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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในการจัดทํารายงานการศึก ษาสวนบุคคลเรื่องแนวทางในการสง เสริมใหนัก ทองเที่ยว
อิหรานเดินทางไปประเทศไทย ผูศึกษาประสงคที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทาง
ไปทองเที่ยวในประเทศไทยและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาใช
แบบสํารวจขอมูลนักทองเที่ยวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทย จํานวน 73 คน การสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวทั้งฝายไทยและอิหรานและการสังเกตพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
อิหรานที่ประเทศไทย
ผลการศึกษาพบวาวาปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย
คือ ความสนุกสนานในประเทศไทย โอกาสการพักผอนผอนคลายและความบันเทิงยามราตรีซึ่งเปน
ความตองการจําเปนพื้นฐานลําดับตนของมนุษยตามทฤษฎีลําดับขั้นแหงความตองการจําเปนของ
Abraham Maslow และความตองการพื้นฐานของนักทองเที่ยวตามทฤษฎีขั้นบันไดแหงการเดินทาง
ของ P.L. Pearce นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบวาความปลอดภัยในประเทศ ธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตรไทย รวมทั้งอาหารไทยมิใชปจจัยสําคัญในการดึงดูดใหชาวอิหรานไปทองเที่ยวที่
ประเทศไทยในขณะที่ชาวอิหรานจํานวนมากจากผลสํารวจมีความสนใจกับการใชสปาและการสงเสริม
สุขภาพในประเทศไทย ดังนั้น หนวยงานของไทยสามารถใชความสนุกสนานเชิงคุณภาพในประเทศไทย
โอกาสในการพักผอน การนวดสปาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธในการดึงดูดชาวอิหรานใหมา
ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ผูศึกษามีขอเสนอในดานนโยบายวาการที่หนวยงานภาครัฐจะสงเสริมใหนักทองเที่ยวชาว
อิหรานมาเยือนประเทศไทยมากขึ้นเปนการสงเสริมความสัมพันธระดับประชาชนตอประชาชนซึ่งจะ
นําไปสูความสัม พันธและความรวมมือในดานอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อิห รานเปนประเทศที่มี
ความสําคัญ ต อประเทศไทยในดานยุ ท ธศาสตร การเมืองและการคาและการลงทุน อยางไรก็ ดี
หนวยงานของไทยจะตองคํานึงดวยวาปริมาณนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปอิหรานมีจํานวนนอยกวา
ปริม าณนักทองเที่ยวชาวอิห รานเดินทางมาประเทศไทยซึ่ง ฝายอิห รานประสงคใหฝายไทยแกไข
การขาดดุลดานปริมาณนักทองเที่ยวของอิหราน หนวยงานไทยจึงควรรวมมือกับฝายอิหรานในการ
สงเสริมใหชาวไทยรูจักอิหรานเพื่อนักทองเที่ยวชาวไทยจะไดเดินทางไปเยือนอิหรานเพิ่มขึ้น
ในสวนของขอเสนอแนะในการดําเนินการ ผูศึกษาใชกรอบความคิดทางการตลาด (4P of
Marketing: Product, Price, Promotion, Place) เพื่อเสนอแนะแนวทางใหม ๆ ในการสงเสริมให
ชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทย ดังนี้ ประเทศไทยในฐานะผลิตภัณฑ (Product) ควรพัฒนาสิ่งที่
ใหความสนุกสนานดานสวางแกชาวอิห ราน เชน ความสะอาดของหาดทราย สวนสนุกที่มีคุณภาพ
สถานบันเทิงที่ไมมีสิ่งเสพติด การนําเสนอมิตรไมตรีของคนไทย และเนนกลุมเปาหมายใหม ๆ เปน
กลุมครอบครัวและคนหนุมสาวชาวอิหรานหนวยงานไทยไมควรใชราคาถูก (Price) ในการดึงดูดชาว
อิหรานแตควรใหชาวอิหรานตระหนักถึงความคุมคาคุมราคาของการทองเที่ยวในประเทศไทยและการ
สรางความรูสึกวาการเยือนประเทศไทยเปนการไดรับประสบการณใหม ๆ และมิตรภาพ นอกจากนี้
ในการสงเสริมการตลาด (Promotion) ควรนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เชน application เกี่ยวกับ

จ
การทองเที่ยวไทยเปนภาษาฟารซีไลนและไวเบอรสติ๊กเกอรเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะจะเปนการ
ประหยัดงบประมาณและสอดคลองกับ ยุคสมัยที่เ ปลี่ยนไป ในขณะที่ห นวยงานไทยสามารถลด
งบประมาณการจัดเทศกาลไทยในอิหรานเนื่องจากไมมีผลในระดับสูงในการทําใหชาวอิหรานรูจัก
ประเทศไทยอีกทั้งยังมีคาใชจายสูงในการจัดงาน นอกจากนี้ ในสวนของชองทางการตลาด (Place)
เนื่องจากบริษัทผูแทนนําเที่ยวในอิหรานมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย
ทั้งเปนผูขายแพ็กเกจทัวรและใหบริการขอรับการตรวจลงตราแทนนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่ประสงค
จะไปประเทศไทย รวมทั้งใหขอมูลดานการทองเที่ยวที่ทันสมัยลาสุดเกี่ยวกับประเทศไทย หนวยงานไทย
โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูต จึงควรมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทผูแทนนําเที่ยวตาง ๆ เพื่อรับฟง
ปญหา ขอกังวลและขอคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวของชาวอิหรานในประเทศไทย และขยาย
ความสัม พันธกับ บริษัท ผูแทนนําเที่ยวที่ตั้ง อยูในเมืองสําคัญอื่น ๆ ในอิหรานดวย นอกเหนือจาก
ความสัมพันธที่มีอยูแลวในระดับหนึ่งกับบริษัทผูแทนนําเที่ยวที่ตั้งอยูในกรุงเตหะราน
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ฯพณฯ นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ซึ่งมีความกรุณา
ใหผูใตการบังคับบัญชาไดรับความกาวหนาในชีวิตราชการโดยใหคําแนะนําและสนับสนุนแกผูศึกษา
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ไชยเพิ่ม ซึ่งใหความรู แนวคิดใหม ๆ คําแนะนําที่เปนประโยชนและความเมตตาแกผูเขียน
ผูบริหารและบุคลากรของสถาบันเทวะวงศวโรปการทุกทานที่ไดจัดการอบรมทีม่ คี า และเปด
โลกทัศนใหม ๆ ใหแกผูศึกษา
ผูที่ชวยเหลือดานการศึกษาอยางความเต็มใจและเต็มที่ ประกอบดวย นางสาวนรดี ตันตระมงคล
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตฯ นางสาวพัชรวลัย ถาวร และนางสาว Haley Vakhshouri นอกจากนี้
ขอขอบคุณ นางสาวอทิตยา อินทรทูต นายชูชัย ลือตระกูลประวัติ นายพิเชษฐ ละเอียดไพบูล ย
นางสุนันทา วุฐิสกุล นายกรกฎ ชาตะสิงห และนาย Homer Baraghani ที่กรุณาใหขอมูลที่สําคัญ
และเปนประโยชนตอการศึกษา
สุดทายแตมิไดสําคัญ นอยที่สุด ผูศึกษาขอขอบคุณ นางนราพรรณ อารีพรรค ภรรยาที่
สนับสนุนการประมวลผลสํารวจตาง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้อยางไมเหน็ดเหนื่อย
รชา อารีพรรค
สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ไทยและอิหรานสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.
2498 อยางไรก็ดี ความสัมพันธระหวางไทยกับอิหรานมีมายาวนานกอนหนากวา 400 ป ตั้งแตสมัย
อยุธยา โดยพอคาชาวอิหรานไดเดินทางจากอิหรานมาทําการคากับอยุธยาและกอตั้งเปนชุมชนชาว
อิหรานที่อยุธยา1 เปนที่ทราบกันดีวา เชค อะหมัด กุมมี ซึ่งเปนตนสกุลบุนนาคเปนขุนนางชาวอิหราน
ไดรับใชราชสํานัก ไทยและมีความกาวหนาทางราชการจนไดรับ ตําแหนงสูง สุดเปนถึง เจาพระยา
บวรราชนายก2
ความสัมพันธระหวางไทยกับอิหรานที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีความราบรื่น ไมมีความขัดแยง
ระหวางกัน อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาในชวงที่อิหรานอยูภายใตมาตรการคว่ําบาตรปริมาณการคา
ระหว า งไทยกั บ อิห ร า นมี ไม ม ากนั ก เนื่ อ งจากมาตรการคว่ํ าบาตรเปน อุ ป สรรคในการส ง เสริ ม
ความ สัมพันธดานการคาและการลงทุนระหวางไทยกับอิหรานแตภายหลังจากการผอนคลายและ
ยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรโครงการนิวเคลียรของอิหรานเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ไทยไดเริ่ม
กระชับความสัมพันธกับอิหราน โดยเมื่อวันที่ 22–25 มกราคม พ.ศ. 2559 นายดอน ปรมัตถวินัย
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการต า งประเทศได เ ยื อ นอิ ห ร า นเพื่ อ เป น ประธานร ว มการประชุ ม
คณะกรรมาธิการรวมไทย– อิหราน ครั้งที่ 9 ที่กรุงเตหะราน และตอมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ
รองนายกรัฐมนตรี ไดเยือนอิหรานอยางเปนทางการ ซึ่งในการเยือนดังกลาวมีคณะรัฐมนตรีดาน
เศรษฐกิจ ร วมคณะดวย และเมื่อ วันที่ 29–30 สิง หาคม 2559 นางกอบกาญจน วั ฒ นวรางกู ร
รัฐมนตรีว าการกระทรวงการท องเที่ ยวและกี ฬา ไดเ ขาร วมการประชุม Asian Cooperation
Development (ACD) Ministerial Meeting on Tourism ครั้งที่ 1 ที่เมือง Tabriz และไดเยือน
อิ ห ร า นอี ก ครั้ ง ในป ต อ มา เมื่ อ วั น ที่ 7–9 กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. 2560 เพื่ อ เข า ร ว มงาน Tehran
International Tourism Exhibition ครั้งที่ 10 ที่กรุงเตหะราน ในขณะเดียวกัน การเยือนระดับสูง
จากฝ ายอิ ห รา นมาไทยก็ไดเ พิ่ม มากขึ้ นเรื่ อย ๆ อาทิ เมื่อวั นที่ 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
และในโอกาสเดียวกันไดเขาเยี่ยมคารวะพลเอกประยุท ธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2559
ในสวนของยุทธศาสตรไทยตออิหรานนั้น ไทยเห็นวาอิหรานเปนแหลงพลังงานและตลาด
สงออกขนาดใหญของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากอิหรานมีประชากรประมาณ 80 ลานคน
และมีความตองการสินคาตาง ๆ ในระดับสูง เพราะอิหรานเปนประเทศอยูใตมาตรการคว่ําบาตรทาง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ไทยตองการสงออกขาว สินคาเกษตร อาหารและชิ้นสวนรถยนตไปอิหราน นอกจากนี้
ไทยตองการใหอิหรานเปนตลาดดานการทองเที่ยวที่สําคัญของไทยและพยายามสงเสริมความรวมมือ
ในดานการ ทองเที่ยวระหวางไทยกับอิหรานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว เชน การโรงแรม
การบิน ทั้งนี้ ฝายไทยไดเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจดานการทองเที่ยวระหวางไทยและอิหรานแลว
เมื่อเดือนเมษายน 2559 แตยังมิไดมีการลงนามระหวางกัน การสง เสริม ใหชาวอิหรานเดินทางไป
ประเทศไทยมากขึ้ น ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพจึ ง เป น สิ่ ง ที่ ห น ว ยราชการของไทยและ
สถานเอกอัครราชทูตตองดําเนินการเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรไทยตออิหราน
ปจจุบัน ประเทศไทยเปนหนึ่งในหาประเทศที่ชาวอิหรานนิยมเดินทางไปทองเที่ยวมากที่สุด
โดยสามารถเรียงลําดับได ดังนี้ (1) ตุรกี (2) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (3) ประเทศไทย (4) จอรเจีย และ
(5) มาเลเซีย3 ทั้งนี้ การที่ชาวอิหรานจํานวนมากเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยยอมเปนการนํา
รายไดเขาประเทศและสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทย4 จุดเริ่มตนที่ชาวอิหราน
เดินทางไปทองเที่ยวประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2544 เมื่อสายการบินมาฮานแอรซึ่งเปนสายการบิน
เอกชนของอิหรานไดเปดเสนทางบินตรงระหวางกรุงเตหะรานกับกรุงเทพฯ5 ชาวอิหรานจํานวนมาก
นิยมเดินทางไปเยือนประเทศไทยโดยสายการบินมาฮานแอร6 ทั้งนี้ การเปดเสนทางบินตรงระหวาง
กรุงเตหะรานกับกรุงเทพฯ เปนผลจากการริเริ่มของนาย Hossein Hosseini ผูจัดการดานการตลาด
มาฮานแอร ซึ่ง กอนหนาที่จ ะเปดเที่ยวบินใน พ.ศ. 2544 ไดเ ดินทางไปประเทศไทยเพื่อสํารวจ
ศักยภาพของไทยวามีศักยภาพดานการทองเที่ยวสําหรับชาวอิหรานไดหรือไมซึ่งนําไปสูการที่มาฮานแอร
ตัดสินใจเปดเที่ยวบินตรงระหวางกรุงเตหะรานกับกรุงเทพฯ โดย นาย Hosseini ไดกลาวกับผูศึกษา
ในหลายโอกาสวาเสนทางบินตรงระหวางอิห รานกับ ประเทศไทยเปรียบเสมือนบุตรของตนเอง
3

มีขอสังเกตวาตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จอรเจียและมาเลเซียยกเวนการตรวจลงตราใหนักทองเที่ยวชาวอิหราน
ในขณะที่ชาวอิหรานตองรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อยางไรก็ดี ชาวอิหรานก็ยังนิยมเดินทางไป
ทองเที่ยวที่ประเทศไทย
4
นักทองเที่ยวชาวตะวันออกกลางที่เดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยจะใชจายโดยเฉลี่ย 5,046.58 บาทตอวันใน
ขณะที่นักทองเที่ยวชาวจีนจะใชจายโดยเฉลี่ย 5,411.67 บาทตอวัน
5
นาย Ali Akbar Rafsanjani อดีตประธานธิบดีอิหรานเปนผูถือหุนสําคัญของสายการบินมาฮานแอร ทั้งนี้ รัฐบาล
สหรัฐฯ พบหลักฐานวามาฮานแอรใหการสนับสนุนการกอการรายโดยการใหบริการขนสงแกสมาชิกกลุม
Hezbollah จึงประกาศใหมาฮานแอรอยูในบัญชีดําของบุคคลและองคกรที่สหรัฐฯ คว่ําบาตร
6
นอกจากสายการบินมาฮานแอรที่เปดเที่ยวบินตรงไปประเทศไทย สายการอิหรานแอรเคยบินเสนทางบินตรงไป
ประเทศไทย แตไมไดรับความนิยมจากชาวอิหรานเพราะบัตรโดยสารมีราคาสูง และตอมาไดยุติการบินเนื่องจาก
ทางการไทยปฏิเสธที่เติมเชื้อเพลิงใหการสายการบินอิหรานแอรเพราะฝายไทยไดรับแรงกดดันจากสหรัฐฯ

