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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ต่างประเทศ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 3) ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) กับพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

ในประเทศไทยโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 

ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559 จ�านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ภาษารัสเซีย โดยท�าการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าไคสแควร์ t-test Anova วเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคูด้่วย 

Scheffe Analysis และวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู การวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติใิช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู 

SPSS งานวิจัยนี้ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-40 ปี  

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 รูเบิล (ประมาณ  

12,000-18,000 บาท) ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียพบว่า 1)อายุส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศทุกข้อ ได้แก่ ความถี ่

การท่องเที่ยว ประเภทการท่องเที่ยวลักษณะของสถานที่พัก และลักษณะของการท่องเที่ยว 

2) ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซีย พบว่า อายุส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยทุกข้อ ได้แก่ ความถี ่

ในการท่องเที่ยว การเลือกประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว งบประมาณ

ที่ใช้ในการท่องเที่ยว การเลือกลักษณะที่พักแรม และการเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึก 3)ผลการศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) และพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
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ในประเทศไทยของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี พบว่า ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกข้อ

ค�าส�าคัญ: นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps)

ABSTRACT

 The purposes of this research were 1) To study personal factors and Russian tourist 

behavior on abroad 2) To study personal factors and Russian tourist behavior in Thailand 

3) To study the relationship between service marketing mix (7Ps) factors and Russian behavior 

in Thailand. The samples were 400 Russian tourists who travelled to Thailand on November 

to December 2016. Research methodology was qualitative study. The 400 respondents to 

the Russian questionnaire were selected by accidental sampling. the statistical tools used 

in this study are Percentage, Mean, Standard Deviation, Chi-square, t-test, ANOVA, Scheffe 

analysis and Multi regression analysis. SPSS is used for data analysis at a statistical level 

of .05.

 The study found that the majority of Russian tourists were women, aged between 

20-40 years old, earned the bachelor degree, worked as employee with the average income 

of 20,001-30,000 Rubles (approximately 12,000-18,000 Baht) per month.

 The study results represent 1)Personal factors and Russian tourist behavior on abroad. 

There was age factor affected to tourism behavior on abroad consist of frequency of travel, 

selection of tourist attraction, type of accommodation and type of traveling.2)The results 

between personal factors and Russian tourist behavior in Thailand found age factor affected 

to tourism behavior in Thailand consist of frequency of travel, selection of tourist attraction, 

length of travel, budget of travel, type of accommodation and selection of souvenir. 3) The 

relationship between services marketing mix (7Ps) factors and Russian tourist behavior in 

Thailand that there was only product factor affected to tourism in Thailand.

Keywords: Russian Tourists, Tourist Behavior, Service Marketing Mix Factors (7Ps)
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บทน�า

 การท่องเทีย่วถอืเป็นอตุสาหกรรมทีส่ร้าง

รายได้หลักให้แก่ประเทศไทย ดงัจะเหน็จากราย

ได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยและชาวต่างชาติเป็นจ�านวนมหาศาล ในปี 

2558 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.23 ล้านล้าน

บาท โดยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึง 

29.88 ล้านคน เตบิโตจากปี 2557 ร้อยละ 20.44 

(กรมการท่องเที่ยว, 2559) ส�าหรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ 5 อันดับแรกที่มีการเดินทางเที่ยวไทย

สูงสุด ได้แก่ จีน ประมาณ 7.8 ล้านคน รองลง

มาคือ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และลาว ตาม

ล�าดับ ส่วนประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 

5อันดับแรก ได้แก่ จีน ประมาณ 3.7แสนล้าน

บาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย รัสเซีย อังกฤษ

และออสเตรเลีย ส�าหรับประเทศที่มีการใช้จ่าย

และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากที่สุดในช่วง 

5 เดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีน 

156,839.54ล้านบาท รองลงมาคือ มาเลเซีย 

33,092.12 ล้านบาท รัสเซีย 29,021.41 ล้าน

บาท อังกฤษ 27,949.41 ล ้านบาท และ

สหรฐัอเมรกิา 25,047.32 ล้านบาท ซึง่เป้าหมาย

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความ

ส�าคัญกับการเพิ่มจ�านวนนักท ่องเที่ยวที่มี

คุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้เข้าสู ่เศรษฐกิจของ

ประเทศไทย และการกระตุ้นการใช้จ่ายของนัก

ท่องเที่ยวมากขึ้น ท่ามกลางความผันผวนทาง

เศรษฐกจิ โดยมนีกัท่องเทีย่วกลุม่เป้าหมายจาก

ประเทศจีน อินเดีย และรัสเซีย (กรมการท่อง

เท่ียว, 2559) เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจากสาม

ประเทศนีเ้ป็นนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก มีศักยภาพสูงและ

