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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและแรงจู ง ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวอาหรั บ
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจ�ำนวน 100 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การทดสอบทางสถิติแบบความถี่ ร้อยละ
และสถิติเชิงอนุมานแบบ Pearson Chi–square ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวนิยม
มาท่ อ งเที่ ย วกั บ ครอบครั ว ใช้ ร ะยะเวลาในการท่ อ งเที่ ย ว 1–2 สั ป ดาห์ สถานที่ ที่ นิ ย มไปเที่ ย วได้ แ ก่
มาบุญครอง ซาฟารีเวิลด์ และดรีมเวิลด์ โดยมีแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวเพื่อความผ่อนคลายและเข้ารับ
การบริการด้านสุขภาพและความงามเป็นอันดับต้น รูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวอาหรับต้องการ
คื อ สถานที่ ที่ ส ะดวกสบายแม้ ว ่ า จะไม่ เ ป็ น ที่ นิ ย มก็ ต าม การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยั ง ทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ
เพื่อดูค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ของตั ว แปรพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า น เพศ สั ญ ชาติ รายได้
และรูปแบบการเดินทาง มีผลต่อความแตกต่างด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�ำไปใช้วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว
กลุ่มดังกล่าวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ
ค�ำส�ำคัญ : แรงจูงใจ พฤติกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง
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Abstract
The present study aims to explore Arabian tourists’ behavior and motivation to visit
Bangkok. The sample used in the study were selected by random sampling in a total of
100 respondents. The research conducted percentage, mean, frequency, and Pearson
Chi–square methods for data analysis. The result showed that the respondents preferred
to travel with their family and stayed for a few weeks. The popular places to visit are
MBK, Safari World and Dream World. The most motivations of visitation were the need for
relaxation, medical services, and beauty respectively. Arabian tourists preferred to visit
comfortable places even though these sites were not well–known. In addition, the data
showed that socioeconomic characteristics of the tourist, i.e., gender, nationality, income,
and modes of traveling significantly associated with tourism behavior and motivation.
Our findings provided useful information for policymakers to develop effective strategies
supporting the growth of this particular tourist group.
Keywords : motivation, tourist behavior, Middle East tourists
บทน�ำ

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจาก
จะสร้ า งรายได้ ม หาศาลให้ กั บ ประเทศแล้ ว ยั ง น� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งรายได้ ป ระชาชาติ แ ละสร้ า งงานให้ กั บ
คนท้ องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน รวมถึ งธุรกิจที่เกี่ ยวข้องทางตรงและทางอ้อม ได้แ ก่
การขนส่ง ที่พัก อาหาร ธุรกิจน�ำเที่ยว การออกแบบชุดพนักงานโรงแรม การท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ประเทศไทยให้ความส�ำคัญอย่างมาก
จากข้อมูลสถิติรายได้จากการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ในปี พ.ศ. 2558
รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่ากว่า 2.23 ล้านล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 20.44 จากปี พ.ศ. 2557
มากถึง 2.7 แสนล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่ามากถึง 2.51 ล้านล้านบาท
เติบโตขึ้นร้อยละ 11.09 จากปีที่ผ่านมา (Ministry of Tourism and Sports, 2016) ในปี พ.ศ. 2560
รายได้จากการท่องเที่ยวมีมูลค่ามากถึง 2.44 ล้านล้านบาท (มกราคม–พฤศจิกายน) เติบโตขึ้นร้อยละ
10.6 ในช่วงเวลาเดียวกัน (Thansettakij, 2016) จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวอาหรั บ เป็ น กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศไทยมากกลุ ่ ม หนึ่ ง
โดยบทความวิเคราะห์เรื่องการคาดการณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลจาก
สถิติรายได้จากการท่องเที่ยวและจ�ำนวนนักท่องเที่ยวพบว่า สถิติจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง
ในประเทศไทย มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.6 ของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดของไทย (ค่าเฉลี่ย
ในช่วง พ.ศ. 2554–2558) มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.50 ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
แม้ ก ลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศตะวั น ออกกลางที่ เข้ า มาในประเทศไทยมี สั ด ส่ ว นเพี ย งร้ อ ยละ 2.6
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หากแต่ มี อั ต ราการขยายตั ว ที่ สู ง กว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศโดยรวม (Thai Civil Rights and
Investigative Journalism, 2016) นอกจากนี้ในฤดูการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง
แตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ท�ำให้ช่วยเติมเต็มการท่องเที่ยวของไทยได้ตลอดทั้งปี และเมื่อพิจารณา
ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยวในไทยใกล้เคียงกับ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยประมาณ 70,000 บาท/คน/ทริป ซึ่งสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 47,000–48,000 บาท/คน/ทริป
นอกจากนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม นี้ ส ่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วซ�้ ำ ในไทยในอั ต ราที่ สู ง กว่ า บางชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย
งานวิจัยครั้งนี้ จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ชาวอาหรับที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำผลการศึกษาข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ก�ำหนดแนวทางและนโยบายส�ำหรับนักท่องเที่ยว
ชาวอาหรับให้มาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของชาวอาหรับที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเทีย่ วชาวอาหรับต่อการมาท่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานคร
2. องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากผลการวิจยั มาพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วให้เหมาะสม
กับนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ สั ง คมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมและแรงจู ง ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวอาหรับในกรุงเทพมหานคร มีตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
1. เพศ
2. สัญชาติ
3. รายได้
4. รูปแบบการเดินทาง