3
โดยในชวงแรกที่สายการบินมาฮานแอรเปดเที่ยวบินตรงจากกรุงเตหะรานไปกรุงเทพฯ สายการบิน
มาฮานแอร ไ ด รั บ ความอนุ เ คราะห จ ากสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ในการให ก ารตรวจลงตราแก
นักทองเที่ยวชาวอิหรานอยางรวดเร็วซึ่งเปนการชวยใหสายการบินมาฮานแอรสามารถจําหนายบัตร
โดยสารเครือ่ งบินในนาทีสุดทายไดอีกดวย7
จํานวนนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทยที่มากขึ้นสามารถสะทอนไดจาก
สถิตินักทองเที่ยวชาวอิหรานไปประเทศไทย โดยเมื่อป พ.ศ. 2544 จํานวนนักทองเที่ยวอิหรานไป
เยือนประเทศไทยมีจํานวน 17,723 คน และเพิ่ม ขึ้นเปน 23,182 คนในปตอมา และมีจํานวนถึง
170,999 คนในป พ.ศ 2553 และลาสุดในป พ.ศ. 2559 มีจํานวนถึง 119,594 คน เวนแตในชวงหลัง
ป พ.ศ. 2555–2557 จํานวนนักทองเที่ยวอิหรานไดลดลงเนื่องจากสายการบินมาฮานแอรไดขึ้นราคา
บัตรโดยสาร กอปรกับในป พ.ศ. 2556 รัฐบาลอิหรานไดประกาศลดคาเงินเรียลทําใหนักทองเที่ยว
อิหรานลดการเดินทางไปตางประเทศเพราะทําใหมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี ตอมาในป พ.ศ.
2558 จํานวนนักทองเที่ยวอิหรานที่เดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยไดกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งและมี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต
ตารางที่ 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

4
ผลจากการที่ชาวอิหรานเดินทางไปประเทศไทยเปนจํานวนมากทําใหชาวอิห รานรูจัก
ประเทศไทยมากขึ้น โดยสัง เกตไดวาเมื่อนักทองเที่ยวชาวไทยส วนใหญเยือนอิหรานเมื่อไดรับการ
ทักทายจากชาวอิห รานบางคนตามทองถนนในกรุงเตหะรานและทราบวาเปนชาวไทยจะกลาววา
เคยไปพัทยาดวยน้ําเสียงที่มีนัยยะ ซึ่งการเอยถึงในลักษณะดังกลาวแสดงวาพัทยาเปนเมืองในประเทศ
ไทยที่ชาวอิหรานนิยมรวมทั้งแสดงถึงทัศนคติที่ไมดีนักของชาวอิหรานจํานวนหนึ่งตอประเทศไทย8
ไมรวมถึงการที่เจาหนาที่ของรัฐบาลอิหรานในบางโอกาสไมสนับสนุนและแสดงความไมเห็นดวยอยาง
ออม ๆ ที่ชาวอิหรานจํานวนมากเดินทางไปแสดงหาความสนุกสนานในประเทศไทยเพราะเห็นวา
ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ทัศนคติเ ชิง ลบของชาวอิหรานที่วาประเทศไทยเปนแหลงบันเทิง
เริงรมยไดรับการยืนยันเชนกันจากนางนภาพร ผลจันทร ประธานชมรมไทยในอิหรานซึ่งสมรสกับ
ชาวอิหรานวาในอดีต สตรีไทยไดรับการปฏิบัติอยางสุภาพจากชาวอิหราน แตตอมาเมื่อชาวอิหรานไป
ทองเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวอิหรานที่เคยไปประเทศไทยเมื่อพบสตรีไทยในอิหรานจะ
แสดงกิริยาที่ไมใหเกียรติตอสตรีไทย ปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นวาแมนนักทองเที่ยวอิหรานจะ
เดินทางไปประเทศไทยจํานวนมากในเชิงปริมาณแตก็มีนักทองเที่ยวชาวอิหรานจํานวนไมนอยที่ไป
ประเทศไทยเพื่อแสวงหาความสุขดานเริงรมย นอกจากนี้ ผูศึกษามีขอสัง เกตวาสมควรที่จ ะมีการ
พัฒนาแนวทางใหม ๆ ใหสอดคลองกับสภาพการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพื่อ
การสง เสริมจํานวนและคุณภาพของนัก ทองเที่ยวอิห รานไปประเทศไทยเพราะที่ผานมาโครงการ
สง เสริมการทองเที่ยวที่การทองเที่ ยวแหง ประเทศไทยไดดําเนินการมีลัก ษณะคลายคลึง กันทุก ป
ประกอบดวย โครงการการนําคณะสื่อมวลชนชาวอิหรานไปเยือนไทย และโครงการเขารวมงาน
นิทรรศการการทองเที่ยวนานาชาติประจําปที่กรุงเตหะราน
การศึกษาสวนบุคคลนี้จึง ประสงคศึกษาและอธิบ ายเกี่ยวกับปจ จัยดึงดูด (pull factor)
ซึ่งทําใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวประเทศไทยและประสงคศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
อิหรานในประเทศไทย และเมื่อทราบถึงปจจัยดึงดูด (pull factor) แลว ผูศึกษาจะเสนอแนวทางใหม ๆ
ในการสงเสริมปริมาณของชาวอิหรานที่ไปประเทศไทยบนพื้นฐานของผลการศึก ษาปจ จัยดึง ดูด
ชาวอิหรานและผลการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน การศึกษานี้จึงจะเปนประโยชน
ตอหนวยราชการไทยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยวรวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ
อนึ่ง การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยงานของไทยจะไดรับทราบแนวทางใหม ๆ จะ
ทําใหสามารถสงเสริมใหจํานวนนักทองเที่ยวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นยอมจะเปน
การสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้ง Creative economy เพราะแนวทางใหม ๆ ในการ
สง เสริม ใหชาวอิห รานเดินทางไปประเทศไทยที่ก ารศึก ษาฉบับ นี้เ สนอเปนแนวทางในการดึง ดูด
นักทองเที่ยวอิหรานกลุมที่มีคุณภาพ มีขอเสนอใหนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการประชาสัมพันธ
ประเทศไทยและในการใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยรวมทั้งเปนการใชวัฒนธรรมไทยที่ชาวอิหราน
นาจะสนใจมาดึงดูดชักจูงนักทองเที่ยวชาวอิหราน จึงเปนการสรางการทองเที่ยวที่มั่นคงและยั่งยืน
ยกระดับการทองเที่ยวใหแกประเทศไทย และเปนหนึ่งในภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการ
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ดําเนินการทูตเชิง เศรษฐกิจ (Economic diplomacy) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมมีสํานัก งานการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยตั้งอยูในประเทศอิหราน9
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาและวิเคราะหปจจัยดึงดูดใหชาวอิหราน
นิยมเดินทางไปประเทศไทยรวมทั้งพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน
1.2.2 เสนอแนวทางใหม ๆ ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและคุมคาประหยัดงบประมาณ
ในการสงเสริมใหปริมาณนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทยใหมากขึ้นบนพื้นฐานของ
ทฤษฎีและโดยใชปจจัยดึงดูดที่คนพบในผลการศึกษา
1.2.3 เสนอแนวทางใหม ๆ ในการยกระดับการดําเนินการสงเสริมการทองเที่ยวของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวของไทยใหสอดคลองกับนโยบาย
Thailand 4.0 ของรัฐบาลปจจุบัน
1.3 ขอบเขตของการศึกษา และวิธีการดําเนินการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตของการศึกษา
การศึก ษาในครั้งจะคนหาและศึกษาปจจัยปจ จัยดึง ดูด (pull factor) ที่ทําให
นักทองเที่ยวอิหรานเดินทางไปเยือนไทยในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2544 จนถึงป 2560 เนื่องจากป พ.ศ.
2544 เปนปที่มาฮานแอรเปดเสนทางบินตรงระหวางกรุงเตหะรานกับกรุงเทพฯ จึงเปนจุดเริ่มตนของ
การที่นักทองเที่ยวอิหรานไปประเทศไทยมากเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบัน
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) ใชการวิเ คราะหเอกสารและขอมูลหนวยราชการของไทย อาทิ เอกสารของ
กระทรวงการตางประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สถิติ
จํานวนนักทองเที่ยวอิหรานเดินทางไปประเทศไทย
2) การสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวทั้งฝายไทยและอิหราน รวมทั้งการเก็บขอมูลพฤติกรรมนักทองเที่ยวอิหรานโดยการสังเกต
แบบไมเขาไปมีสวนรวม
1.4 สมมติฐานของการศึกษา
ปจจัยสําคัญที่ดึงดูด (pull factor) ใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยคือ
ความสนุกสนานและโอกาสในการพักผอนหยอนใจในประเทศไทย
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สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่นครดูไบรับผิดชอบการสงเสริมการทองเที่ยวตลาดอิหราน แตตั้งแต
เดือนตุลาคม 2553 ไดวาจางนาย Homer Baraghani อดีตมัคคุเทศกชาวอิหรานใหเปนผูแทนฝายการตลาดของ
สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยโดยมีสัญญาจางเปนรายป
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1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผูศึก ษาใชแนวทางทฤษฎีลําดับ ขั้นแหง ความตองการจําเปนของ Abraham Maslow
(Maslow’s Hierarchy of Needs) และทฤษฎีขั้นบันไดแหงการเดินทาง (Travel Career Ladder)
ของ P.L. Pearce ซึ่งประยุกตและพัฒนาจากทฤษฎีลําดับชั้นความตองการจําเปนของ Maslow เพื่อ
ชวยอธิบายเกี่ยวกับปจจัยดึงดูดใหชาวอิหรานไปเยือนประเทศไทย และใชอธิบายเพื่อความเขาใจถึง
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหรานในประเทศไทย
1.6 ประโยชนของการศึกษา
การศึกษานี้จะกอใหเกิดประโยชนที่สําคัญดังนี้
1.6.1 ทําใหทราบถึงปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวประเทศไทย
1.6.2 ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวอิหรานที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย
1.6.3 สถานเอกอัครราชทูตฯ และหนวยงานที่สงเสริมการทองเที่ยวของไทยไดรับทราบ
ขอเสนอเกี่ย วกับ แนวทางใหม ๆ ที่เ หมาะสมคุ ม คา และทันสมัยในการสง เสริ ม ให นัก ท องเที่ย ว
ชาวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทยใหเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําไปใชดําเนินโครงการใหม ๆ ได
1.6.4 หนวยราชการที่เ กี่ยวของดานการสงเสริม การทองเที่ยวไดรับ ขอเสนอแนะดาน
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงคุณภาพของไทยเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
1.7 คําจํากัดความหมายที่ใชในการศึกษา
นักทองเที่ยว (tourist) หมายถึง ผูที่เดินทางไปแหลง ทองเที่ยวหลายแหงและพํานักใน
แหลง ทองเที่ยวนั้น ๆ มีกิจกรรมที่จุดหมายปลายทางตางจากงานปกติหรือที่พัก อาศัย และพํานัก
เพียงชั่วคราว
ปจจัยดึงดูด (pull factor) หมายถึง ปจจัยที่ดึง ดูดบุคคลใหไปสถานที่ห นึ่ง หรือไปทํา
กิจกรรมหนึ่ง (Cambridge English Dictionary)
เศรษฐกิจ สรา งสรรค (Creative Economy) เศรษฐกิ จ ที่อ ยูบ นพื้นฐานของการใช
องคความรู การศึกษา การใชทรัพยสินทางปญญาในการเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรูของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม10
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อาคม เติมพิทยไพสิฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การบรรยาย Thailand’s
Creative Economy .ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ วันที่ 26 มีนาคม 2553.

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึก ษาในครั้ง นี้ ผูศึก ษาไดร วบรวมแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เ กี่ยวกับ แรงจูง ใจในการ
ทองเที่ยวและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการทองเที่ยวและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเพื่อใช
เปนพื้นฐานการวิเคราะหและสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับแรงดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเทีย่ ว
ที่ประเทศไทยและศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน สรุปไดดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเที่ยว
2.1.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเทีย่ ว
เลิศพร ภาระสกุล11 ไดสรุปทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทองเที่ยววามี
พื้น ฐานจากทฤษฎี ลํ า ดับ ขั้ นแห ง ความตอ งการจํ าเป นของ Abraham Maslow (Maslow’s
Hierarchy of Needs) ซึ่งกลาววามนุษยมีความตองการและแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อสนองตอ
ความตองการและความจําเปนซึ่งมีลักษณะเปนลําดับชั้น เมื่อความตองการในระดับต่ําหรือพื้นฐาน
ไดรับการตอบสนอง ก็จะมีความตองการในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ Maslow เห็นวามนุษยมี
ความตองการจํานวน 5 ขั้น และความตองการเหลานี้ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมตาง ๆ ดังภาพประมิด
ขางลางนี้
ความตองการ
ความสําเร็จแหงตน

self–actualization needs

ความตองการที่จะ
มีเกียรติยศ

ความตองการทางดาน
สังคม

ความตองการความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิต

self–esteem needs
social needs
safety needs

ความตองการทางดานสรีรวิทยา

physical needs

แผนภูมิที่ 1 ทฤษฎีลําดับขั้นแหงความตองการจําเปน
11

เลิศพร ภาระสกุล, พฤติกรรมนักทองเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2559).
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นอกจากนี้ Maslow มีความเห็นวาทฤษฎีลําดับ ขั้นแหง ความตองการจําเปนมี
ลักษณะเปนองครวม มีพลวัตและสามารถประยุกตเ ขากับ ชีวิตมนุษยในดานการทํางาน รวมทั้ง มี
ลักษณะเปนสากลกับมนุษยทุกคน
วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูรณ12 กลาววา ตอมา P.L. Pearce ไดนําแนวทฤษฎีของ
Maslow มาพัฒนาในรูปแบบของทฤษฎีขั้นบันไดแหงการเดินทางจากระดับลางไปสูระดับสูง (Travel
Career Ladder) 13 โดยเสนอวาความตองการในการทองเที่ยวมีความคลายคลึงกับการทํางาน
มีความเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา มีพลวัตร ในการเดินทางครั้งหนึ่งของนักทองเที่ยวอาจมีความ
ตองการหลายอยางในหลายระดับและสามารถผสมปนกันได ทั้งขึ้นอาจอยูกับปจจัยสนับสนุนอื่น ๆ
ดวย อาทิ เงิน เพื่อน สุขภาพ โดยสามารถเรียงลําดับได ดังนี้
1) ความตองการทางรางกาย เชน ความหิว การผอนคลาย ความตองการทางเพศ
ความตองการทางวัตถุ
2) ความต อ งการความปลอดภั ย มั่ ง คง อาทิ ความต อ งการชี วิ ต ที่ มั่ น คง
ความคาดการณได
3) ความตองการสัมพันธภาพ อาทิ ความตองการเพื่อน
4) ความต อ งการความภาคภู มิ ใ จ อาทิ ความสามารถพั ฒ นาทั ก ษะตนเอง
ความตองการการเรียนรู
5) ความตองการที่จะไดรับความพอใจสูงสุด อาทิ ความตองการความสําเร็จแหงตน
ความตองการประสบการณที่หลากหลาย