มีอ�านาจในการจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งจะท�าให้

ประเทศไทยมรีายได้จ�านวนมหาศาลจากนกัท่อง

เที่ยวกลุ่มนี้ 

 นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียถือเป็นนักท่อง

เที่ยวศักยภาพสูงท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก จากสถติจิ�านวนนกั

ท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทย

ระหว่างปี 2554–2559 มีจ�านวนดังต่อไปนี้

ตารางที่	1 จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2554-2559

ปี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยว

ชำวรัสเซีย (คน)

2554 1,054187
2555 1,316,564
2556 1,746,565
2557 1,603,818
2558 884,085

2559 (ไตรมาสแรก) 440,000

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2559
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	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 นักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียตั้งแต่	 ปี	 2554	 มีจ�านวนเพิ่มขึ้น

ทุกปี	 แต่ปี	 2558	 มีจ�านวนลดลง	 เนื่องจาก

สถานการณ์ทางเศรษฐกจิภายใน ประเทศรสัเซยี 

แต ่ทางการท ่องเที่ยวแห ่งประเทศไทยได ้

พยายามร่วมมอืกบัผูป้ระกอบธุรกจิการท่องเทีย่ว

หามาตรการดึงนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกลับมา

โดยช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 มีนักท่องเที่ยว

ชาวรัสเซยีเดนิทางเข้ามาถงึ 4.4 แสนคน คาดว่า

จะยังคงมทีศิทางทีด่ขีึน้ต่อเนือ่ง โดยแรงหนนุยงั

มาจากการที่ทางการประเทศรัสเซียยังคง

มาตรการคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจกับประเทศ

ตุรกี และการที่ทางการประเทศรัสเซียยังไม่

ยกเลิกค�าส่ังห้ามสายการบินไปยังอียิปต์ ซึ่งยัง

คงท�าให้ประเทศไทยเป็นหนึง่ในทางเลอืกส�าคญั

ของผูป้ระกอบการธรุกจิการท่องเทีย่วของรสัเซยี 

ส�าหรับประเทศไทยและประเทศรัสเซีย มี

ความสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน โดยจะร่วมกัน

ฉลองในวาระครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์

ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี 2560 และจะมี

กจิกรรมและโครงการทีจ่ะน�าไปสูค่วามร่วมมอืที่

ใกล้ชดิมากยิง่ขึน้ ทัง้ในระดบัรฐับาล ภาคเอกชน 

และประชาชนของทั้งสองประเทศ (รัฐบาลไทย, 

2559)

  ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงท�าวิจัยเรื่อง 

“การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ

ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี” ซึง่จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยที่จะปรับปรุงลักษณะและคุณภาพ

การให้บรกิารในด้านต่างๆให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย อีกทั้งยัง

เป็นการส่งเสรมิทางการตลาด ส่งเสรมิให้รูจ้กันกั

ท่องเท่ียวชาวรัสเซยีมากขึน้ และเป็นแนวทางใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพในเชิงรุกมากขึ้น

แทนที่เชิงรับอย่างที่เคยวางกลยุทธ์กันมา ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะ

ยาวอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1.  ศึ ก ษ า ป ั จ จั ย ส ่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่อง

เที่ยวชาวรัสเซีย

 2.  ศึ ก ษ า ป ั จ จั ย ส ่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยของนัก

ท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดบรกิาร (7Ps) กบัพฤตกิรรม

การท่องเที่ยวในประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย

 1. ป ั จจั ยส ่ วนบุคคลแตกต ่ า งกัน

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่อง

เที่ยวชาวรัสเซียแตกต่างกัน

 2. ป ั จจั ยส ่ วนบุคคลแตกต ่ า งกัน

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยของนัก

ท่องเที่ยวชาวรัสเซียแตกต่างกัน

 3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว

ในประเทศไทย



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
175

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 6  ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2560 
183 

 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 
 

ประโยชน์ทไีด้รับ 

1. นกัการตลาดและผู้ประกอบการ 

รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ท่องเท่ียวสามารถนําผลการวิจยัไปใช้ในการ