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
1. สถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวอาหรับเดินทางไป
2. การเลือกประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
(Mass Tourism/ Niche Tourism/
Adventure Tourism)
3. รูปแบบการเดินทาง
4. ระยะเวลาการท่องเที่ยว
แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีล�ำดับขั้นความต้องการ
Maslow (1970) ได้เสนอทฤษฎีล�ำดับขั้นความต้องการ กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการ
และจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ โดยแบ่งความต้องการออกเป็น 5 ขั้น เริ่มจาก
ขั้นพื้นฐานคือ ความต้องการทางด้านร่างกาย เช่น ความต้องการอาหาร ที่พัก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ล�ำดับถัดมาคือ ความต้องการความปลอดภัย หมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตราย
ทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในชีวิต การตอบสนองในลักษณะนี้ท�ำได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิต
ดูแลสุขภาพ การวางกฎระเบียบ ล�ำดับถัดมาคือความต้องการความรักและการยอมรับ คนเราจะต้องการ
ความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิด การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อื่นในด้านการท่องเที่ยว หมายถึง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับผู้อื่น ล�ำดับถัดขึ้นมาคือความต้องการนับถือตนเองและได้รับการเคารพ
จากผู้อื่น คนเราต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงขึ้น มีความภูมิใจและสร้างความนับถือตนเอง
ชื่ น ชมในความส� ำ เร็ จ ของงานที่ ท� ำ  และล� ำ ดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ ความต้ อ งการรู ้ แ ละเข้ า ใจตนเองในด้ า น
ความสามารถ ความสนใจ สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ท�ำแล้วเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมอย่างแท้จริง
จากการศึกษางานวิจัยของ Darin Patimeteeporn (2013) ได้น�ำทฤษฎีของ Maslow มาใช้ใน
การศึกษาแรงจูงใจของพนักงานประจ�ำในบริษัทขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
โดยเชื่อว่าแรงจูงใจเป็นความต้องการภายในจิตใจที่ส่งผลต่อความคิดของมนุษย์ ดังนั้นการน�ำทฤษฎีของ
Maslow มาศึกษาแรงจูงใจ จะท�ำให้บริษัทสามารถกระตุ้นแรงจูงใจของพนักงานได้ และจะส่งผลให้งาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น Thaleugsak Intharason (2011) ได้น�ำทฤษฎีมาศึกษาแรงจูงใจของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่าแรงจูงใจมีผลต่อการท�ำงานในหน้าที่
ของตนเอง และท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่ตอบรับแรงจูงใจ เห็นได้ว่าหน้าที่ของงานและสภาพแวดล้อมนั้น
เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาแรงจู ง ใจโดยใช้ ท ฤษฎี ล� ำ ดั บ ขั้ น ความต้ อ งการจะท� ำ ให้
ทราบถึงแรงจูงใจในการท�ำงานของพนักงานได้ งานวิจัยนี้ได้น�ำทฤษฎีล�ำดับขั้นความต้องการของ Maslow
มาประยุ ก ต์ ใช้ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและแรงจู ง ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากแรงจู ง ใจเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ ดังนั้นการศึกษาแรงจูงใจในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวตาม
ทฤษฎีล�ำดับขั้นความต้องการจึงท�ำให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ทฤษฎีการจ�ำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรม รสนิยม และแบบแผนในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ซึ่งจ�ำแนก
นักท่องเที่ยวออกเป็น 5 กลุ่ม (Plog, 1974; Cruz–Milan, 2017) ได้แก่ นักท่องเที่ยวประเภทเน้นตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คิดหรือสนใจแต่ปัญหาเล็กๆ ในชีวิตตนเอง ชอบสถานที่ท่องเที่ยว
อันเป็นที่รู้จักดี ไม่ต้องการทดลองสิ่งใหม่ทั้งที่พัก อาหาร สิ่งบันเทิง และบุคคลใหม่ๆ ล�ำดับต่อมาคือ
นักท่องเที่ยวประเภทเน้นตัวเองปานกลางเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างกลุ่มเน้นตัวเองเป็นศูนย์กลางและเดินทาง
สายกลาง ล�ำดับต่อมาคือ นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางสายกลางเป็นพวกที่ไม่มากสุดไปข้างใดข้างหนึ่ง
ไม่ได้ชอบผจญภัยแต่ไม่รังเกียจการทดลองใหม่ๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้ ล�ำดับถัดมาคือ
นักท่องเที่ยวประเภทชอบความหลากหลายพอควรมีการผจญภัยมากขึ้น และล�ำดับสุดท้ายคือนักท่องเที่ยว
ประเภทมีความสนใจหลากหลาย เป็นกลุ่มที่เปิดเผยและมีความมั่นใจในตัวเอง ชอบผจญภัยอย่างมาก
43