12
13

วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย, พฤติกรรมนักทองเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2560).
P.L. Pearce. Tourism: Bridges across Continents. Roseville: Irwin/McGraw–Hill, 1998.
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5. ความตองการเติมเต็มใหแกชีวิต (Fulfilment needs)
– ความตองการไดรับความสําเร็จสูงสุดในชีวิต
– ความตองการเพิม่ พูนประสบการณอยางตอเนื่อง
4. ความตองการการยกยองนับถือและการพัฒนา
(Self–esteem/Development needs)
– ความตองการพัฒนาตนเอง
– ความตองการความกาวหนา
– ความตองการอยากรูอยางเห็น
– ความตองการสถานภาพในสังคมและการยอมรับ
– ความตองการประสบความสําเร็จ
3. ความตองการสรางสัมพันธภาพ (Relationship needs)
– ความตองการทีจ่ ะมอบความรัก
– ความตองการทีจ่ ะผูกมิตร
– ความตองการทีจ่ ะลดความกังวลเกี่ยวกับคนอื่น ๆ
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs)
– ความตองการลดความกังวลสวนตัว
1. ความตองการดานรางกาย (Physical needs)
– ความตองการกิน ดื่ม และเพศสัมพันธ
– ความตองการการพักผอน
– ความตองการหลีกหนี ความตองการความตื่นเตน
แผนภูมิที่ 2 ทฤษฎีขั้นบันไดแหงการเดินทางของ Pearce
ผูศึกษามีความเห็นวาทฤษฎีความตองการจําเปนพื้นฐานของ Maslow และทฤษฎี
ขั้นบันไดแหงการเดินทางของ Pearce มีประโยชนใชเปนแนวทางอธิบายสาเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเดินทางไปสถานที่ทองเที่ยวที่ใดที่หนึ่งได
นักวิชาการและนักวิจัยดานการทองเที่ยวตาง ๆ จึงไดนําทฤษฎีขางตนมาสรางความเขาใจและอธิบาย
เกี่ยวกับปจจัยดึงดูด แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวดังวรรณกรรมตอไปนี้
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของและการทบทวนวรรณกรรม
องคก ารที่เ กี่ยวของการการทองเที่ยวและนัก วิชาการดานการทองเที่ยวตาง ๆ ไดวิจัย
เกี่ยวกับปจจัยจูงใจและดึงดูดนักทองเที่ยวชาติตาง ๆ ใหไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสถานที่
ทองเที่ยวใดที่หนึ่ง รวมทั้งพฤติกรรมและความตองการของนักทองเที่ยวชาติตาง ๆ สามารถสรุปและ
จัดกลุมกรณีศึกษาไดดังนี้
2.2.1 กรณีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดึงดูดหรือแรงจูงใจใหนักทองเที่ยวไปเยือนประเทศ
ตาง ๆ และสถานที่ตาง ๆ
World Tourism Cities Federation14 ไดวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรม
ของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปภูมิภาคตาง ๆ ในโลก พบวาปจจัยดึงดูดของแตละเมืองในแตละ
ภูมิภาคในโลกมีความแตกตางกันกลาวคือ เมืองตาง ๆ ในญี่ปุนและเกาหลีมีปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยว
ชาวจีนคื อ อาหารที่อรอย สินคาที่ราคาไมแพงและสินคาเสื้อผาที่เปนไปตามสมัยนิยม เมืองตาง ๆ ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนใหไปเยือนคืออัตราคาครองชีพที่
ไมสูง จนเกินไป เมืองตาง ๆ ในภูมิภาคยุโ รปและสหรัฐฯ มีปจ จัยดึง ดูดนัก ทอ งเที่ยวชาวจีน คื อ
ประวัติศาสตรที่ยาวนาน วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ บรรยากาศที่ใหความรูสึกที่สบาย ตึกรามบาน
ชองที่มีลักษณะเฉพาะและพิพิธภัณฑที่มีจํานวนมากมายในยุโรป
ศิ ริ จ รรยา แก ว ริ ย าพั น ธ และคณะ 15 ได ทํ า การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของ
นัก ทองเที่ยวและปจจัยที่ มีผ ลกระทบตอการตัดสินใจของนัก ทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางไป
ทองเที่ยวที่ อุท ยานประวัติศ าสตร พบวา ป จ จัยสํ าคัญ ที่ มีอิท ธิพลต อการตัดสิ นใจเลือกอุ ท ยาน
ประวัติศาสตรคือชื่อเสียงของอุทยานประวัติศาสตร คาใชจายในการเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร
และความเปนมิตรและการใหบริการของบุคคลที่เกี่ยวของกับอุทยานประวัติศาสตร
วิทชุ ชัยพินิจ และคณะ16 ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยผลักดันใหชาวไทยเดินทางไป
ทองเที่ยวในยุโรปพบวาปจจัยผลักดันที่สําคัญคือความตองการแสวงหาสถานที่ใหม ๆ ความตองการ
แสวงหาวัฒนธรรมใหม ๆ และความตองการที่จะไดรับความรูและเรียนรูสิ่งแปลกใหม ในขณะที่ปจจัย
ดึงดูดใหชาวไทยไปทองเที่ยวในยุโรปคือภูมิทัศนของประเทศ สถาปตยกรรมตาง ๆ วัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ รวมทั้งบรรยากาศที่ โรแมนติกของทวีปยุโรป
ในสวนของการวิจัยซึ่ง เกี่ยวขอ งกับ การทองเที่ ยวของนัก ทองเที่ยวตางชาติใ น
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
อิทธิพลอยางสูงทําใหนักทองเที่ยวตางชาติตัดสินใจกลับมาเยือนอิหรานอีกครั้งหนึ่ง
Shakoori และ Abdi18 ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวเอเชีย
และยุโรปเยือนอิหรานอีกครั้งหนึ่งพบวาคุณภาพของการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การคมนาคมขนสงและหองพักในโรงแรม มีผ ลตอการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวชาวเอเชียและชาวยุโรปที่จะตัดสินใจมาทองเที่ยวในอิหรานอีกครึ่งหนึ่ง การวิจัยดังกลาว
เสนอแนะใหมีการปรับปรุงบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกดา นการทองเที่ยวในอิหรานเพื่อเปน
ปจจัยดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางมาอิหรานอีกครั้งหนึ่ง
2.2.2 กรณีศึกษาเกี่ยวกับนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาประเทศไทย
อัศวิ น สัง พิกุ ล 19 ไดศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ แรงจู ง ใจและพฤติก รรมของนั ก ทอ งเที่ย ว
ชาวเกาหลีใตที่เ ดินทางมาประเทศไทย และพบวาปจ จัยผลักดันและปจ จัยดึง ดูดที่สําคัญ ที่ทําให
ชาวเกาหลีเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย ประกอบดวย ความตองการความสนุกสนานและการ
ผอนคลายในประเทศไทย ความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย และคาครองชีพที่อยู
ในระดับไมสูงนักในประเทศไทย
ตุลย เทียมศักดิ์ และอรรถพงษ เรืองกาญจเศรษฐ ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่
มีผลใหนัก ทองเที่ยวตางชาติตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยอีก ครั้ง พบวาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจประกอบดวยความพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติตอที่พัก ความตองการ
จับจายใชสอยในประเทศไทย ความตองการลิ้มรสอาหารไทยและรับประทานอาหารในรานอาหาร
รวมทั้งความชื่นชอบทัศนคติของชาวไทย และความประสงคของนักทองเที่ยวตางชาติที่จะพักผอน
และผอนคลายในประเทศไทย นอกจากนี้ ผูวิจัยทั้งสองยังพบวานักทองเที่ยวมีความภักดียึดติ ดกับ
กรุงเทพฯ วาเปนจุดหมายแหงการทองเที่ยว (destination loyalty) อีกดวย20
ศิริพันธ เยี่ยมจรรยา และเควิน วงศฤดี ไดวิจัยเกี่ยวกับปจจัยผลักดันและปจจัย
ดึงดูดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเปน
จุดหมายดานการทองเที่ยว พบวาปจจัยสําคัญจํานวน 10 ปจจัยมีผ ลตอการที่นักทองเที่ยวเลือก
ประเทศไทยเปนจุดหมายในการทองเที่ยวประกอบดวย (1) ความตองการแสวงหาประสบการณใน
ตางแดน (2) อาหารไทย (3) ความตองการเรียนรูวัฒนธรรมใหม ๆ (4) ความตองการผอนคลายในตางแดน
(5) ความสนใจในวัฒ นธรรมไทย (6) ความตองการเรียนรูสิ่งใหม ๆ (7) ความตองการหลบลี้จาก
ชีวิ ตประจํา วั นที่ จํา เจซ้ํ าซาก (8) ความต องการหากิ จ กรรมใหม ๆ (9) ความตอ งการผจญภั ย
(10) สภาพอากาศที่ดีในประเทศไทย อยางไรก็ดี ปจจัยผลักดันที่สําคัญที่สุดที่ทําใหนัก ทองเที่ยว

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
สตรีเ ดิ นทางคนเดีย ว เพราะขอจํ ากัดทางวัฒ นธรรมที่ ไมส นั บ สนุนใหส ตรีเ ดินทางคนเดี ยวและ
กําหนดใหสตรีตองเดินทางกับครอบครัว นักทองเที่ยวชาวตะวันออกลางมักพักที่โรงแรมระดับ 4 ดาว
และไดรับขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจากญาติหรือเพื่อน ทั้งนี้ การวิจัยมีขอเสนอแนะวา เพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง โรงแรมที่พัก ควรมีหองละหมาด หองอาหารที่มีบริการ
อาหารฮาลาลและติดลูก ศรชี้ทิศละหมาดในหองพัก ทั้ ง นี้ การวิจัยของดาลีซ ะหฯ สอดคลองกับ
การวิจัยของอานนท กระออมแกว23 ซึ่งพบวานักทองเที่ยวชาวมุสลิม ตองการใหมีหองละหมาดที่
โรงแรม ครัวฮาลาลที่แยกจากครัวทั่วไปและการติดตั้งสายชําระที่โถปสสาวะชายในหองน้ํา
บริษัท ยูเรกา คอนซัลติ้ง 24 ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับป จจัยที่ดึง ดูดใหนัก ทองเที่ยว
ชาวอาหรับเอมิเรตสมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยพบวาหนึ่งในความดึงดูดที่สําคัญของประเทศไทยทําให
ชาวอาหรับเอมิเรตสมาเยือนไทยคือความเปนมิตรไมตรีและความมีอิสรภาพอยางยุงเหยิง (Chaotic
freedom) และการไรความกังวลในประเทศไทย (worry–free) ชาวอาหรับเอมิเรตสเห็นวาชาวไทยมี
ความรักสนุกสนาน รักความสุข มีหนาตายิ้มแยม ในขณะที่ ธีร ตีระจินดา25 ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่
นักทองเที่ยวผูสูงผูสูงอายุชาวญี่ปุนใหความสําคัญตอการมาเยือนไทย พบวา นักทองเที่ยวผูสูงอายุ
ชาวญี่ปุนใหความสําคัญมากกับความปลอดภัยในประเทศไทย
ในสวนของการศึกษาสวนบุคคลของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูตที่เกี่ยวกับ
นักทองเที่ยวตางชาติ มีเพียงผลงานของ ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ26์ 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.
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กรุงเทพฯ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555).
24
บริษัท ยูเรกา คอนซัลติ้ง, โครงการศึกษาภาพลักษณดานการทองเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ (พฤษภาคม 2012), หนา 191–195.
25
ธีร ตีระจินดา, การสงเสริมการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวสูงอายุตลาดญี่ปุนสูประเทศไทย (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 และเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตร
นอกจากนี้ ในสวนของบทความที่เกี่ยวกับความสัมพันธดานการทองเที่ยวระหวาง
ไทยกับ อิห รา น บรรณา วั ง วิ วัฒ น 27 ได ศึก ษาเกี่ ยวกับ ความสัม พัน ธแ ละความรว มมื อด านการ
ทองเที่ยวระหวางไทยกับอิหราน ซึ่งบรรณาฯ มีความเห็นวาความสัมพันธดานการทองเที่ยวระหวาง
ไทยกั บ อิห รานมี แนวโนม ที่ จ ะขยายตัวขึ้น เรื่อ ย ๆ การที่มีเ ที่ ยวบิ นตรงโดยมาฮานแอรร ะหวา ง
กรุงเตหะรานและกรุงเทพฯ และการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อํานวยความสะดวกดานตรวจลงตรา
ดานการทองเที่ยวใหแกชาวอิหรานเปนการสงเสริมใหนักทองเที่ยวอิหรานเดินทางไปเยือนไทยไดมากขึ้น
นอกจากนี้ บรรณาฯ เห็นวาความหลากหลายของสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยและอัธยาศัยไมตรี
ของคนไทย โรงแรมที่มีคุณภาพ และคาครองชีพที่ต่ําในประเทศไทยเปนปจจัยดึงดูดใหชาวอิหราน
เดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย
ทฤษฎีแรงจูงใจในการทองเที่ยวขางตนและวรรณกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ
ของนักทองเที่ยวสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาวิเคราะหในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังแสดง
ใหเห็นวามีปจจัยตาง ๆ เปนจํานวนมากที่มีความแตกตางกันและมีอิทธิพลในการผลักดันและดึงดูดให
มนุษยเดินทางทองเที่ยว อยางไรก็ดี ผูศึกษามีความเห็นวาในการศึกษาเกี่ยวกับนักทองเที่ยวอิหรา น
เดินทางไปประเทศไทย จะตองสามารถคนควาวาปจ จัยใดในบรรดาปจ จัยตาง ๆ จํานวนมากมี
ความสําคัญที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวชาวอิหรานเดินทางทองเที่ยวไปประเทศไทยเพื่อหนวยงานไทยจะ
สามารถนําไปใชในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวอิหรานใหมาเยือนประเทศไทย ซึ่งในบทที่ 3 ผูศึกษาจะ
ใชแบบสํารวจ การสัมภาษณและการสังเกตพฤติก รรมนักทองเที่ยวอิหรานในประเทศไทยในการ
คนควาหาปจจัยดึงดูดและพิสูจนสมมุติฐานที่ตั้งไวในบทที่ 1
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บรรณา วังวิวัฒน, มิตรภาพไทย–อิหราน ความสัมพันธอันดีที่ใกลชิดกวา 400 ป, ใน ความสัมพันธไทย–อิหราน:
มิติดานการทองเที่ยว, หนา 245–263.

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดึงดูดใหชาวอิหรานมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยในครั้งนี้ ผูศึกษาได
แบงการนําเสนอขอมูลผลการศึกษาเปนสามสวนประกอบดวยผลแบบสํารวจขอมูลจากชาวอิหราน
เกี่ยวกับ การเดินทางไปประเทศไทย ผลจากการสัม ภาษณผูที่ทําธุร กิจ เกี่ยวกับ การทองเที่ยวใน
ประเทศไทยที่มีลูกคาเปนชาวอิหราน และผลการสังเกตพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่ยาน
ชาวอิหรานที่เมืองพัทยา โดยแสดงผลการศึกษาได ดังนี้
3.1 ผลการสํารวจขอมูลการทองเที่ยวของชาวอิหรานเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศไทย
ผูศึกษาไดใชแบบสํารวจเพื่อสอบถามขอมูลการทองเที่ยวจากชาวอิหราน จํานวน 73 คน
ซึ่งมาขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
2560 โดยแสดงผลจากแบบสํารวจได ดังนี้
ตารางที่ 2 แหลงขอมูลที่ทําใหนักทองเที่ยวอิหรานรูจักประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แหลงที่มา
ขาพเจาทราบเกี่ยวกับประเทศไทยมานานกอนหนานี้แลว
จากอินเตอรเน็ต
ญาติมิตร
สื่อตาง ๆ
หนังสือและหนังสือนําเที่ยว
บริษัทผูแทนนําเที่ยว
งานแสดง/งานนิทรรศการ
เปนสวนหนึ่งของแพคเกจทองเทีย่ ว
อื่น ๆ

จํานวน
22
25
32
10
6
26
2
7
0

รอยละ
30.1
34.2
43.8
13.6
8.2
35.6
2.7
9.5
0

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลวาญาติและเพื่อนเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทยแกนักทองเทีย่ ว
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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นิท รรศการแสดงใหเ ห็นวางานแสดงและนิทรรศการมิไดเปนแหลง ขอมูลที่ทําใหชาวอิหรานรูจัก
ประเทศไทย
ตารางที่ 3 จํานวนคืนที่นักทองเที่ยวชาวอิหรานพักในประเทศไทย
จํานวนคืน
1–5 คืน
6–10 คืน
11–15 คืน
16–20 คืน
1 เดือน
มากกวา 1 เดือน

จํานวนผูตอบ
9
38
6
2
4
11

รอยละ
12.3
52
8.2
2.7
5.4
15

ตารางที่ 3. ใหขอมูลวานักทองเที่ยวชาวอิหรานสวนใหญพักอยูที่ประเทศไทยประมาณ 6–
10 คื นหรื อประมาณหนึ่ ง สัป ดาหโ ดยชาวอิ ห รา นจํานวนร อยละ 52 ตอบวา พัก ในประเทศไทย
ประมาณ 6–10 คืน
ตารางที่ 4 สาเหตุที่เดินทางไปประเทศไทย
สาเหตุ
เพื่อพักผอนและผอนคลาย
เพื่อเยี่ยมเพือ่ นและญาติ
เพื่อทําธุรกิจ
เพื่อเขารวมสัมมนา/การประชุม/การศึกษา
ความสนใจในวัฒนธรรม
ตองการความสนุกสนาน
ความสนใจในกีฬา/สันทนาการ
สุขภาพ
สาเหตุดานศาสนา
เพื่อซื้อของจับจายใชสอย

