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การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

A Study of Behavior and Factors Affecting 

the Tourism of Russian Tourists

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ต่างประเทศ	2)	ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย	3)	 ศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	 (7Ps)	 กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
ช่วงเดือนพฤศจิกายน	ถึง	ธันวาคม	2559	จ�านวน	400	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม
ภาษารัสเซีย	โดยท�าการสุ่มแบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)	สถิติที่ใช้	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าไคสแควร์	t-test	Anova	วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย	Scheffe	
Analysis	และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	 
งานวิจัยนี้ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
	 ผลการวิจัยพบว่า	นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุ	20-40	ปี	มีการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	20,001-30,000	รูเบิล	(ประมาณ	12,000-18,000	บาท)	
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	
	 ผลการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤตกิรรมการท่องเทีย่วต่างประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี
พบว่า	1)	อายุส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศทุกข้อ	ได้แก่	ความถี่การท่องเที่ยว	ประเภท
การท่องเที่ยวลักษณะของสถานที่พัก	และลักษณะของการท่องเที่ยว	2)	ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	อายุส่งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเทีย่วในประเทศไทยทกุข้อ	ได้แก่	ความถีใ่นการท่องเทีย่ว	การเลอืกประเภทของสถานทีท่่องเทีย่ว	 
ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว	การเลือกลักษณะท่ีพักแรม	และ 
การเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก	3)	ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	 
(7Ps)	และพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวรสัเซยี	พบว่า	ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยทุกข้อ
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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)

บทน�า
	 การท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
รายได้หลักให้แก่ประเทศไทย	ดังจะเห็นจาก 
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ�านวนมหาศาล	
ในปี	 2558	มีรายได้จากการท่องเที่ยว	2.23	 
ล้านล้านบาท	 โดยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาว 
ต่างชาติถึง	29.88	ล้านคน	เติบโตจากปี	2557	 
ร ้อยละ	 20.44	 (กรมการท่องเที่ยว,	 2559)	 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 5	อันดับแรกที่มี 

การเดินทางเที่ยวไทยสูงสุด	ได้แก่	จีน	ประมาณ	
7.8	 ล ้านคน	 รองลงมาคือ	 มาเลเซีย	ญี่ปุ ่น	 
เกาหลีใต้	 และลาว	ตามล�าดับ	ส่วนประเทศ 
ที่สร้างรายได้มากที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	จีน	
ประมาณ	3.7แสนล้านบาท	รองลงมา	 ได้แก	่
มาเลเซีย	 รัสเซีย	 อังกฤษ	 และออสเตรเลีย	 
ส�าหรับประเทศที่มีการใช้จ่ายและสร้างรายได ้
ให้ประเทศไทยมากที่สุดในช่วง	 5	 เดือนแรก 
ของปีนี้	ได้แก่	นักท่องเที่ยวชาวจีน	156,839.54	
ล้านบาท	รองลงมาคือ	มาเลเซีย	33,092.12	
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ล้านบาท	รัสเซีย	29,021.41	ล้านบาท	อังกฤษ	
27,949.41	 ล ้านบาท	 และสหรัฐอเมริกา	
25,047.32	 ล้านบาท	 ซึ่งเป ้าหมายของการ 
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ได้ให้ความส�าคัญ
กับการเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	 
เพื่อเพิ่มรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศไทย	
และการกระตุ ้นการใช้จ ่ายของนักท่องเท่ียว 
มากข้ึน	ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ	
โดยมีนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายจากประเทศจีน	
อินเดีย	และรัสเซีย	 (กรมการท่องเท่ียว,	2559)	

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากสามประเทศนี้เป็น 
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
เป็นจ�านวนมาก	มีศักยภาพสูงและมีอ�านาจ 
ในการจับจ่ายซื้อสินค้า	ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทย
มีรายได้จ�านวนมหาศาลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้	
	 นกัท่องเทีย่วชาวรสัเซียถอืเป็นนกัท่องเทีย่ว
ศกัยภาพสงูทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย
เป็นจ�านวนมาก	จากสถิติจ�านวนนักท่องเที่ยว 
ชาวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทยระหว่าง 
ปี	2554-2559	มีจ�านวนดังต่อไปนี้