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

และเต็มใจออกไปเผชิญโชคชะตา การเดินทางจะเป็นช่องทางให้พวกเขาได้แสดงออกมาซึ่งความอยากรู้
อยากเห็นได้ทดลองของใหม่ๆ ทั้งที่พัก อาหาร และสิ่งบันเทิง
ในการศึกษาทฤษฎีข้างต้นเพื่อให้ทราบข้อมูลวิธีในการออกแบบสอบถาม และแนวทางในการศึกษา
พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับในการมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทฤษฎีข้างต้น
จะเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ด้วย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งผู้ร่วมวิจัยได้ก�ำหนดขั้นตอนการวิจัยและรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยวชาวอาหรับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2559
2. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวอาหรั บ ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วบริ เวณซอยนานา
สุขุมวิท 3 กรุงเทพมหานคร และนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ
3. สถิติที่ใช้คือสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความถี่และร้อยละ
และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ สัญชาติ
รายได้ และรูปแบบการเดินทาง) มีผลต่อความแตกต่างด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว และสมมติฐานที่ 2
ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ สัญชาติ รายได้ และรูปแบบของนักท่องเที่ยว) มีผลต่อความแตกต่างด้านแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยว โดยใช้ Pearson Chi–square เพื่อดูค่า Sig. หมายถึงความน่าจะเป็นที่คํานวณได้จาก
ตัวสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยสร้างเครื่องมือจากการศึกษา
เอกสาร ทฤษฎี แ นวคิ ด ต่ า งๆ รวมถึ ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและให้ ส อดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ รวมทั้ ง
กรอบแนวคิดที่ก�ำหนดขึ้นโดยมีลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ค�ำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ สัญชาติและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ลักษณะของค�ำถามเป็นแบบเติมค�ำและเลือกตอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวอาหรับที่เดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ Pearson Chi–Square
ส่วนที่ 3 ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วของชาวอาหรั บ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วใน
กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ Pearson Chi–Square
ผลวิจัยเชิงปริมาณ
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับ
1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวจ�ำแนกตามเพศ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชายจ�ำนวน 66 คน (ร้อยละ 66) และเป็นเพศหญิง
จ�ำนวน 34 คน (ร้อยละ 34)
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1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวจ�ำแนกตามสัญชาติ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ในงานวิจัยครั้งนี้มีสัญชาติคูเวต (ร้อยละ 19) อิสราเอล (ร้อยละ 16) อิรัก (ร้อยละ 13) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(ร้อยละ 12) ซาอุดิอาระเบีย (ร้อยละ 7) โอมานและบาห์เรน สัญชาติละ (ร้อยละ 4) จอร์แดน (ร้อยละ 3)
อียิปต์ (ร้อยละ 2) และอื่นๆ (ร้อยละ 20)
1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวจ�ำแนกตามรายได้ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ในงานวิจัยครั้งนี้ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 53) รองลงมามีรายได้เฉลี่ย
40,001–60,000 บาท (ร้อยละ 24) รายได้เฉลี่ย 20,001–40,000 บาท (ร้อยละ 11) รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า
20,000 บาท (ร้อยละ 8) และไม่มีเงินเดือน (ร้อยละ 4) ตามล�ำดับ
1.4 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอาหรับจ�ำแนกตามความถี่ของรูปแบบการเดินทาง แสดงให้
เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวอาหรับผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยในครั้งนี้ นิยมมาท่องเที่ยวกับครอบครัว
มากที่สุด จ�ำนวน 60 คน (ร้อยละ 60) รองลงมาคือมาเป็นกลุ่ม จ�ำนวน 20 คน (ร้อยละ 20) มาคนเดียว
(ร้อยละ 16) และมากับบริษัททัวร์ (ร้อยละ 4) ตามล�ำดับ
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติในการมาท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
2.1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอาหรับจ�ำแนกตามความถี่ของระยะเวลาในการท่องเที่ยวพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยในครั้งนี้ ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1–2 สัปดาห์ (ร้อยละ 38) รองลงมาคือ
2–3 สัปดาห์ (ร้อยละ 27) น้อยกว่า 1 สัปดาห์ (ร้อยละ 19) 3–4 สัปดาห์ (ร้อยละ 7) 1–3 เดือน (ร้อยละ 6)
และมากกว่า 3 เดือน (ร้อยละ 3) ตามล�ำดับ
2.2 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอาหรับจ�ำแนกตามค่าเฉลี่ยประเภทของแหล่งท่องเที่ยวพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยในครั้งนี้ นิยมสถานที่ที่สะดวกสบายมากที่สุดแม้จะไม่เป็นที่นิยมก็ตาม
รองลงมาคื อ สถานที่ ที่ ค ่ อ นข้ า งเป็ น ที่ นิ ย ม สถานที่ ที่ ผ จญภั ย น้ อ ยแต่ ยั ง คงต้ อ งการประสบการณ์ ใ หม่
สถานที่ที่ค่อนข้างผจญภัย และสถานที่ที่ผจญภัยมาก น้อยที่สุดตามล�ำดับ
2.3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวอาหรับจ�ำแนกตามความถี่ของสถานที่ที่นิยมไปท่องเที่ยวพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยในครั้งนี้ นิยมไปห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
มากที่สุด รองลงมาคือซาฟารีเวิลด์และดรีมเวิลด์
3. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับในการมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับในการมาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจ�ำแนกตามความถี่พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว คือ
มาเพื่อพักผ่อน รองลงมาคือเพื่อเข้ารับการบริการด้านสุขภาพและความงามและเพื่อมาชมความสวยงาม
ของธรรมชาติ ตามล�ำดับ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมติฐานของการศึกษา
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (เพศ สั ญ ชาติ รายได้ และรู ป แบบการเดิ น ทาง) มี ผ ลต่ อ
ความแตกต่างด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว โดยศึกษาตามหัวข้อดังนี้
4.1 รูปแบบการเดินทาง
จากการทดสอบทางสถิติด้วย Pearson Chi–Square พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สัญชาติ
และรายได้ ไม่มีความแตกต่างกันในด้านรูปแบบการเดินทาง เนื่องจากเพศ สัญชาติ และรายได้ สามารถ
เดินทางมาท่องเที่ยวรูปแบบใดก็ได้
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4.2 ระยะเวลาการท่องเที่ยว
			จากการทดสอบทางสถิติพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีความแตกต่างในด้านระยะเวลา
ในการท่องเที่ยว โดยเพศชายใช้เวลาในการท่องเที่ยวมากกว่าเพศหญิง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อระยะเวลาการท่องเที่ยว
ระยะเวลา