จํานวนผูตอบ
47
5
10
2
11
49
5
7
0
20

รอยละ
64.3
6.8
13.6
2.7
15
67.1
6.8
9.5
0
27.3

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลวาสาเหตุสําคัญที่ชาวอิหรานเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย คือ
ตองการพักผอนและผอนคลายในประเทศไทยรวมทั้งหาความสนุกสนาน โดยจํานวนรอยละ 64.3
ตอบวาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักผอนผอนคลาย ในขณะที่จํานวนรอยละ 67.1 ตองการแสวงหา
ความสนุกสนานในประเทศไทย ดังนั้น โอกาสในการผอนคลายและความสนุกสนานเปนปจจัยสําคัญ
ที่สุดที่ดึงดูดนักทองเที่ยวอิหรานใหมาเยือนประเทศไทย นอกจากนี้ ความตองการของชาวอิหรานทีจ่ ะ
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ซื้อของจับจายใชสอยในประเทศไทยเปนสาเหตุที่รองลงมา โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํา นวนรอยละ
27.3 ตอบวามาเยือนประเทศไทยเพื่อจับจายซื้อของ แสดงวาความตองการในการจับจายใชสอยและ
หางสรรพสินคาในประเทศไทยก็เปนแรงดึงดูดที่สําคัญแตไมสําคัญที่สุด
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของชาวอิหรานตอประเทศไทย
ระดับจากนอยไปมาก
1
ชาวอิหรานมีความรูส ึกดีตอ 13
ประเทศไทย
(17.8%)
ชาวไทยเปนมิตรกับผูม า
7
เยือน
(9.5%)
ประเทศไทยมีเอกลักษณ
7
(9.5%)
ประเทศไทยเปนที่นิยมของ
11
นักทองเที่ยว
(15%)
ชาวไทยใหความสําคัญแก
3
แขกเปนอันดับแรก
(4.1%)
ประเทศไทยเคารพตอ
6
สิ่งแวดลอม
(8.2%)

2
3
(4.1%)
0
(0%)
3
(4.1%)
3
(4.1%)
3
(4.1%)
2
(2.7%)

1= ไมเห็นดวยอยางยิง่ 5= เห็นดวยอยางยิง่
3
4
5 ไมมีความเห็น
9
17
28
3
(12.3%) (9.5) (38.3%) (0.4%)
2
15
48
1
(2.7 %) (20.5%) (65.7%) (1.3%)
9
25
26
3
(12.3%) (34.2%) (35.6%) (4.1%)
7
16
33
3
(9.5%) (21.9%) (45.2%) (4.1%)
9
20
25
13
(12.3%) (27.3%) (34%)
(17%)
6
16
35
8
(8.2%) (21.9%) (47.9%) (10.9%)

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลวามีชาวอิหรานจํานวนรอยละ 17.8 เห็นวาไมใชชาวอิหรานทุกคน
จะมีความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย อาจเปนเพราะชาวอิหรานจํานวนหนึ่งมีความคิดวาประเทศไทยเปน
ประเทศที่มีแหลงบันเทิง ยามราตรีขัดตอหลัก ศาสนาอิสลาม อยางไรก็ดี โดยทั่วไปประเทศไทยมี
ภาพลักษณที่ดีในสายตาของชาวอิหรานเพราะชาวอิหรานจํานวนมากในแบบสํารวจ จํานวนรอยละ
65.7 เห็นดวยเปนอยางยิ่ง ชาวไทยมีความเปนมิตรกับ ผูมาเยือน ชาวอิห รานผูตอบแบบสอบถาม
จํานวนรอยละ 35.6 มีความเห็นเปนอยางยิ่งวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีเอกลักษณ ชาวอิหรานซึ่ง
ตอบแบบสอบถามจํานวนรอยละ 45.2 เห็นวาประเทศไทยเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวอิหราน จํานวน
รอยละ 34 เห็นดวยอยางยิ่งวาชาวไทยใหความสําคัญแกแขกเปนอันดับแรก และจํานวนรอยละ 47.9
เห็นดวยเปนอยางยิ่งวาประเทศไทยเคารพตอสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 6 สิ่งที่นักทองเที่ยวชาวอิหรานตองการและคาดหวังจากการทองเที่ยวในประเทศไทย
ระดับ 1–5 จากความตองการนอยทีส่ ุดไปมากทีส่ ุด
ระดับ
1
2
3
4
5
ไมมีคําตอบ
ความปลอดภัย
8
6
12
22
23
2
(10.9%) (8.2%) (16.4%) (30.1%) (31.5%) (2.7%)
การเดินทางไปประเทศไทย
4
5
9
29
23
3
ดวยความสะดวกงายดาย
(5.4%) (6.8%) (12.3%) (39.7%) (31.5%) (4.1%)
ความสะอาดในประเทศไทย
8
7
16
23
15
4
(10.9%) (9.5%) (21.9%) (31.5%) (20.5%) (5.4%)
ธรรมชาติที่ยังงดงาม
5
4
12
23
27
2
(6.8%) (5.4%) (16.4%) (31.5%) (36.9%) (2.7%)
สภาพอากาศที่ดี
3
2
19
25
21
3
(4.1%) (2.7%) (26%) (34.2%) (28.7%) (4.1%)
ความหลากหลายทาง
5
6
10
24
24
4
วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร (6.8%) (8.2%) (13.6%) (32.8%) (32.8%) (5.4%)
คุณภาพของโรงแรมที่พกั
4
1
10
26
30
2
(5.4%) (1.3%) (13.6%) (35.6%) (41%)
(2.7%)
ความเปนมิตรของคน
6
2
4
22
36
3
ทองถิ่น
(8.2%) (2.7%) (5.4%) (30.1%) (49.3%) (4.1%)
อาหารไทย
3
9
18
21
17
5
(4.1%) (12.3%) (24.6%) (28.7%) (23.2%) (6.8%)
การซื้อของราคาถูก
6
7
9
26
23
2
(8.2%) (9.5%) (12.3%) (35.6%) (31.5%) (2.7%)
ความบันเทิง/ชีวิตยามราตรี
4
0
7
16
42
4
(5.4%)
(0)
(9.5%) (21.9%) (57.5%) (5.4%)
โอกาสที่จะพักผอนใน
5
0
4
16
42
4
ประเทศไทย
(6.8%) (0%) (5.4%) (21.9%) (60.2%) (5.4%)
กีฬา/สันทนาการ
4
8
10
26
18
7
(5.4%) (10.9%) (13.6%) (35.6%) (24.6)
(9.5%)
การชม/รวมงานทาง
4
5
15
25
26
5
วัฒนธรรม
(5.4%) (6.8%) (20.5%) (34.2%) (19%)
(6.8%)
การนวดสปา
7
0
3
17
39
7
(9.5%) (0%) (4.1%) (23.2%) (53.4%) (9.5%)
การบริการดานสงเสริม
6
2
4
23.2
36
8
สุขภาพในประเทศไทย
(8.2%) (2.7%) (5.4%) (17%) (49.3%) (10.9%)
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ตารางที่ 6 แสดงขอมูลจากผลสํารวจวาปจจัยสําคัญที่ดึงดูดชาวอิหรานไปทองเที่ยวประเทศไทย
คือ โอกาสในการพัก ผอนหยอนใจในประเทศไทย สิ่ งบันเทิงและชีวิตยามราตรี การนวดสปาและ
การบริก ารดานสงเสริมสุขภาพในประเทศไทย และความเปนมิตรของคนไทย โดยมีล ะเอียดดัง นี้
ชาวอิหรานที่ตอบแบบสํารวจจํานวนรอยละ 60.2 ตองการพักผอนผอนคลายในประเทศไทย จํานวน
รอยละ 57.5 ตองการแสวงหาความบันเทิงและชีวิตยามราตรีในประเทศไทย จํานวนรอยละ 53.4
และจํานวนรอยละ 49.3 ประสงคนวดสปาและการบริก ารดานสง เสริ ม สุขภาพในประเทศไทย
ตามลําดับ และจํานวนรอยละ 49.3 ของชาวอิหรานที่ตอบแบบสํารวจคาดหวังมิตรภาพและไมตรีจาก
คนไทย
ในขณะที่ชาวอิหรานมิไดเห็นวาปจจัยดังตอไปนี้ ประกอบดวย ความปลอดภัย ความสะดวก
ในการเดินทางมาประเทศไทย ความสะอาดของประเทศไทย ธรรมชาติที่งดงามและสภาพอากาศที่ดี
เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากในการเยือนไทย โดยชาวอิหรานในแบบสํารวจเพียงจํานวนรอยละ 31.5
เห็นวาความปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการทองเที่ยวในประเทศไทย ชาวอิหรานเพียงจํานวน
รอยละ 23 เห็นวาความสะดวกในการเดินทางมาประเทศไทยเปนปจ จัยสําคัญ ที่สุด ชาวอิห ราน
จํานวนเพียงรอยละ 20.5 เห็นวาความสะอาดของประเทศไทยเปนปจจัยสําคัญที่สุด และชาวอิหราน
เพียงจํานวนรอยละ 36.9 ตองการในระดับสูงที่สุดที่จะชื่นชมธรรมชาติในประเทศไทย และเพียง
จํา นวนร อ ยละ 28.7 ให ค วามสํ าคั ญ มากที่ สุ ดกั บ สภาพอากาศที่ ดี ใ นประเทศไทย นอกจากนี้
ชาวอิหรานมิไดสนใจในระดับสูงที่จะชืน่ ชมความหลายหลายดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของไทย
เพราะจํานวนเพียงรอยละ 32.8 ของชาวอิหรานตอบวาประสงคเยือนไทยเพราะมีความตองการใน
ระดั บ สู ง ที่ สุด ที่ จ ะชื่ น ชมความหลายหลายทางวัฒ นธรรมและประวั ติ ศาสตร ข องไทย รวมทั้ ง
ชาวอิหรานเพียงจํานวนรอยละ 19 มีความสนใจในระดับสูงสุดรวมงานดานวัฒนธรรมไทย สรุปไดวา
ธรรมชาติ ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยจึงไมใชปจจัยดึงดูดที่มีพลังดึงดูดใหชาวอิหรานมาเยือน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ขอมูลที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือ ชาวอิหรานเพียงจํานวนรอยละ 23.2
ประสงคที่จะรับประทานอาหารไทยในประเทศไทย อาหารไทยจึงไมใชเปนปจจัยดึงดูดใหชาวอิหราน
มาเยือนไทย และจํานวนรอยละ 31.5 ประสงคจับจายซื้อของราคาถูก และจํานวนรอยละ 24.6 มี
ความตองการเลนกีฬาและสันทนาการในประเทศไทย สินคาราคาถูกในประเทศไทยและกีฬาจึงมิได
เปนปจจัยดึงดูดที่สําคัญใหชาวอิหรานใหมาเยือนประเทศไทย
3.2 ผลการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของธุรกิจการทองเที่ยว
3.2.1 ผลการสัมภาษณนายชูชัย ถือตระกูลประวัติ เจาของบริษัทนําเที่ยว Princess
Leisure
3.2.1.1 ปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย
ชาวอิห รานนิยมมาเมืองไทยเพื่อเลนน้ําทะเลในประเทศไทยเพราะใน
อิหรานหาดทรายจะแยกสวนระหวางชายและหญิง ชายและหญิงไมสามารถเลนน้ําทะเลรวมกันได
สตรีที่เลนน้ําทะเลในอิหรานจะตองสวมชุดที่มิดชิด ทําใหไมสามารถมีความสุขกับการเลนน้ําทะเลได
ที่ผานมา ชาวอิหรานจึงนิยมไปทองเที่ยวที่ประเทศตุรกีเพราะเปนประเทศอิสลามที่ไมเครงเครงครัด

