษาเก่ียวกับปจจัยดึงดูดหรือแรงจูงใจใหนักทองเท่ียวไปเยือนประเทศ
ตาง ๆ และสถานท่ีตาง ๆ  

World Tourism Cities Federation14 ไดวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปภูมิภาคตาง ๆ ในโลก พบวาปจจัยดึงดูดของแตละเมืองในแตละ
ภูมิภาคในโลกมีความแตกตางกันกลาวคือ เมืองตาง ๆ ในญี่ปุนและเกาหลีมีปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยว
ชาวจนีคื อ อาหารที่อรอย สินคาที่ราคาไมแพงและสินคาเสื้อผาที่เปนไปตามสมัยนิยม เมืองตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนใหไปเยือนคืออัตราคาครองชีพที่ 
ไมสูงจนเกินไป เมืองตาง ๆ ในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐฯ มีปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีน คือ 
ประวัติศาสตรที่ยาวนาน วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ บรรยากาศที่ใหความรูสึกที่สบาย ตึกรามบาน
ชองที่มีลักษณะเฉพาะและพิพิธภัณฑที่มีจํานวนมากมายในยุโรป 

ศิริจรรยา  แกวริยาพันธ และคณะ15 ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวและปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางไป
ทองเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร พบวา ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกอุทยาน
ประวัติศาสตรคือช่ือเสียงของอุทยานประวัติศาสตร คาใชจายในการเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร 
และความเปนมิตรและการใหบริการของบุคคลที่เกี่ยวของกับอุทยานประวัติศาสตร 

วิทชุ  ชัยพินิจ และคณะ16 ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยผลักดันใหชาวไทยเดินทางไป
ทองเที่ยวในยุโรปพบวาปจจัยผลักดันที่สําคัญคือความตองการแสวงหาสถานที่ใหม ๆ ความตองการ
แสวงหาวัฒนธรรมใหม ๆ  และความตองการที่จะไดรับความรูและเรียนรูสิ่งแปลกใหม ในขณะที่ปจจัย
ดึงดูดใหชาวไทยไปทองเที่ยวในยุโรปคือภูมิทัศนของประเทศ สถาปตยกรรมตาง ๆ วัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมทั้งบรรยากาศที่ โรแมนติกของทวีปยุโรป 

ในสวนของการวิจัยซึ่งเกี่ยวของกับการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาติใน
อิหราน Akhoondnejad17 ไดสํารวจกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ จํานวน 298 คน เพื่อคนหาวาปจจัย
ใดเปนปจจัยสําคัญที่สุดซึ่งมีผลตอการตัดสินใจใหนักทองเที่ยวตางชาติกลับมาเยือนอิหรานอีกครั้ง 

                                                
14 World Tourism Cities Federation, Market Research Report on Chinese Outbound Tourist (City) 
Consumption, August 2014. 
15 Sirijanya Kuawiriyapan and all, Behaviors and Factors that Affect Thai Tourists Traveling to 
Historical Parks, International Journal of Arts and Sciences 3, 13 (2010): 95–105. 
16 Witchu Chaipinit, Motivations and Behavior of Thai Outbound Tourists to Europe (Prince of 
Songkla University Conference, 2008). 
17 Arman Akhoondnejad, Analyzing the Pre–Travel, On–Travel, and Post–Travel Behaviour of Iran’s 
First–Time Visitors, Journal of Travel and Tourism Marketing 32, 8. 
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พบวา ปจจัยดานความคุมคาของราคาในการทองเที่ยวและความพอใจที่ไดรับจากการทองเที่ยวครั้งแรกมี
อิทธิพลอยางสูงทําใหนักทองเที่ยวตางชาติตัดสินใจกลับมาเยือนอิหรานอีกครั้งหน่ึง 

Shakoori และ Abdi18 ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวเอเชีย
และยุโรปเยือนอิหรานอีกครั้งหน่ึงพบวาคุณภาพของการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางย่ิงการคมนาคมขนสงและหองพักในโรงแรม มีผลตอการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวชาวเอเชียและชาวยุโรปที่จะตัดสินใจมาทองเที่ยวในอิหรานอีกครึ่งหน่ึง การวิจัยดังกลาว
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวในอิหรานเพื่อเปน
ปจจัยดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาอิหรานอีกครั้งหน่ึง 

2.2.2  กรณีศึกษาเก่ียวกับนักทองเท่ียวตางชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทย 
อัศวิน  สังพิกุล19 ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

ชาวเกาหลีใตที่เดินทางมาประเทศไทย และพบวาปจจัยผลักดันและปจจัยดึงดูดที่สําคัญที่ทําให 
ชาวเกาหลีเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย ประกอบดวย ความตองการความสนุกสนานและการ
ผอนคลายในประเทศไทย ความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย และคาครองชีพที่อยู
ในระดับไมสูงนักในประเทศไทย  

ตุลย  เทียมศักด์ิ และอรรถพงษ  เรืองกาญจเศรษฐ ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่
มีผลใหนักทองเที่ยวตางชาติตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง พบวาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจประกอบดวยความพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติตอที่พัก ความตองการ
จับจายใชสอยในประเทศไทย ความตองการลิ้มรสอาหารไทยและรับประทานอาหารในรานอาหาร 
รวมทั้งความช่ืนชอบทัศนคติของชาวไทย และความประสงคของนักทองเที่ยวตางชาติที่จะพักผอน
และผอนคลายในประเทศไทย นอกจากน้ี ผูวิจัยทั้งสองยังพบวานักทองเที่ยวมีความภักดียึดติดกับ
กรุงเทพฯ วาเปนจุดหมายแหงการทองเที่ยว (destination loyalty) อีกดวย20 

ศิริพันธ  เย่ียมจรรยา และเควิน  วงศฤดี ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยผลักดันและปจจัย
ดึงดูดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปน
จุดหมายดานการทองเที่ยว พบวาปจจัยสําคัญจํานวน 10 ปจจัยมีผลตอการที่นักทองเที่ยวเลือก
ประเทศไทยเปนจุดหมายในการทองเที่ยวประกอบดวย (1) ความตองการแสวงหาประสบการณใน
ตางแดน (2) อาหารไทย (3) ความตองการเรียนรูวัฒนธรรมใหม ๆ  (4) ความตองการผอนคลายในตางแดน 
(5) ความสนใจในวัฒนธรรมไทย (6) ความตองการเรียนรูสิ่งใหม ๆ (7) ความตองการหลบลี้จาก
ชีวิตประจําวันที่จําเจซ้ําซาก (8) ความตองการหากิจกรรมใหม ๆ (9) ความตองการผจญภัย  
(10) สภาพอากาศที่ดีในประเทศไทย อยางไรก็ดี ปจจัยผลักดันที่สําคัญที่สุดที่ทําใหนักทองเที่ยว

                                                
18 Ali Shakoori and Hedye Abdi, The Study of Tourists’ Propensity to Revisit Iran, International 
Journal of Social Sciences 6, 1 (Winter 2016): 19–31. 
19 Aswin Sangpikul, Travel Motivations and Tourist Behaviours: A Case of Korean Travelers to 
Thailand, (Dhurakij Pundit University, 2008). 
20 Tun Thiumsak and Athapol Ruangkanjanases. Factors Influencing International Visitors to Revisit 
Bangkok, Thailand, Journal of Economics, Business and Management 4, 3 (March 2016): 220. 
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ตางชาติเดินทางมาประเทศไทย คือ ความตองการของนักทองเที่ยวที่จะมีประสบการณในตางแดนใน
ขณะที่ปจจัยดึงดูดที่สําคัญที่สุด คือ อาหารไทย21 

ดาลีซะห ดะยี,  นภัสนันท วินิจวรกิจกุล และปรเมษฐ  บุญนําศิริกิจ22 ไดศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางในกรุงเทพฯ พบวา 
นักทองเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางสวนใหญเปนชาย ไมมีนักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เปน
สตรีเดินทางคนเดียว เพราะขอจํากัดทางวัฒนธรรมที่ไมสนับสนุนใหสตรีเดินทางคนเดียวและ
กําหนดใหสตรีตองเดินทางกับครอบครัว นักทองเที่ยวชาวตะวันออกลางมักพักที่โรงแรมระดับ 4 ดาว 
และไดรับขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจากญาติหรือเพื่อน ทั้งน้ี การวิจัยมีขอเสนอแนะวา เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง โรงแรมที่พักควรมีหองละหมาด หองอาหารที่มีบริการ
อาหารฮาลาลและติดลูกศรช้ีทิศละหมาดในหองพัก ทั้งน้ี การวิจัยของดาลีซะหฯ สอดคลองกับ 
การวิจัยของอานนท  กระออมแกว23 ซึ่งพบวานักทองเที่ยวชาวมุสลิมตองการใหมีหองละหมาดที่
โรงแรม ครัวฮาลาลที่แยกจากครัวทั่วไปและการติดต้ังสายชําระที่โถปสสาวะชายในหองนํ้า 

บริษัท ยูเรกา คอนซัลต้ิง24 ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยว 
ชาวอาหรับเอมิเรตสมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยพบวาหน่ึงในความดึงดูดที่สําคัญของประเทศไทยทาํให
ชาวอาหรับเอมิเรตสมาเยือนไทยคือความเปนมิตรไมตรีและความมีอิสรภาพอยางยุงเหยิง (Chaotic 
freedom) และการไรความกังวลในประเทศไทย (worry–free) ชาวอาหรับเอมิเรตสเห็นวาชาวไทยมี
ความรักสนุกสนาน รักความสุข มีหนาตาย้ิมแยม ในขณะที ่ธีร  ตีระจินดา25 ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่
นักทองเที่ยวผูสูงผูสูงอายุชาวญี่ปุนใหความสําคัญตอการมาเยือนไทย พบวา นักทองเที่ยวผูสูงอายุ 
ชาวญี่ปุนใหความสําคัญมากกบัความปลอดภัยในประเทศไทย 

ในสวนของการศึกษาสวนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูตที่เกี่ยวกับ
นักทองเที่ยวตางชาติ มีเพียงผลงานของ ศรีสุดา  วนภิญโญศักด์ิ26 นักบริหารการทูต รุนที่ 7 ป 2553 
ซึ่งไดศึกษาศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถานการณการเติบโตอยางกาวกระโดดของจํานวนนักทองเที่ยวจีน

                                                
21 Siripen Yiamjanya and Kevin Wongleedee, International Tourists’ Travel Motivation by Push–
Pull Factors and the Decision Making for Selecting Thailand as Destination Choice, International 
Journal of Social Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering. 8, 5 
(2014). 
22 ดาลีซะห  ดะยี, นภัสนันท  วินิจวรกิจกุล และปรเมษฐ  บุญนํากิจศิร,ิ พฤติกรรมการใชบริการการทองที่ยวของ
นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพฯ, วารสารการทองเที่ยวไทยนานาชาติ 10, 2 (2557): 1–13. 
23 อานนท  กระออมแกว, แนวทางการปรับปรุงโรงแรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยวมุสลิม กรณีศึกษาโรงแรมในเขต
กรุงเทพฯ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555). 
24 บริษัท ยูเรกา คอนซัลติ้ง, โครงการศึกษาภาพลักษณดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักทองเที่ยว
ชาวตางชาต ิ(พฤษภาคม 2012), หนา 191–195. 
25 ธีร  ตีระจินดา, การสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวสูงอายุตลาดญ่ีปุนสูประเทศไทย (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555). 
26 ศรีสุดา  วนภิญโญศักดิ,์ รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องการเติบโตแบบกาวกระโดดของนักทองเที่ยวจีนกับ
ผลกระทบตอสังคมไทย (หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 7 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวง
การตางประเทศ, 2558). 
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และผลกระทบของการเติบโตอยางกาวกระโดดตอสังคมไทย กลาววา นักทองเที่ยวจีนนิยมมาเยือน
ประเทศไทยเพื่อพักผอน รับประทานอาหารไทย เลนกิจกรรมชายหาด และเย่ียมชมสถานที่ทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร 

นอกจากน้ี ในสวนของบทความที่เกี่ยวกับความสัมพันธดานการทองเที่ยวระหวาง
ไทยกับอิหราน บรรณา  วังวิวัฒน27 ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธและความรวมมือดานการ
ทองเที่ยวระหวางไทยกับอิหราน ซึ่งบรรณาฯ มีความเห็นวาความสัมพันธดานการทองเที่ยวระหวาง
ไทยกับอิหรานมีแนวโนมที่จะขยายตัวข้ึนเรื่อย ๆ การที่มีเที่ยวบินตรงโดยมาฮานแอรระหวาง 
กรุงเตหะรานและกรุงเทพฯ และการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อํานวยความสะดวกดานตรวจลงตรา
ดานการทองเที่ยวใหแกชาวอิหรานเปนการสงเสริมใหนักทองเที่ยวอิหรานเดินทางไปเยือนไทยไดมากข้ึน 
นอกจากน้ี บรรณาฯ เห็นวาความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยและอัธยาศัยไมตรี
ของคนไทย โรงแรมที่มีคุณภาพ และคาครองชีพที่ตํ่าในประเทศไทยเปนปจจัยดึงดูดใหชาวอิหราน
เดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย 