  ปัจจัยส่วนบุคคล

Sig.
เพศ
0.014

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว

สัญชาติ
0.143

รายได้
0.186

รูปแบบการเดินทาง
0.951

หมายเหตุ ตัวเลขหนา หมายถึง มีค่า Sig. < 0.05 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

4.3 ความสนใจในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว
จากการทดสอบทางสถิติพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสัญชาติมีความแตกต่างกันในการเลือก
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ อิรักมักเลือกไปสถานที่ที่สะดวกสบายแต่ไม่เป็นที่นิยม คูเวตนิยม
ไปสถานที่ ที่ ค ่ อ นข้ า งเป็ น ที่ นิ ย ม และสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ เ ลื อ กสถานที่ ที่ ผ จญภั ย น้ อ ยแต่ ต ้ อ งการ
ประสบการณ์ใหม่ ส�ำหรับปัจจัยด้านรูปแบบการเดินทางพบว่า ผู้ที่มาเป็นครอบครัวมักเลือกสถานที่ค่อนข้าง
เป็นที่นิยม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความสนใจในการเลือกรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. สัญชาติ
3. รายได้
4. รูปแบบการเดินทาง

ค่อนข้างเป็น
ที่นิยม

สะดวกสบาย
แต่ไม่เป็นที่
นิยม

1.000
0.002
0.158
0.020

0.487
0.000
0.748
0.076

Sig.
ผจญภัยน้อย
แต่ต้องการ
ประสบการณ์
ใหม่
0.690
0.016
0.941
0.612

ค่อนข้าง
ผจญภัย

ผจญภัยมาก

0.101
0.224
0.237
0.460

0.139
0.314
0.614
0.577

หมายเหตุ ตัวเลขหนา หมายถึง มีค่า Sig. < 0.05 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
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ซาฟารีเวิลด์

ตึกใบหยก 2

เทอมินอล 21

แพลตตินัม

เซ็นทรัลเวิลด์

สยามเซ็นเตอร์

สยามดิสคัฟเวอรี่

สยามพารากอน

มาบุญครอง

1. เพศ
0.927 0.571 0.493 0.439 0.972 0.154 0.262 0.254 0.424 0.778 0.471
2. สัญชาติ
0.190 0.724 0.822 0.132 0.021 0.041 0.038 0.712 0.006 0.414 0.505
3. รายได้
0.278 0.681 0.742 0.483 0.012 0.280 0.818 0.046 0.028 0.504 0.698
4. รูปแบบ
0.087 0.203 0.805 0.552 0.926 0.878 0.081 0.449 0.025 0.521 0.321
   การเดินทาง
หมายเหตุ ตัวเลขหนา หมายถึง มีค่า Sig. < 0.05 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05		

ปัจจัย
ส่วนบุคคล

สวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์
สยามโอเชียนเวิลด์

ห้างสรรพสินค้า

สวนสนุก

สุขภาพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้า

ฟาร์มจระเข้
สมุทรปราการ
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0.693 0.128 0.889 0.595 0.800 0.176 0.807

0.488 0.639 0.318 0.319 0.807 0.683 0.521
0.477 0.257 0.001 0.255 0.109 0.469 0.765
0.561 0.061 0.717 0.876 0.712 0.809 0.410

ดรีมเวิลด์

Sig.