19
มีโรงแรมชายหาดที่รวมคาที่พักและอาหารทุกมื้อและสุรา (all–inclusive) ในขณะที่ชาวอิหรานเห็นวา
นครดูไบเปนเมืองธุรกิจมากกวาเมืองทองเที่ยว
3.2.1.2 ประเภทของนักทองเที่ยวอิหรานและพฤติกรรมการทองเที่ยว
ในสวนของประเภทของนักทองเที่ ยวอิห รานที่เดินทางมาประเทศไทย
พบวามีสองกลุม คือ ระดับครอบครัวและนักทองเที่ยวที่ทองเที่ยวคนเดียว และเห็นวาพฤติกรรมของ
ชาวนักทองเที่ยวอิหรานคือชาวอิหรานสวนใหญมักพักในโรงแรมที่พัทยาใต และนิยมเดินเลนบริเวณ
Walking Street และแสวงหาความสุขชีวิตยามค่ําคืนในประเทศไทย
3.2.1.3 แนวทางในการสงเสริมใหชาวอิหรานมาทองเที่ยวประเทศไทย
ในสวนของแนวทางการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวอิหรานใหมาประเทศไทย
เห็นวา ชาวอิหรานเปนผูที่ออนไหวตอราคา และคาครองชีพในประเทศไทยถูกกวาตุรกีจึงสามารถ
ดึงดูดคนอิหรานได แตขอจํากัด คือ ประเทศไทยไมมีโรงแรมแบบ all– inclusive เชนเดียวกับตุรกี
นอกจากนี้ ในสวนของการยกเวนคาตรวจลงตรานั้นรัฐบาลไทยนาจะสามารถใชเปนเครื่องมือกระตุน
นักทองเที่ยวอิหรานได เพราะชาวอิหรานสวนใหญเปนผูที่มีความออนไหวตอราคา และจะตรวจสอบ
ราคาทัวรจากบริษัทผูแทนนําเที่ยวตาง ๆ กอนตัดสินใจซื้อแพ็กเกจทัวร โดยมีแนวโนมที่จะเลือกซื้อ
แพ็กเกจทัวรจากบริษัทผูแทนเที่ยวที่เสนอราคาทัวรที่ต่ําที่สุด
ในสวนของแนวทางใหม ๆ สงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวใน
ประเทศไทยใหมากขึ้นนั้นมีความเห็นวา ควรโฆษณาดวยแอพพลิเคชั่นตาง ๆ facebook Instagram
viber เพื่อเขาถึงผูบริโภค และสามารถลดการเชิญสื่อมวลชนนักหนังสือพิมพหลัก ๆ มาประเทศไทย
เพราะคนรุนใหมในอิหรานอานขอมูลจากหนังสือลดลงและใชโทรศัพทมือถือ ทางการไทยจึงควรคํานึง
ตลาดนักทองเที่ยวรุนใหม ๆ ในอนาคต
ในสวนของเมืองในประเทศไทยที่ควรจะเปนเปาหมายในการสงเสริมให
ชาวอิหรานไปทองเที่ยวมากขึ้นนั้น เห็นวาจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยว
อิห รานสามารถเที่ยวที่จัง หวัดภูเก็ตในชวงฤดูฝ นไดเ พราะชาวอิห รานเห็นวาฝนเปนสิ่งที่ดีเพราะ
อิหรานมีฝนตกนอยมาก ทําใหโรงแรมในภูเก็ตจึงสามารถขายหองในชวงโลวซีซั่ นได ในขณะที่ชาว
ยุโรปไมนิยมมาเที่ยวจังหวัดภูเ ก็ตในชวงฤดูฝน ในขณะที่จัง หวัดเชียงใหมไมนาจะเปนเมืองที่ชาว
อิหรานจะนิยมไปทองเที่ยวเพราะชาวอิหรานคิดวาธรรมชาติในอิหรานงดงามกวาจังหวัดเชียงใหม อีก
ทั้งอิหรานมีชาติพันธตาง ๆ อาศัยอยูมาก จึงไมมีความสนใจกับชาวเขาเผาตาง ๆ ทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ ชาวอิหรานไมสนใจที่จะเยี่ยมชมวัดเพราะเปนมุสลิม ในขณะที่หัวหินแม จะ
เปนเมืองชายทะเลแตไมมีแหลงบันเทิงราตรี ทางการไทยอาจพิจารณาสงเสริมการทองเที่ยวเกาะตาง ๆ
ในประเทศไทยในหมูชาวอิหรานตอไป
3.2.2 ผลการสั ม ภาษณ นางสาวสุ นันทา วุฐิ ส กุ ล เจ า ของบริ ษั ท Thai Orchid
Tour/Iran Thai Development
3.2.2.1 ปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานมาประเทศไทย
ชาวอิหรานชอบนิสัยอัธยาศัยไมตรีของคนไทยเพราะเห็นวาคนไทยให
เกียรติกับชาวอิหราน นอกจากนี้ ชาวอิหรานชอบเสรีภาพในประเทศไทย และชอบความหรูหราแตไม
สามารถหาไดในอิหราน
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เมื่อประมาณ 20 ปมาแลว ชาวอิหรานรูจักประเทศไทยจากพอคาอิหราน
ไปซื้อของที่ไทย แลวมีความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทย จึงไปบอกตอกับชาวอิหรานอื่น ๆ ตอมา
มีการจัดทัวรชาวอิหรานมาไทยในลักษณะทัวรราคาถูกและเปนเครื่องบินเชาเหมาลําของสายการบิน
มาฮานแอร ตอมา อิหรานแอรเริ่มบินไปกรุงเทพฯ ในป 2551 โดยทําการบินตรงระหวางอิหรานกับ
ประเทศไทยสัปดาหละหนึ่งครั้ง ชาวอิหรานมักจะพักที่โรงแรมสามดาวที่พัทยาใกลบารเบียร มักเปน
ชายหนุมรวมกลุมกันมา ชาวอิหรานจํานวนหนึ่งเคยไปเมืองกวางโจในประเทศจีน แตไมชอบเพราะ
ชาวจีนนิสัยไมนุมนวลเหมือนคนไทย และเมื่อไปเที่ยวมาเลเซียไดรับการดูถูกหรือการตอนรับที่ไมดี
3.2.2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน
พฤติกรรมของนัก ทองเที่ยวอิหรานนั้นเห็นวา เปนผูที่มักไมวางแผนใน
การทองเที่ยวเพราะชาวอิหรานไมชอบการวางแผนหรือกําหนดการ ชาวอิหรานนิยมทองเที่ยวใน
ประเทศและตางประเทศในชวงวันหยุดอิหรานเพราะในประเทศอิหรานมีวันหยุดทางศาสนามาก
3.2.2.3 แนวทางในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย
สําหรับแนวทางใหม ๆ ในการสงเสริมใหชาวอิหรานไปเยือนไทยมากขึ้นนั้น
จะตองมีความพยายามในการเปลี่ยนทัศนคติชาวอิหรานจํานวนหนึ่งที่มองประเทศไทยวาเปนแหลง
เริงรมย โดยประเทศไทยจะตองสรางภาพลัก ษณวาเปนแหลงทองเที่ยวของครอบครัว โดยสราง
นักทองเที่ยวกลุมใหม ๆ และมีขอสังเกตดวยวาชาวอิหรานชั้นสูงจํานวนหนึ่งไมมาทองเที่ยวทีป่ ระเทศไทย
แตจะไปทองเที่ยวในทวีปยุโรป หนวยงานไทยตองดําเนินการประชาสัมพันธวาประเทศไทยมีโรงแรม
หาดาวที่ราคาคุมคากับการพักผอน ในขณะที่อิหรานไดเปลี่ยนไปมากทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
สงผลใหชาวอิหรานมีโอกาสเดินทางนอกประเทศอิหรานทําใหมีประสบการณเดินทางไปตางประเทศ
มากขึ้น จึงเรียกรองความสะดวกสบายในการทองเที่ยวในระดับที่สูงกวาเดิม ประเทศไทยจะตองสราง
ภาพลักษณใหชาวอิหรานเห็นวาการมาทองเที่ยวในประเทศไทยไทยคุมคากับราคาที่ใชจายไป
3.2.3 ผลการสัมภาษณ นายพิเชษฐ ละเอียดไพบูลย ผูจัดการทั่วไปบริษัทการบินไทย
ประจํากรุงเตหะราน
3.2.3.1 ปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศไทย
ชาวอิหรานนิยมมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยดวยเหตุผลสําคัญ คือ ความ
เบื่อหนายกับความเครงครัดทางศาสนาในประเทศอิหราน และการทองเที่ยวในอิหรานมีราคาแพง
การเดินทางในประเทศอิหรานโดยสายการบินภายในประเทศของอิหรานไมปลอดภัยเพราะเครื่องบินเกา
เปนผลจากการถูก คว่ําบาตรเปนเวลานาน โรงแรมในอิหรานราคาแพงแตคุณภาพต่ํา ชาวอิหราน
ตองการซื้อของในประเทศไทยเพราะสินคาตาง ๆ ในประเทศไทยมีราคาถูกกวาในอิหราน นอกจากนี้
สถานการณความไมปลอดภัยในตุรกีและ คาครองชีพที่สูงในนครดูไบ ทําใหชาวอิหรานไมนิยมเดินทาง
ไปเยือนประเทศทั้งสองขางตน
3.2.3.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน
เกี่ยวกับพฤติก รรมนัก ทองเที่ยวอิห ราน นัก ทองเที่ยวอิหรานตองการ
แสวงหาความบันเทิงในประเทศไทย ตองการจับจายซื้อของ ทั้งนี้ ปจจุบัน ชาวอิหรานนิยมเดินทางไป
ภูเก็ตมากขึ้นกวาแตกอน และมีแนวโนมวากลุมวัยรุน กลุมผูหญิงอิหรานเดินทางไปประเทศไทยมากขึ้น
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3.2.3.3 แนวทางในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีบทบาทหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวให
ชาวอิหรานมาประเทศไทย เพราะไมมีสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทยตั้งอยูในอิหราน และ
ควรมีงบประมาณในการเชิญกลุม blogger ไปเยือนประเทศไทยเพื่อใหเมื่อกลับมาอิหราน มาเขียน
blog เกี่ยวกับประเทศไทย
3.2.4 ผลการสัมภาษณ นาย Homer Baraghani ผูแทนฝายการตลาด การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย กรุงเตหะราน
3.2.4.1 ปจจัยที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปประเทศไทย
ชาวอิห รานชอบหาดทะเลในประเทศไทยและชอบจับ จา ยซื้อของใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ ชาวอิหรานตองการที่พักที่ราคาไมแพงและตั้งอยูใกลกับหางสรรพสินคา
3.2.4.2 แนวทางในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทย
ในสวนของการสงเสริมการทองเที่ยวใหชาวอิหรานมาเยือนไทยมากขึ้นนั้น
ประเทศไทยควรสงเสริมภาพลักษณเปนจุดหมายดานการทองเที่ยวของครอบครัว และควรเชิญบุคคล
ที่มีชื่อเสียงของอิหราน เชน ดาราอิหรานมาเยือนไทย เพราะชาวอิหรานมีนิสัยชอบเลียนแบบการใช
ชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ นาย Baraghnai เองก็ไดเคยนําคณะดาราและนักรองอิหรานมาเยือนไทย
3.2.5 ผลการสัมภาษณนายกรกฎ ชาตะสิงห ผูอํานวยการฝายการตลาดบริษัทการบินไทย
ความคิ ด เห็ นของบริ ษั ท การบิ นไทยต อ สภาวะเส นทางบิ นกรุ ง เทพฯ–กรุ ง
เตหะรานในปจจุบัน
การบินไทยไดเปดทําการบินตรงระหวางกรุงเทพฯ–กรุงเตหะรานเมื่อเดือนตุลาคม
2559 ปจจุบันนักทองเที่ยวอิหรานที่ใชบริการการบินไทยมาประเทศไทยมีจํานวนไมมากนัก ซึ่งนาจะ
เปนเพราะนักทองเที่ยวอิหรานมาเยือนไทยเปนฤดูกาล ในขณะที่นักทองเที่ยวไทยใชบริการการบินไทยมา
เยือนอิหรานก็มีจํานวนไมมากเชนกัน อีกทั้งยังมีแนวโนมที่จะไมเพิ่มขึ้นอีกดวยเพราะมักมีขาวเชิงลบ
ในสื่อมวลชนตาง ๆ เกี่ยวกับความขัดแยงระหวางอิหรานกับสหรัฐฯ และขาวเกี่ยวกับความตึงเครียด
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เชน ความขัดแยงระหวางซาอุดิอาระเบียกับกาตารทําใหนักทองเที่ยวไทย
เกิดความลังเลที่จะเดินทางไปทองเที่ยวในอิหราน ซึ่งที่ผานมา บริษัทการบินไทยไดดําเนินโครงการ
ประชาสัม พันธห ลายโครงการเพื่อเชิญ ชวนใหชาวไทยเดินทางไปอิห รานใหม ากขึ้นแตไมประสบ
ความสําเร็จมากนัก อีกทั้งนักธุรกิจชาวไทยที่เคยไปสํารวจศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศอิหราน
พบวา ธุร กรรมทางการเงินระหวางประเทศไทยกับ ประเทศอิหรานยัง ไมส ามารถกระทําไดเ พราะ
สหรัฐฯ ยังมิไดเลิกมาตรการคว่ําบาตรทางการเงินกับอิหราน แมนบริษัทการบินไทยยังมิไดตัดสินใจที่
จะเลิกการใหบริการเที่ยวบินตรงระหวางประเทศไทยกับอิหราน แตเที่ยวบินตรงระหวางไทยและ
อิหรานโดยสายการบินไทยไมคุมทุน
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3.3 ผลการหาขอมูลดวยวิธีสังเกตพฤติกรรมของชาวอิหรานทีม่ าทองเที่ยวที่เมืองพัทยา
ผูศึกษาไดหาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหรานที่มาทองเที่ยวในเมือง
พัทยาโดยวิธีสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non–participant observation) เมื่อวันที่ 1–2 กรกฎาคม
2560 สามารถเก็บขอมูล ดังนี้
3.3.1 นักทองเที่ยวชาวอิห รานในประเทศไทยสวนใหญเปนชาย พักอยูในโรงแรม 2–3
ดาว ในบริเวณซอยพัทยาใต 17 บริเวณโรงแรมวีซีพัทยา บริเวณดังกลาวเปนยานที่นักทองเที่ยวชาว
ตะวันออกกลางและชาวเอเชียใตพักอยูเชนกัน นอกจากรานคาตาง ๆ มีปายเปนภาษาอินเดียและ
อารบิกแลว มีปายตาง ๆ ตามรานคาเปนภาษาอิหราน
3.3.2 นักทองเที่ยวอิหรานนิยมรับประทานอาหารฟาสตฟดู เชน เม็คโดนัล ไกทอดเคเอฟซี
หรืออาหารอิหรานในรานอาหารอิหราน เชน ขาวกับไก ยางคาบาบ เพราะไมคุนเคยกับอาหารไทย
รวมทั้งมีขอจํากัดทางศาสนาอิสลามนิกายชีอะห (ฮาลาม) อาทิ หามบริโภคเนิ้อสุกร ปลาที่ไมมีเกล็ด
เชน ปลาไหล ปลาดุก สัตวน้ําที่อาศัยอยูในหนาดินและไมมีก ระดูก เชน หอย ปู ชาวอิห รานไม
รับประทานอาหารไมปรุงสุก เชน ปลาดิบแบบญี่ปุน และไมนิยมรับประทานอาหารที่มีสวนผสมของ
สาหรายทะเล เชน ซูชิเพราะไมคุนเคยกับกลิ่นของสาหรายทะเล ทั้งนี้ ชาวอิหรานสวนใหญไมสามารถ
รับประทานอาหารรสเผ็ดไดแตชอบอาหารที่มีรสเปรี้ยว รานอาหารอิหรานในเมืองพัทยาจึงจะตอง
เสริฟอาหารคูกับมะนาว
3.3.3 นักทองเที่ยวชาวอิหรานนิยมซื้ออาหารที่รานสะดวกซื้อเซเวนอีเ ลฟเวน เพราะ
อาหารราคาถูก รวมทั้งไดรับความสะดวกและในอิหรานไมมีรานสะดวกซื้อที่เปดขายตลอด 24 ชั่วโมง
3.3.4 นักทองเที่ยวชาวอิหรานนิยมออกเดินเลนยามค่ําคืน โดยเฉพาะในยานสตรีทวอรค
เพราะมีแหลงบันเทิงยามราตรี เชน บารเหลา สถานที่เตนรําที่มีการเปดเพลงอิหราน แผงลอยขาย
ของแบรนดเนมดัง ๆ ที่ผลิตเลียนแบบ
3.3.5 นักทองเที่ยวชาวอิหรานนิยมนั่งสนทนาเปนกลุมที่ลอบบี้ของโรงแรม นิยมดื่มชารอน
และรับประทานน้ําตาลกอนกับชารอน แตไมนิยมดื่มกาแฟ