ทฤษฎีแรงจูงใจในการทองเที่ยวขางตนและวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ของนักทองเที่ยวสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาวิเคราะหในครั้งน้ี นอกจากน้ี ยังแสดง
ใหเห็นวามีปจจัยตาง ๆ เปนจํานวนมากที่มีความแตกตางกันและมีอิทธิพลในการผลักดันและดึงดูดให
มนุษยเดินทางทองเที่ยว อยางไรก็ดี ผูศึกษามีความเห็นวาในการศึกษาเกี่ยวกับนักทองเที่ยวอิหราน
เดินทางไปประเทศไทย จะตองสามารถคนควาวาปจจัยใดในบรรดาปจจัยตาง ๆ จํานวนมากมี
ความสําคัญที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวชาวอิหรานเดินทางทองเที่ยวไปประเทศไทยเพื่อหนวยงานไทยจะ
สามารถนําไปใชในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวอิหรานใหมาเยือนประเทศไทย ซึ่งในบทที่ 3 ผูศึกษาจะ
ใชแบบสํารวจ การสัมภาษณและการสังเกตพฤติกรรมนักทองเที่ยวอิหรานในประเทศไทยในการ
คนควาหาปจจัยดึงดูดและพิสูจนสมมุติฐานที่ต้ังไวในบทที่ 1  

 
 

 
 

                                                
27 บรรณา  วังวิวัฒน, มิตรภาพไทย–อิหราน ความสัมพันธอันดีที่ใกลชิดกวา 400 ป, ใน ความสัมพันธไทย–อิหราน: 
มิติดานการทองเที่ยว, หนา 245–263. 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดึงดูดใหชาวอิหรานมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยในครั้งน้ี ผูศึกษาได
แบงการนําเสนอขอมูลผลการศึกษาเปนสามสวนประกอบดวยผลแบบสํารวจขอมูลจากชาวอิหราน
เกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศไทย ผลจากการสัมภาษณผูที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยที่มีลูกคาเปนชาวอิหราน และผลการสังเกตพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่ยาน
ชาวอิหรานที่เมืองพัทยา โดยแสดงผลการศึกษาได ดังน้ี 

  
3.1  ผลการสํารวจขอมูลการทองเท่ียวของชาวอิหรานเก่ียวกับการเดินทางไปประเทศไทย 

ผูศึกษาไดใชแบบสํารวจเพื่อสอบถามขอมูลการทองเที่ยวจากชาวอิหราน จํานวน 73 คน 
ซึ่งมาขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 
2560 โดยแสดงผลจากแบบสํารวจได ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 2  แหลงขอมูลที่ทําใหนักทองเที่ยวอิหรานรูจักประเทศไทย 
 

แหลงท่ีมา จํานวน รอยละ 
1. ขาพเจาทราบเกี่ยวกับประเทศไทยมานานกอนหนาน้ีแลว 22 30.1 
2. จากอินเตอรเน็ต 25 34.2 
3. ญาติมิตร 32 43.8 
4.  สื่อตาง ๆ 10 13.6 
5. หนังสือและหนังสือนําเที่ยว 6 8.2 
6. บริษัทผูแทนนําเที่ยว 26 35.6 
7. งานแสดง/งานนิทรรศการ 2 2.7 
8.  เปนสวนหน่ึงของแพคเกจทองเทีย่ว 7 9.5 
9.  อื่น ๆ 0 0 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลวาญาติและเพื่อนเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแกนักทองเทีย่ว
ชาวอิหรานมากที่สุดเพราะชาวอิหรานที่ตอบแบบสํารวจจํานวนรอยละ 43.8 ทราบเกี่ยวกับประเทศไทย
จากเพื่อนและญาติ รองลงมา จํานวนรอยละ 34.2 ไดรับขอมูลจากอินเตอรเน็ตและขอมูลจากบริษัท
ผูแทนนําเที่ยวในอิหรานแสดงวา ขอมูลจากอินเตอรเน็ตและขอมูลจากบริษัทนําเที่ยวมีความสําคัญ 
ในขณะที่ชาวอิหรานจํานวนนอย คือ รอยละ 8.2 ทราบขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจากหนังสือและ
หนังสือนําเที่ยว และในขณะที่จํานวนนอยที่สุด รอยละ 2.7 รูจักประเทศไทยจากงานแสดงและงาน
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นิทรรศการแสดงใหเห็นวางานแสดงและนิทรรศการมิไดเปนแหลงขอมูลที่ทําใหชาวอิหรานรูจัก
ประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 3  จํานวนคืนที่นักทองเที่ยวชาวอิหรานพักในประเทศไทย 
 

จํานวนคืน จํานวนผูตอบ รอยละ 
1–5 คืน 9 12.3 
6–10 คืน 38 52 
11–15 คืน 6 8.2 
16–20 คืน 2 2.7 
1 เดือน 4 5.4 
มากกวา 1 เดือน 11 15 

 
ตารางที่ 3. ใหขอมูลวานักทองเที่ยวชาวอิหรานสวนใหญพักอยูที่ประเทศไทยประมาณ 6–

10 คืนหรือประมาณหน่ึงสัปดาหโดยชาวอิหรานจํานวนรอยละ 52 ตอบวาพักในประเทศไทย
ประมาณ 6–10 คืน 

 
ตารางท่ี 4  สาเหตุที่เดินทางไปประเทศไทย 
 

สาเหตุ จํานวนผูตอบ รอยละ 
เพื่อพักผอนและผอนคลาย 47 64.3 
เพื่อเย่ียมเพือ่นและญาติ 5 6.8 
เพื่อทําธุรกิจ 10 13.6 
เพื่อเขารวมสมัมนา/การประชุม/การศึกษา 2 2.7 
ความสนใจในวัฒนธรรม 11 15 
ตองการความสนุกสนาน 49 67.1 
ความสนใจในกีฬา/สันทนาการ 5 6.8 
สุขภาพ 7 9.5 
สาเหตุดานศาสนา 0 0 
เพื่อซื้อของจบัจายใชสอย 20 27.3 

 
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลวาสาเหตุสําคัญที่ชาวอิหรานเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย คือ 

ตองการพักผอนและผอนคลายในประเทศไทยรวมทั้งหาความสนุกสนาน โดยจํานวนรอยละ 64.3 
ตอบวาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักผอนผอนคลาย ในขณะที่จํานวนรอยละ 67.1 ตองการแสวงหา
ความสนุกสนานในประเทศไทย ดังน้ัน โอกาสในการผอนคลายและความสนุกสนานเปนปจจัยสําคัญ
ที่สุดที่ดึงดูดนักทองเที่ยวอิหรานใหมาเยือนประเทศไทย นอกจากน้ี ความตองการของชาวอิหรานทีจ่ะ
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ซื้อของจับจายใชสอยในประเทศไทยเปนสาเหตุที่รองลงมา โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวนรอยละ 
27.3 ตอบวามาเยือนประเทศไทยเพื่อจับจายซื้อของ แสดงวาความตองการในการจับจายใชสอยและ
หางสรรพสินคาในประเทศไทยก็เปนแรงดึงดูดที่สําคัญแตไมสําคัญที่สุด 

 
ตารางท่ี 5  ความคิดเห็นของชาวอิหรานตอประเทศไทย 

1= ไมเห็นดวยอยางย่ิง 5= เห็นดวยอยางย่ิง 
ระดับจากนอยไปมาก 1 2 3 4 5 ไมมีความเห็น 

ชาวอิหรานมีความรูสึกดีตอ
ประเทศไทย 

13 
(17.8%) 

3  
(4.1%) 

9 
(12.3%) 

17  
(9.5) 

28 
(38.3%) 

3 
(0.4%) 

ชาวไทยเปนมิตรกบัผูมา
เยือน 

7 
(9.5%) 

0 
(0%) 

2 
(2.7 %) 

15 
(20.5%) 

48 
(65.7%) 

1 
(1.3%) 

ประเทศไทยมเีอกลักษณ 7 
(9.5%) 

3 
(4.1%) 

9 
(12.3%) 

25 
(34.2%) 

26 
(35.6%) 

3 
(4.1%) 

ประเทศไทยเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยว 

11 
(15%) 

3 
(4.1%) 

7 
(9.5%) 

16 
(21.9%) 

33 
(45.2%) 

3 
(4.1%) 

ชาวไทยใหความสําคัญแก
แขกเปนอันดับแรก 

3 
(4.1%) 

3 
(4.1%) 

9 
(12.3%) 

20 
(27.3%) 

25 
(34%) 

13 
(17%) 

ประเทศไทยเคารพตอ
สิ่งแวดลอม 

6 
(8.2%) 

2 
(2.7%) 

6 
(8.2%) 

16 
(21.9%) 

35 
(47.9%) 

8 
(10.9%) 

 
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลวามีชาวอิหรานจํานวนรอยละ 17.8 เห็นวาไมใชชาวอิหรานทุกคน

จะมีความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย อาจเปนเพราะชาวอิหรานจํานวนหน่ึงมีความคิดวาประเทศไทยเปน
ประเทศที่มีแหลงบันเทิงยามราตรีขัดตอหลักศาสนาอิสลาม อยางไรก็ดี โดยทั่วไปประเทศไทยมี
ภาพลักษณที่ดีในสายตาของชาวอิหรานเพราะชาวอิหรานจํานวนมากในแบบสํารวจ จํานวนรอยละ 
65.7 เห็นดวยเปนอยางย่ิงชาวไทยมีความเปนมิตรกับผูมาเยือน ชาวอิหรานผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนรอยละ 35.6 มีความเห็นเปนอยางย่ิงวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีเอกลักษณ ชาวอิหรานซึ่ง
ตอบแบบสอบถามจํานวนรอยละ 45.2 เห็นวาประเทศไทยเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวอิหราน จํานวน
รอยละ 34 เห็นดวยอยางย่ิงวาชาวไทยใหความสําคัญแกแขกเปนอันดับแรก และจํานวนรอยละ 47.9 
เห็นดวยเปนอยางย่ิงวาประเทศไทยเคารพตอสิ่งแวดลอม  
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ตารางท่ี 6  สิ่งที่นักทองเที่ยวชาวอิหรานตองการและคาดหวังจากการทองเที่ยวในประเทศไทย 
ระดับ 1–5 จากความตองการนอยทีสุ่ดไปมากทีสุ่ด 

ระดับ 1 2 3 4 5 ไมมีคําตอบ 
ความปลอดภัย 8 

(10.9%) 
6 

(8.2%) 
12 

(16.4%) 
22 

(30.1%) 
23 

(31.5%) 
2 

(2.7%) 
การเดินทางไปประเทศไทย
ดวยความสะดวกงายดาย 

4 
(5.4%) 

5 
(6.8%) 

9 
(12.3%) 

29 
(39.7%) 

23 
(31.5%) 

3 
(4.1%) 

ความสะอาดในประเทศไทย 8 
(10.9%) 

7 
(9.5%) 

16 
(21.9%) 

23 
(31.5%) 

15 
(20.5%) 

4 
(5.4%) 

ธรรมชาติที่ยังงดงาม 5 
(6.8%) 

4 
(5.4%) 

12 
(16.4%) 

23 
(31.5%) 

27 
(36.9%) 

2 
(2.7%) 

สภาพอากาศที่ดี 3 
(4.1%) 

2 
(2.7%) 

19 
(26%) 

25 
(34.2%) 

21 
(28.7%) 

3 
(4.1%) 

ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร 

5 
(6.8%) 

6 
(8.2%) 

10 
(13.6%) 

24 
(32.8%) 

24 
(32.8%) 

4 
(5.4%) 

คุณภาพของโรงแรมที่พกั 4 
(5.4%) 

1 
(1.3%) 

10 
(13.6%) 

26 
(35.6%) 

30 
(41%) 

2 
(2.7%) 

ความเปนมิตรของคน
ทองถ่ิน 

6 
(8.2%) 

2 
(2.7%) 

4 
(5.4%) 

22 
(30.1%) 

36 
(49.3%) 

3 
(4.1%) 

อาหารไทย 3 
(4.1%) 

9 
(12.3%) 

18 
(24.6%) 

21 
(28.7%) 

17 
(23.2%) 

5 
(6.8%) 

การซื้อของราคาถูก 6 
(8.2%) 

7 
(9.5%) 

9 
(12.3%) 

26 
(35.6%) 

23 
(31.5%) 

2 
(2.7%) 

ความบันเทิง/ชีวิตยามราตร ี 4 
(5.4%) 

0 
(0) 

7 
(9.5%) 

16 
(21.9%) 

42 
(57.5%) 

4 
(5.4%) 

โอกาสที่จะพักผอนใน
ประเทศไทย 

5 
(6.8%) 

0 
(0%) 

4 
(5.4%) 

16 
(21.9%) 

42 
(60.2%) 

4 
(5.4%) 

กีฬา/สันทนาการ 4 
(5.4%) 

8 
(10.9%) 

10 
(13.6%) 

26 
(35.6%) 

18 
(24.6) 

7 
(9.5%) 

การชม/รวมงานทาง
วัฒนธรรม 

4 
(5.4%) 

5 
(6.8%) 

15 
(20.5%) 

25 
(34.2%) 

26 
(19%) 

5 
(6.8%) 

การนวดสปา 7 
(9.5%) 

0 
(0%) 

3 
(4.1%) 

17 
(23.2%) 

39 
(53.4%) 

7 
(9.5%) 

การบริการดานสงเสริม
สุขภาพในประเทศไทย 

6 
(8.2%) 

2 
(2.7%) 

4 
(5.4%) 

23.2 
(17%) 

36 
(49.3%) 