สยามปาร์คซิตี้

สถานที่
โรงพยาบาลสมิติเวช

ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อสถานที่ที่นักท่องเที่ยวอาหรับเดินทางไป

โรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์

4.4 สถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวอาหรับเดินทางไป

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)
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พระที่นั่งอนันตสมาคม

หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพ

หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ

ร้านนวดแผนไทย

สปา

ร้านตัดผม

ร้านเสริมสวย

ถนนข้าวสาร

ถนนสีลม

นานา

1. เพศ
0.649 0.771 0.498 0.006 0.181 0.116 0.377 0.274 0.337 0.246
2. สัญชาติ
0.004 0.008 0.743 0.498 0.774 0.414 0.377 0.654 0.108 0.001
3. รายได้
0.858 0.351 0.894 0.119 0.592 0.075 0.244 0.243 0.685 0.497
4. รูปแบบ
0.641 0.214 0.046 0.861 0.415 0.314 0.737 0.442 0.277 0.405
   การเดินทาง
หมายเหตุ ตัวเลขหนา หมายถึง มีค่า Sig. < 0.05 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

ปัจจัย
ส่วนบุคคล

พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน

ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ล่องเรือแม่น�้ำเจ้าพระยา

การแสดง

0.582 0.730 0.896 0.113 0.760 0.440 0.096 0.235 0.061

0.465 0.091 0.254 0.335 0.209 0.488 0.299 0.577 0.223
0.097 0.708 0.441 0.469 0.669 0.419 0.039 0.088 0.012
0.149 0.722 0.552 0.844 0.083 0.823 0.216 0.813 0.718

พระที่นั่งวิมานเมฆ

มัสยิด

มัสยิด

พิพิธภัณฑ์

สวนลุมพินี

สุขภาพและความงาม
ตลาดน�้ำตลิ่งชัน

สถานบันเทิง

บางกระเจ้า

Sig.
ศิลปวัฒนธรรม

ชมการชกมวย

สถานที่

การแสดงของสาวประเภทสอง

ตารางที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อสถานที่ที่นักท่องเที่ยวอาหรับเดินทางไป (ต่อ)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

จากทดสอบทางสถิ ติ ใ นตารางที่ 3 พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวอาหรั บ เพศหญิ ง และเพศชาย
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในการเข้ารับบริการร้านเสริมสวย เนื่องจากเพศหญิง
มี ค วามสนใจด้ า นความสวยงามมากกว่ า เพศชาย โดยเพศหญิ ง ส่ ว นใหญ่ นิ ย มเข้ า รั บ บริ ก ารท� ำ เล็ บ
แต่ในขณะที่ร้านตัดผมกลับมีเพศชายเข้าใช้บริการมากกว่าเพศหญิง
ส�ำหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านสัญชาติมีความแตกต่างกันพบว่า นักท่องเที่ยวสัญชาติสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ไปสยามปาร์คซิตี้ ซาฟารีเวิลด์ และแพลตตินัม ชาวจอร์แดนไปพระที่นั่งอนันตสมาคม ชาวโอมาน
ไปสถานบันเทิงย่านนานา ชาวอิสราเอลไปถนนสีลมและชมการแสดงของสาวประเภทสอง ชาวคูเวตไป
เซ็นทรัลเวิลด์ และชาวซาอุดิอาราเบียไปเทอมินอล 21
ส�ำหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า บุคคลที่มีรายได้แตกต่างกันจะไปสถานที่ที่แตกต่างกัน
ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ ตึกใบหยก 2 และซาฟารีเวิลด์ เนื่องจากบุคคลที่มีรายได้สูงนิยมไปห้างสรรพสินค้า
มากกว่าบุคคลที่มีรายได้ต�่ำกว่า เนื่องจากมีก�ำลังในการซื้อสินค้าและมีอิสระทางการเงินมากกว่า ในขณะที่
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์พบว่า บุคคลที่มีรายได้ต�่ำกว่านิยมไปเที่ยวสวนสัตว์
ส�ำหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านรูปแบบการเดินทางพบว่า บุคคลที่มาเป็นครอบครัวนิยมไปเที่ยว
ซาฟารีเวิลด์ ส่วนบุคคลที่มาเดี่ยวนิยมไปถนนข้าวสาร
สมมติ ฐ านที่ 2 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (เพศ สั ญ ชาติ รายได้ และรู ป แบบการเดิ น ทาง) มี ผ ลต่ อ
ความแตกต่างด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
จากทดสอบสมมติฐานด้วย Pearson Chi–Square พบว่า นักท่องเที่ยวชาวอาหรับเพศหญิงและ
เพศชาย ไม่มีความแตกต่างกันส�ำหรับแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
ในขณะที่ปัจจัยด้านสัญชาติ สัญชาติมีแรงจูงใจแตกต่างกันในการมาท่องเที่ยว ด้านหลบหนีปัญหา
จากความเป็นจริง เพื่อผ่อนคลายและเพื่อท�ำธุรกิจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ถือสัญชาติคูเวตทุกคนมีแรงจูงใจ
ในการมาเพื่อผ่อนคลาย ในขณะที่สัญชาติอิสราเอลจะมาเพื่อท�ำธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ และสัญชาติอื่นๆ
ไม่ได้นิยมมาเพื่อท�ำธุรกิจ ส่วนแรงจูงใจในการมาเพื่อหนีปัญหาคือสัญชาติจอร์แดนจ�ำนวนหนึ่ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ายได้ แ ตกต่ า งกั น มี แรงจู ง ใจในการท่ อ งเที่ ย วแตกต่ า งกั น ได้ แ ก่ เรี ย นหนั ง สื อ
ชมธรรมชาติ หลบหนีปัญหาจากโลกความเป็นจริง และอื่นๆ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,000 บาท
ขึ้นไปจะสามารถมาเพื่อเรียนหนังสือได้ ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไปจะนิยมมา
ท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับที่มีรูปแบบการเดินทางแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาคนเดียวส่วนใหญ่จะมาท�ำธุรกิจ และนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มจะมาเพื่อเติมเต็ม
ความฝัน ดังตารางที่ 4
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อาหารดี รสชาติดี