ปี

2554
2555
2556
2557
2558

2559	(ไตรมาสแรก)

จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย (คน)

1,054187
1,316,564
1,746,565
1,603,818
884,085
440,000

ที่มา:	กรมการท่องเที่ยว,	2559

ตารางที่ 1	 จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	ปี	2554-2559

	 จากตารางที่ 	 1	 พบว ่า	 นักท ่องเที่ยว 
ชาวรัสเซียตั้งแต่	ปี	2554	มีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกป	ี
แต่ปี	2558	มีจ�านวนลดลง	เนือ่ง	จากสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจภายใน	ประเทศรัสเซีย	แต่ทางการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้พยายามร่วมมือ 
กับผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวหามาตรการดึง
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกลับมาโดยช่วงไตรมาส
แรกของปี	2559	มนีกัท่องเทีย่วชาวรสัเซียเดนิทาง
เข้ามาถึง	4.4	แสนคน	คาดว่าจะยังคงมีทิศทาง
ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง	โดยแรงหนุนยังมาจากการที่ทาง
การประเทศรัสเซียยังคงมาตรการคว�่าบาตรทาง
เศรษฐกิจกับประเทศตุรกี	 และการที่ทางการ

ประเทศรัสเซียยังไม่ยกเลิกค�าสั่งห้ามสายการบิน
ไปยังอียิปต์	ซึ่งยังคงท�าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่ง 
ในทางเลือกส�าคัญของผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวของรัสเซีย	ส�าหรับประเทศไทยและ
ประเทศรัสเซีย	มีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน	
โดยจะร่วมกันฉลองในวาระครบรอบ	120	ปี	
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย	ในปี	2560	 
และจะมีกิจกรรมและโครงการที่จะน�าไปสู่ความ
ร่วมมือที่ใกล้ชิดมากย่ิงขึ้น	ทั้งในระดับรัฐบาล	
ภาคเอกชน	และประชาชนของทั้งสองประเทศ	
(รัฐบาลไทย,	2559)
	 ด ้วยเหตุนี้ 	 คณะผู ้วิจัยจึงท�าวิ จัยเ ร่ือง	 
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	 2.	 ศึกษาปัจจยัส่วนบคุคลและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว 
ชาวรัสเซีย
	 3.	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดบรกิาร	(7Ps)	กบัพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวในประเทศไทย

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 ป ั จ จั ยส ่ วน บุคคลแตกต ่ า งกั น
พฤติกรรมการท ่องเที่ ยวต ่างประเทศของ 
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียแตกต่างกัน
	 2.	 ป ั จ จั ยส ่ วน บุคคลแตกต ่ า งกั น
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียแตกต่างกัน
	 3.	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	
(7Ps)	มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ในประเทศไทย

“การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย”	 ซึ่งจะ 
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยทีจ่ะปรบัปรงุลกัษณะและคณุภาพ
การให้บริการในด้านต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	อีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมทางการตลาด	ส่งเสริมให้รู้จัก
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมากขึ้น	และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพในเชิงรุกมากขึ้น
แทนที่เชิงรับอย่างที่เคยวางกลยุทธ์กันมา	ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่ออตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในระยะยาว
อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 ศกึษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยว 
ชาวรัสเซีย

กรอบแนวคิดการวิจัย
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ไม่เกิน	5%	จะได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	400	คน	
และใช้วิธีการเก็บตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น	 (Non-probability	
Sampling)	และวิธีการเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ	 
(Accidenta l 	 Sampl ing) 	 เพื่อ เก็บข ้อมูล 
ในมุมมองความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว	และ 
มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม	 
แบ่งเป็น	5	ตอน	ดังนี้
 ตอนที่ 1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม	ได้แก่	 เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	
อาชีพ	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 ตอนที่ 2	ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ	 (7Ps)	ของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา	ปัจจัย 
ด้านสถานที่ /ช ่องทางการจัดจ�าหน่ายปัจจัย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด	ปัจจัยด้านบุคลากร	
ปัจจัยด้านกระบวนการ	และปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ
 ตอนที่  3 	 พฤติกรรมการท ่องเที่ ยว 
ต่างประเทศได้แก่	 ความถี่ของการท่องเที่ยว	
ประเภทของสถานที่ท ่องเที่ยวที่ท ่านชื่นชอบ
ลักษณะของสถานที่พักแรมที่ใช้บริการในการ
ท่องเทีย่วครัง้นี	้ลักษณะของการเดินทางท่องเทีย่ว	
 ตอนท่ี 4 	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย	ได้แก่จ�านวนครั้งของการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยลักษณะของสถานที่
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชอบระยะเวลา 
ในการท ่องเที่ยวประเทศไทยงบประมาณ 
ในการท่องเที่ยวครั้งนี้	 การเลือกลักษณะของ
สถานที่พักแรมที่ท่านใช้บริการในการท่องเที่ยว
ครั้งนี้	การเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของประเทศไทย
 ตอนที่ 5 	 ข ้อเสนอแนะอื่นๆ	 เกี่ยวกับ 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศ

ประโยชน์ทีได้รับ
	 1.	 นักการตลาดและผู ้ประกอบการ	 
รวมถึงผู ้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ 
ท่องเที่ยวสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้ในการ
วิเคราะห์แผนงานและก�าหนดนโยบายการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการตลาดได้	เช่น	การ
ส่งเสริมบุคลากรด้านภาษารัสเซีย
	 2.	 นักวิจัย	นักวิชาการ	และคณาจารย์
สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้อง	สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้
ในการศึกษาต่อยอดและบูรณาการกับการเรียน
การสอน	การบริการวิชาการ	และการจัดการอื่นๆ	
ที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 ผลงานวิจัยจะช่วยยกระดับคุณภาพ
และประสบการณ์การวิจัยของผู ้วิจัย	ซึ่งเป็น 
นักวิชาการ	 และพัฒนาวิสัยทัศน ์การวิจัย 
ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ไปพร้อมๆ	กัน	 เช่น	การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งส�าหรับนักท่องเที่ยว

การด�าเนินงานวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	การศึกษาพฤติกรรมและ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวรัสเซีย	คณะผู้วิจัยก�าหนดรูปแบบการวิจัย
เชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	 เพื่อ 
มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณที่ได้จาก
แบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	โดยมี 
ประชากร	คือ	นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย	ส่วนกลุ ่มตัวอย่าง 
มาจากจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทาง 
เข ้ามาประเทศไทยจ�านวน	 884,085	 คน	 
ในปี	2559	และใช้วิธีการค�านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้สตูรการหาขนาดของกลุม่ตวัอย่าง
ของทาโร่	ยามาเน่	(กัลยา	วาณิชย์บัญชา,	2549)	
โดยก�าหนดความเชื่อมั่นที่	95%	ความผิดพลาด 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนิน
การในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม	2559	
โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง	ณ	โถง
ผู้โดยสารขาออก	(Departure	Hall)	สนามบิน
สุวรรณภูมิ	จ�านวน	400	ชุด	

	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ป ั จ จั ย ส ่ ว นบุ ค คล 	 พฤติ ก ร ร ม 
การท ่องเ ท่ียวต ่างประเทศ	 และพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวในประเทศไทย	 เป็นข้อมูลระดับ
นามบญัญตั	ิ(Nominal	Scale)	วเิคราะห์ด้วยสถติิ
พรรณนา	ในรปูการแจกแจงความถี	่(frequency)	
และอัตราส่วนร้อยละ	(Percentage)
	 2.	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	
(7Ps)	 ท�าการวิ เคราะห ์ด ้วยสถิติพรรณนา 
ในรูปมัชฌิมเลขคณิต	(Mean)	และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	(Standard	Deviation)
	 3.	 การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ต่างประเทศและการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
ท ่องเ ท่ียวในประเทศไทย	 ใช ้การวิ เคราะห	์
Independent	Sample	 t-test	และการเปรียบ
เทียบความแปรปรวนทางเดียว	(ANOVA)	และ
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธ	ี
Scheffe
	 4.	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	(7Ps)	และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 
นักท่องเท่ียวชาวรัสเซียใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ	(Multi	Regression	Analysis)