8 
(10.9%) 
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ตารางที่ 6 แสดงขอมูลจากผลสํารวจวาปจจัยสําคัญที่ดึงดูดชาวอิหรานไปทองเที่ยวประเทศไทย 
คือ โอกาสในการพักผอนหยอนใจในประเทศไทย สิ่งบันเทิงและชีวิตยามราตรี การนวดสปาและ 
การบริการดานสงเสริมสุขภาพในประเทศไทย และความเปนมิตรของคนไทย โดยมีละเอียดดังน้ี  
ชาวอหิรานที่ตอบแบบสํารวจจํานวนรอยละ 60.2 ตองการพักผอนผอนคลายในประเทศไทย จํานวน
รอยละ 57.5 ตองการแสวงหาความบันเทิงและชีวิตยามราตรีในประเทศไทย จํานวนรอยละ 53.4 
และจํานวนรอยละ 49.3 ประสงคนวดสปาและการบริการดานสงเสริมสุขภาพในประเทศไทย
ตามลําดับ และจํานวนรอยละ 49.3 ของชาวอิหรานที่ตอบแบบสํารวจคาดหวังมิตรภาพและไมตรีจาก
คนไทย  

ในขณะที่ชาวอิหรานมิไดเห็นวาปจจัยดังตอไปน้ี ประกอบดวย ความปลอดภัย ความสะดวก
ในการเดินทางมาประเทศไทย ความสะอาดของประเทศไทย ธรรมชาติที่งดงามและสภาพอากาศที่ดี 
เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากในการเยือนไทย โดยชาวอิหรานในแบบสํารวจเพียงจํานวนรอยละ 31.5 
เห็นวาความปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญย่ิงตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ชาวอิหรานเพียงจํานวน 
รอยละ 23 เห็นวาความสะดวกในการเดินทางมาประเทศไทยเปนปจจัยสําคัญที่สุด ชาวอิหราน
จํานวนเพียงรอยละ 20.5 เห็นวาความสะอาดของประเทศไทยเปนปจจัยสําคัญที่สุด และชาวอิหราน
เพียงจํานวนรอยละ 36.9 ตองการในระดับสูงที่สุดที่จะช่ืนชมธรรมชาติในประเทศไทย และเพียง
จํานวนรอยละ 28.7 ใหความสําคัญมากที่สุดกับสภาพอากาศที่ดีในประเทศไทย นอกจากน้ี  
ชาวอิหรานมิไดสนใจในระดับสูงที่จะช่ืนชมความหลายหลายดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของไทย 
เพราะจํานวนเพียงรอยละ 32.8 ของชาวอิหรานตอบวาประสงคเยือนไทยเพราะมีความตองการใน
ระดับสูงที่สุดที่จะช่ืนชมความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของไทย รวมทั้ง 
ชาวอิหรานเพียงจํานวนรอยละ 19 มีความสนใจในระดับสูงสุดรวมงานดานวัฒนธรรมไทย สรุปไดวา 
ธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยจึงไมใชปจจัยดึงดูดที่มีพลังดึงดูดใหชาวอิหรานมาเยือน
ประเทศไทย นอกจากน้ี ขอมูลที่นาสนใจอีกประการหน่ึงคือ ชาวอิหรานเพียงจํานวนรอยละ 23.2 
ประสงคที่จะรับประทานอาหารไทยในประเทศไทย อาหารไทยจึงไมใชเปนปจจัยดึงดูดใหชาวอิหราน
มาเยือนไทย และจํานวนรอยละ 31.5 ประสงคจับจายซื้อของราคาถูก และจํานวนรอยละ 24.6 มี
ความตองการเลนกีฬาและสันทนาการในประเทศไทย สินคาราคาถูกในประเทศไทยและกีฬาจึงมิได
เปนปจจัยดึงดูดที่สําคัญใหชาวอิหรานใหมาเยือนประเทศไทย 

 
3.2  ผลการสัมภาษณบุคคลท่ีเก่ียวของธุรกิจการทองเท่ียว 

3.2.1  ผลการสัมภาษณนายชูชัย ถือตระกูลประวัติ เจาของบริษัทนําเท่ียว Princess 
Leisure  

3.2.1.1 ปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย 
ชาวอิหรานนิยมมาเมืองไทยเพื่อเลนนํ้าทะเลในประเทศไทยเพราะใน

อิหรานหาดทรายจะแยกสวนระหวางชายและหญิง ชายและหญิงไมสามารถเลนนํ้าทะเลรวมกันได 
สตรีที่เลนนํ้าทะเลในอิหรานจะตองสวมชุดที่มิดชิด ทําใหไมสามารถมีความสุขกับการเลนนํ้าทะเลได 
ที่ผานมา ชาวอิหรานจึงนิยมไปทองเที่ยวที่ประเทศตุรกีเพราะเปนประเทศอิสลามที่ไมเครงเครงครัด  



19 

 

มีโรงแรมชายหาดที่รวมคาที่พักและอาหารทุกมื้อและสุรา (all–inclusive) ในขณะที่ชาวอิหรานเห็นวา
นครดูไบเปนเมืองธุรกิจมากกวาเมืองทองเที่ยว 

3.2.1.2 ประเภทของนักทองเที่ยวอิหรานและพฤติกรรมการทองเที่ยว 
ในสวนของประเภทของนักทองเที่ยวอิหรานที่เดินทางมาประเทศไทย

พบวามีสองกลุม คือ ระดับครอบครัวและนักทองเที่ยวที่ทองเที่ยวคนเดียว และเห็นวาพฤติกรรมของ
ชาวนักทองเที่ยวอิหรานคือชาวอิหรานสวนใหญมักพักในโรงแรมที่พัทยาใต และนิยมเดินเลนบริเวณ 
Walking Street และแสวงหาความสุขชีวิตยามคํ่าคืนในประเทศไทย  

3.2.1.3 แนวทางในการสงเสริมใหชาวอิหรานมาทองเที่ยวประเทศไทย 
ในสวนของแนวทางการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวอิหรานใหมาประเทศไทย 

เห็นวา ชาวอิหรานเปนผูที่ออนไหวตอราคา และคาครองชีพในประเทศไทยถูกกวาตุรกีจึงสามารถ
ดึงดูดคนอิหรานได แตขอจํากัด คือ ประเทศไทยไมมีโรงแรมแบบ all– inclusive เชนเดียวกับตุรกี 
นอกจากน้ี ในสวนของการยกเวนคาตรวจลงตราน้ันรัฐบาลไทยนาจะสามารถใชเปนเครื่องมือกระตุน
นักทองเที่ยวอิหรานได เพราะชาวอิหรานสวนใหญเปนผูที่มีความออนไหวตอราคา และจะตรวจสอบ
ราคาทัวรจากบริษัทผูแทนนําเที่ยวตาง ๆ กอนตัดสินใจซื้อแพ็กเกจทัวร โดยมีแนวโนมที่จะเลือกซื้อ
แพ็กเกจทัวรจากบริษัทผูแทนเที่ยวที่เสนอราคาทัวรที่ตํ่าที่สุด  

ในสวนของแนวทางใหม ๆ สงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวใน
ประเทศไทยใหมากข้ึนน้ันมีความเห็นวา ควรโฆษณาดวยแอพพลิเคช่ันตาง ๆ facebook Instagram 
viber เพื่อเขาถึงผูบริโภค และสามารถลดการเชิญสื่อมวลชนนักหนังสือพิมพหลัก ๆ มาประเทศไทย
เพราะคนรุนใหมในอิหรานอานขอมูลจากหนังสือลดลงและใชโทรศัพทมือถือ ทางการไทยจึงควรคํานึง
ตลาดนักทองเที่ยวรุนใหม ๆ ในอนาคต 

ในสวนของเมืองในประเทศไทยที่ควรจะเปนเปาหมายในการสงเสริมให
ชาวอิหรานไปทองเที่ยวมากข้ึนน้ัน เห็นวาจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยว
อิหรานสามารถเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตในชวงฤดูฝนไดเพราะชาวอิหรานเห็นวาฝนเปนสิ่งที่ดีเพราะ
อิหรานมีฝนตกนอยมาก ทําใหโรงแรมในภูเก็ตจึงสามารถขายหองในชวงโลวซีซั่นได ในขณะที่ชาว
ยุโรปไมนิยมมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในชวงฤดูฝน ในขณะที่จังหวัดเชียงใหมไมนาจะเปนเมืองที่ชาว
อิหรานจะนิยมไปทองเที่ยวเพราะชาวอิหรานคิดวาธรรมชาติในอิหรานงดงามกวาจังหวัดเชียงใหม อีก
ทั้งอิหรานมีชาติพันธตาง ๆ อาศัยอยูมาก จึงไมมีความสนใจกับชาวเขาเผาตาง ๆ ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย นอกจากน้ี ชาวอิหรานไมสนใจที่จะเย่ียมชมวัดเพราะเปนมุสลิม ในขณะที่หัวหินแมจะ
เปนเมืองชายทะเลแตไมมีแหลงบันเทิงราตรี ทางการไทยอาจพิจารณาสงเสริมการทองเที่ยวเกาะตาง ๆ 
ในประเทศไทยในหมูชาวอิหรานตอไป  

3.2.2  ผลการสัมภาษณนางสาวสุนันทา วุฐิสกุล เจาของบริษัท Thai Orchid 
Tour/Iran Thai Development  

3.2.2.1 ปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานมาประเทศไทย 
ชาวอิหรานชอบนิสัยอัธยาศัยไมตรีของคนไทยเพราะเห็นวาคนไทยให

เกียรติกับชาวอิหราน นอกจากน้ี ชาวอิหรานชอบเสรีภาพในประเทศไทย และชอบความหรูหราแตไม
สามารถหาไดในอิหราน  
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เมื่อประมาณ 20 ปมาแลว ชาวอิหรานรูจักประเทศไทยจากพอคาอิหราน
ไปซื้อของที่ไทย แลวมีความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทย จึงไปบอกตอกับชาวอิหรานอื่น ๆ ตอมา 
มีการจัดทัวรชาวอิหรานมาไทยในลักษณะทัวรราคาถูกและเปนเครื่องบินเชาเหมาลําของสายการบิน
มาฮานแอร ตอมา อิหรานแอรเริ่มบินไปกรุงเทพฯ ในป 2551 โดยทําการบินตรงระหวางอิหรานกับ
ประเทศไทยสัปดาหละหน่ึงครั้ง ชาวอิหรานมักจะพักที่โรงแรมสามดาวที่พัทยาใกลบารเบียร มักเปน
ชายหนุมรวมกลุมกันมา ชาวอิหรานจํานวนหน่ึงเคยไปเมืองกวางโจในประเทศจีน แตไมชอบเพราะ
ชาวจีนนิสัยไมนุมนวลเหมือนคนไทย และเมื่อไปเที่ยวมาเลเซียไดรับการดูถูกหรือการตอนรับที่ไมดี  

3.2.2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวอิหรานน้ันเห็นวา เปนผูที่มักไมวางแผนใน

การทองเที่ยวเพราะชาวอิหรานไมชอบการวางแผนหรือกําหนดการ ชาวอิหรานนิยมทองเที่ยวใน
ประเทศและตางประเทศในชวงวันหยุดอิหรานเพราะในประเทศอิหรานมีวันหยุดทางศาสนามาก 

3.2.2.3 แนวทางในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย 
สําหรับแนวทางใหม ๆ ในการสงเสริมใหชาวอิหรานไปเยือนไทยมากข้ึนน้ัน 

จะตองมีความพยายามในการเปลี่ยนทัศนคติชาวอิหรานจํานวนหน่ึงที่มองประเทศไทยวาเปนแหลง
เริงรมย โดยประเทศไทยจะตองสรางภาพลักษณวาเปนแหลงทองเที่ยวของครอบครัว โดยสราง
นักทองเที่ยวกลุมใหม ๆ  และมีขอสังเกตดวยวาชาวอิหรานช้ันสูงจํานวนหน่ึงไมมาทองเที่ยวทีป่ระเทศไทย 
แตจะไปทองเที่ยวในทวีปยุโรป หนวยงานไทยตองดําเนินการประชาสัมพันธวาประเทศไทยมีโรงแรม
หาดาวที่ราคาคุมคากับการพักผอน ในขณะที่อิหรานไดเปลี่ยนไปมากทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
สงผลใหชาวอิหรานมีโอกาสเดินทางนอกประเทศอิหรานทําใหมีประสบการณเดินทางไปตางประเทศ
มากข้ึน จึงเรียกรองความสะดวกสบายในการทองเที่ยวในระดับที่สูงกวาเดิม ประเทศไทยจะตองสราง
ภาพลักษณใหชาวอิหรานเห็นวาการมาทองเที่ยวในประเทศไทยไทยคุมคากับราคาที่ใชจายไป 

3.2.3  ผลการสัมภาษณ นายพิเชษฐ  ละเอียดไพบูลย ผูจัดการท่ัวไปบริษัทการบินไทย
ประจํากรุงเตหะราน  

3.2.3.1 ปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศไทย 
ชาวอิหรานนิยมมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยดวยเหตุผลสําคัญ คือ ความ 