ราคาถูก

สะดวกสบายในการเดินทาง

ชมธรรมชาติ

ฮันนีมูน

เพื่อเข้ารับการบริการ
ด้านสุขภาพและความงาม

เพื่อผ่อนคลาย

ธุรกิจ

เรียนหนังสือ
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อื่นๆ

หาแรงบันดาลใจ

พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น

หลบหนีปญ
ั หาจากโลกความเป็นจริง
เติมเต็มความฝัน

รับการบริการที่ดี

ให้รางวัลตนเอง

ค้นหาตัวเอง

มั่นใจในความปลอดภัย

หาอาหารรับประทานได้ง่าย

0.323 0.693 0.051 0.919 0.240 0.006 0.257 0.240 0.664 0.713

0.180 0.434 0.225 0.698 0.771 0.980 0.471 0.208 0.100 0.698
0.086 0.637 0.699 0.976 0.305 0.085 0.000 0.612 0.471 0.976
0.501 0.818 0.922 0.710 0.357 0.715 0.925 0.769 0.184 0.029

Sig.

ปัจจัย
ส่วนบุคคล
1. เพศ
0.305 0.644 0.491 0.405 0.212 0.681 0.186 0.792 0.861 0.065
2. สัญชาติ
0.930 0.031 0.003 0.101 0.657 0.144 0.817 0.331 0.604 0.800
3. รายได้
0.002 0.124 0.422 0.056 0.393 0.004 0.125 0.548 0.615 0.160
4. รูปแบบ
0.715 0.002 0.168 0.104 0.360 0.492 0.320 0.808 0.088 0.213
   การเดินทาง
หมายเหตุ ตัวเลขหนา หมายถึง มีค่า Sig. < 0.05 แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05