ผลการวิจัย
	 1.	 ปัจจัยส่วนบุคคล	พบว่า	ผู้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่	 เป็นเพศหญิงร้อยละ	60.5	 
คิดเป็นจ�านวน	242	คน	มีอายุ	20-40	ปี	มากที่สุด
ร้อยละ	57.8	คิดเป็น	จ�านวน	231	คน	มีระดับ 
การศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด	 ร้อยละ	43.3	 
คิดเป็นจ�านวน	173	คน	มีอาชีพพนักงานบริษัท
เอกชนมากที่สุด	ร้อยละ	24.9	คิดเป็น	จ�านวน	 
134	คน	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	20,001-30,000	
รูเบิล	(ประมาณ	12,000-18,000	บาท)	ร้อยละ	
44.5	คิดเป็น	จ�านวน	178	คน	
	 2.	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด	 (7Ps)	 
ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย	 
พบว่า	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของผู ้ตอบแบบ 
สอบถามมีค่าเฉลี่ยโดยรวม	4.15	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ระดบัมากทีส่ดุ	โดยด้านความแปลกและแตกต่าง
ของสถานที่ท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.27	 
อยู ่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด	ปัจจัยด้านราคา 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม	3.94	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก	
โดยด้านราคาอาหารมีความเหมาะสม	มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด	คือ	4.03	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก	ปัจจัย
ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ�าหน่ายมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม	4.15	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก	โดยการ 
เข ้าถึงข ้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับธุรกิจ 
ทีเ่ก่ียวกบัการท่องเทีย่ว	(การจองทีพั่ก	การซือ้ทวัร์)	
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.20	อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก	ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม	3.79	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก	โดยการ
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก/รายการน�าเที่ยว
ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต	มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.24	
อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด	ปัจจัยด้านบุคลากร 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม	4.03	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
โดยพนักงานมีความเป ็นกันเองมารยาทดี	 
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มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.13	อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก	ปัจจัยด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยโดยรวม	
4.02	อยู่ในเกณฑ์ระดบัมากโดยความสะดวกและ
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของท่ีพัก	 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.08	อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก	 และปัจจัยด ้านลักษณะทางกายภาพ 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม	4.08	อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
โดยบรรยากาศดี	 สวยงามหรือแปลกใหม่	มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	คือ	4.35	อยู่ในเกณฑ์ระดับ 
มากที่สุด	
	 3.	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ	
พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี ่
ในการท่องเท่ียว	ไม่เกิน	1	ครั้ง/ปี	 ร้อยละ	72	 
ซ่ึงคิดเป็นจ�านวน	288	คน	ท่องเที่ยวทะเลและ
เกาะมากที่สุด	ร้อยละ	87.8	ซึ่งคิดเป็นจ�านวน	
351	คน	ใช้บริการสถานพักแรมประเภทโรงแรม/
รีสอร์ทมากท่ีสุด	ร้อยละ	93.5	คดิเป็นจ�านวน	374	
คน	เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนมากที่สุด	
ร้อยละ	74.8	คิดเป็น	จ�านวน	299	คน
	 4.	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ 
ไทยของชาวรัสเซียพบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ท่องเทีย่วในประเทศไทยคร้ังแรก	ร้อยละ	 
43.3	หรือคิดเป็นจ�านวน	173	คน	มีระยะเวลา 
ในการท่องเที่ยวประเทศไทย	มากกว่า	 6	 วัน	 
มากท่ีสุด	ร้อยละ	68.3	คิดเป็นจ�านวน	273	คน	
มีงบประมาณการท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้
มากกว่า	60,000	รูเบิล	(ประมาณ	35,400	บาท)	
มากท่ีสุด	ร้อยละ	40.5	คิดเป็นจ�านวน	162	คน	 
ใช้บริการโรงแรม/รีสอร์ทมากที่สุด	ร้อยละ	92	 
คดิเป็นจ�านวน	368	คน	เลอืกซ้ือสนิค้าเพือ่สขุภาพ	
เช่น	ชา	สมุนไพร	ยาดม	มากที่สุด	ร้อยละ	34.3	
คิดเป็น	จ�านวน	137	คน	ต้องการให้ปรับปรุง 
และพัฒนาความปลอดภัยและความสะอาดของ
สถานที่ท่องเท่ียวมากท่ีสุด	ร้อยละ	24	คิดเป็น	
จ�านวน	96	คน