เบื่อหนายกับความเครงครัดทางศาสนาในประเทศอิหราน และการทองเที่ยวในอิหรานมีราคาแพง 
การเดินทางในประเทศอิหรานโดยสายการบินภายในประเทศของอิหรานไมปลอดภัยเพราะเครื่องบินเกา
เปนผลจากการถูกควํ่าบาตรเปนเวลานาน โรงแรมในอิหรานราคาแพงแตคุณภาพตํ่า ชาวอิหราน
ตองการซื้อของในประเทศไทยเพราะสินคาตาง ๆ ในประเทศไทยมีราคาถูกกวาในอิหราน นอกจากน้ี 
สถานการณความไมปลอดภัยในตุรกีและ คาครองชีพที่สูงในนครดูไบ ทําใหชาวอิหรานไมนิยมเดินทาง
ไปเยือนประเทศทั้งสองขางตน 

3.2.3.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน 
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวอิหราน นักทองเที่ยวอิหรานตองการ

แสวงหาความบันเทิงในประเทศไทย ตองการจับจายซื้อของ ทั้งน้ี ปจจุบัน ชาวอิหรานนิยมเดินทางไป
ภูเก็ตมากข้ึนกวาแตกอน และมีแนวโนมวากลุมวัยรุน กลุมผูหญิงอิหรานเดินทางไปประเทศไทยมากข้ึน 
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3.2.3.3 แนวทางในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีบทบาทหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวให

ชาวอิหรานมาประเทศไทย เพราะไมมีสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยต้ังอยูในอิหราน และ
ควรมีงบประมาณในการเชิญกลุม blogger ไปเยือนประเทศไทยเพื่อใหเมื่อกลับมาอิหราน มาเขียน 
blog เกี่ยวกับประเทศไทย 

3.2.4  ผลการสัมภาษณ นาย Homer Baraghani ผูแทนฝายการตลาด การทองเท่ียว
แหงประเทศไทย กรุงเตหะราน  

3.2.4.1 ปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปประเทศไทย 
ชาวอิหรานชอบหาดทะเลในประเทศไทยและชอบจับจายซื้อของใน

ประเทศไทย นอกจากน้ี ชาวอิหรานตองการที่พักที่ราคาไมแพงและต้ังอยูใกลกับหางสรรพสินคา 
3.2.4.2 แนวทางในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทย 

ในสวนของการสงเสริมการทองเที่ยวใหชาวอิหรานมาเยือนไทยมากข้ึนน้ัน 
ประเทศไทยควรสงเสริมภาพลักษณเปนจุดหมายดานการทองเที่ยวของครอบครัว และควรเชิญบุคคล
ที่มีช่ือเสียงของอิหราน เชน ดาราอิหรานมาเยือนไทย เพราะชาวอิหรานมีนิสัยชอบเลียนแบบการใช
ชีวิตของบุคคลที่มีช่ือเสียง ทั้งน้ี นาย Baraghnai เองก็ไดเคยนําคณะดาราและนักรองอิหรานมาเยือนไทย 

3.2.5  ผลการสมัภาษณนายกรกฎ ชาตะสิงห ผูอํานวยการฝายการตลาดบริษัทการบินไทย 
ความคิดเห็นของบริษัทการบินไทยตอสภาวะเสนทางบินกรุงเทพฯ–กรุง

เตหะรานในปจจุบัน 
การบินไทยไดเปดทําการบินตรงระหวางกรุงเทพฯ–กรุงเตหะรานเมื่อเดือนตุลาคม 

2559 ปจจุบันนักทองเที่ยวอิหรานที่ใชบริการการบินไทยมาประเทศไทยมีจํานวนไมมากนัก ซึ่งนาจะ
เปนเพราะนักทองเที่ยวอิหรานมาเยือนไทยเปนฤดูกาล ในขณะที่นักทองเที่ยวไทยใชบริการการบนิไทยมา
เยือนอิหรานก็มีจํานวนไมมากเชนกัน อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะไมเพิ่มข้ึนอีกดวยเพราะมักมีขาวเชิงลบ
ในสื่อมวลชนตาง ๆ เกี่ยวกับความขัดแยงระหวางอิหรานกับสหรัฐฯ และขาวเกี่ยวกับความตึงเครียด
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เชน ความขัดแยงระหวางซาอุดิอาระเบียกับกาตารทําใหนักทองเที่ยวไทย
เกิดความลังเลที่จะเดินทางไปทองเที่ยวในอิหราน ซึ่งที่ผานมา บริษัทการบินไทยไดดําเนินโครงการ
ประชาสัมพันธหลายโครงการเพื่อเชิญชวนใหชาวไทยเดินทางไปอิหรานใหมากข้ึนแตไมประสบ
ความสําเร็จมากนัก อีกทั้งนักธุรกิจชาวไทยที่เคยไปสํารวจศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศอิหราน
พบวา ธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศไทยกับประเทศอิหรานยังไมสามารถกระทําไดเพราะ
สหรัฐฯ ยังมิไดเลิกมาตรการควํ่าบาตรทางการเงินกับอิหราน แมนบริษัทการบินไทยยังมิไดตัดสินใจที่
จะเลิกการใหบริการเที่ยวบินตรงระหวางประเทศไทยกับอิหราน แตเที่ยวบินตรงระหวางไทยและ
อิหรานโดยสายการบินไทยไมคุมทุน 
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3.3  ผลการหาขอมูลดวยวิธีสังเกตพฤติกรรมของชาวอิหรานท่ีมาทองเท่ียวท่ีเมืองพัทยา 
ผูศึกษาไดหาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่มาทองเที่ยวในเมือง

พัทยาโดยวิธีสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non–participant observation) เมื่อวันที่ 1–2 กรกฎาคม 
2560 สามารถเก็บขอมูล ดังน้ี 

3.3.1  นักทองเที่ยวชาวอิหรานในประเทศไทยสวนใหญเปนชาย พักอยูในโรงแรม 2–3 
ดาว ในบริเวณซอยพัทยาใต 17 บริเวณโรงแรมวีซีพัทยา บริเวณดังกลาวเปนยานที่นักทองเที่ยวชาว
ตะวันออกกลางและชาวเอเชียใตพักอยูเชนกัน นอกจากรานคาตาง ๆ มีปายเปนภาษาอินเดียและ 
อารบิกแลว มีปายตาง ๆ ตามรานคาเปนภาษาอิหราน 

3.3.2  นักทองเที่ยวอหิรานนิยมรับประทานอาหารฟาสตฟูด เชน เม็คโดนัล ไกทอดเคเอฟซี 
หรืออาหารอิหรานในรานอาหารอิหราน เชน ขาวกับไกยางคาบาบ เพราะไมคุนเคยกับอาหารไทย
รวมทั้งมีขอจํากัดทางศาสนาอิสลามนิกายชีอะห (ฮาลาม) อาทิ หามบริโภคเน้ิอสุกร ปลาที่ไมมีเกล็ด 
เชน ปลาไหล ปลาดุก สัตวนํ้าที่อาศัยอยูในหนาดินและไมมีกระดูก เชน หอย ปู ชาวอิหรานไม
รับประทานอาหารไมปรุงสุก เชน ปลาดิบแบบญี่ปุน และไมนิยมรับประทานอาหารที่มีสวนผสมของ
สาหรายทะเล เชน ซูชิเพราะไมคุนเคยกับกลิ่นของสาหรายทะเล ทั้งน้ี ชาวอิหรานสวนใหญไมสามารถ
รับประทานอาหารรสเผ็ดไดแตชอบอาหารที่มีรสเปรี้ยว รานอาหารอิหรานในเมืองพัทยาจึงจะตอง 
เสริฟอาหารคูกับมะนาว 

3.3.3  นักทองเที่ยวชาวอิหรานนิยมซื้ออาหารที่รานสะดวกซื้อเซเวนอีเลฟเวน เพราะ
อาหารราคาถูก รวมทั้งไดรับความสะดวกและในอิหรานไมมีรานสะดวกซื้อที่เปดขายตลอด 24 ช่ัวโมง 

3.3.4  นักทองเที่ยวชาวอิหรานนิยมออกเดินเลนยามคํ่าคืน โดยเฉพาะในยานสตรีทวอรค 
เพราะมีแหลงบันเทิงยามราตรี เชน บารเหลา สถานที่เตนรําที่มีการเปดเพลงอิหราน แผงลอยขาย
ของแบรนดเนมดัง ๆ ที่ผลิตเลียนแบบ 

3.3.5  นักทองเที่ยวชาวอิหรานนิยมน่ังสนทนาเปนกลุมที่ลอบบี้ของโรงแรม นิยมด่ืมชารอน
และรับประทานนํ้าตาลกอนกับชารอน แตไมนิยมด่ืมกาแฟ 

3.3.6  นักทองเที่ยวอิหรานที่ทองเที่ยวเปนครอบครัวจะนิยมไปเที่ยวสวนนํ้าเพราะอิหราน
เปนประเทศที่ฝนตกนอย แตไมนิยมทองเที่ยวที่สถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  

3.3.7  นักทองเที่ยวอิหรานขณะทองเที่ยวจะไมเครงครัดทางศาสนา แตงตัวชุดลําลอง 
ผูชายอิหรานสวมกางเกงขาสั้นและเสื้อยืด สวมรองเทาแตะซึ่งไมสามารถแตงกายเชนน้ีไดในที่
สาธารณะประเทศอิหราน ในระหวางที่ทองเที่ยวที่ประเทศไทย สตรีอิหรานจะไมคลุมผม ไมสวมเสื้อ
คลุมสะโพก แสดงวานักทองเที่ยวอิหรานชอบความเปนอิสระในประเทศไทยและมีความสุขที่จะ 
ผอนคลายจากกฎเกณฑทางศาสนาที่เขมงวดเครงครัดในอิหราน 

 
3.4  สรุปและวิเคราะหผลจาการสํารวจขอมูล 

3.4.1  ผลจาการสํารวจขอมูลพบวาแหลงขอมูลสําคัญที่ทําใหชาวอิหรานรูจักประเทศไทย
มากที่สุด คือ การไดรับขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจากญาติมิตร (รอยละ 43.8) แหลงขอมูลที่สําคัญ
รองลงมา คือ บริษัทผูแทนนําเที่ยวในอิหรานและจากอินเตอรเน็ต (รอยละ 35.6 และรอยละ 34.2) 
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ญาติมิตรเปนแหลงขอมูลที่สําคัญที่สุดตอชาวอิหรานเพราะเปนผูให
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ขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งเปนเพราะชาวอิหรานมีวัฒนธรรมใหความสําคัญกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
เปนอยางมาก อยางไรก็ดี อินเตอรเน็ตและบริษัทผูแทนนําเที่ยวก็เปนแหลงขอมูลที่สําคัญทําใหชาว
อิหรานรูจักประเทศไทยเชนกันเพราะชาวอิหรานนิยมเสาะหาขอมูลตาง ๆ จากอินเตอรเน็ต อีกทั้งใน
กรุงเตหะรานและในเมืองสําคัญ ๆ ในประเทศอิหรานมีบริษัทนําเที่ยวต้ังอยูเปนจํานวนมากซึ่งบริษัท
เหลาน้ีใหขอมูลดานการทองเที่ยวเพื่อขายแพ็กเกจทัวรใหชาวอิหรานโดยเฉพาะในชวงวันหยุดเทศกาล
ของอิหราน เชน ในชวงเทศกาลปใหมอิหราน (Nowruz) ในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ป ในขณะที่ชาว
อิหรานเพียงรอยละ 8.2 รูจักประเทศไทยจากหนังสือและหนังสือนําเที่ยว และชาวอิหรานเพียง 
รอยละ 2.7 รูจักประเทศไทยจากนิทรรศการ ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาหนังสือและนิทรรศการไมใช
แหลงขอมูลที่สําคัญที่ทําใหชาวอิหรานรูจักประเทศไทยอีกตอไปเพราะหนังสือและนิทรรศการเปน
แหลงขอมูลแบบด้ังเดิมซึ่งปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในอิหรานไดเปลี่ยนแปลงไปมาก ชาวอิหราน
จึงนิยมหาขอมูลตาง ๆ จากอินเตอรเน็ต แทนการซื้อหนังสือหรือเขาชมนิทรรศการเพื่อหาขอมูลดาน
การทองเที่ยว 

3.4.2  นักทองเที่ยวชาวอิหรานสวนใหญ (รอยละ 52) พักที่ประเทศไทยประมาณ 6–10 
คืน ซึ่งนาจะเปนเพราะแพ็กเกจทัวรที่ชาวอิหรานซื้อจากบริษัทนําเที่ยวในอิหรานประกอบดวยการพัก
ที่กรุงเทพฯ และเมืองพัทยาซึ่งมีจํานวนรวมประมาณ 6–10 คืน 

3.4.3  ปจจัยสําคัญที่สุดที่ดึงดูดชาวอิหรานใหเดินทางไปประเทศไทย คือ ความสนุกสนาน
และพักผอนหยอนใจในประเทศไทย เน่ืองจากผลจากแบบสอบถาม ชาวอิหรานจํานวนมากถึงรอยละ 
67.1 ตอบวาประสงคไปประเทศไทยเพื่อแสวงหาความสนุกสนาน และชาวอิหรานจํานวนมากถึงรอย
ละ 64.3 ตอบวาประสงคไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อพักผอนและผอนคลาย แสดงวาประเทศไทย
เปนสถานที่ที่ชาวอิหรานจํานวนมากสามารถแสวงหาความสนุกสนานและไดรับโอกาสในการพักผอน
ผอนคลาย อยางไรก็ดี ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงมาที่มีอิทธิพลจูงใจดึงดูดใหชาวอิหราน
เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยประกอบดวยความตองการซื้อของในประเทศไทย (รอยละ 27.3) 
ความสนใจดานวัฒนธรรม (รอยละ 15) ความประสงคที่จะทําธุรกิจในประเทศไทย (รอยละ 13.6) 
ในขณะที่ปจจัยอื่น ๆ มิใชปจจัยดึงดูดที่สําคัญที่ทําใหชาวอิหรานมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย เชน  
การมาเยือนไทยดวยเหตุผลทางสุขภาพหรือรับการรักษาพยาบาล (รอยละ 9.5) การเยือนไทยเพื่อ
เย่ียมญาติมิตร (รอยละ 6.8) และการเยือนไทยเพื่อเขารวมประชุมและสัมมนา (รอยละ 2.7) 
นอกจากน้ี จากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวอิหรานก็สามารถยืนยันความถูกตองไดวาปจจัยสําคัญที่ดึงดูดชาวอิหราน คือ ความ
ตองการของชาวอิหรานที่จะแสวงหาความสนุกสนานและการพักผอนผอนคลายในประเทศไทย  