วิเคราะห์แผนงานและกําหนดนโยบายการ

สง่เสริมการท่องเท่ียวหรือการตลาดได้เช่น 

การสง่เสริมบคุลากรด้านภาษารัสเซีย 

 2. นกัวิจยั นกัวิชาการ และ

คณาจารย์สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง สามารถนํา

ผลการวิจยัไปใช้ในการศกึษาตอ่ยอดและ

บรูณาการกบัการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการ และการจดัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ผลงานวิจยัจะช่วยยกระดบั

คณุภาพและประสบการณ์การวิจยัของผู้วิจยั 

ซึง่เป็นนกัวิชาการ และพฒันาวิสยัทศัน์การ

วิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายการพฒันา

ประเทศไปพร้อม ๆ กนัเช่น การพฒันาระบบ

คมนาคมขนสง่สําหรับนกัท่องเท่ียว 

 

การดาํเนินงานวิจัย 

การวิจยัเร่ือง การศกึษาพฤตกิรรม

และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวชาวรัสเซีย คณะผู้วิจยักําหนด

รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

  1. เพศ 

  2. อาย ุ

  3. อาชีพ  

  4. ระดบัการศกึษา 

  5. รายได้  

 

พฤตกิรรมการท่องเที่ยว

ต่างประเทศ 

1. ความถ่ีการท่องเท่ียวตา่งประเทศ 

2. ประเภทการท่องเท่ียว 

3. ลกัษณะของสถานท่ีพกั 

4. ลกัษณะของการการท่องเท่ียว 

 
ปัจจัยที่ส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) 

 1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 

2. ด้านราคา (Price) 

3. ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจดัจําหน่าย 

(Place) 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 

(Promotion) 

5. ด้านบคุลากร (People) 

   

   

 

พฤตกิรรมการท่องเที่ยวในประเทศ

ไทย 

1. ความถ่ีในการทอ่งเท่ียวในประเทศไทย 

2. การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ

ไทยท่ีช่ืนชอบ 

3. ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 

4. งบประมาณท่ีใช้ในการท่องเท่ียว 

5. การเลือกประเภทสถานท่ีพกัแรม 

  

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย

ใช ้ในการศึกษาต่อยอดและบูรณาการกับ 

การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ 

การจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ผลงานวจิยัจะช่วยยกระดบัคณุภาพ

และประสบการณ์การวิจัยของผู้วิจัย ซึ่งเป็น 

นักวิชาการ และพัฒนาวิสัยทัศน ์การวิจัย 

ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไป

พร้อม ๆ  กนัเช่น การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง

ส�าหรับนักท่องเที่ยว

ประโยชน์ทีได้รับ

1.  นกัการตลาดและผูป้ระกอบการ รวม

ถึงผู ้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่อง

เที่ยวสามารถน�าผลการวิจัยไปใช ้ในการ

วิเคราะห์แผนงานและก�าหนดนโยบายการส่ง

เสริมการท่องเที่ยวหรือการตลาดได้เช่น การส่ง

เสริมบุคลากรด้านภาษารัสเซีย

 2. นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถน�าผลการวิจัยไป
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การด�าเนินงานวิจัย

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและ

ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวรัสเซีย คณะผู้วิจัยก�าหนดรูปแบบการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือ 

มุง่หาข้อเทจ็จรงิและข้อสรปุเชงิปรมิาณทีไ่ด้จาก

แบบสอบถามของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี โดยมี

ประชากร คือ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนกลุ่มตัวอย่างมา

จากจ�านวนนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยีทีเ่ดนิทางเข้า

มาประเทศไทยจ�านวน 884,085 คนในปี 2559 

และใช้วธิกีารค�านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างโดย

ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ 

ยามาเน่ (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) โดย

ก�าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาด 

ไม่เกิน 5% จะได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน

และใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่าง

โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling) และวธิกีารเกบ็ตวัอย่างแบบบงัเอญิ 

(Accidental Sampling) เพ่ือเก็บข้อมูลในมุม

มองความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และมีเครื่อง

มอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 

ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ (7Ps)ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัย 

ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ�าหน่ายปัจจยัด้าน 

การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร  

ปัจจยัด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะ

ทางกายภาพ

ตอนที่  3 พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ต่างประเทศได้แก่ ความถี่ของการท่องเท่ียว 

ประเภทของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีท่านชื่นชอบ

ลักษณะของสถานที่พักแรมที่ใช้บริการในการ

ท ่องเที่ยวครั้งนี้  ลักษณะของการเดินทาง 

ท่องเที่ยว 

ตอนที่  4 พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ในประเทศไทย ได้แก่จ�านวนครั้งของการเดินทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทยลักษณะของสถานที่

ท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีชื่นชอบระยะเวลาใน

การท่องเท่ียวประเทศไทยงบประมาณในการ

ท่องเที่ยวครั้งนี้ การเลือกลักษณะของสถานที่ 

พักแรมที่ท่านใช้บริการในการท่องเที่ยวครั้งนี้ 

การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของประเทศไทย 

ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ 

การท่องเท่ียวในประเทศไทยและต่างประเทศ

การเกบ็รวบรวมข้อมลู

 คณะผู ้ วิ จั ยได ้ เก็บรวบรวมข ้อมูล 

ด�าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 

2559 โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง  

ณ โถงผู้โดยสารขาออก (Departure Hall)  

สนามบินสุวรรณภูมิ จ�านวน 400 ชุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.  ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการ 

ท่องเที่ยวต่างประเทศ และพฤติกรรมการ 

ท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นข้อมูลระดับ 

นามบัญญัติ (Nominal Scale) วิเคราะห์ด้วย



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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สถิติพรรณนา ในรูปการแจกแจงความถี่ 

(frequency) และอตัราส่วนร้อยละ (Percentage)

 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) ท�าการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาใน 

รูปมัชฌิมเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)

 3.การทดสอบความแตกต่างระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ต่างประเทศและการทดสอบความแตกต่าง

ระหว ่างป ัจจัยส ่วนบุคคลและพฤติกรรม 

การท่องเที่ยวในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์ 

Independent Sample t-test และการเปรยีบเทยีบ

ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และ 

การเปรียบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคูด้่วยวธิี 

Scheffe

 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) และ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียใช้การวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multi Regression Analysis)

ผลการวิจัย

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 

60.5 คิดเป็นจ�านวน 242 คน มีอายุ 20 – 40 ปี 

มากที่สุดร้อยละ 57.8 คิดเป็นจ�านวน 231 คน  

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 

43.3 คิดเป็นจ�านวน 173 คน มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 24.9 คิดเป็น

จ�านวน 134 คน มีรายได ้ เฉลี่ยต ่อเดือน  

20,001-30,000 รูเบิล (ประมาณ 12,000-

18,000 บาท)ร้อยละ 44.5 คิดเป็นจ�านวน  

178 คน 

 2.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7Ps) 

ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย  

พบว ่า  ป ัจจัยด ้านผลิตภัณฑ ์ของผู ้ ตอบ

แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.15 ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยด้านความแปลกและ

แตกต่างของสถานที่ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูง 

ท่ีสุด คือ 4.27 อยู ่ในเกณฑ์ระดับมากท่ีสุด  

ปัจจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.94 อยู่ใน

เกณฑ์ระดับมาก โดยด้านราคาอาหารมีความ

เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.03 อยู่ใน

เกณฑ์ระดบัมาก ปัจจยัด้านสถานท่ี/ช่องทางการ

จดัจ�าหน่ายมค่ีาเฉล่ียโดยรวม 4.15 อยูใ่นเกณฑ์

ระดับมาก โดยการเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อ

สื่ อสารกับธุ รกิจที่ เกี่ ยวกับการท ่อง เที่ ยว  

(การจองที่พัก การซื้อทัวร์) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  

คือ 4.20 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ปัจจัยด้านการ

ส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉล่ียโดยรวม 3.79  

อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก โดยการสื่อสารข้อมูล

เกี่ยวกับธุรกิจท่ีพัก/รายการน�าเท่ียวผ่านส่ือ

อินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.24 อยู่ใน

เกณฑ์ระดับมากท่ีสุด ปัจจัยด้านบุคลากร 

มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.03 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

โดยพนักงานมีความเป็นกันเองมารยาทดี  

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.13 อยู่ในเกณฑ์ระดับ

มาก ปัจจัยด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 

4.02 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากโดยความสะดวก

และรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของ

ท่ีพัก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 4.08 อยู่ในเกณฑ์

ระดบัมาก และปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ
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มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.08 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