	 5.	 ข ้อเสนอแนะส�าหรับการเดินทาง 
ท่องเที่ยวต่างประเทศและประเทศไทยพบว่า	
	 5.1	 ข ้อเสนอแนะส�าหรับการเดินทาง 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ	มีดังนี้
	 -	 ต้องการให้มีการส่งเสริมการตลาด 
การท่องเที่ยวทั่วโลก	โดยการลดราคา
	 -	 การดูแลความปลอดภัยส�าหรับ 
นักท่องเที่ยว	
	 -	 การน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม
และสถานที่ท่องเที่ยว	รวมถึงรายการน�าเที่ยว 
ที่น ่ าสนใจและแตกต ่างไปจากเดิม 	 และ 
มีการพัฒนาสื่อน�าเที่ยวส�าหรับสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ	ทั่วโลก	
	 5.2	 ข ้อเสนอแนะส�าหรับการเดินทาง 
ท่องเที่ยวในประเทศไทย	มีดังนี้	 	 	
	 -	 ต้องการให้พนักงานที่ท�างานเกี่ยวกับ 
ธุรกิจบริการสามารถพูดภาษาอังกฤษ	และ 
ภาษารัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 -	 การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
สถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณถนนมากที่สุด	
	 -	 มีป้าย	ค�าบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว	
และชื่อสินค้าที่เป็นภาษารัสเซีย
	 -	 การดูแลความปลอดภัยของโรงแรม
และสถานที่ท่องเที่ยว	
	 -	 การดูแลมาตรฐานมัคคุเทศก์	 เพราะ 
บางคนไม ่สุภาพและไม ่ มีความรู ้ เ ก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ประเทศไทยอย่างแท้จริง	และ 
การยกระดับคุณภาพของบริษัทน�าเที่ยว	
	 6.	 การทดสอบสมมติฐาน	
	 6.1	 การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียพบว่า	
	 1)	 เพศแตกต่างกัน	ส่งผลต่อความถี ่
ของการท่องเท่ียว	และลักษณะของการเดิน
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ทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 2)	 อายุแตกต่างกันส่งผลต่อความถี ่
ของการท่องเที่ยวการเลือกประเภทของสถานที ่
ท ่อง เที่ ยวที่ ชอบไปมากที่ สุดลักษณะของ 
สถานท่ีพักแรมท่ีชอบใช้บริการในการท่องเที่ยว	
และลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว	อย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 3)	 ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผล 
ต่อการเลือกลักษณะของสถานที่พักแรมที่ชอบ
ใช้บริการในการท่องเที่ยวและลักษณะของการ
เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ	0.05
	 4)	 อาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อความถี่ 
ของการท่องเที่ยวการเลือกประเภทของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ชอบไปมากท่ีสุด	และลักษณะของ
การเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05
	 5)	 รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อการเลือกลักษณะของสถานท่ีพักแรม 
ที่ชอบใช้บริการในการท่องเท่ียว	และลักษณะ 
ของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 6.2	 การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
	 1)	 เพศแตกต่างกันส่งผลระยะเวลา 
ในการท่องเที่ยว	และการเลือกประเภทสถานที ่
พักแรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	
	 2)	 อายุแตกต่างกัน	ส่งผลต่อความถ่ี 
ในการท่องเท่ียวในประเทศไทย	การเลอืกสถานที่ 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชอบ	ระยะเวลาใน
การท่องเที่ยว	งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว	 