3.4.4  ผลการสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวอิหรานตอประเทศไทยแสดงใหเห็นวา 
ในขณะที่ชาวอิหรานจํานวนรอย 38.3 เห็นดวยเปนอยางย่ิงวาชาวอิหรานมีความรูสึกที่ดีตอไทย แตมี
ชาวอิหรานจํานวนรอยละ 17.8 ไมเห็นดวยอยางย่ิงวาชาวอิหรานมีความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย ทั้งน้ี 
สาเหตุที่มีชาวอิหรานจํานวนหน่ึงไมไดมองประเทศไทยในแงบวกนาจะเปนเพราะเห็นวาประเทศไทย
เปนแหลงบันเทิงเริงรมยยามราตรีที่ขัดกับหลักของศาสนาอิสลาม อยางไรก็ดี ความคิดเห็นของชาว
อิหรานตอประเทศไทยในดานอื่น ๆ สวนใหญเปนความคิดเห็นเชิงบวก โดยชาวอิหรานที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวนถึงรอยละ 65.7 เห็นดวยเปนอยางย่ิงวาชาวไทยเปนมิตรกับผูมาเยือน  
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ชาวอิหรานจํานวนรอยละ 35.4 เห็นดวยเปนอยางย่ิงวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีเอกลักษณ  
ชาวอิหรานจํานวนรอยละ 45.2 เห็นดวยเปนอยางย่ิงวาประเทศไทยเปนประเทศที่นิยมของชาว
อิหราน ชาวอิหรานจํานวนรอยละ 34 เห็นดวยเปนอยางย่ิงวาชาวไทยใหความสําคัญตอแขกผูมาเยือน
เปนอันดับแรก และชาวอิหรานรอยละ 47.9 เห็นดวยเปนอยางย่ิงวาประเทศไทยเปนประเทศที่เคารพ
สิ่งแวดลอม จึงสามารถสรุปไดวาชาวอิหรานสวนใหญมีความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย 

3.4.5  สิ่งที่นักทองเที่ยวชาวอิหรานประสงคมากที่สุดจากการทองเที่ยวในประเทศไทย คือ 
ความประสงคจะพักผอนในประเทศไทย (รอยละ 60.2) และแสวงหาความบันเทิงและใชชีวิตยาม
ราตรี (รอยละ 57.5) ซึ่งนาจะเปนเพราะประเทศไทยมีอิสระเสรี มีบรรยากาศของความผอนคลายไม
เครงครัด โรงแรมที่พักในประเทศไทยมีคุณภาพสูง อีกทั้งมีแหลงบันเทิงยามราตรีซึ่งไมมีในประเทศ
อิหราน สิ่งที่ดึงดูดชาวอิหรานใหมาทองเที่ยวประเทศไทยที่มีความสําคัญรองลงมาคือการนวดสปา
และการใหบริการสงเสริมสุขภาพ โดยชาวอิหรานรอยละ 53.4 ประสงครับการนวดสปา และรอยละ 
49.3ประสงคบริการดานสงเสริมสุขภาพในประเทศไทย ขอมูลขางตนแสดงวาชาวอิหรานนิยมนวดสปา
และตองการรับบริการดานสงเสริมสุขภาพเพื่อผอนคลาย จะเห็นไดวาขณะน้ีในกรุงเตหะรานมสีถานที่
ใหบริการนวดสปาจํานวนมากโดยจางสตรีไทยที่สมรสกับชาวอิหรานมาเปนพนักงานนวดสปาและ
นวดแผนไทยเพราะเปนบริการที่ไดรับความนิยมอยางย่ิงในหมูชาวอิหราน 

3.4.6  นักทองเที่ยวชาวอิหรานจํานวนรอยละ 49.3 คาดหวังมิตรภาพจากคนไทย แสดงวา
ปจจัยดานมิตรไมตรีมีความสําคัญมากตอนักทองเที่ยวชาวอิหราน ในขณะเดียวกัน ชาวอิหรานจํานวน
ไมนอย (รอยละ 41) ก็มีความคาดหวังอยางมากเกี่ยวกับคุณภาพของโรงแรมที่พักในประเทศไทย
เพราะคุณภาพของโรงแรมในประทศไทยสูงกวาโรงแรมในอิหรานในขณะที่ราคาไมแพง 

3.4.7  นักทองเที่ยวชาวอิหรานสวนใหญมิไดใหความสนใจในระดับสูงกับการช่ืนชม
ธรรมชาติในประเทศไทยเพราะชาวอิหรานจํานวนเพียงรอยละ 36.9 ตอบวาธรรมชาติที่งดงามของ
ประเทศไทยเปนปจจัยที่สําคัญในระดับสูงที่จะดึงดูดใหชาวอิหรานไปเที่ยวประเทศไทยซึ่งนาจะเปน
เพราะอิหรานเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญและมีธรรมชาติที่งดงามและหลากหลายเชนกัน 

3.4.8  นักทองเที่ยวชาวอิหรานมิไดมีความสนใจกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของไทย
มากนัก ชาวอิหรานจํานวนไมมากคือรอยละ 32.8 ตอบวาสนใจในความหลายหลายทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตรของไทยซึ่งนาจะเปนเพราะอิหรานเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรที่เกาแกยาวนาน
และชาวอิหรานมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของประเทศของตนเชนเดียวกับประเทศไทย อีกทั้งชาว
อิหรานเองก็ไมมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยมากนัก 

3.4.9  นักทองเที่ยวชาวอิหราน จํานวนรอยละ 31.5 ตองการจับจายซื้อของราคาถูกใน
ประเทศไทย แสดงวามิใชนักทองเที่ยวอิหรานจํานวนมากที่ประสงคซื้อของราคาถูกในประเทศไทย ใน
ความคิดเห็นของชาวอิหรานสวนใหญประเทศไทยจึงมิใชแหลงที่ชาวอิหรานประสงคซื้อสินคาที่ราคาถูก 
และเหตุผลที่หลักชาวอิหรานเดินทางมาเยือนไทยก็มิใชเพื่อซื้อสินคาราคาถูก นอกจากน้ี ปจจัย
เกี่ยวกับอากาศที่ดีในประเทศไทยก็มิใชปจจัยสําคัญที่ชาวอิหรานคาดหวังจากการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเพราะชาวอิหรานจํานวนเพียงรอยละ 28.7 คาดหวังอากาศที่ดีในประเทศไทย แสดงวา
นักทองเที่ยวชาวอิหรานสามารถมาเยือนไทยไดในทุกฤดูกาล ชาวอิหรานสามารถทองเที่ยวในประเทศไทย
ในฤดูฝนเพราะชาวอิหรานชอบฝนเน่ืองจากฝนตกที่อิหรานนอย 
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3.4.10  ชาวอิหรานในผลสํารวจเพียงรอยละ 24.6 ตอบวาคาดหวังที่จะเลนกีฬาและ
สันทนาการในโอกาสที่มาเยือนไทย แสดงวากีฬามิไดเปนปจจัยสําคัญดึงดูดใหชาวอิหรานมาทองเที่ยว
ที่ประเทศไทย 

3.4.11  ขอมูลอีกประการหน่ึงที่นาสนใจคือชาวอิหรานที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย
มิไดมีความสนใจที่จะรับประทานอาหารไทยมากนัก ชาวอิหรานจํานวนเพียง 23.2 ตอบวามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยเพราะตองการรับประทานอาหารไทย ทั้งน้ี เปนเพราะชาวอิหรานมีขอจํากัด
ดานอาหารอันเปนผลจากศาสนาอิสลามนิกายชีอะหอีกทั้งชาวอิหรานสวนใหญไมชอบอาหารรสเผ็ด 
และยังไมคุนเคยกับอาหารไทย 

3.4.12  ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาการเดินทางจากอิหรานมาประเทศไทยดวยความ
สะดวกงายดายมิใชเปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทย ชาวอิหรานเพียง
รอยละ 31.5 มีความตองการมากที่สุดที่จะเดินทางมาประเทศไทยดวยความสะดวกงายดาย ขอมูล
ดังกลาวแสดงวาระยะทางและระยะเวลาในการเดินระหวางอิหรานกับประเทศไทยมิใชปจจัยสําคัญที่
ชาวอิหรานสวนใหญคํานึงมากนัก ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวอิหรานสวนใหญมิไดคาดหวังในระดับสูง
เกี่ยวกับความปลอดภัยในประเทศไทย (เพียงรอยละ 31.5) ซึ่งนาจะเปนเพราะอิหรานก็เปนประเทศที่
มีประชาชนประสบอุบัติเหตุเปนจํานวนมาก เชน อุบัติเหตุทางรถยนตเพราะชาวอิหรานขับรถยนต
ดวยความเร็วอยางไมระมัดระวัง และมีอุบัติเหตุทางอากาศบอยครั้งเพราะสายการบินในประเทศ
อิหรานใชเครื่องบินเกาเพราะอิหรานเคยอยูใตมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ  

3.4.13  จากการสํารวจชาวอิหรานจํานวนเพียงรอยละ 20.5 มีความคาดหวังอยางสูง
เกี่ยวกับความสะอาดในประเทศไทย แสดงวาชาวอิหรานสวนใหญมิไดใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ 
กับความสะอาดในประเทศไทย  

3.4.14  ผลการสํารวจใหขอมูลวาชาวอิหรานที่มาทองเที่ยวที่ประเทศไทยไมคาดหวังที่จะ
ชมหรือเขารวมงานทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งอาจเปนเพราะชาวอิหรานมิไดมีความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยซึ่งในความเปนจริงวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวของกับความสนุกสนาน เชน เทศกาล
สงกรานตซึ่งนาจะเปนที่สนใจของชาวอิหราน 

3.4.15  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ไดมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติ ครั้งที่ 1 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมไดเสนอผลสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวตางชาติในป 2559 ที่จัดทําโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวาปจจัยที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวตางชาติทั่วไปใหมาเยือนประเทศไทยคือ ความสวยงามของสถานที่ (จํานวนรอยละ 
79.2) อาหารไทย (จํานวนรอยละ 66.8) การซื้อสินคาของที่ระลึก (จํานวนรอยละ 52) ความเปนมิตร 
(จํานวนรอยละ 49.8) และการสงเสริมการขาย (จํานวนรอยละ 36)28 ผลสํารวจทัศนคติและความ 
พึงพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติที่จัดทําโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยดังกลาวมีความแตกตาง
จากผลการศึกษาฉบับน้ี เพราะปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทยมิใชความ
สวยงามธรรมชาติของประเทศไทยและอาหารไทย แตเปนโอกาสในการพักผอนผอนคลาย ความ
สนุกสนานและความบันเทิงยามราตรีในประเทศไทย นอกจากน้ี ผลการศึกษาแสดงขอมูลวาอาหาร

                                                
28 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายทองเที่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 1/2560 
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ไมใชปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานมาเยือนไทยซึ่งตางจากนักทองเที่ยวชาติอื่น ๆ ที่ตองการ
รับประทานอาหารไทยในประเทศไทย อยางไรก็ดี ผลการศึกษาฯ มีประเด็นที่สอดคลองกับผลสํารวจ
ที่จัดทําโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยคือความเปนมิตรของชาวไทยเปนปจจัยดึงดูดสําคัญใหชาว
อิหรานและนักทองเที่ยวตางชาติมาเยือนไทย ปจจัยจูงใจนักทองเที่ยวแตละชาติใหมาเยือนไทยจึงมี
ความแตกตางกันข้ึนอยูกับสัญชาติและวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว 

3.4.16  บุคคลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งฝายไทยและอิหรานมีความคิดเห็นตรงกันวา
หนวยงานไทยควรสรางกลุมนักทองเที่ยวชาวอิหรานกลุมใหม ๆ เชนกลุมครอบครัว กลุมหนุมสาว 
และควรใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการประชาสัมพันธประเทศไทยเพื่อเขาถึงกลุมใหม ๆ ดังกลาว 

3.4.17  ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของชาวอิหรานที่เมืองพัทยาสรุปไดวาชาวอิหรานที่มา
ทองเที่ยวในประเทศไทยมิไดใหความสําคัญตอความเครงครัดทางศาสนาอิสลามเชนเดียวกับที่ตอง
ปฏิบัติในประเทศอิหรานแตกลับชอบชีวิตยามราตรีและนิยมความสนุกสนานในประเทศไทย 
หนวยงานไทยจึงไมจําเปนตองคํานึงปจจัยดานศาสนามากจนเกินไปในการปฏิบัติกับชาวอิหรานที่
เยือนประเทศไทยเพราะอาจเปนยํ้าเตือนเกี่ยวกับศาสนาซึ่งจะสรางความอึดอัดกับชาวอิหราน 