โดยบรรยากาศดี สวยงามหรือแปลกใหม่  

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.35 อยู่ในเกณฑ์ระดับ 

มากที่สุด 

 3. พฤติกรรมการท่องเทีย่วต่างประเทศ พบ

ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ใน

การท่องเที่ยว ไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี ร้อยละ 72 ซึ่งคิด

เป็นจ�านวน 288 คน ท่องเที่ยวทะเลและเกาะ

มากที่ สุด ร ้อยละ 87.8 ซึ่งคิดเป็นจ�านวน  

351 คน ใช้บรกิารสถานพักแรมประเภทโรงแรม/

รีสอร์ทมากที่สุด ร้อยละ 93.5 คิดเป็นจ�านวน 

374 คน เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน 

มากที่สุด ร้อยละ 74.8 คดิเป็นจ�านวน 299 คน

 4. พฤตกิรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย

ของชาวรัสเซียพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งแรก ร้อย

ละ 43.3 หรอืคดิเป็นจ�านวน 173 คน มรีะยะเวลา

ในการท่องเที่ยวประเทศไทย มากกว่า 6 วัน  

มากที่สุด ร้อยละ 68.3 คิดเป็นจ�านวน 273 คน 

มีงบประมาณการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ครั้งนี้มากกว ่า 60,000 รู เบิล (ประมาณ  

35,400 บาท) มากที่สุด ร้อยละ 40.5 คิดเป็น

จ�านวน 162 คน ใช้บริการโรงแรม/ รีสอร์ทมาก

ที่สุด ร ้อยละ 92 คิดเป็นจ�านวน 368 คน  

เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น ชา สมุนไพร  

ยาดม มากที่สุด ร้อยละ 34.3 คิดเป็นจ�านวน  

137 คน ต ้องการให ้ปรับปรุงและพัฒนา 

ความปลอดภัยและความสะอาดของสถานท่ี

ท่องเที่ยวมากที่สุด ร้อยละ 24 คิดเป็น จ�านวน 

96 คน

 5.  ข้อเสนอแนะส�าหรบัการเดนิทางท่อง

เที่ยวต่างประเทศและประเทศไทยพบว่า 

  5.1 ข้อเสนอแนะส�าหรับการเดนิทาง

ท่องเที่ยวต่างประเทศ มีดังนี้

    - ต้องการให้มีการส่งเสริมการ

ตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยการลดราคา

    - การดู แลความปลอดภัย

ส�าหรับนักท่องเที่ยว 

    - การน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

โรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถงึรายการน�า

เที่ยวที่น่าสนใจและแตกต่างไปจากเดิม และมี

การพัฒนาส่ือน�าเท่ียวส�าหรับสถานท่ีท่องเท่ียว

ต่างๆ ทั่วโลก 

  5.2  ข้อเสนอแนะส�าหรับการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในประเทศไทย มีดังนี้   

    - ต้องการให้พนักงานที่ท�างาน

เกี่ยวกับธุรกิจบริการสามารถพูดภาษาอังกฤษ 

และภาษารัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    - การดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณถนนมาก

ที่สุด 

    -  มป้ีาย ค�าบรรยายสถานทีท่่อง

เที่ยว และชื่อสินค้าที่เป็นภาษารัสเซีย  

    - การดูแลความปลอดภัยของ

โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว 

    - การดูแลมาตรฐานมัคคุเทศก์ 

เพราะบางคนไม่สุภาพและไม่มีความรู้เกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ประเทศไทยอย่างแท้จริง และ 

การยกระดับคุณภาพของบริษัทน�าเที่ยว 
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 6.  การทดสอบสมมติฐาน 

  6.1 การทดสอบความแตกต ่าง

ระหว ่างป ัจจัยส ่วนบุคคลและพฤติกรรม 

การท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียพบว่า 

    1) เพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความถี่ของการท่องเที่ยว และลักษณะของการ

เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    2) อายุแตกต่างกันส่งผลต่อ

ความถี่ของการท่องเที่ยวการเลือกประเภทของ

สถานทีท่่องเทีย่วทีช่อบไปมากทีส่ดุลกัษณะของ

สถานที่พักแรมที่ชอบใช้บริการในการท่องเที่ยว 

และลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    3) ระดับการศึกษาแตกต่างกัน