การเลือกประเภทสถานที่พักแรมและการ 
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ	0.05
	 3)	 ระดับการศึกษาแตกต่างกันส่งผล 
ต่อระยะเวลาในการท่องเที่ยวงบประมาณท่ีใช้ 
ในการท่องเทีย่วการเลอืกประเภทสถานทีพ่กัแรม
และการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 4)	 อาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อความถี่
ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยการเลือกสถานที่ 
ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ชื่นชอบระยะเวลา 
ในการท่องเที่ยวและการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 5)	 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
ส่งผลต่อความถี่ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย
การเลือกสถานที่ท ่องเที่ยวในประเทศไทย 
ที่ชื่นชอบระยะเวลาในการท่องเที่ยวงบประมาณ 
ที่ใช ้ในการท่องเท่ียวและการเลือกซ้ือสินค้า 
ที่ระลึกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
	 6.3	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	(7Ps)	และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของ 
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	
	 1)	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	
(7Ps)	 โดยรวมมีผลต่อการเลือกประเภทของ 
สถานที่ท่องเที่ยว	ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	 
งบประมาณที่ใช ้ในการท่องเที่ยว	 การเลือก
ลักษณะที่พักแรม	และการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
	 2)	 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความถี่
ในการท่องเที่ยว	การเลือกประเภทของสถานที ่
ท่องเที่ยว	 ระยะเวลาที่ ใช ้ในการท ่องเที่ยว	 
งบประมาณที่ใช ้ในการท่องเที่ยว	 การเลือก
ลักษณะที่พักแรม	 และการเลือกซื้อสินค ้า 
ที่ระลึก	
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

	 3)	 ปัจจัยด้านราคามีผลต่อระยะเวลา 
ที่ใช้ในการท่องเที่ยว	 งบประมาณที่ใช้ในการ 
ท่องเที่ยว	การเลือกลักษณะท่ีพักแรม	และการ
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก	
	 4)	 ป ัจจัยด ้านสถานที่ /ช ่องทางการ 
จัดจ�าหน ่ายมีผลต ่อการเลือกประเภทของ 
สถานที่ท่องเที่ยว	ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	
งบประมาณที่ใช้ในการท่องเที่ยว	และการเลือก
ลักษณะที่พักแรม	
	 5)	 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมผีล
ต่อการเลือกประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว	ระยะ
เวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว	งบประมาณทีใ่ช้ในการ
ท่องเที่ยว	และการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก	
	 6)	 ปัจจยัด้านบคุลากรมผีลต่อระยะเวลา
ที่ใช้ในการท่องเที่ยวและการเลือกลักษณะที่พัก
แรม	
	 7)	 ปัจจัยด้านกระบวนการมีผลต่อระยะ
เวลาทีใ่ช้ในการท่องเทีย่ว	งบประมาณทีใ่ช้ในการ
ท่องเที่ยว	และการเลือกลักษณะที่พักแรม	
	 8)	 ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพมผีล
ต่อ	ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	งบประมาณ
ที่ใช้ในการท่องเท่ียว	การเลือกลักษณะที่พักแรม
และการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
   

อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผล	
ได้ดังต่อไปนี้
	 1)	 พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	 โดยส่วนมากนิยม
เลอืก	ทะเลและเกาะ	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ
นกุล	ฤกษ์จริจุมพล	(2558)	ได้ท�าการศึกษางาน
วิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
ในการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพกลุ ่มแอค
ทฟีบชีของนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยี	พบว่า	กจิกรรม
การท่องเทีย่วท่ีนกัท่องเทีย่วชาวรสัเซยีชอบ	ได้แก่	