3.4.19  ขอมูลจากผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัทการบินไทยเกี่ยวกับปริมาณของ
ผูโดยสารทั้งชาวอิหรานและชาวไทยที่ใชบริการเสนทางบินตรงของการบินไทยระหวางกรุงเทพฯและ
กรุงเตหะรานวามีจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการจํานวนนอย จึงไมไดสรางรายไดใหบริษัทการบินไทย
และไมคุมทุน ซึ่งแตกตางจากสายการบินมาฮานแอรของอิหรานซึ่งยังคงใหบริการบินตรงระหวางกรุง
เตหะรานและกรุงเทพฯ อยางสม่ําเสมอ ผูศึกษามีขอสังเกตในเบื้องตนวาการที่ราคาบัตรโดยสารของ
การบินไทยเสนทางกรุงเตหะราน–กรุงเทพฯ ที่จําหนายในกรุงเตหะรานและกรุงเทพฯ มีราคาสูงกวา
มาฮานแอรมาก กลาวคือบัตรโดยสารช้ันประหยัดของการบินไทยมีราคาประมาณ 30,000–40,000 
บาท ในขณะที่บัตรโดยสารช้ันประหยัดของมาฮานแอรมีราคา 18,000–20,000 บาท นาจะเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหสายการบินไทยมีผูโดยสารจํานวนนอย มากกวาเหตุผลของผูบรหิารบรษัิทการบนิไทย
ไดใหในการสัมภาษณวาการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวอิหรานไปประเทศไทยมีลักษณะเปนฤดูกาล
หรือขาวในสื่อมวลชนตาง ๆ เกี่ยวกบัสถานการณตึงเครียดในตะวันออกกลางทําใหผูโดยสารชาวไทย
ลังเลที่จะเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศอิหราน ทั้งน้ี การที่ใชหลักการต้ังราคาบัตรโดยสารแบบ
พิจารณาถึงตนทุนเปนสําคัญ (cost–based) อาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหบัตรโดยสารของบริษัท 
การบินไทยมีราคาแพงจนไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไทยและอิหรานใหใชบริการของสายการบินไทย 
จึงควรจะมีการวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบระหวางการบินไทยและมาฮานแอรเกี่ยวกับสาเหตุที่ 
การบินไทยไมสามารถแขงขันในดานการตลาดกับสายการบินมาฮานแอรได  

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผลสํารวจชาวอิหรานเกี่ยวกับการทองเที่ยวประเทศไทย การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
ดานการทองเที่ยวของชาวอิหรานและผลการสังเกตพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวอิหรานในประเทศไทย 
พิสูจนไดวาสมมุติฐานของการศึกษาที่ต้ังไววาปจจัยดึงดูดที่สําคัญที่สุดใหชาวอิหรานเดินทางไป
ทองเที่ยวที่ประเทศไทยคือความสนุกสนานและโอกาสในการพักผอนในประเทศไทย มีความถูกตอง 
และเปนปจจัยที่สําคัญกวาปจจัยดึงดูดอื่น ๆ นอกจากน้ี ผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีความ
ตองการจําเปนลําดับข้ันของ Maslow ที่กลาววามนุษยมีความตองการพื้นฐานในดานสรีรวิทยา และ
ผลการการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีข้ันบันไดแหงการเดินทางของ Pearce ที่วาแรงจูงใจพื้นฐานที่ 
ทําใหมนุษยทองเที่ยวเพราะมนุษยมีความตองการพื้นฐานทางรางกาย เชน มนุษยตองการกินด่ืมและ
ตองการความสนุกสนาน การพักผอน ความต่ืนเตนบันเทิง เพราะผลการศึกษาแสดงวานักทองเที่ยว
ชาวอิหรานสวนใหญที่เดินทางไปประเทศไทยมีความตองการดานชีวภาพซึ่งมีความเปนพื้นฐาน เชน 
ตองการความสนุกสนาน การพักผอน ความบันเทิง การไดรับความสุขจากการนวดสปา ในขณะที่
นักทองเที่ยวชาวอิหรานมิไดใหความสนใจกับการช่ืนชมธรรมชาติ การซื้อของราคาถูก ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมากนักและมิไดเห็นวาความปลอดภัยในการทองเที่ยวและความสะอาดของประเทศไทย
เปนเรื่องสําคัญ 

อยางไรก็ดี Maslow ยังไดกลาววามนุษยมีความตองการในระดับที่สูงข้ึนอีก คือ  
ความตองการดานสังคม และ Pearce ไดกลาววามนุษยยังมีความตองการในระดับที่สูงข้ึนเหนือ 
ความตองการทางรางกายข้ึนไปอีกคือมนุษยมีความตองการที่จะสรางสัมพันธภาพ เชน มนุษยมี 
ความตองการที่จะผูกมิตร ผลการศึกษาน้ีจึงสอดคลองกับทฤษฎีของ Maslow และ Pearce 
เน่ืองจากชาวอิหรานที่มาเยือนประเทศไทยจํานวนมากก็มีความคาดหวังในระดับสูงที่จะไดรับมิตร
ไมตรีของชาวไทยและเห็นวาชาวไทยใหความสําคัญแกสําคัญเปนอันดับแรกตอแขกผูมาเยือน 

หนวยงานไทยจึงจะสามารถใชประโยชนจากผลการศึกษาและทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีในการใช
และการพัฒนาปจจัยดึงดูดที่มีคุณภาพและไมขัดตอหลักศาสนาอิสลามเพื่อเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยว
ชาวอิหรานใหมาเยือนประเทศไทยมากข้ันซึ่งผูศึกษาจะอธิบายแนวทางในการสงเสริมการทองเทีย่วใน
สวนขอเสนอแนะขอ 4.2  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อิหรานกับกลุมประเทศ P5+1 ไดบรรลุขอตกลง

โครงการพัฒนานิวเคลียรของอิหรานได และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 International Atomic 
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Energy Agency (IAEA) ไดรับรองการดําเนินการของอิหรานวาปฏิบัติตามพันธกรณีและนําไปสูการ
ยกเลิก/ผอนปรนมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจโดยสหประชาชาติ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป  
ทําใหอิหรานสามารถเปดประเทศตอโลกภายนอกมากข้ึนโดยมีปฏิสัมพันธกับประเทศตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
นอกจากน้ี รัฐบาลของประธานาธิบดี Hassan Rouhani เปนรัฐบาลที่ดําเนินนโยบายสายกลาง
สงเสริมปฏิสัมพันธกับประเทศตาง ๆ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาและลดความขัดแยงกับมหาอํานาจ
ตะวันตก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมภายในอิหราน ชนช้ันกลางในอิหราน
กําลังเติบโตเพิ่มมากข้ึน และหนุมสาวชาวอิหรานก็จะประสงคเดินทางไปตางประเทศไทยเพื่อใหไดรับ
ประสบการณที่แปลกใหม แสวงหาความสนุกสนานซึ่งไมสามารถหาไดในอิหรานซึ่งหนวยงานดานการ
ทองเที่ยวของไทยสามารถใชประโยชนจากการที่ขาดความสนุกสนานในอิหรานมาใชดึงดูด
นักทองเที่ยวชาวอิหรานใหมาประเทศไทย นักทองเที่ยวชาวอิหรานจึงถือเปนนักทองเที่ยวกลุมสําคัญ
ที่รัฐบาลไทยควรสงเสริมใหเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน การที่ชาวอิหรานจะเดินทางมาเยือนไทย
เพิ่มมากข้ึนและมีความช่ืนชมประทับใจกับประเทศไทย มีปฏิสัมพันธกับคนไทยและเรียนรูเกี่ยวกับ
ประเทศไทยยอมเปนการสรางรายไดเขาประเทศไทย อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความสัมพันธระดับ
ประชาชน (people–to–people contacts) ไดอีกดวย 

รัฐบาลจึงควรมีนโยบายที่ชัดเจนและตอเน่ืองในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทาง
มาประเทศไทยโดยเปนนโยบายที่มิไดคํานึงถึงผลประโยชนที่ประเทศไทยไทยจะไดรับจาก
นักทองเที่ยวชาวอิหรานในดานผลประโยชนจากรายไดดานการทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว แตตอง
คํานึงดวยวาการเดินทางมาประเทศไทยของชาวอิหรานเปนสวนหน่ึงในการสรางความสัมพันธอันดี
ระดับประชาชน เพราะอิหรานเปนประเทศที่มีความสําคัญในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี ความสัมพันธดานการทองเที่ยวจึงสามารถใช
เปนการปูทางเพื่อนําไปสูการเสริมสรางความสัมพันธในดานอื่น ๆ ไดอีกดวย อยางไรก็ดี ในการ
สงเสริมใหชาวอิหรานมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยมากข้ึนน้ันจะตองคํานึงถึงความรูสึกออนไหวของ
รัฐบาลอิหรานซึ่งประกอบดวย 

1) รัฐบาลอิหรานซึ่งมีความเครงครัดทางศาสนาอิสลามมักมองวาการที่ชาว
อิหรานเดินทางมาประเทศไทยก็เพื่อแสวงหาความสนุกสนานที่ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม เชน การด่ืม
สุรา เสพของมึนเมา การเที่ยวสถานเริงรมยยามราตรี หนวยงานของไทยจะตองไมใชภาพและขอมูล
เกี่ยวกับแหลงบันเทิงยามราตรีเปนเครื่องมือในการชักจูงชาวอิหรานใหมาทองเที่ยวในประเทศไทย แต
ควรใชการสงเสริมภาพลักษณของไทยวาเปนประเทศที่ชาวอิหรานสามารถแสวงหาความสนุกสนาน
อยางมีคุณภาพที่ชาวอิหรานตองการ เชน นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวพักผอนแบบครอบครัว อาทิ 
ชายหาดที่สะอาดสวยงามที่ครอบครัวสามารถเลนนํ้าดวยกันได การนวดสปาที่ผอนคลาย สวนนํ้า 
สวนสนุก สวนดอกไม การแสดงโชวที่ไมผิดหลักศาสนาอิสลาม การจับจายใชสอยในหางสรรพสินคา
ช้ันนําของไทย ที่พักที่มีราคาคุมคากับคุณภาพ มิตรไมตรีของคนไทย การไมกีดกันและไมดูถูกผูนับถือ
อิสลามในประเทศไทย รวมทั้งประชาสัมพันธวาประเทศไทยก็มีประชากรชาวมุสลิมเชนกัน 

2) รัฐบาลอิหรานมีความรูสึกตลอดมาวาอิหรานเปนฝายเสียเปรียบในดานปรมิาณ
นักทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยวอิหรานมาเยือนไทยประมาณปละ 100,000 คน ในขณะที่
นักทองเที่ยวชาวไทยมาเยือนอิหรานเพียงปละ 10,000 คน รัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงการ
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ตางประเทศจะตองมีการดําเนินการอยางจริงจังในการลดความรูสึกของฝายอิหรานวาอิหรานขาดดุล
ดานปริมาณนักทองเที่ยวกับประเทศไทย โดยการสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางไทยกับอิหรานใน
การใหความรูเกี่ยวกับประเทศอิหรานแกสาธารณชนไทยเพื่อเปนการจูงใจใหชาวไทยเดินทางไป
ทองเที่ยวอิหรานเพิ่มมากข้ึน เชน ความรวมมือในการจัดสัปดาหอิหรานในประเทศไทยใน
หางสรรพสินคาช้ันนําของไทย ความรวมมือในการจัดเทศกาลภาพยนตรอิหรานในประเทศไทยเพราะ
อิหรานมีช่ือเสียงดานการผลิตภาพยนตรที่มีคุณภาพและไดรับรางวัลนานาชาติ ความรวมมือในการ
จัดการแสดงดนตรีอิหรานเชน ซันตูร (santur) ซึ่งชาวอิหรานคิดคนข้ึน และตอมาจีนและไทยไดนําไป
ปรับเปนขิมในปจจุบัน การที่ชาวไทยไดรูจักและสนใจอิหรานมากข้ึนจะนําไปสูการที่ชาวไทยจะ
สามารถเดินทางไปทองเที่ยวที่อิหรานเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี การที่เมื่อเดือนตุลาคม 2559 การบินไทย 
ไดเปดเที่ยวบินตรงระหวางกรุงเทพ–กรุงเตหะราน นาทําใหชาวไทยเดินทางไปเยือนอิหรานมากข้ึน 
เพราะชาวไทยนิยมเดินทางดวยสายการบินไทยมากกวาสายการบินมาฮานแอรซึง่เครือ่งบนิมาฮานแอรเกา
และไมมีการเสิรฟสุราและการฉายภาพยนตรระหวางบิน อยางไรก็ดี จากการที่นายกรกฎ ชาะตสิงห 
ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัทการบินไทย ไดใหขอมูลในบทที่ 3 วาปริมาณผูโดยสารมีนอย 
เที่ยวบินตรงระหวางไทยและอิหรานโดยสายการบินไทยไมคุมทุน เกี่ยวกับเรื่องน้ี ผูศึกษาเห็นวาใน
สวนของนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลควรมีนโยบายใหการสนับสนุนบริษัทการบินไทยใหสามารถ
ใหบริการเที่ยวบินตรงระหวางกรุงเทพ–กรุงเตหะรานใหไดตอไปเพื่อที่จะไมยุติการบิน ทั้งน้ี ตองคํานึง
วาการมีสายการบินแหงชาติของไทยบินมาอิหรานนอกจากเปนการแสดงศักด์ิศรีของประเทศไทยใน
อิหรานแลว จะเปนการนํานักทองเที่ยวจากอิหรานไปไทยและจากไทยมาอิหรานจึงเปนการสงเสริม
ความสัมพันธระหวางกันระดับประชาชนถึงยอมนําไปสูความสัมพันธดานอื่น ๆ อีกมากมาย 
นอกจากน้ี ผูศึกษามีความเห็นวาการบินไทยไดเปดเที่ยวตรงระหวางกรุงเทพ–กรุงเตหะรานไดไมนานนัก 
จึงอาจจะยังไมคุนกับตลาดอิหราน และเปนชวงต้ังไข (infant stage) ของธุรกิจ จึงนาจะมีการ
ทบทวนการจัดทําแผนธุรกิจสงเสริมการตลาดใหม หรือใชสายการบินไทยสไมลบินที่ราคาถูกกวามา
ทําการบินแทนหรืออาจมีการเสนอบัตรโดยสารเครื่องบินในราคาแนะนําตอไปอีกเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวอิหรานใหหันมาลองใชบริการของการบินไทยแทนมาฮานแอร การเลิกบินในชวงเวลาน้ี
อาจจะมีผลกระทบเชิงลบตอความรูสึกของรัฐบาลอิหรานวาประเทศไทยไมใหความสําคัญตออิหราน 
รัฐบาลไทยจะตองมีสวนชวยในเชิงนโยบายในการสนับสนุนบริษัทการบินไทยในดานตาง ๆ เพื่อให
เที่ยวบินระหวางกรุงเทพและกรุงเตหะราน สามารถดําเนินตอไปไดและย่ังยืน  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยว 4.0 (Tourism 4.0) 