ส่งผลต่อการเลือกลกัษณะของสถานทีพ่กัแรมที่

ชอบใช้บริการในการท่องเที่ยวและลักษณะของ

การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ 0.05

    4) อาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อ

ความถี่ของการท่องเที่ยวการเลือกประเภทของ

สถานทีท่่องเทีย่วทีช่อบไปมากทีส่ดุ และลกัษณะ

ของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05

    5)  รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่าง

กันส่งผลต่อการเลือกลักษณะของสถานที่พัก

แรมที่ชอบใช้บริการในการท่องเที่ยว และ

ลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

  6.2 การทดสอบความแตกต ่าง

ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลและพฤตกิรรมการท่อง

เทีย่วในประเทศไทยของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี

สามารถสรุปผลได้ดังนี้

    1 )  เพศแตกต ่างกันส ่ งผล 

ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และการเลือก

ประเภทสถานท่ีพักแรมอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

    2) อายุแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

ความถีใ่นการท่องเท่ียวในประเทศไทย การเลือก

สถานที่ท ่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชอบ  

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว งบประมาณที่ใช้ใน

การท่องเที่ยว การเลือกประเภทสถานที่พักแรม

และการเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

    3)  ระดับการศึกษาแตกต่างกัน

ส่งผลต่อระยะเวลาในการท่องเทีย่วงบประมาณ

ที่ใช้ในการท่องเที่ยวการเลือกประเภทสถานที ่

พกัแรมและการเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึกอย่างมนัีย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    4)  อาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อ

ความถีใ่นการท่องเท่ียวในประเทศไทยการเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีชื่นชอบระยะ

เวลาในการท่องเที่ยวและการเลือกซื้อสินค้า 

ที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

    5)  รายได้เฉล่ียต่อเดอืนแตกต่าง

กนัส่งผลต่อความถีใ่นการท่องเทีย่วในประเทศไทย

การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที ่

ชื่นชอบระยะเวลาในการท่องเท่ียวงบประมาณ

ท่ีใช้ในการท่องเท่ียวและการเลือกซื้อสินค้า 

ที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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  6.3 การวิ เคราะห ์ความสัมพันธ ์

ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps )  และพฤติกรรมการท ่อง เที่ ยวใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย พบว่า 

 1)  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการ (7Ps) โดยรวมมีผลต่อการเลือกประเภท

ของสถานที่ท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในการท่อง

เทีย่ว งบประมาณทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว การเลอืก

ลกัษณะทีพ่กัแรม และการเลอืกซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ

    2)  ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มผีลต่อ

ความถี่ในการท่องเที่ยว การเลือกประเภทของ

สถานทีท่่องเทีย่ว ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว 

งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว การเลือก

ลกัษณะทีพ่กัแรม และการเลอืกซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ 

    3)  ปัจจยัด้านราคามผีลต่อระยะ

เวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว งบประมาณทีใ่ช้ในการ

ท่องเทีย่ว การเลอืกลกัษณะทีพั่ก

แรม และการเลอืกซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ 

    4)  ปัจจัยด้านสถานที่/ช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายมีผลต่อการเลือกประเภทของ

สถานทีท่่องเทีย่ว ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว 

งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว และการเลือก

ลักษณะที่พักแรม 

    5)  ป ัจจัยด ้ านการส ่ ง เสริม 

การตลาดมีผลต่อการเลือกประเภทของสถานท่ี

ท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช ้ในการท่องเที่ยว  

งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว และการเลือก

ซื้อสินค้าที่ระลึก 

    6) ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อ

ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวและการเลือก

ลักษณะที่พักแรม 

   7) ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อ

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว งบประมาณทีใ่ช้

ในการท่องเทีย่ว และการเลอืกลกัษณะทีพ่กัแรม 

   8) ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ

มีผลต ่อ ระยะเวลาท่ีใช ้ในการท ่องเ ท่ียว  

งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว การเลือก

ลกัษณะทีพ่กัแรมและการเลอืกซือ้สนิค้าทีร่ะลกึ

   

อภิปรายผล

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปราย

ผล ได้ดังต่อไปนี้

 1)  พฤตกิรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศ

ของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย โดยส่วนมากนิยม

เลือก ทะเลและเกาะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนกุล ฤกษ์จริจุมพล (2558)ได้ท�าการศึกษา

งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความ

ต้องการในการท่องเท่ียวเชงิส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม

แอคทีฟบีชของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย พบว่า 

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

ชอบ ได้แก่ เที่ยวธรรมชาติ เช่น ทะเล และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของนภาวดี พยัคฆโส 