เท่ียวธรรมชาติ	 เช่น	ทะเล	และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของนภาวดี	พยัคฆโส	 (2554)	ท�าการ
ศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติ 
ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีต่อการเดินทาง 
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย	พบว่า	กิจกรรมหลัก
ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	คือ	การไปชายทะเล	
นิยมแหล่งท่องเที่ยวแบบนันทนาการ/บันเทิง	 
อีกทั้งข้อเสนอแนะการท่องเที่ยวในประเทศไทย	
ยังมีนักท่องเท่ียวชาวรัสเซียบางคนต้องการ 
ให้มีกิจกรรมบริเวณชายหาดมากกว่าน้ี	รวมถึง
การมเีครือ่งเล่น	หรอืสวนสนุกบรเิวณชายหาดด้วย
	 2)	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ	
(7Ps)	 ที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยมากท่ีสุด	คือ	ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยความแปลกและแตกต ่างของสถานที ่
ท่องเทีย่วอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	อกีทัง้ประเทศไทย
ยังเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายของสถานที ่
ท่องเท่ียว	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	จุฑาภรณ	์ 
ฮาร์ล	(2557)	ที่ท�าการศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	พบว่า	 
แรงจูงใจป ัจจัยด ้านสถานที่ท ่องเ ท่ียวทาง
ธรรมชาติมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 
ซึ่ งผู ้ตอบแบบสอบถามให ้ความส�าคัญกับ 
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด
และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา	ไพรินทร์	 
(2551)	ที่ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอ�าเภอ 
ชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี 	 พบว่า	 ความคิดเห็น 
ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประทับใจมากที่สุด
คือ	บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว	รองลงมา	 
คือ	ความหลากหลายของสถานที่
	 3)	 นักท ่อง เที่ ยวชาวรัส เซีย มีความ 
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคลากรของประเทศไทย
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อยู ่ ในระดับมากในด ้านพนักงานมีความรู ้ 
ความสามารถในการบริการดูแลนักท่องเท่ียวดี
พนักงานมีความเป็นกันเองมารยาทดี	แต่ในทาง
กลับกันทางด้านภาษานักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
ต้องการให้พนักงานในธุรกิจบริการพัฒนาและ
ปรบัปรงุภาษาองักฤษ	และภาษารสัเซยีสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ	ธนกฤต	ยิ่งยง	(2557)	
	 ท่ีท�าการศึกษางานวิจัยเรื่องแรงจูงใจ	
พฤติกรรม	และประเภทการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	ชาวเมือง 
ท้องถิ่นในพัทยายังขาดทักษะด้านการใช้ภาษา
อังกฤษและพบว่ามีชาวเมืองพัทยาจ�านวนน้อย
มากท่ีสามารถใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารหรือ
ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	อีกทั้ง 
ชาวรัสเซียส ่วนใหญ่ไม ่สามารถพูดภาษา
อังกฤษได้	 ซ่ึงส่งผลท�าให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	หรือได้รับบริการ
ด้านข้อมูลได้ต ้องการให้เจ ้าหน้าที่ผู ้บริการ 
สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลเป็นภาษารัสเซียได้
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	จิรวดี	ขาวทอง	
(2555)	ได้ท�าการศึกษางานวิจัยเรื่องลู่ทางการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยว 
รัสเซียในจังหวัดภูเก็ต	 พบว่า	 ประเทศไทย 
ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถ
ในการสื่อสารทักษะภาษารัสเซีย
	 4)	 นักท ่อง เที่ ยวชาวรัส เซีย มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านสถานที่และช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายของประเทศไทยอยูร่ะดบัมากในด้าน
การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก/รายการ
น�าเท่ียวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศรัสเซีย	
เนื่องจากเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่ส่ืออินเทอร์เน็ต
สามารถเข้าถึงทุกคนทัว่โลก	ท�าให้สามารถค้นหา
ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย	 ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี 
ท่องเที่ยว	ที่พักแรม	และร้านอาหาร	 เป็นต้น	 