ประกอบดวยการปรับสมดุลนักทองเที่ยวไทยและตางชาติ และการสรางการทองเที่ยวที่มั่นคงและ
ย่ังยืน โดยปรับจาก valued–based economy เปน high valued and social accountability 
การพัฒนาเทคโนโลยีที่สงเสริมการทองเที่ยวสรางนักทองเที่ยวรายใหม โดยเฉพาะกลุมที่มีศักยภาพใน
การจับจายสูง29 อยางไรก็ดี ผูศึกษาเห็นวายังมีไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อสงเสริม
นักทองเที่ยวตางชาติใหมาไทยในกรณีของนักทองเที่ยวจากตะวันออกกลางเปนรายประเทศ 
                                                
29  ยุทธศักดิ์  สุภสร,  การบรรยายเรื่องนโยบายและยุทธศาสตรการทองเที่ยว (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ 
วโรปการ, 22 กุมภาพันธ 2560). 
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โดยเฉพาะกับนักทองเที่ยวกลุมตลาดอิหราน ผูศึกษาจึงขอเสนอแนวทางใหม ๆ ในการสงเสริม
นักทองเที่ยวอิหรานใหเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากข้ึน ดวยใชกรอบความคิดสวนประสม
ทางการตลาด หรือ 4 Ps of Marketing (Product, Price, Promotion, Place) ดังน้ี 

1) ผลิตภัณฑ (Product) 
ผลิตภัณฑในที่น้ีหมายถึงประเทศไทย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาชาวอิหราน

แสวงหาความสนุกสนานและโอกาสในการผอนคลายซึ่งเปนความตองการจําเปนพื้นฐานตามทฤษฎี
ของ Maslow และ Pearce ในขณะที่ประเทศไทยมีสิ่งที่ชาวอิหรานตองการในระดับพื้นฐาน
ประกอบดวย ความสนุกสนาน โอกาสในการพักผอน การเลนนํ้าทะเลและหาดทรายที่ไมแยกระหวาง
หญิงและชาย การนวดสปา สถานที่จับจายใชสอยซึ่ง ในขณะเดียวกับประเทศไทยก็มีสิ่งดึงดูดอีก
ประเภทที่ทําใหชาวอิหรานใหมาทองเที่ยวเชนกัน เชน สุราของมึนเมาและธุรกิจเริงรมยยามราตรี  

เมื่อพิจารณาถึงทฤษฎีความตองการของมนุษยตามหลักของ Maslow และ 
Pearce สิ่งที่ตองดําเนินการในสวนของผลิตภัณฑคือการพัฒนาสิ่งที่ใหความสนุกสนานแกชาวอิหราน
ในเชิงคุณภาพรวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ เชน การรักษาความสะอาดของหาดทรายและทะเล การ
รักษาความเปนธรรมชาติของสถานที่ทองเที่ยว การรักษาคุณภาพของโรงแรม การนวดสปาที่มี
คุณภาพ หางสรรพสินคาที่ขายสินคามีคุณภาพ และเมื่อพิจารณาถึงความตองการในลําดับที่สูงข้ึนตาม
ทฤษฎี Maslow และ Peace ที่วามนุษยตองการมิตรภาพและสังคม รวมทั้งตองการประสบการณ
ใหม ๆ หนวยงานของไทยจึงควรใชจุดแข็งดานมิตรไมตรีของคนไทยและเทศกาลทางวัฒนธรรมไทยที่
เนนความสนุกสนานราเริง เชนเทศกาลสงกรานต เทศกาลในจังหวัดตาง ๆ ที่มีการฟอนรําทําเพลง 
การแสดงภาพลักษณวาการเยือนประเทศไทยเปนการเพิ่มพูนประสบการณใหม ๆ แกชาวอิหราน  
มาใชดึงดูดชาวอิหรานใหมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย โดยควรเนนกลุมเปาหมายหลักเปนกลุม
ครอบครัวและคนหนุมสาวชาวอิหรานที่สนใจสิ่งใหม ๆ และแสวงหาประสบการณใหม ๆ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพมาเยือนประเทศไทย ทั้งน้ี เปนการสนองลําดับการสนองความ
ตองการจําเปนของชาวอิหรานในข้ันที่สูงข้ึน  

นอกจากน้ี ผูศึกษามีความเห็นที่ตางจากการศึกษาเกี่ยวกับความตองการ
นักทองเที่ยวชาวมุสลิมที่ผานมา วาโรงแรมที่พักควรมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางศาสนา
อิสลาม เชน หองละหมาด ผาปูสําหรับละหมาด ครัวฮาลาล และเครื่องหมายทิศไปยังเมืองเมกกะ  
วากอใหเกิดความยุงยากในการจัดทํา และยังไมมีความจําเปนสําหรับนักทองเที่ยวอิหราน โดยเฉพาะ
อยางย่ิง หากภาคเอกชนไทยมีงบประมาณจํากัด ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองจัดสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางศาสนาอิสลามใหแกนักทองเที่ยวชาวอิหรานเพราะนักทองเที่ยวชาวอิหรานสวนใหญที่มา
ประเทศไทยไมประสงคจะปฏิบัติอยางเครงครัดทางศาสนา แตประสงคจะผอนคลายจากขอบงัคับทาง
ศาสนาอิสลาม การจัดสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางศาสนาอิสลามในโรงแรมที่พักและหองพักนอกจาก
เปนสิ้นเปลืองคาใชจายและงบประมาณแลว ยังเปนการเนนยํ้าเกี่ยวกับศาสนาอิสลามใหแก
นักทองเที่ยวชาวอิหรานที่ประสงคหาความสนุกสนานในประเทศไทย สิ่งที่โรงแรมที่พักควรจะจัดหา
ใหชาวอิหรานนาจะเปนสิ่งที่ชาวอิหรานใชในชีวิตประจําวันเชนเดียวกับที่ใชในอิหราน เชน กาตมนํ้ารอน 
ชาดํา (black tea) พรอมนํ้าตาลกอนในหองพักโรงแรม (ไมใชนํ้าตาลทราย) เพราะชาวอิหรานด่ืมชา
รอนบอย ๆ ตะกราซึ่งมีผลไมสดที่ประเทศอิหรานไมมี เชน มังคุด เงาะ แกวมังกร เพราะชาวอิหราน
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นิยมรับประทานผลไมสดและไมรูจักผลไมไทยจึงเปนการแนะนําผลไมไทยใหแกชาวอิหรานอีกทาง
หน่ึงดวย 

ในสวนของการใชอาหารไทยเพื่อเปนปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยวอิหรานน้ัน  
ผูศึกษาเห็นวาเน่ืองจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาความตองการลิ้มรสอาหารไทยมิใชเปนปจจัย
สําคัญใหชาวอิหรานมาเยือนประเทศไทย จึงไมจําเปนที่จะตองใชงบประมาณจํานวนมากนักเพื่อ
สงเสริมอาหารไทยใหเปนที่นิยมของชาวอิหราน เชน การจัดเทศการอาหารไทยในอิหราน หรือหาก
ประสงคจะแนะนําอาหารไทยใหชาวอิหรานรูจักบาง จะตองพิจารณาแนะนําอาหารไทยที่มีรสเปรี้ยว
แตไมเผ็ด เชน ตมยํากุงที่ใสนํ้ามะนาวแตไมใสพริก อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเห็นวาอาจเปนการไม 
คุมคาที่จะใชอาหารเปนปจจัยดึงดูดใหชาวอิหรานมาประเทศไทย 

2) ราคา (Price) 
ผลจากการศึกษาครั้งน้ีไดใหขอมูลวาวานักทองเที่ยวอิหรานมีความออนไหว

เกี่ยวกับราคาในระดับหน่ึง หากราคาโรงแรมที่พัก และคาใชจายตาง ๆ ในการเดินทางมีราคาสูง ก็จะ
ไมจูงใจใหคนอิหรานเดินทางมาประเทศไทย อยางไรก็ตาม ผูศึกษามีขอคิดเห็นวาการใชราคาเปน
เครื่องมือในการดึงดูดชาวอิหรานไมนาจะเปนประโยชนตอการทองเที่ยวของไทยในระยะยาว 
ภาคเอกชนไทยจะตองสรางผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวที่มีลักษณะวาสามารถสนองความตองการใน
ข้ันที่สูงข้ึนของชาวอิหราน และแสดงใหเห็นถึงความคุมคาคุมราคาที่นักทองเที่ยวชาวอิหรานใชจายไป
ในการทองเที่ยวที่ประเทศไทย มากกวาเสนอผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวที่ราคาถูก เชน หองพักราคาถูก 
แพ็กเกจทัวรราคาถูก เพื่อใหชาวอิหรานมีความรูสึกวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีความคุมคาคุม
ราคา (value for money)  

นอกจากน้ี หนวยงานไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตองชักจูงชาวอิหราน
ดวยวิธีการสงเสริมการทองเที่ยวตาง ๆ เพื่อใหชาวอิหรานมีความเต็มใจที่จะใชจายเงินในการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยโดยมีความรูสึกวาตนจะไดรับมิตรภาพจากคนไทยซึ่งชาวอิหรานไมสามารถ
หาไดในประเทศเพื่อนบานของไทยที่มักดูถูกชาวอิหราน ควรทําใหชาวอิหรานมีความรูสึกอบอุนและ
รูสึกวาการทองเที่ยวในประเทศไทยเปนการไดรับประสบการณใหม ๆ มากกวามีความรูสึกวาการมา
เยือนประเทศไทยเพราะเปนการทองเที่ยวตางประเทศที่ราคาถูก อยางไรก็ดี การศึกษาครั้งน้ีไดรับ
ขอมูลจากภาคเอกชนไทยวามาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราอาจจะเปนวิธีหน่ึงในการ
กระตุนใหชาวอิหรานเดินทางไปประเทศไทยมากข้ึน แตผูศึกษามีขอคิดเห็นซึ่งตางจากภาคเอกชนไทย
และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา วามาตรการการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราไมนาจะ
เปนเครื่องมือที่ดีในการสงเสริมการทองเที่ยว เพราะนอกจากจะทําใหรัฐสูญเสียรายไดแผนดินดวยแลว 
การที่นักทองเที่ยวอิหรานจะตองจายคาธรรมเนียมการตรวจลงตราจํานวน 1,000 บาทก็ไมนาจะเปน
ภาระการเงินในการทองเที่ยวที่มากจนเกินไปตอชาวอิหราน เพราะเมื่อชาวอิหรานประสงคจะเดินทาง
ทองเที่ยวนอกประเทศอิหราน เชนไปเยือนประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคยุโรป ชาวอิหรานก็ไมขัดของที่
จะจายคาธรรมเนียมการตรวจลงตราเชนกัน ทั้งน้ี ทฤษฎีของ Maslow และ Pearce ก็อธิบายให
เขาใจไดวาแมนผลิตภัณฑจะมีราคาสูง แตถาผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการในลําดับที่
สูงข้ึนของมนุษย มนุษยก็ยินดีที่จะใชจายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑน้ันเพื่อสนองความตองการข้ันสูง ราคา
ที่ตํ่าในประเทศหน่ึงจึงมิใชปจจัยที่สําคัญที่สุดในการดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ 
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3) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
การนําเทคโนโลยีใหม ๆ ดานไอที มาใชในการสงเสริมประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวของไทยในอิหรานนาจะเปนวิธีสงเสริมการตลาดที่ทันสมัยและประหยัดงบประมาณและ
สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 เชน การจัดทํา application เกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศ
ไทยเปนภาษาฟารซี การจัดทําไลนและไวเบอรสต๊ิกเกอรเกี่ยวกับประเทศไทย การสงขอมูลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวไทยทางไวเบอรและไลนเปนภาษาฟารซี ในขณะเดียวกัน หนวยราชการไทยอาจ
พิจารณาลดงบประมาณในการเชิญสื่อมวลชนหลัก ๆ ของอิหรานมาประเทศไทยหรือนํางบประมาณ
จํานวนเดียวกันที่เชิญสื่อมวลชนหลัก ๆ ไปใชพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ในการสงเสริมการทองเที่ยว
แทน เน่ืองจากขอเขียนตาง ๆ  ในนิตยสารหรือหนังสือนําเที่ยวไมไดมีผลในการดึงดูดเพราะชาวอิหราน
จํานวนมากที่มาประเทศไทยไมไดรูจักประเทศไทยจากหนังสือหรือนิตยสาร อยางไรก็ตาม ขอมูล
เกี่ยวกับประเทศไทยในอินเตอรเน็ตมีความสําคัญ จึงจะตองคงความตอเน่ืองในการใชเว็บไซดตาง ๆ 
ในการโฆษณาเกี่ยวประเทศไทยและทําขอมูลใหทันสมัยเสมอ การใช pop–up โฆษณาเกี่ยวกับ
ประเทศไทยในยูทูป โดยเฉพาะอยางย่ิงควรใชเปนภาษาฟารซี ทั้งน้ี เน้ือหาของการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับประเทศไทยควรมีธีมเกี่ยวกับความสนุกสนานในประเทศไทย เนนเทศกาลสนุกสนานตาง ๆ 
เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลลอยกระทงซึ่งชาวอิหรานยังไมรูจัก ความสนุกสนานของสวนสนุก 
สวนนํ้า เสรีภาพในประเทศไทย ความย้ิมแยมแจมใสของคนไทย เพื่อจูงใจชาวอิหรานวาประเทศไทย
เปนจุดหมายที่สามารถพักผอนผอนคลายไดในประเทศไทย และใหภาพวาคนไทยเปนชนชาติรักสนุก
เชนเดียวกับชาวอิหรานซึ่งเปนผูรักความสนุกบันเทิง ชอบเตนรํา โดยเนนวาประเทศไทยมีความ
สนุกสนานแบบมีคุณภาพ มีสถานที่เตนรํา แสดงเลนดนตรีในสถานที่ที่ไมมีสิ่งเสพติดมึนเมา ไมมีการ
เกี่ยวของของการคาประเวณี และมีหางสรรพสินคาที่ใหญโตในประเทศไทยมากมาย มีการนวดสปา
เพื่อผอนคลาย ไมควรมีธีมเกี่ยวกับสตรีไทยหรือความออนชอยของสตรีไทยและการบริการของสตรี
ไทยเพราะอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับสตรีไทย 