3.3.6 นักทองเที่ยวอิหรานที่ทองเที่ยวเปนครอบครัวจะนิยมไปเที่ยวสวนน้ําเพราะอิหราน
เปนประเทศที่ฝนตกนอย แตไมนิยมทองเที่ยวที่สถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
3.3.7 นักทองเที่ยวอิหรานขณะทองเที่ยวจะไมเครงครัดทางศาสนา แตงตัวชุดลําลอง
ผูชายอิห รานสวมกางเกงขาสั้ นและเสื้อยืด สวมรองเทาแตะซึ่ง ไมส ามารถแตง กายเชนนี้ไดในที่
สาธารณะประเทศอิหราน ในระหวางที่ทองเที่ยวที่ประเทศไทย สตรีอิหรานจะไมคลุมผม ไมสวมเสื้อ
คลุมสะโพก แสดงวานักทองเที่ยวอิห รานชอบความเปนอิส ระในประเทศไทยและมีความสุขที่จ ะ
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 ในประเทศอิหรานมีบริษัทนําเที่ยวตั้งอยูเปนจํานวนมากซึ่งบริษัท
เหลานี้ใหขอมูลดานการทองเที่ยวเพื่อขายแพ็กเกจทัวรใหชาวอิหรานโดยเฉพาะในชวงวันหยุดเทศกาล
ของอิหราน เชน ในชวงเทศกาลปใหมอิหราน (Nowruz) ในเดือนมีนาคมของทุก ๆ ป ในขณะที่ชาว
อิห รานเพียงรอยละ 8.2 รูจัก ประเทศไทยจากหนังสือและหนั งสือนําเที่ยว และชาวอิห รานเพียง
รอยละ 2.7 รูจักประเทศไทยจากนิทรรศการ ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาหนังสือและนิทรรศการไมใช
แหลงขอมูลที่สําคัญที่ทําใหชาวอิหรานรูจักประเทศไทยอีกตอไปเพราะหนังสือและนิทรรศการเปน
แหลงขอมูลแบบดั้งเดิมซึ่งปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศในอิหรานไดเปลี่ยนแปลงไปมาก 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 เนื่องจากผลจากแบบสอบถาม 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 มิใชปจ จัยดึง ดูดที่สําคัญที่ทําใหชาวอิห รานมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย เชน
การมาเยือนไทยดวยเหตุผลทางสุขภาพหรือรับการรักษาพยาบาล (รอยละ 9.5) การเยือนไทยเพื่อ
เยี่ยมญาติมิ ตร (รอยละ 6.8) และการเยือนไทยเพื่อเขารว มประชุม และสัม มนา (รอ ยละ 2.7)
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและจากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวอิห รานก็สามารถยืนยันความถูก ตองไดวาปจ จัยสําคัญ ที่ดึงดูดชาวอิห ราน คือ ความ
ตองการของชาวอิหรานที่จะแสวงหาความสนุกสนานและการพักผอนผอนคลายในประเทศไทย
3.4.4 ผลการสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวอิหรานตอประเทศไทยแสดงใหเห็นวา
ในขณะที่ชาวอิหรานจํานวนรอย 38.3 เห็นดวยเปนอยางยิ่งวาชาวอิหรานมีความรูสึกที่ดีตอไทย แตมี
ชาวอิหรานจํานวนรอยละ 17.8 ไมเห็นดวยอยางยิ่งวาชาวอิหรานมีความรูสึกที่ดีตอประเทศไทย ทั้งนี้
สาเหตุที่มีชาวอิหรานจํานวนหนึ่งไมไดมองประเทศไทยในแงบวกนาจะเปนเพราะเห็นวาประเทศไทย
เปนแหลงบันเทิงเริงรมยยามราตรีที่ขัดกับหลักของศาสนาอิสลาม อยางไรก็ดี ความคิดเห็นของชาว
อิห รานตอประเทศไทยในดา นอื่น ๆ สวนใหญเ ปน ความคิ ดเห็นเชิง บวก โดยชาวอิห ร านที่ตอบ
แบบสอบถามจํ า นวนถึ ง ร อ ยละ 65.7 เห็ น ด ว ยเป น อย า งยิ่ ง วา ชาวไทยเป น มิ ต รกั บ ผู ม าเยื อ น
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ชาวอิห รานจํานวนรอยละ 35.4 เห็นดวยเปนอยางยิ่งวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีเ อกลัก ษณ
ชาวอิหรานจํานวนรอยละ 45.2 เห็นดวยเปนอยางยิ่งวาประเทศไทยเปนประเทศที่นิยมของชาว
อิหราน ชาวอิหรานจํานวนรอยละ 34 เห็นดวยเปนอยางยิ่งวาชาวไทยใหความสําคัญตอแขกผูมาเยือน
เปนอันดับแรก และชาวอิหรานรอยละ 47.9 เห็นดวยเปนอยางยิ่งวาประเทศไทยเปนประเทศที่เคารพ
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 จะเห็นไดวาขณะนี้ในกรุงเตหะรานมีสถานที่
ใหบริการนวดสปาจํานวนมากโดยจางสตรีไทยที่สมรสกับชาวอิหรานมาเปนพนักงานนวดสปาและ
นวดแผนไทยเพราะเปนบริการที่ไดรับความนิยมอยางยิ่งในหมูชาวอิหราน
3.4.6 นักทองเที่ยวชาวอิหรานจํานวนรอยละ 49.3 คาดหวังมิตรภาพจากคนไทย แสดงวา
ปจจัยดานมิตรไมตรีมีความสําคัญมากตอนักทองเที่ยวชาวอิหราน ในขณะเดียวกัน ชาวอิหรานจํานวน
ไมนอย (รอยละ 41) ก็มีความคาดหวัง อยางมากเกี่ยวกับคุณภาพของโรงแรมที่พักในประเทศไทย
เพราะคุณภาพของโรงแรมในประทศไทยสูงกวาโรงแรมในอิหรานในขณะที่ราคาไมแพง
3.4.7 นัก ทอ งเที่ย วชาวอิห รา นสวนใหญมิ ไดให ความสนใจในระดับ สูง กับ การชื่นชม
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
และเหตุผลที่หลัก ชาวอิห รานเดินทางมาเยือนไทยก็มิใชเ พื่อซื้อสินคาราคาถูก นอกจากนี้ ปจ จัย
เกี่ยวกับ อากาศที่ดีในประเทศไทยก็ มิใชปจ จัยสํ าคัญ ที่ชาวอิห รานคาดหวัง จากการทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเพราะชาวอิหรานจํานวนเพียงรอยละ 28.7 คาดหวังอากาศที่ดีในประเทศไทย แสดงวา
นักทองเที่ยวชาวอิหรานสามารถมาเยือนไทยไดในทุกฤดูกาล ชาวอิหรานสามารถทองเที่ยวในประเทศไทย
ในฤดูฝนเพราะชาวอิหรานชอบฝนเนื่องจากฝนตกที่อิหรานนอย
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3.4.10 ชาวอิห รา นในผลสํา รวจเพียงรอยละ 24.6 ตอบวาคาดหวัง ที่จ ะเล นกีฬาและ
สันทนาการในโอกาสที่มาเยือนไทย แสดงวากีฬามิไดเปนปจจัยสําคัญดึงดูดใหชาวอิหรานมาทองเที่ยว
ที่ประเทศไทย
3.4.11 ขอมูลอีกประการหนึ่งที่นาสนใจคือชาวอิหรานที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย
มิไดมีความสนใจที่จ ะรับ ประทานอาหารไทยมากนัก ชาวอิห รานจํานวนเพียง 23.2 ตอบวามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยเพราะตองการรับประทานอาหารไทย ทั้งนี้ เปนเพราะชาวอิหรานมีขอจํากัด
ดานอาหารอันเปนผลจากศาสนาอิสลามนิกายชีอะหอีกทั้งชาวอิหรานสวนใหญไมชอบอาหารรสเผ็ด
และยังไมคุนเคยกับอาหารไทย
3.4.12 ผลการสํารวจแสดงใหเ ห็นวาการเดินทางจากอิห รานมาประเทศไทยดวยความ
สะดวกงายดายมิใชเปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทย ชาวอิหรานเพียง
รอยละ 31.5 มีความตองการมากที่สุดที่จะเดินทางมาประเทศไทยดวยความสะดวกงายดาย ขอมูล
ดังกลาวแสดงวาระยะทางและระยะเวลาในการเดินระหวางอิหรานกับประเทศไทยมิใชปจจัยสําคัญที่
ชาวอิหรานสวนใหญคํานึงมากนัก ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวอิหรานสวนใหญมิไดคาดหวังในระดับสูง
เกี่ยวกับความปลอดภัยในประเทศไทย (เพียงรอยละ 31.5) ซึ่งนาจะเปนเพราะอิหรานก็เปนประเทศที่
มีประชาชนประสบอุบัติเหตุเปนจํานวนมาก เชน อุบัติเหตุทางรถยนตเพราะชาวอิหรานขับรถยนต
ดวยความเร็วอยางไมระมัดระวัง และมีอุบัติเหตุทางอากาศบอยครั้งเพราะสายการบินในประเทศ
อิหรานใชเครื่องบินเกาเพราะอิหรานเคยอยูใตมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ
3.4.13 จากการสํารวจชาวอิห รานจํานวนเพียงรอยละ 20.5 มีความคาดหวัง อยางสูง
เกี่ยวกับความสะอาดในประเทศไทย แสดงวาชาวอิหรานสวนใหญมิไดใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ
กับความสะอาดในประเทศไทย
3.4.14 ผลการสํารวจใหขอมูลวาชาวอิหรานที่มาทองเที่ยวที่ประเทศไทยไมคาดหวังที่จะ
ชมหรือ เขาร วมงานทางวั ฒ นธรรมของไทย ซึ่ง อาจเปนเพราะชาวอิห รานมิ ไดมีความรูเ กี่ยวกั บ
วัฒ นธรรมไทยซึ่ง ในความเป นจริ ง วัฒ นธรรมไทยที่เ กี่ยวของกั บ ความสนุก สนาน เชน เทศกาล
สงกรานตซึ่งนาจะเปนที่สนใจของชาวอิหราน
3.4.15 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ไดมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติ ครั้งที่ 1 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมไดเสนอผลสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ
นัก ทองเที่ยวตางชาติในป 2559 ที่จัดทําโดยการทองเที่ยวแหง ประเทศไทย พบวาปจ จัยที่ดึง ดูด
นักทองเที่ยวตางชาติทั่วไปใหม าเยือนประเทศไทยคือ ความสวยงามของสถานที่ (จํานวนรอยละ
79.2) อาหารไทย (จํานวนรอยละ 66.8) การซื้อสินคาของที่ระลึก (จํานวนรอยละ 52) ความเปนมิตร
(จํานวนรอยละ 49.8) และการสงเสริมการขาย (จํานวนรอยละ 36)28 ผลสํารวจทัศนคติและความ
พึงพอใจของนักทองเที่ยวตางชาติที่จัดทําโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยดังกลาวมีความแตกตาง
จากผลการศึกษาฉบับนี้ เพราะปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทยมิใชความ
สวยงามธรรมชาติของประเทศไทยและอาหารไทย แตเ ปนโอกาสในการพัก ผอนผอนคลาย ความ
สนุกสนานและความบันเทิงยามราตรีในประเทศไทย นอกจากนี้ ผลการศึกษาแสดงขอมูลวาอาหาร
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ไมใชปจ จัยสําคัญ ที่ดึงดูดใหชาวอิหรานมาเยือนไทยซึ่งตางจากนัก ทองเที่ยวชาติอื่น ๆ ที่ตองการ
รับประทานอาหารไทยในประเทศไทย อยางไรก็ดี ผลการศึกษาฯ มีประเด็นที่สอดคลองกับผลสํารวจ
ที่จัดทําโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยคือความเปนมิตรของชาวไทยเปนปจจัยดึงดูดสําคัญใหชาว
อิหรานและนักทองเที่ยวตางชาติมาเยือนไทย ปจจัยจูงใจนักทองเที่ยวแตละชาติใหมาเยือนไทยจึงมี
ความแตกตางกันขึ้นอยูกับสัญชาติและวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว
3.4.16 บุคคลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งฝายไทยและอิหรานมีความคิดเห็นตรงกันวา
หนวยงานไทยควรสรางกลุมนักทองเที่ยวชาวอิหรานกลุมใหม ๆ เชนกลุมครอบครัว กลุมหนุมสาว
และควรใชเทคโนโลยีใหม ๆ ในการประชาสัมพันธประเทศไทยเพื่อเขาถึงกลุมใหม ๆ ดังกลาว
3.4.17 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของชาวอิหรานที่เมืองพัทยาสรุปไดวาชาวอิหรานที่มา
ทองเที่ยวในประเทศไทยมิไดใหความสําคัญตอความเครงครัดทางศาสนาอิสลามเชนเดียวกับที่ตอง
ปฏิ บัติ ใ นประเทศอิ ห ร า นแตก ลั บ ชอบชี วิต ยามราตรี และนิ ย มความสนุ ก สนานในประเทศไทย
หนวยงานไทยจึงไมจําเปนตองคํานึง ปจจัยดานศาสนามากจนเกินไปในการปฏิบัติกับชาวอิหรานที่
เยือนประเทศไทยเพราะอาจเปนย้ําเตือนเกี่ยวกับศาสนาซึ่งจะสรางความอึดอัดกับชาวอิหราน
3.4.19 ขอมูล จากผู อํานวยการฝายการตลาด บริษั ท การบินไทยเกี่ยวกับ ปริม าณของ
ผูโดยสารทั้งชาวอิหรานและชาวไทยที่ใชบริการเสนทางบินตรงของการบินไทยระหวางกรุงเทพฯและ
กรุงเตหะรานวามีจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการจํานวนนอย จึงไมไดสรางรายไดใหบริษัทการบินไทย
และไมคุมทุน ซึ่งแตกตางจากสายการบินมาฮานแอรของอิหรานซึ่งยังคงใหบริการบินตรงระหวางกรุง
เตหะรานและกรุงเทพฯ อยางสม่ําเสมอ ผูศึกษามีขอสังเกตในเบื้องตนวาการที่ราคาบัตรโดยสารของ
การบินไทยเสนทางกรุงเตหะราน–กรุงเทพฯ ที่จําหนายในกรุงเตหะรานและกรุงเทพฯ มีราคาสูงกวา
มาฮานแอรมาก กลาวคือบัตรโดยสารชั้นประหยัดของการบินไทยมีราคาประมาณ 30,000–40,000
บาท ในขณะที่บัตรโดยสารชั้นประหยัดของมาฮานแอรมีร าคา 18,000–20,000 บาท นาจะเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหสายการบินไทยมีผูโดยสารจํานวนนอย มากกวาเหตุผลของผูบ ริหารบริษทั การบินไทย
ไดใหในการสัมภาษณวาการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวอิหรานไปประเทศไทยมีลักษณะเปนฤดูกาล
หรือขาวในสื่อมวลชนตาง ๆ เกี่ยวกับสถานการณตึงเครียดในตะวันออกกลางทําใหผูโดยสารชาวไทย
ลังเลที่จะเดินทางไปทองเที่ยวในประเทศอิหราน ทั้งนี้ การที่ใชหลักการตั้ง ราคาบัตรโดยสารแบบ
พิจารณาถึงตนทุนเปนสําคัญ (cost–based) อาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหบัตรโดยสารของบริษัท
การบินไทยมีราคาแพงจนไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไทยและอิหรานใหใชบริการของสายการบินไทย
จึง ควรจะมีการวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบระหวางการบินไทยและมาฮานแอรเ กี่ยวกับสาเหตุที่
การบินไทยไมสามารถแขงขันในดานการตลาดกับสายการบินมาฮานแอรได