(2554) ท�าการศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรม 

และทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียท่ีมีต่อ

การเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า 

กิจกรรมหลักของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย คือ  

การไปชายทะเล นิยมแหล่งท่องเท่ียวแบบ

นันทนาการ/บันเทิง อีกทั้งข้อเสนอแนะการ 

ท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังมีนักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียบางคนต้องการให้มีกิจกรรมบริเวณ

ชายหาดมากกว่านี้ รวมถึงการมีเครื่องเล่น หรือ

สวนสนุกบริเวณชายหาดด้วย
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 2)  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

(7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยมากที่สุด คือ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์

โดยความแปลกและแตกต่างของสถานทีท่่องเทีย่ว

อยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งประเทศไทยยังเป็น

ประเทศทีม่คีวามหลากหลายของสถานทีท่่องเทีย่ว 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาภรณ์ ฮาร์ล 

(2557) ทีท่�าการศกึษางานวจิยัเรือ่งปัจจยัทีม่ผีล

ต่อการตดัสินใจเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทย

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า แรงจูงใจ

ปัจจัยด้านสถานที่ท ่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

ซึ่งผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญกับ 

ความหลากหลายของสถานทีท่่องเทีย่วมากทีส่ดุ

และสอดคล้องกบังานวจิยัของสกุญัญา ไพรนิทร์ 

(2551) ที่ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอ�าเภอ

ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ความคิดเห็น 

ท่ีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด

คือ บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมา

คือ ความหลากหลายของสถานที่

 3)  นกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยีมคีวามคดิเหน็

ต่อปัจจัยด้านบุคลากรของประเทศไทยอยู่ใน

ระดับมากในด้านพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถ

ในการบริการดูแลนักท่องเที่ยวดีพนักงานมี

ความเป็นกันเองมารยาทดี แต่ในทางกลับกัน

ทางด้านภาษานักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต้องการ

ให้พนักงานในธุรกิจบริการพัฒนาและปรับปรุง

ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซียสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ธนกฤต ยิ่งยง (2557) ที่ท�าการ

ศึกษางานวิจัยเรื่องแรงจูงใจ พฤติกรรม และ

ประเภทการท่องเท่ียวเมอืงพทัยาของนักท่องเท่ียว

ชาวรัสเซีย พบว่า ชาวเมืองท้องถิ่นในพัทยายัง

ขาดทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและพบว่า 

มีชาวเมืองพัทยาจ�านวนน้อยมากท่ีสามารถใช้

ภาษารัสเซียในการสื่อสารหรือให้บริการข้อมูล

แก่นักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย อีกท้ังชาวรัสเซีย 

ส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งส่ง

ผลท�าให้นักท่องเท่ียวชาวรัสเซียไม่สามารถเข้า

ถึงข้อมูลข่าวสาร หรือได้รับบริการด้านข้อมูลได้

ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีผู้บริการสามารส่ือสารและ

ให้ข้อมูลเป็นภาษารัสเซียได้และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ จิรวดี ขาวทอง (2555) ได้ท�า 

การศึกษางานวิจัยเร่ืองลู ่ทางการให้บริการ 

ด้านการท่องเท่ียวส�าหรับนักท่องเท่ียวรัสเซีย 

ในจงัหวดัภเูกต็ พบว่า ประเทศไทยยงัขาดแคลน

บคุลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถในการสือ่สาร

ทักษะภาษารัสเซีย

 4) นักท่องเท่ียวชาวรัสเซียมีความคิด

เห็นต่อปัจจัยด้านสถานที่และช่องทางการจัด

จ�าหน่ายของประเทศไทยอยู่ระดับมากในด้าน

การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก/รายการน�า

เที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศรัสเซีย 

เนื่องจากเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่สื่ออินเทอร์เน็ต

สามารถเข้าถงึทกุคนทัว่โลก ท�าให้สามารถค้นหา

ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี 

ท่องเที่ยว ที่พักแรม และร้านอาหาร เป็นต้น  

ซึ่งควรจะใช้ประโยชน์ด้านน้ีในการส่งเสริม 

การตลาดการท่องเท่ียวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษากร ชูเลม็ด 

(2557) ที่ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ
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อินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ

อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ต่างชาตใินอ�าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พบว่า นักท่องเที่ยวมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 