ซึ่งควรจะใช้ประโยชน์ด ้านนี้ในการส่งเสริม
การตลาดการท ่อง เ ท่ียวประเทศไทยมาก 
ยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กฤษากร	 
ชูเลม็ด	 (2557)	ที่ท�าการศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการ 
ใช ้สื่ ออิน เทอร ์ เ น็ต เพื่ อการท ่อง เที่ ยวของ 
นักท ่องเที่ยวต ่างชาติในอ�าเภอเกาะพะงัน	 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบว่า	 นักท่องเท่ียวมี 
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย	
7-10	ครั้งต่อสัปดาห์	วันละมากกว่า	3	ชั่วโมง
	 5)	 นักท่องเท่ียวชาวรสัเซยีมคีวามคิดเหน็ 
ต่อปัจจัยด้านราคาของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก	 โดยราคาอาหาร	 ราคาที่พัก	และ 
ราคาโดยสารเครื่ องบินในการเ ดินทางมา 
ประเทศไทยมีราคาไม ่แพง	 เมื่ อ เ ทียบกับ 
ค่าครองชีพของชาวรัสเซียซึ่งสูงกว่าค่าครองชีพ 
ในประเทศไทย	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สถานทูตกรีซ	(2557)	ที่ท�าการศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	นักท่องเที่ยว 
ชาวรสัเซยีจะพจิารณาความสามารถการจ่ายเงนิ 
ในการท่องเที่ยวเป็นอันดับสอง	 รองจากการ
พิจารณาสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป
	 6)	 พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท ่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น
ประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	 คือ	 
นิยมเลือกซื้อสินค ้าที่ ระลึกประเภทสุขภาพ	
ได้แก่	ชา	ยาดม	สมุนไพร	ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย 
ของ	นภาวดี	พยัคฆโส	(2554)	 เรื่องพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	พบว่า	นักท่องเที่ยว 
ชาวรัสเซียชอบซื้อผ้าไหม	ซึ่งเป็นค้าประเภท
อุปโภคอาจเป็นเพราะงานวิจัยท�ามาหลายป	ี 
และทัศนคติของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลง 
ไป	อกีทัง้ในระยะหลงัประเทศไทยได้มกีารส่งเสรมิ
การตลาดเกีย่วกบัผลติภณัฑ์เกีย่วกบัสขุภาพและ
สมุนไพรไทยมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท่องเที่ยว	 
มีดังนี้
	 -	 การปรับปรุงการคมนาคมขนส ่ง
สาธารณะส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย	 เช่น	 
มีข ้อมูลตารางการเดินรถประจ�าทางบริเวณ 
สถานท่ีท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย 
ที่พบว่า	นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต้องการข้อมูล 
การเดินทางด้วยตัวเอง
	 -	 ควรมีการอบรมและพัฒนาพนักงาน
โรงแรม	และมัคคุเทศก์	ให้สามารถส่ือสารภาษา
รัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยท่ีพบว่า	ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษารัสเซียของพนักงานพนักงานบริการมีน้อย
	 -	 บรษิทัน�าเทีย่ว	ธรุกจิโรงแรม	และธรุกจิ
ร้านอาหาร	ควรมีการสร้างสื่อออนไลน์	 เพื่อใช้ 
ในการติดต่อส่ือสารนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
โดยตรง	ซึง่นอกจากจะน�ารายได้สู่คนไทยโดยตรง
แล้ว	นักท่องเที่ยวยังได้สินค้าและบริการราคา 
ถูกลง	นอกจากนี้นักท่องเที่ยวไม่โดนหลอกหรือ
บังคับให้ซ้ือรายการน�าเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลงานวิจัยที่พบว่า	นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
ต้องการติดต่อผู ้ประกอบการการท่องเที่ยว
โดยตรง
	 -	 การหาสถานที่ ท ่ อง เ ท่ียวใหม ่ๆ	 
ที่มี เอกลักษณ์และมีความน่าสนใจ	 เพื่อให้ 
นักท ่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ�้า	 หรือการปรับ 
รูปแบบรายการน�าเที่ยวให้มีความน่าสนใจ 
มากข้ึน	 เน่ืองจากชาวรัสเซียชอบการท่องเที่ยว
เชิงนันทนาการ	ควรปรับให้มีกิจกรรมระหว่าง 
การท่องเท่ียวมากขึ้นกว่าเดิม	อีกทั้งยังท�าให้ 
นักท่องเท่ียวขยายเวลาพ�านักในประเทศไทย 
มากข้ึนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า	 

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต้องการให้มีการหา 
สถานท่ีใหม่ๆ	ในการท่องเที่ยว	รวมถึงมีสถานที ่
ท�ากิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวด้วย
	 -	 การก�ากบัดแูลและกวดขนัผูป้ระกอบ
ธุรกิจท ่องเท่ียวและมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย 
อย่างจรงิจงั	เพราะท�าให้การท่องเทีย่วประเทศไทย
ได้รับความเสียหายไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวิจัยที่พบว่า	มีมัคคุเทศก์ที่ประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่
	 2.	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 -	 การสัมภาษณ์เชิง ลึกกับนักท ่อง
เที่ยวชาวรัสเซีย	ผู้ประกอบการท่องเที่ยว	(บริษัท 
ท่องเที่ยว	ธุรกิจร้านอาหาร	ธุรกิจสินค้าที่ระลึก)	
รวมถึงเจ ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อร ่วมกันพัฒนา 
การท่องเที่ยวส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 
ให้ยั่งยืนต่อไป
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