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลสํารวจชาวอิหรานเกี่ยวกับการทองเที่ยวประเทศไทย การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ
ดานการทองเที่ยวของชาวอิหรานและผลการสังเกตพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวอิหรานในประเทศไทย
พิสูจ นไดวาสมมุติฐานของการศึก ษาที่ตั้งไววาปจ จัยดึงดูดที่สําคัญ ที่สุดใหชาวอิหรา นเดินทางไป
ทองเที่ยวที่ประเทศไทยคือความสนุกสนานและโอกาสในการพักผอนในประเทศไทย มีความถูกตอง
และเปนปจ จัยที่สําคัญ กวาปจจัยดึง ดูดอื่น ๆ นอกจากนี้ ผลการศึก ษาสอดคลองกับ ทฤษฎีความ
ตองการจําเปนลําดับขั้นของ Maslow ที่กลาววามนุษยมีความตองการพื้นฐานในดานสรีรวิทยา และ
ผลการการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีขั้นบันไดแหงการเดินทางของ Pearce ที่วาแรงจูงใจพื้นฐานที่
ทําใหมนุษยทองเที่ยวเพราะมนุษยมีความตองการพื้นฐานทางรางกาย เชน มนุษยตองการกินดื่มและ
ตองการความสนุกสนาน การพักผอน ความตื่นเตนบันเทิง เพราะผลการศึกษาแสดงวานักทองเที่ยว
ชาวอิหรานสวนใหญที่เดินทางไปประเทศไทยมีความตองการดานชีวภาพซึ่งมีความเปนพื้นฐาน เชน
ตองการความสนุกสนาน การพักผอน ความบันเทิง การไดรับความสุขจากการนวดสปา ในขณะที่
นักทองเที่ยวชาวอิหรานมิไดใหความสนใจกับการชื่นชมธรรมชาติ การซื้อของราคาถูก ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมมากนักและมิไดเห็นวาความปลอดภัยในการทองเที่ยวและความสะอาดของประเทศไทย
เปนเรื่องสําคัญ
อย า งไรก็ ดี Maslow ยั ง ได ก ล า วว า มนุ ษ ย มี ค วามต อ งการในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น อี ก คื อ
ความตองการดานสังคม และ Pearce ไดกลาววามนุษยยัง มีความตอ งการในระดับที่สูงขึ้นเหนือ
ความตองการทางรางกายขึ้นไปอีก คือมนุษยมีความตองการที่จะสรางสัมพันธภาพ เชน มนุษยมี
ความต องการที่จ ะผูก มิต ร ผลการศึก ษานี้ จึง สอดคล องกับ ทฤษฎีข อง Maslow และ Pearce
เนื่องจากชาวอิหรานที่มาเยือนประเทศไทยจํานวนมากก็มีความคาดหวังในระดับสูงที่จะไดรับมิตร
ไมตรีของชาวไทยและเห็นวาชาวไทยใหความสําคัญแกสําคัญเปนอันดับแรกตอแขกผูมาเยือน
หนวยงานไทยจึงจะสามารถใชประโยชนจากผลการศึกษาและทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีในการใช
และการพัฒนาปจจัยดึงดูดที่มีคุณภาพและไมขัดตอหลักศาสนาอิสลามเพื่อเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยว
ชาวอิหรานใหมาเยือนประเทศไทยมากขั้นซึ่งผูศึกษาจะอธิบายแนวทางในการสงเสริมการทองเทีย่ วใน
สวนขอเสนอแนะขอ 4.2
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อิห รานกับ กลุมประเทศ P5+1 ไดบรรลุขอตกลง
โครงการพัฒนานิวเคลียรของอิหรานได และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 International Atomic
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Energy Agency (IAEA) ไดรับรองการดําเนินการของอิหรานวาปฏิบัติตามพันธกรณีและนําไปสูการ
ยกเลิก /ผอนปรนมาตรการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ โดยสหประชาชาติ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
ทําใหอิหรานสามารถเปดประเทศตอโลกภายนอกมากขึ้นโดยมีปฏิสัมพันธกับประเทศตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ รัฐบาลของประธานาธิบดี Hassan Rouhani เปนรัฐบาลที่ดําเนินนโยบายสายกลาง
สงเสริมปฏิสัมพันธกับประเทศตาง ๆ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาและลดความขัดแยงกับมหาอํานาจ
ตะวันตก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมภายในอิหราน ชนชั้นกลางในอิหราน
กําลังเติบโตเพิ่มมากขึ้น และหนุมสาวชาวอิหรานก็จะประสงคเดินทางไปตางประเทศไทยเพื่อใหไดรับ
ประสบการณที่แปลกใหม แสวงหาความสนุกสนานซึ่งไมสามารถหาไดในอิหรานซึ่งหนวยงานดานการ
ท อ งเที่ ย วของไทยสามารถใช ป ระโยชน จ ากการที่ ข าดความสนุ ก สนานในอิ ห ร า นมาใช ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวชาวอิหรานใหมาประเทศไทย นักทองเที่ยวชาวอิหรานจึงถือเปนนักทองเที่ยวกลุมสําคัญ
ที่รัฐบาลไทยควรสงเสริมใหเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น การที่ชาวอิหรานจะเดินทางมาเยือนไทย
เพิ่มมากขึ้นและมีความชื่นชมประทับใจกับประเทศไทย มีปฏิสัมพันธกับคนไทยและเรียนรูเกี่ยวกับ
ประเทศไทยยอมเปนการสรางรายไดเขาประเทศไทย อีกทั้งยังเปนการสงเสริมความสัมพันธระดับ
ประชาชน (people–to–people contacts) ไดอีกดวย
รัฐบาลจึงควรมีนโยบายที่ชัดเจนและตอเนื่องในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทาง
มาประเทศไทยโดยเป น นโยบายที่ มิ ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ที่ ป ระเทศไทยไทยจะได รั บ จาก
นักทองเที่ยวชาวอิหรานในดานผลประโยชนจากรายไดดานการทองเที่ยวแตเพียงอยางเดียว แตตอง
คํานึงดวยวาการเดินทางมาประเทศไทยของชาวอิหรานเปนสวนหนึ่ง ในการสรางความสัมพันธอันดี
ระดับ ประชาชน เพราะอิห รานเปนประเทศที่มีความสําคัญ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยี ความสัมพันธดานการทองเที่ยวจึงสามารถใช
เปนการปูท างเพื่อนําไปสูก ารเสริมสรางความสัม พันธในดานอื่น ๆ ไดอีกดวย อยางไรก็ดี ในการ
สงเสริมใหชาวอิหรานมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นนั้นจะตองคํานึงถึงความรูสึกออนไหวของ
รัฐบาลอิหรานซึ่งประกอบดวย
1) รัฐบาลอิห รานซึ่ง มีค วามเครง ครั ดทางศาสนาอิส ลามมัก มองวาการที่ชาว
อิหรานเดินทางมาประเทศไทยก็เพื่อแสวงหาความสนุกสนานที่ขัดตอหลักศาสนาอิสลาม เชน การดื่ม
สุรา เสพของมึนเมา การเที่ยวสถานเริงรมยยามราตรี หนวยงานของไทยจะตองไมใชภาพและขอมูล
เกี่ยวกับแหลงบันเทิงยามราตรีเปนเครื่องมือในการชักจูงชาวอิหรานใหมาทองเที่ยวในประเทศไทย แต
ควรใชการสงเสริมภาพลักษณของไทยวาเปนประเทศที่ชาวอิหรานสามารถแสวงหาความสนุกสนาน
อยางมีคุณภาพที่ชาวอิห รานตองการ เชน นําเสนอสถานที่ทองเที่ยวพักผอนแบบครอบครัว อาทิ
ชายหาดที่สะอาดสวยงามที่ครอบครัวสามารถเลนน้ําดวยกันได การนวดสปาที่ผอนคลาย สวนน้ํา
สวนสนุก สวนดอกไม การแสดงโชวที่ไมผิดหลักศาสนาอิสลาม การจับจายใชสอยในหางสรรพสินคา
ชั้นนําของไทย ที่พักที่มีราคาคุมคากับคุณภาพ มิตรไมตรีของคนไทย การไมกีดกันและไมดูถูกผูนับถือ
อิสลามในประเทศไทย รวมทั้งประชาสัมพันธวาประเทศไทยก็มีประชากรชาวมุสลิมเชนกัน
2) รัฐบาลอิหรานมีความรูสึกตลอดมาวาอิหรานเปนฝายเสียเปรียบในดานปริมาณ
นัก ท อ งเที่ ยว เพราะนั ก ท อ งเที่ย วอิ ห ร า นมาเยื อ นไทยประมาณป ล ะ 100,000 คน ในขณะที่
นัก ทองเที่ยวชาวไทยมาเยือนอิห รานเพียงปละ 10,000 คน รัฐบาลไทยโดยเฉพาะกระทรวงการ
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ตางประเทศจะตองมีการดําเนินการอยางจริงจังในการลดความรูสึกของฝายอิหรานวาอิหรานขาดดุล
ดานปริมาณนักทองเที่ยวกับประเทศไทย โดยการสงเสริมใหมีความรวมมือระหวางไทยกับอิหรานใน
การใหความรูเกี่ยวกับ ประเทศอิห รานแกส าธารณชนไทยเพื่อเปนการจูงใจใหชาวไทยเดินทางไป
ท อ งเที่ ย วอิ ห ร า นเพิ่ ม มากขึ้ น เช น ความร ว มมื อ ในการจั ด สั ป ดาห อิ ห ร า นในประเทศไทยใน
หางสรรพสินคาชั้นนําของไทย ความรวมมือในการจัดเทศกาลภาพยนตรอิหรานในประเทศไทยเพราะ
อิหรานมีชื่อเสียงดานการผลิตภาพยนตรที่มีคุณภาพและไดรับรางวัลนานาชาติ ความรวมมือในการ
จัดการแสดงดนตรีอิหรานเชน ซันตูร (santur) ซึ่งชาวอิหรานคิดคนขึ้น และตอมาจีนและไทยไดนําไป
ปรับเปนขิมในปจ จุบัน การที่ชาวไทยไดรูจัก และสนใจอิหรานมากขึ้นจะนําไปสูก ารที่ชาวไทยจะ
สามารถเดินทางไปทองเที่ยวที่อิหรานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การที่เมื่อเดือนตุลาคม 2559 การบินไทย
ไดเปดเที่ยวบินตรงระหวางกรุงเทพ–กรุงเตหะราน นาทําใหชาวไทยเดินทางไปเยือนอิหรานมากขึ้น
เพราะชาวไทยนิยมเดินทางดวยสายการบินไทยมากกวาสายการบินมาฮานแอรซงึ่ เครือ่ งบินมาฮานแอรเกา
และไมมีการเสิรฟสุราและการฉายภาพยนตรระหวางบิน อยางไรก็ดี จากการที่นายกรกฎ ชาะตสิงห
ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท การบินไทย ไดใหขอมูล ในบทที่ 3 วาปริม าณผูโ ดยสารมีนอย
เที่ยวบินตรงระหวางไทยและอิหรานโดยสายการบินไทยไมคุมทุน เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูศึกษาเห็นวาใน
สวนของนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลควรมีนโยบายใหก ารสนับสนุนบริษัท การบินไทยใหสามารถ
ใหบริการเที่ยวบินตรงระหวางกรุงเทพ–กรุงเตหะรานใหไดตอไปเพื่อที่จะไมยุติการบิน ทั้งนี้ ตองคํานึง
วาการมีสายการบินแหงชาติของไทยบินมาอิหรานนอกจากเปนการแสดงศักดิ์ศรีของประเทศไทยใน
อิหรานแลว จะเปนการนํานักทองเที่ยวจากอิหรานไปไทยและจากไทยมาอิหรานจึงเปนการสงเสริม
ความสั ม พั น ธร ะหว า งกั น ระดั บ ประชาชนถึ ง ย อ มนํ า ไปสู ค วามสั ม พัน ธ ด า นอื่ น ๆ อี ก มากมาย
นอกจากนี้ ผูศึกษามีความเห็นวาการบินไทยไดเปดเที่ยวตรงระหวางกรุงเทพ–กรุงเตหะรานไดไมนานนัก
จึงอาจจะยังไมคุนกับตลาดอิห ราน และเปนชวงตั้งไข (infant stage) ของธุรกิจ จึงนาจะมีการ
ทบทวนการจัดทําแผนธุรกิจสงเสริมการตลาดใหม หรือใชสายการบินไทยสไมลบินที่ราคาถูกกวามา
ทํา การบิน แทนหรือ อาจมี ก ารเสนอบั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ในราคาแนะนํ า ตอ ไปอี ก เพื่ อ ดึ ง ดู ด
นักทองเที่ยวอิหรานใหหันมาลองใชบริการของการบินไทยแทนมาฮานแอร การเลิกบินในชวงเวลานี้
อาจจะมีผลกระทบเชิงลบตอความรูสึกของรัฐบาลอิหรานวาประเทศไทยไมใหความสําคัญตออิหราน
รัฐบาลไทยจะตองมีสวนชวยในเชิงนโยบายในการสนับสนุนบริษัทการบินไทยในดานตาง ๆ เพื่อให
เที่ยวบินระหวางกรุงเทพและกรุงเตหะราน สามารถดําเนินตอไปไดและยั่งยืน
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยว 4.0 (Tourism 4.0)
ประกอบดวยการปรับสมดุลนักทองเที่ยวไทยและตางชาติ และการสรางการทองเที่ยวที่มั่นคงและ
ยั่งยืน โดยปรับจาก valued–based economy เปน high valued and social accountability
การพัฒนาเทคโนโลยีที่สงเสริมการทองเที่ยวสรางนักทองเที่ยวรายใหม โดยเฉพาะกลุมที่มีศักยภาพใน
การจับ จายสูง 29 อยางไรก็ดี ผูศึก ษาเห็นวายัง มีไดมีก ารกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อสง เสริม
นัก ทอ งเที่ ยวตา งชาติใ หม าไทยในกรณีข องนัก ท องเที่ ยวจากตะวั นออกกลางเปน รายประเทศ
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ยุทธศักดิ์ สุภสร, การบรรยายเรื่องนโยบายและยุทธศาสตรการทองเที่ยว (สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ, 22 กุมภาพันธ 2560).