สถานที่
อาหารไทยอันเป็นเอกลักษณ์

ตารางที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความแตกต่างด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวอาหรับส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง นิยมมาท่องเที่ยว
กั บ ครอบครั ว มากกว่ า มาคนเดี ย ว งานวิ จั ย ของ Soraya Homchuen (2002) พบเช่ น เดี ย วกั น ว่ า
นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในสัดส่วนที่สูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากสัดส่วน
ประชากรเพศชายในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางสูงกว่าเพศหญิง อีกทั้งพื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรม
ทางอิสลามที่เคร่งครัดท�ำให้สตรีมุสลิมในตะวันออกกลางไม่นิยมเดินทางโดยล�ำพัง แต่มักจะเดินทาง
กับสามีหรือญาติพี่น้องที่เป็นเพศชาย โดยลักษณะการเดินทางมักจะเดินทางเป็นกลุ่มครอบครัวขนาดใหญ่
และมี เ ด็ ก ร่ ว มเดิ น ทางด้ ว ย ซึ่ ง แตกต่ า งจากงานวิ จั ย ของ Cobos (2008) เพี ย งเล็ ก น้ อ ย โดยพบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นเพศชาย นิยมเดินทางมากับกลุ่มเพื่อนมากกว่า
มากับครอบครัวซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเก็บข้อมูลต่างช่วงเวลาและจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากัน
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือสัญชาติคูเวต อิสราเอล อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รองลงมาตามล�ำดับ Cobos (2008) พบว่านักท่องเที่ยวเป็นชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต อียิปต์
และซาอุ ดิ อ าระเบี ย ซึ่ ง แตกต่ า งจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวอาหรั บ ในมาเลเซี ย โดยเริ่ ม จากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวซาอุดิอาระเบียมากที่สุด สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวต รองลงมาตามล�ำดับ Ibrahim et al. (2009)
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวอาหรับใช้ระยะเวลาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเฉลี่ย 1–2 สัปดาห์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Cobos (2008) กล่าวว่าใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ย 13 วัน ในขณะที่
การศึกษาของ Ibrahim et al. (2009) นักท่องเที่ยวชาวอาหรับใช้ระยะเวลาในการเดินทางเฉลี่ย 3–10 วัน
ส�ำหรับการท่องเที่ยวในมาเลเซียแสดงให้เห็นว่าช่วงระยะเวลา 1–2 สัปดาห์ เป็นเวลาโดยประมาณ
ที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยวของชาวอาหรับ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,000 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Daleesah Dahyee et al. (2014) ที่ศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001
ดอลลาร์สหรัฐหรือราวหนึ่งแสนหกหมื่นบาท เช่นเดียวกับ Cobos (2008) ที่พบว่านักท่องเที่ยวชาวอาหรับ
มีรายได้ 75,000–100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราวสองแสนบาทต่อเดือน
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ซาฟารีเวิลด์และ
ดรีมเวิลด์ ประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวอาหรับต้องการคือสถานที่ที่สะดวกสบายแม้ว่าจะไม่เป็น
ที่นิยมก็ตาม แรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย เพื่อเข้ารับการบริการด้านสุขภาพและความงาม
และเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ (Sea–Sand–Sun) ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของ Cobos (2008)
เพียงเล็กน้อย พบว่านักท่องเที่ยวชาวอาหรับมีแรงจูงใจที่ส�ำคัญ ได้แก่ เยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวทะเล–
แสงแดด–ชายหาด ดินฟ้าอากาศที่แน่นอน และมีการใช้เวลากับเพื่อน ในขณะที่งานวิจัยของ AC Nielsen
(2002); Wong (2001) กล่าวว่าจุดประสงค์หลักของชาวอาหรับในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียคือ
มาจับจ่ายใช้สอย ทัศนาจร และเที่ยวทะเล ชายหาดและเกาะ จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจที่ส�ำคัญในการดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับคือ การเข้ามาชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ความสวยงามทางธรรมชาติอันเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ
จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าปัจจัย ส่ วนบุ คคล (เพศ สั ญ ชาติ รายได้ และรู ปแบบการเดิ นทาง)
มีผลต่อความแตกต่างด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว (รูปแบบการเดินทาง ระยะเวลาการท่องเที่ยว รูปแบบ
ของแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว)
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทั้งเพศ สัญชาติ และรายได้ ไม่มีความแตกต่าง
กันในการเลือกรูปแบบการเดินทางทั้งสิ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวอาหรับนิยมเดินทางมากับครอบครัว
เหตุผลหนึ่งมาจากบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม บัญญัติว่าสตรีจะต้องไม่เดินทางโดยล�ำพัง ถ้าหากจ�ำเป็น
จะต้องมีสามีหรือผู้ปกครองไปด้วย (Daleesah Dahyee et al., 2014)
ปัจจัยด้านเพศมีความแตกต่างกันในด้านระยะเวลาการท่องเที่ยวพบว่า เพศชายใช้เวลาในการ
ท่องเที่ยวมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเช่นกัน  
ปัจจัยด้านสัญชาติและรูปแบบการเดินทางมีความแตกต่างกันในการเลือกรูปแบบของแหล่งท่องเที่ยว
พบว่า ชาวอิรักมักเลือกไปสถานที่ที่สะดวกสบายแต่ไม่เป็นที่นิยม ชาวคูเวตนิยมไปสถานที่ที่ค่อนข้าง
เป็นที่นิยม และชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เลือกสถานที่ที่ผจญภัยน้อยแต่ต้องการประสบการณ์ใหม่ เนื่องจาก
แต่ละสัญชาติมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม บุคลิกภาพ การใช้ชีวิต กฎในการท่องเที่ยวและชนชั้น
ทางสังคมจึงเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ในแต่ละสัญชาตินั้นมีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน และยังมีอิทธิพล
ต่อการเลือกรูปแบบการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย Pizam & Sussmann (1995) นอกจากนั้น
ยังพบว่า ผู้ที่มาเป็นครอบครัวมักจะเลือกไปสถานที่ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม เนื่องจากสถานที่ที่ค่อนข้างเป็น
ที่นิยมจะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบถ้วนอยู่แล้ว และครอบครัวส่วนใหญ่มักมีเด็กเล็กไปด้วย
ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ สัญชาติ รายได้ และรูปแบบเดินทาง) ส่งผลต่อความแตกต่างในการเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งสิ้น โดยปัจจัยด้านเพศพบว่านักท่องเที่ยวชาวอาหรับเพศหญิงและเพศชาย มีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ในการเข้ า รั บ บริ ก ารร้ า นเสริ ม สวย เนื่ อ งจากเพศหญิ ง
มีความสนใจด้านความสวยงามมากกว่าเพศชาย ส�ำหรับปัจจัยด้านรายได้พบว่าบุคคลที่มีรายได้แตกต่างกัน
จะไปสถานที่ที่แตกต่างกันได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ ตึกใบหยก 2 และซาฟารีเวิลด์ เนื่องจากบุคคลที่มีรายได้สูง
นิยมไปห้างสรรพสินค้ามากกว่าบุคคลที่มีรายได้ต�่ำกว่า เนื่องจากมีก�ำลังในการซื้อสินค้าและมีอิสระทาง
การเงินมากกว่า ในขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวประเภทสวนสัตว์พบว่าบุคคลที่มีรายได้ต�่ำกว่านิยมไปเที่ยว
สวนสัตว์ ส�ำหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านรูปแบบการเดินทางพบว่าบุคคลที่มาเป็นครอบครัวนิยมไปเที่ยว
ซาฟารี เวิ ล ด์ ส่ ว นบุ ค คลที่ ม าเดี่ ย วนิ ย มไปถนนข้ า วสาร เนื่ อ งจากบริ เวณถนนข้ า วสารเป็ น แหล่ ง ของ
สถานบันเทิงที่จ�ำกัดอายุและเหมาะส�ำหรับวัยผู้ใหญ่เท่านั้นและด้วยบุคคลที่มาเป็นครอบครัวชาวอาหรับ
ส่วนใหญ่จะมีวัยเด็กมาด้วย ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับสถานที่บันเทิงยามค�่ำคืนอย่างถนนข้าวสาร
จากสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ สัญชาติ รายได้ และรูปแบบการเดินทาง) มีผลต่อ
ความแตกต่างด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านเพศไม่มีความแตกต่างด้านแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยว
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวชาวอาหรับเพศหญิงและเพศชายมีแรงจูงใจในการมาท่อ งเที่ยวไม่ แตกต่างกัน
Baharun & Ghalip (2006) ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Alreshaidan (2016) ที่กล่าวว่าเพศ
และอายุส่งผลต่อแรงจูงใจและการเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวของชาวซาอุดิอาราเบีย
ในขณะที่ปัจจัยด้านสัญชาติมีแรงจูงใจแตกต่างกันในการมาท่องเที่ยว ด้านหลบหนีปัญหาจาก
ความเป็นจริงเพื่อผ่อนคลายและท�ำธุรกิจพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ถือสัญชาติคูเวตทุกคน มีแรงจูงใจในการ
มาเพื่ อ ผ่ อ นคลาย ในขณะที่ สั ญ ชาติ อิ ส ราเอลจะมาเพื่ อ ท� ำ ธุ ร กิ จ เป็ น ส่ ว นใหญ่ ในขณะที่ สั ญ ชาติ อื่ น ๆ
ไม่ได้นิยมมาเพื่อท�ำธุรกิจ ส่วนแรงจูงใจในการมาเพื่อหนีปัญหาคือสัญชาติจอร์แดนแสดงให้เห็นว่าสัญชาติ
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เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละสัญชาติมีวัฒนธรรม อายุ
เพศ ชนชั้นทางสังคม และวิถีชีวิตแตกต่างกัน (Hudson, 2008)
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ได้แก่ เรียนหนังสือ
ชมธรรมชาติ หลบหนีปัญหาจากโลกความเป็นจริง และอื่นๆ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,000 บาท
ขึ้นไปจะสามารถมาเพื่อเรียนหนังสือได้ ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไปจะนิยมมา
ท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ
นักท่องเที่ยวชาวอาหรับที่มีรูปแบบการเดินทางแตกต่างกันจะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่าง
อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่มาคนเดียวส่วนใหญ่จะมาท�ำธุรกิจ และนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มจะมาเพื่อเติมเต็ม
ความฝันหรือความต้องการส่วนเฉพาะที่เหมือนกันของกลุ่ม
หากพิ จ ารณาผลการวิ จั ย เที ย บกั บ ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวอาหรั บ นิ ย มไป
สถานที่ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยม หรือมีชื่อเสียงตามทฤษฎีของ Plog (1974) กล่าวว่าลักษณะนิสัยหรือ
ความชอบส่ ว นบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การเลื อ กรู ป แบบของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวอาหรับตามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทเน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง ชอบสถานที่
ท่องเที่ยวอันเป็นที่รู้จักดีไม่ต้องการทดลองสิ่งใหม่ ทั้งที่พัก อาหาร และสิ่งบันเทิงใหม่ๆ ไม่ต้องการพบ
สิ่ ง ยุ ่ ง ยากและมี เ หตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ ซึ่ ง สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วในกรุ ง เทพมหานครเป็ น สถานที่ ที่ พั ฒ นาแล้ ว
สามารถให้ความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวได้และค่อนข้างจะมีชื่อเสียง ดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานครจึงตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวได้
จากทฤษฎีล�ำดับชั้นความต้องการของ Maslow (1970) ที่ใช้ประกอบการศึกษาพฤติกรรมและ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว สามารถจัดกลุ่มของนักท่องเที่ยวได้ว่านักท่องเที่ยวชาวอาหรับส่วนใหญ่มา
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านพื้นฐานมากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Wassana
Suwanvijit (2014) ที่กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวอาหรับจะเน้นการตอบสนองความต้องการทางด้าน
ร่างกาย ได้แก่ การผ่อนคลาย การเข้ารับการบริการด้านสุขภาพและความงามเพื่อรับการบริการที่ดี
การหาอาหารรั บ ประทานได้ ง ่ า ยและรสชาติ ดี ส� ำ หรั บ ล� ำ ดั บ ความต้ อ งการอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ล� ำ ดั บ ที่ 2
ความต้ อ งการด้ า นความปลอดภั ย ล� ำ ดั บ ที่ 3 ความต้ อ งการความรั ก และการยอมรั บ ล� ำ ดั บ ที่ 4
ความต้องการนับถือตนเองและได้รับการเคารพจากผู้อื่น และล�ำดับที่ 5 ความต้องการรู้และเข้าใจตนเอง
มีล�ำดับลดน้อยลงมาตามล�ำดับความต้องการ
ข้อเสนอแนะ
1. นักท่องเที่ยวชาวอาหรับส่วนใหญ่นิยมความสะดวกสบายเป็นหลัก จึงชอบไปสถานที่ที่มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกพร้อมอยู่แล้ว เช่น มีอาหารให้รับประทาน สามารถหาซื้ออาหารได้ง่าย มีสถานที่ที่รองรับ
คนพิการ เป็นต้น ดังนั้นหากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จ�ำเป็นต้องพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกสบายเพียบพร้อม
2. ควรจัดเส้นทางตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวอาหรับนิยมไป เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
สู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการเดินทางหรือเลือกแหล่งท่องเที่ยว
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