ในสวนของการจัดเทศกาลทองเที่ยวไทยในอิหรานหรือการเขารวมแสดงการ
ทองเที่ยวของไทยในงานนิทรรศการทองเที่ยวนานาชาติที่กรุงเตหะรานซึ่งการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยเขารวมทุกปน้ัน จากการศึกษาพบวาชาวอิหรานเปนจํานวนนอยที่รูจักประเทศไทยจาก
นิทรรศการ การจัดนิทรรศการหรือเขารวมนิทรรศการทองเที่ยวนานาชาติจึงไมนาจะมีความคุมคา
มากนัก เพราะงบประมาณในการเขารวมประมาณ 1,000,000–2,000,000 บาท ไมนับรวมถึง
คาใชจายในการที่ตองนําคณะนักแสดงนาฏศิลป นักดนตรีไทย นักแกะสลักผักผลไมสด ทีมงานจาก
กรุงเทพมาประเทศอิหราน ซึ่งคณะนักแสดงตาง ๆ ขางตนจะตองเปนชายลวนเพราะหลักศาสนา
อิสลามซึ่งไมอนุญาตใหสตรีแสดงดานศิลปะ ในที่สาธารณะ ทั้งน้ี เห็นไดวาประเทศไทยเปนที่รูจักของ
ชาวอิหรานดีอยูแลว แมนจะไมมีการจัดนิทรรศการไทยในอิหราน ชาวอิหรานก็ยังนิยมเดินทางไป
ประเทศไทย การเขารวมนิทรรศการทองเที่ยวอาจมีประโยชนในการชูธงของประเทศไทยในอิหราน 
แตควรคํานึงถึงความคุมคา มิฉะน้ัน อาจถูกวิจารณวาเปนการดําเนินงานในลักษณะข่ีชางจับต๊ักแตน 
หรือหากประสงคจัดแสดงนิทรรศการไทยหรือเทศกาลไทย อาจพิจารณาจัดในสถานศึกษา เชน จัดใน
มหาวิทยาลัยช้ันนําของอิหราน อาทิ University of Tehran, Sharif University, Tehran 
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University of Medical Sciences, Shahid Beheshti University เพื่อกระตุนใหหนุมสาวชาว
อิหรานใหเกิดความสนใจไปเยือนประเทศไทยเพื่อเปนการสรางนักทองเที่ยวกลุมใหม 

4) สถานที่ (Place) 
สถานที่หมายถึงชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งในกรณีของทองเที่ยวไป

ประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวอิหราน การศึกษาพบวาชาวอิหรานจํานวนรอยละ 33.8 รูจัก
เกี่ยวกับประเทศไทยจากบริษัทตัวแทนการทองเที่ยวในอิหราน ซึ่งปจจุบันในกรุงเตหะรานมีบริษัทที่
ขายแพก็เกจทัวรไปประเทศไทย จํานวนประมาณ 200 บริษัท บริษัทเหลาน้ีมีบทบาทสําคัญในการ
สงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย ชาวอิหรานที่ประสงคทองเที่ยวจะซื้อ
แพ็กเกจทัวรจากบริษัทตัวแทนการทองเที่ยวเหลาน้ีเพราะสะดวก โดยบริษัทฯ จะเปนผูเสนอขอมูล
เกี่ยวกับประเทศไทยและแพ็คเกจทัวรตาง ๆ ใหแกชาวอิหรานในราคาที่นักทองเที่ยวตองการ 
นอกจากน้ี บริษัทตัวแทนทองเที่ยวยังเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตราใหแกผูซื้อ
ทัวร โดยนักทองเที่ยวอิหรานไมจําเปนตองมาขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตดวยตนเอง 
จึงเห็นไดวาบริษัทตัวแทนนําเที่ยวจึงมีบทบาทสําคัญในการแนะนําใหนักทองเที่ยวชาวอิหรานเดินทาง
ไปประเทศไทย การสงเสริมความสัมพันธอันดีกับบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจึงมีความสําคัญ เพราะ
บริษัทสามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไปประเทศไทยของชาวอิหราน ที่ผานมา การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยก็ไดใหความสําคัญตอบริษัทตัวแทนการทองเที่ยวในกรุงเตหะรานเหลาน้ี โดยเชิญ
ผูบริหารบริษัททองเที่ยวและพนักงานบริษัททองเที่ยวไปเยือนประเทศไทยทุกปเพื่อใหรับขอมูลที่
ทันสมัยตาง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย และเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับบริษัทนําเที่ยวในเมืองสําคัญ
อื่น ๆ ของอิหราน นอกเหนือจากกรุงเตหะรานแลว ควรจะมีการเชิญผูแทนบริษัทนําเที่ยวในเมือง
สําคัญอื่น ๆ ของอิหรานไปเยือนประเทศไทยดวย อาทิ เมือง Tabriz เมือง Isfahan เมือง Shiraz 
เมือง Mashhad และเมือง Bandar Abbas เปนตนเพราะอิหรานเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ 
นอกจากน้ี ในสวนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีการประชุมกับบริษัทนําเที่ยวเปนประจําเพื่อ
สอบถามปญหานักทองเที่ยวอิหรานที่อาจประสบในประเทศไทย ใหขอมูลลาสุดเกี่ยวกับสถานการณ
ลาสุดในประเทศไทยที่นักทองเที่ยวอิหรานสนใจและหวงกังวลรับทราบความไมสะดวกในการขอรับ
การตรวจลงตราและการปรับปรุงการตรวจลงตราใหมีความถูกตองและรวดเร็ว 
 
4.3 ขอเสนอเก่ียวกับแนวทางดําเนินการในระยะยาว 

หนวยงานภาครัฐของไทยที่รับผิดชอบการสงเสริมการทองเที่ยวนักทองเที่ยวอิหรานควรจะ
จัดการประชุมรวมกันเพื่อหารือกับภาคเอกชนดานการทองเที่ยว เชน สมาคมการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สมาคมโรงแรม สายการบินไทย บริษัททัวรรายใหญของไทย เกี่ยวกับเกี่ยวกับจัดต้ัง
กองทุนเฉพาะกิจรวมภาคเอกชนกับภาครัฐข้ึนเพื่อสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทยมาก
ข้ึนโดยภาครัฐถือครองหุนในอัตราที่มากกวาภาคเอกชน มีจัดทําแผนธุรกิจและโครงการตาง ๆ  รวมกัน 
และมีการกําหนดเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกําหนดกลุมนักทองเที่ยวเปาหมายใหม ๆ 
ในอิหราน โดยใชขอพิจารณาดําเนินการจากสวนประสมการตลาด หรือ 4Ps ขางตน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสงเสริมใหนักทองเที่ยวชาวอิหรานมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แนวคําถาม 

 
 
ผูศึกษาไดสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวของชาวอิหราน จํานวน 5 คน 
1)  นายชูชัย  ลือตระกูลประวัติ เจาของบริษัทนําเที่ยว Princess Leisure เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

2560 
2)  นางสาวสุนันทา  วฐิสกุล เจาของบริษัท Thai Orchid Tour/Iran Thai Development เมื่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 
3)  นายพิเชษฐ  ละเอียดไพบูลย ผูจัดการทั่วไป บริษัทการบินไทยประจํากรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 2 

กรกฎาคม 2560 
4)  นาย Homer Baraghani ผูแทนฝายการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรุงเตหะราน เมื่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
5)  นายกรกฎ  ชาตะสิงห ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

2560 
 
แนวคําถามประกอบดวย  
– สาเหตุที่ชาวอิหรานไปประเทศไทย 
– ปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย 
– พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน  
– แนวทางใหม ๆ ในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยใหมากข้ึน 
– สภาวะลาสุดของตลาดอิหรานในทัศนะของบริษัทการบินไทย 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอยางแบบสํารวจขอมูลชาวอิหรานท่ีเดินทางไปประเทศไทย 

 
Tourist Questionnaire 

 
1) Gender:                           Male                              Female  
    Age:………………. 
    Marital Status:                Single                             Married 
 
2. Where did you  know  information  about Thailand? (mark the appropriate answer) 
1. I already knew of it. 
2.  Internet. 
3. Friends and relatives. 
4. Media. 
5. Books and guide  books. 
6. Travel agency. 
7. Fairs and/or exhibitions. 
8. It was part of the travel package. 
9. Other, what: ____________________________________ 
 
3.    How many nights are you planning to stay or did you stay in Thailand? _________ 
 
4. What are the main reasons for your visit Thailand? (mark the appropriate answer)  
1. Rest and relaxation. 
2. Visiting relatives and friends. 
3. Business reasons. 
4. Attending a conference, congress, seminar, and other forms of educations. 
5. Culture. 
6. Fun. 
7. Sports and recreation. 
8. Health. 
9. Religious reasons. 
10. Shopping. 
 
5. For each statement please indicate to what extent you agree with it. 
 
 1 = you completely disagree with it               5 = you agree with it completely. 
 
1. I think most people have a positive opinion about Thailand. 

1              2                3                4             5            I don’t know 

2. Thai people are friendly towards the guests. 

1              2                3                4             5    I don’t know 

3. Thailand has a unique image.  

1              2                3                4             5  I don’t know 

4. I think Thailand is popular.  

1              2                3                4             5  I don’t know 
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5. Thai people always put guest first.  

1              2                3                4             5  I don’t know 

Thailand respects the natural environment.  

1              2                3                4             5            I don’t know 

 
6. What do you want and expect from travelling to Thailand? 
1-5 marks from the lowest to highest  
1. Personal safety and security.  
1              2                3                4             5    I don’t know 

2. The destination can be easily reached.  
1              2                3                4             5             I don’t know 

3. Overall cleanliness of the destination.  
1              2                3                4             5      I don’t know 

4. Unspoiled nature.  
1              2                3                4             5 I don’t know 

5. Climate conditions.  
1              2                3                4             5 I don’t know 

6. Diversity of cultural/historical attractions (architecture, tradition and customs…) 
1              2                3                4             5 I don’t know 

7. The quality of the accommodation (hotel, motel, apartment…) 
1              2                3                4             5 I don’t know 

8. Friendliness of the local people.  
1              2                3                4             5   I don’t know 

9. The offer of local cuisine.  
1              2                3                4             5       I don’t know 

10. Possibilities for inexpensive shopping.  
1              2                3                4             5  I don’t know 

11. Night life and entertainment.  
1              2                3                4             5      I don’t know 

12. Opportunity for rest.  
1              2                3                4             5  I don’t know 

13.  Sport facilities and recreational activities.  
1              2                3                4             5 I don’t know 

14. Offer of cultural and other events.  
1              2                3                4             5        I don’t know 

15. Spa offer.  
1              2                3                4             5    I don’t know 

16. Wellness offer.  
1              2                3                4             5 I don’t know 

Thank you very much for your time and answers!  
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