30
โดยเฉพาะกับ นัก ทองเที่ยวกลุม ตลาดอิห ราน ผูศึก ษาจึง ขอเสนอแนวทางใหม ๆ ในการสง เสริม
นักทองเที่ยวอิหรานใหเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ดวยใชกรอบความคิดสวนประสม
ทางการตลาด หรือ 4 Ps of Marketing (Product, Price, Promotion, Place) ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ (Product)
ผลิตภัณฑในที่นี้หมายถึงประเทศไทย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาชาวอิหราน
แสวงหาความสนุกสนานและโอกาสในการผอนคลายซึ่งเปนความตองการจําเปนพื้นฐานตามทฤษฎี
ของ Maslow และ Pearce ในขณะที่ป ระเทศไทยมีสิ่ง ที่ชาวอิห รานตองการในระดับ พื้นฐาน
ประกอบดวย ความสนุกสนาน โอกาสในการพักผอน การเลนน้ําทะเลและหาดทรายที่ไมแยกระหวาง
หญิงและชาย การนวดสปา สถานที่จับ จายใชสอยซึ่ง ในขณะเดียวกับ ประเทศไทยก็มีสิ่งดึง ดูดอีก
ประเภทที่ทําใหชาวอิหรานใหมาทองเที่ยวเชนกัน เชน สุราของมึนเมาและธุรกิจเริงรมยยามราตรี
เมื่อพิจารณาถึงทฤษฎีความตองการของมนุษยตามหลักของ Maslow และ
Pearce สิ่งที่ตองดําเนินการในสวนของผลิตภัณฑคือการพัฒนาสิ่งที่ใหความสนุกสนานแกชาวอิหราน
ในเชิงคุณภาพรวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ เชน การรักษาความสะอาดของหาดทรายและทะเล การ
รัก ษาความเปนธรรมชาติของสถานที่ ทองเที่ยว การรัก ษาคุณภาพของโรงแรม การนวดสปาที่มี
คุณภาพ หางสรรพสินคาที่ขายสินคามีคุณภาพ และเมื่อพิจารณาถึงความตองการในลําดับที่สูงขึ้นตาม
ทฤษฎี Maslow และ Peace ที่วามนุษยตองการมิตรภาพและสังคม รวมทั้งตองการประสบการณ
ใหม ๆ หนวยงานของไทยจึงควรใชจุดแข็งดานมิตรไมตรีของคนไทยและเทศกาลทางวัฒนธรรมไทยที่
เนนความสนุกสนานราเริง เชนเทศกาลสงกรานต เทศกาลในจังหวัดตาง ๆ ที่มีการฟอนรําทําเพลง
การแสดงภาพลัก ษณวาการเยือนประเทศไทยเปนการเพิ่มพูนประสบการณใหม ๆ แกชาวอิหราน
มาใช ดึง ดู ดชาวอิห รานใหม าทอ งเที่ ยวที่ ป ระเทศไทย โดยควรเนน กลุม เปา หมายหลั ก เป นกลุ ม
ครอบครัวและคนหนุมสาวชาวอิหรานที่สนใจสิ่งใหม ๆ และแสวงหาประสบการณใหม ๆ เพื่อเพิ่ม
ปริม าณนัก ทองเที่ยวที่มีคุณภาพมาเยือนประเทศไทย ทั้ง นี้ เปนการสนองลําดับการสนองความ
ตองการจําเปนของชาวอิหรานในขั้นที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ผูศึก ษามีความเห็นที่ตางจากการศึก ษาเกี่ยวกับ ความตองการ
นัก ทองเที่ยวชาวมุส ลิม ที่ผานมา วาโรงแรมที่พักควรมีก ารจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางศาสนา
อิสลาม เชน หองละหมาด ผาปูสําหรับละหมาด ครัวฮาลาล และเครื่องหมายทิศไปยังเมืองเมกกะ
วากอใหเกิดความยุง ยากในการจัดทํา และยังไมมีความจําเปนสําหรับนักทองเที่ยวอิหราน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง หากภาคเอกชนไทยมีงบประมาณจํากัด ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองจัดสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางศาสนาอิสลามใหแกนักทองเที่ยวชาวอิหรานเพราะนักทองเที่ยวชาวอิหรานสวนใหญที่มา
ประเทศไทยไมประสงคจะปฏิบัติอยางเครงครัดทางศาสนา แตประสงคจะผอนคลายจากขอบังคับทาง
ศาสนาอิสลาม การจัดสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของทางศาสนาอิสลามในโรงแรมที่พักและหองพักนอกจาก
เป น สิ้น เปลือ งคา ใช จา ยและงบประมาณแล ว ยัง เปน การเน นย้ํ า เกี่ย วกับ ศาสนาอิส ลามให แ ก
นักทองเที่ยวชาวอิหรานที่ประสงคหาความสนุกสนานในประเทศไทย สิ่งที่โรงแรมที่พักควรจะจัดหา
ใหชาวอิหรานนาจะเปนสิ่งที่ชาวอิหรานใชในชีวิตประจําวันเชนเดียวกับที่ใชในอิหราน เชน กาตมน้ํารอน
ชาดํา (black tea) พรอมน้ําตาลกอนในหองพักโรงแรม (ไมใชน้ําตาลทราย) เพราะชาวอิหรานดื่มชา
รอนบอย ๆ ตะกราซึ่งมีผลไมสดที่ประเทศอิหรานไมมี เชน มังคุด เงาะ แกวมังกร เพราะชาวอิหราน
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นิยมรับประทานผลไมสดและไมรูจักผลไมไทยจึงเปนการแนะนําผลไมไทยใหแกชาวอิหรานอีกทาง
หนึ่งดวย
ในสวนของการใชอาหารไทยเพื่อเปนปจ จัยดึง ดูดนัก ทองเที่ ยวอิห รานนั้ น
ผูศึกษาเห็นวาเนื่องจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาความตองการลิ้มรสอาหารไทยมิใชเปนปจจัย
สําคัญ ใหชาวอิหรานมาเยือนประเทศไทย จึง ไมจําเปนที่จะตองใชง บประมาณจํานวนมากนักเพื่อ
สงเสริมอาหารไทยใหเปนที่นิยมของชาวอิหราน เชน การจัดเทศการอาหารไทยในอิหราน หรือหาก
ประสงคจะแนะนําอาหารไทยใหชาวอิหรานรูจักบาง จะตองพิจารณาแนะนําอาหารไทยที่มีรสเปรี้ยว
แตไมเ ผ็ด เชน ตม ยํากุง ที่ใสน้ํามะนาวแตไมใสพริก อยางไรก็ตาม ผูศึก ษาเห็นวาอาจเปนการไม
คุมคาที่จะใชอาหารเปนปจจัยดึงดูดใหชาวอิหรานมาประเทศไทย
2) ราคา (Price)
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ไดใหขอมูลวาวานักทองเที่ยวอิหรานมีความออนไหว
เกี่ยวกับราคาในระดับหนึ่ง หากราคาโรงแรมที่พัก และคาใชจายตาง ๆ ในการเดินทางมีราคาสูง ก็จะ
ไมจูงใจใหคนอิหรานเดินทางมาประเทศไทย อยางไรก็ตาม ผูศึกษามีขอคิดเห็นวา การใชราคาเปน
เครื่อ งมือในการดึง ดูด ชาวอิ ห รานไมนา จะเป นประโยชนตอการทอ งเที่ย วของไทยในระยะยาว
ภาคเอกชนไทยจะตองสรางผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวที่มีลักษณะวาสามารถสนองความตองการใน
ขั้นที่สูงขึ้นของชาวอิหราน และแสดงใหเห็นถึงความคุมคาคุมราคาที่นักทองเที่ยวชาวอิหรานใชจายไป
ในการทองเที่ยวที่ประเทศไทย มากกวาเสนอผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวที่ราคาถูก เชน หองพักราคาถูก
แพ็กเกจทัวรราคาถูก เพื่อใหชาวอิหรานมีความรูสึกวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีความคุมคาคุม
ราคา (value for money)
นอกจากนี้ หนวยงานไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตองชักจูงชาวอิหราน
ดวยวิธีก ารสง เสริม การทองเที่ย วตาง ๆ เพื่อใหชาวอิห รานมีความเต็ม ใจที่จ ะใชจายเงิ นในการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยโดยมีความรูสึกวาตนจะไดรับมิตรภาพจากคนไทยซึ่งชาวอิหรานไมสามารถ
หาไดในประเทศเพื่อนบานของไทยที่มักดูถูกชาวอิหราน ควรทําใหชาวอิหรานมีความรูสึกอบอุนและ
รูสึกวาการทองเที่ยวในประเทศไทยเปนการไดรับประสบการณใหม ๆ มากกวามีความรูสึกวาการมา
เยือนประเทศไทยเพราะเปนการทองเที่ยวตางประเทศที่ราคาถูก อยางไรก็ดี การศึกษาครั้งนี้ไดรับ
ขอมูลจากภาคเอกชนไทยวามาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราอาจจะเปนวิธีหนึ่งในการ
กระตุนใหชาวอิหรานเดินทางไปประเทศไทยมากขึ้น แตผูศึกษามีขอคิดเห็นซึ่งตางจากภาคเอกชนไทย
และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา วามาตรการการยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราไมนาจะ
เปนเครื่องมือที่ดีในการสงเสริมการทองเที่ยว เพราะนอกจากจะทําใหรัฐสูญเสียรายไดแผนดินดวยแลว
การที่นักทองเที่ยวอิหรานจะตองจายคาธรรมเนียมการตรวจลงตราจํานวน 1,000 บาทก็ไมนาจะเปน
ภาระการเงินในการทองเที่ยวที่มากจนเกินไปตอชาวอิหราน เพราะเมื่อชาวอิหรานประสงคจะเดินทาง
ทองเที่ยวนอกประเทศอิหราน เชนไปเยือนประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคยุโรป ชาวอิหรานก็ไมขัดของที่
จะจายคาธรรมเนียมการตรวจลงตราเชนกัน ทั้งนี้ ทฤษฎีของ Maslow และ Pearce ก็อธิบายให
เขาใจไดวาแมนผลิตภัณฑจะมีราคาสูง แตถาผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการในลําดั บที่
สูงขึ้นของมนุษย มนุษยก็ยินดีที่จะใชจายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑนั้นเพื่อสนองความตองการขั้นสูง ราคา
ที่ต่ําในประเทศหนึ่งจึงมิใชปจจัยที่สําคัญที่สุดในการดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติ
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3) การสงเสริมการตลาด (Promotion)
การนําเทคโนโลยีใหม ๆ ดานไอที มาใชในการสง เสริม ประชาสัม พันธก าร
ทองเที่ยวของไทยในอิหรานนาจะเปนวิธีสงเสริมการตลาดที่ทันสมัยและประหยัดงบประมาณและ
สอดคลองกับนโยบาย Thailand 4.0 เชน การจัดทํา application เกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศ
ไทยเปนภาษาฟารซี การจัดทําไลนและไวเบอรสติ๊กเกอรเกี่ยวกับประเทศไทย การสงขอมูลเกี่ยวกับ
การทองเที่ยวไทยทางไวเบอรและไลนเ ปนภาษาฟารซี ในขณะเดียวกัน หนวยราชการไทยอาจ
พิจารณาลดงบประมาณในการเชิญสื่อมวลชนหลัก ๆ ของอิหรานมาประเทศไทยหรือนํางบประมาณ
จํานวนเดียวกันที่เชิญสื่อมวลชนหลัก ๆ ไปใชพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ ในการส งเสริมการทองเที่ยว
แทน เนื่องจากขอเขียนตาง ๆ ในนิตยสารหรือหนังสือนําเที่ยวไมไดมีผลในการดึงดูดเพราะชาวอิหราน
จํานวนมากที่มาประเทศไทยไมไดรูจัก ประเทศไทยจากหนัง สือหรือนิตยสาร อยางไรก็ตาม ขอมูล
เกี่ยวกับประเทศไทยในอินเตอรเน็ตมีความสําคัญ จึงจะตองคงความตอเนื่องในการใชเว็บไซดตาง ๆ
ในการโฆษณาเกี่ยวประเทศไทยและทําขอมูลใหทันสมัยเสมอ การใช pop–up โฆษณาเกี่ยวกับ
ประเทศไทยในยูทูป โดยเฉพาะอยางยิ่งควรใชเปนภาษาฟารซี ทั้งนี้ เนื้อหาของการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับประเทศไทยควรมีธีมเกี่ยวกับความสนุกสนานในประเทศไทย เนนเทศกาลสนุกสนานตาง ๆ
เชน เทศกาลสงกรานต เทศกาลลอยกระทงซึ่งชาวอิหรานยังไมรูจัก ความสนุกสนานของสวนสนุก
สวนน้ํา เสรีภาพในประเทศไทย ความยิ้มแยมแจมใสของคนไทย เพื่อจูงใจชาวอิหรานวาประเทศไทย
เปนจุดหมายที่สามารถพักผอนผอนคลายไดในประเทศไทย และใหภาพวาคนไทยเปนชนชาติรักสนุก
เชนเดียวกับชาวอิห รานซึ่ง เปนผูรัก ความสนุกบันเทิง ชอบเตนรํา โดยเนนวาประเทศไทยมีความ
สนุกสนานแบบมีคุณภาพ มีสถานที่เตนรํา แสดงเลนดนตรีในสถานที่ที่ไมมีสิ่งเสพติดมึนเมา ไมมีการ
เกี่ยวของของการคาประเวณี และมีหางสรรพสินคาที่ใหญโตในประเทศไทยมากมาย มีการนวดสปา
เพื่อผอนคลาย ไมควรมีธีมเกี่ยวกับสตรีไทยหรือความออนชอยของสตรีไทยและการบริการของสตรี
ไทยเพราะอาจทําใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับสตรีไทย
ในสวนของการจัดเทศกาลทองเที่ยวไทยในอิหรานหรือการเขารวมแสดงการ
ทองเที่ยวของไทยในงานนิทรรศการทองเที่ยวนานาชาติที่กรุงเตหะรานซึ่งการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยเขา ร ว มทุ ก ป นั้น จากการศึก ษาพบว า ชาวอิ ห ร า นเป น จํ า นวนน อยที่ รู จัก ประเทศไทยจาก
นิทรรศการ การจัดนิทรรศการหรือเขารวมนิทรรศการทองเที่ยวนานาชาติจึงไมนาจะมีความคุมคา
มากนัก เพราะงบประมาณในการเขารวมประมาณ 1,000,000–2,000,000 บาท ไมนับ รวมถึง
คาใชจายในการที่ตองนําคณะนักแสดงนาฏศิลป นักดนตรีไทย นักแกะสลักผักผลไมสด ทีมงานจาก
กรุงเทพมาประเทศอิหราน ซึ่งคณะนักแสดงตาง ๆ ขางตนจะตองเปนชายลวนเพราะหลักศาสนา
อิสลามซึ่งไมอนุญาตใหสตรีแสดงดานศิลปะ ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เห็นไดวาประเทศไทยเปนที่รูจักของ
ชาวอิหรานดีอยูแลว แมนจะไมมีการจัดนิท รรศการไทยในอิหราน ชาวอิหรานก็ยังนิยมเดินทางไป
ประเทศไทย การเขารวมนิทรรศการทองเที่ยวอาจมีประโยชนในการชูธงของประเทศไทยในอิหราน
แตควรคํานึงถึงความคุมคา มิฉะนั้น อาจถูกวิจารณวาเปนการดําเนินงานในลักษณะขี่ชางจับตั๊กแตน
หรือหากประสงคจัดแสดงนิทรรศการไทยหรือเทศกาลไทย อาจพิจารณาจัดในสถานศึกษา เชน จัดใน
มหาวิท ยาลัยชั้นนําของอิหราน 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
ประเทศไทยของนัก ทองเที่ยวชาวอิห ราน การศึก ษาพบวาชาวอิห รานจํานวนรอยละ 33.8 รูจัก
เกี่ยวกับประเทศไทยจากบริษัทตัวแทนการทองเที่ยวในอิหราน ซึ่งปจจุบันในกรุงเตหะรานมีบริษัทที่
ขายแพ็กเกจทัวรไปประเทศไทย จํานวนประมาณ 200 บริษัท บริษัทเหลานี้มีบทบาทสําคัญในการ
สง เสริม ใหชาวอิห รานเดินทางไปท องเที่ยวที่ป ระเทศไทย ชาวอิห รานที่ป ระสงคทองเที่ยวจะซื้อ
แพ็กเกจทัวรจากบริษัทตัวแทนการทองเที่ยวเหลานี้เพราะสะดวก โดยบริษัทฯ จะเปนผูเสนอขอมูล
เกี่ยวกับ ประเทศไทยและแพ็ค เกจทัว รตาง ๆ ใหแ กชาวอิ ห รานในราคาที่นัก ทอ งเที่ยวตองการ
นอกจากนี้ บริษัทตัวแทนทองเที่ยวยังเปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับการตรวจลงตราใหแกผูซื้อ
ทัวร โดยนักทองเที่ยวอิหรานไมจําเปนตองมาขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตดวยตนเอง
จึงเห็นไดวาบริษัทตัวแทนนําเที่ยวจึงมีบทบาทสําคัญในการแนะนําใหนักทองเที่ยวชาวอิหรานเดินทาง
ไปประเทศไทย การสงเสริมความสัมพันธอันดีกับบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจึงมีความสําคัญ เพราะ
บริษัทสามารถมีอิทธิพลตอการตัดสินใจไปประเทศไทยของชาวอิหราน ที่ผานมา การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยก็ไดใหความสําคัญ ตอบริษัท ตัวแทนการทองเที่ยวในกรุงเตหะรานเหลานี้ โดยเชิญ
ผูบริหารบริษัททองเที่ยวและพนักงานบริษัททองเที่ยวไปเยือนประเทศไทยทุกปเพื่อใหรับขอมูล ที่
ทันสมัยตาง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย และเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับบริษัทนําเที่ยวในเมืองสําคัญ
อื่น ๆ ของอิหราน นอกเหนือจากกรุงเตหะรานแลว ควรจะมีการเชิญผูแทนบริษัทนําเที่ย วในเมือง
สําคัญอื่น ๆ ของอิหรานไปเยือนประเทศไทยดวย อาทิ เมือง Tabriz เมือง Isfahan เมือง Shiraz
เมือง Mashhad และเมือง Bandar Abbas เปนตนเพราะอิหรานเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ
นอกจากนี้ ในสวนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีการประชุมกับบริษัทนําเที่ยวเปน ประจําเพื่อ
สอบถามปญหานักทองเที่ยวอิหรานที่อาจประสบในประเทศไทย ใหขอมูลลาสุดเกี่ยวกับสถานการณ
ลาสุดในประเทศไทยที่นักทองเที่ยวอิหรานสนใจและหวงกังวลรับทราบความไมสะดวกในการขอรับ
การตรวจลงตราและการปรับปรุงการตรวจลงตราใหมีความถูกตองและรวดเร็ว
4.3 ขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางดําเนินการในระยะยาว
หนวยงานภาครัฐของไทยที่รับผิดชอบการสงเสริมการทองเที่ยวนักทองเที่ยวอิหรานควรจะ
จัดการประชุม รวมกันเพื่อหารือกับภาคเอกชนดานการทองเที่ยว เชน สมาคมการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สมาคมโรงแรม สายการบินไทย บริษัททัวรรายใหญ ของไทย เกี่ยวกับเกี่ยวกับจัดตั้ง
กองทุนเฉพาะกิจรวมภาคเอกชนกับภาครัฐขึ้นเพื่อสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางมาประเทศไทยมาก
ขึ้นโดยภาครัฐถือครองหุนในอัตราที่มากกวาภาคเอกชน มีจัดทําแผนธุรกิจและโครงการตาง ๆ รวมกัน
และมีการกําหนดเปาหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งกําหนดกลุมนักทองเที่ยวเปาหมายใหม ๆ
ในอิห ราน โดยใชขอพิจ ารณาดําเนินการจากสวนประสมการตลาด หรือ 4Ps ขางตน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสงเสริมใหนักทองเที่ยวชาวอิหรานมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
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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
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5) นายกรกฎ ชาตะสิงห ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัทการบินไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2560
แนวคําถามประกอบดวย
– สาเหตุที่ชาวอิหรานไปประเทศไทย
– ปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทย
– พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอิหราน
– แนวทางใหม ๆ ในการสงเสริมใหชาวอิหรานเดินทางไปทองเที่ยวที่ประเทศไทยใหมากขึ้น
– สภาวะลาสุดของตลาดอิหรานในทัศนะของบริษัทการบินไทย
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ตัวอยางแบบสํารวจขอมูลชาวอิหรานที่เดินทางไปประเทศไทย
Tourist Questionnaire
1) Gender:
Age:……………….
Marital Status:

Male 

Female 

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

4

5

I don’t know

4

5

I don’t know

4

5

I don’t know

2. Thai people are friendly towards the guests.
1

2

3

3. Thailand has a unique image.
1

2

3

4. I think Thailand is popular.
1

2

3

39
5. Thai people always put guest first.
1

2

3

4

5

I don’t know

5

I don’t know

Thailand respects the natural environment.
1

2

3

4

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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