เพือ่การท่องเทีย่วโดยเฉลีย่ 7-10 ครัง้ต่อสปัดาห์ 

วันละมากกว่า 3 ชั่วโมง

 5) นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีความคิด

เห็นต่อปัจจัยด้านราคาของประเทศไทยอยู่ใน

เกณฑ์ระดับมาก โดยราคาอาหาร ราคาที่พัก 

และราคาโดยสารเครื่องบินในการเดินทาง 

มาประเทศไทยมีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับ 

ค่าครองชีพของชาวรัสเซียซึ่งสูงกว่าค่าครองชีพ

ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สถานทูตกรีซ (2557) ที่ท�าการศึกษาพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย พบว่า นักท่องเที่ยว 

ชาวรัสเซียจะพิจารณาความสามารถการ 

จ่ายเงินในการท่องเที่ยวเป็นอันดับสอง รองจาก

การพิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป

 6) พฤตกิรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย

ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย คือ นิยมเลือก 

ซ้ือสินค้าที่ระลึกประเภทสุขภาพ ได้แก่ ชา  

ยาดม สมุนไพร ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ  

นภาวด ีพยคัฆโส (2554)เรือ่งพฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว

ชาวรัสเซีย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชอบ 

ซื้อผ้าไหม ซึ่งเป็นค้าประเภทอุปโภคอาจเป็น 

เพราะงานวิจัยท�ามาหลายปี และทัศนคติของ 

นกัท่องเทีย่วได้เปลีย่นแปลงไป อกีทัง้ในระยะหลงั

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสุขภาพและสมุนไพรไทย 

มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการท่องเท่ียว  

มีดังนี้

  - การปรับปรุงการคมนาคมขนส่ง

สาธารณะส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเช่น  

มีข้อมูลตารางการเดินรถประจ�าทางบริเวณ

สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 

ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต้องการข้อมูล

การเดินทางด้วยตัวเอง

  -  ค ว ร มี ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า

พนักงานโรงแรม และมัคคุเทศก์ ให้สามารถ

สื่อสารภาษารัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีพบว่า ความรู้ความ

สามารถด้านภาษารสัเซยีของพนกังานพนกังาน

บริการมีน้อย

  -  บริษัทน�าเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และ

ธุรกิจร้านอาหาร ควรมีการสร้างสื่อออนไลน์  

เพื่ อใช ้ ในการติดต ่อ ส่ือสารนักท ่องเ ท่ียว 

ชาวรัสเซียโดยตรง ซึ่งนอกจากจะน�ารายได้สู ่

คนไทยโดยตรงแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้สินค้า

และบริการราคาถูกลง นอกจากน้ีนักท่องเท่ียว

ไม่โดนหลอกหรือบังคับให้ซื้อรายการน�าเท่ียว 

ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัทีพ่บว่า นกัท่องเทีย่ว

ชาวรัสเซียต้องการติดต่อผู ้ประกอบการการ 

ท่องเที่ยวโดยตรง

  -  การหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มี

เอกลกัษณ์และมคีวามน่าสนใจ เพือ่ให้นกัท่องเทีย่ว

กลับมาเที่ยวซ�้า หรือการปรับรูปแบบรายการ 

น�าเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจาก 

ชาวรัสเซียชอบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ  

ควรปรับให้มีกิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียว 
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มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังท�าให้นักท่องเที่ยว

ขยายเวลาพ�านักในประเทศไทยมากข้ึน 

ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวจิยัทีพ่บว่า นกัท่องเทีย่ว

ชาวรัสเซียต้องการให้มีการหาสถานที่ใหม่ๆ ใน

การท่องเที่ยว รวมถึงมีสถานที่ท�ากิจกรรม

ระหว่างการท่องเที่ยวด้วย

 - การก�ากับดูแลและกวดขันผู้ประกอบ

ธรุกจิท่องเทีย่วและมคัคเุทศก์ผดิกฎหมายอย่าง

จริงจัง เพราะท�าให้การท่องเที่ยวประเทศไทย 

ได้รับความเสียหายไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยที่พบว่า มีมัคคุเทศก์ที่ประพฤติตน 

ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

-การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยว

ชาวรัสเซีย ผู้ประกอบการท่องเที่ยว (บริษัท 

ท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสินค้าที่ระลึก) 

รวมถึงเจ ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อร ่วมกันพัฒนา 

การท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 

ให้ยั่งยืนต่อไป
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