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 The objectives of this research are to analyze factors which have ever 
influenced to Hajj Management in Thailand, to analyze and synthesize service quality of 
Tour Operators for Hajj Pilgrimage in Thailand, and to synthesize policies and search 
strategies management for Tour Operators for Hajj Pilgrimage in Thailand. Researcher study 
on Hajj Management in Thailand and Saudi Arabia, policies and operational by Hajj 
Committees of Thailand, Hajj Management by entrepreneurs, service  quality of 
entrepreneurs, environment factors analysis, and strategic building. This is a multiple 
researches between qualitative, quantitative and policy research methods by EDFR to 
create strategies management for Tour Operators for Hajj Pilgrimage in T hailand. The 
research instruments were questionnaire and semi-structure interview form. The statistics 
in analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, and interquartile range.  
 

 The results show strategies management for Tour Operators for Hajj Pilgrimage 
in Thailand include 5 strategies: “TERMS” such as T=Transformational leadership; E= 
Evaluation and Access to Sustainability Development; R=Research and Development to 
Hajj Innovations; M=Manage and create the body of knowledge to practice; S=Success to 
be the Excellent Organization in Service Quality for 21st Century. 
 

The research contributed the policy suggestion for Tour Operators for Hajj 
Pilgrimage in Thailand to plus quality, standard, and be accepted in universe, and 
presented data to state and private sectors to progressive and sustainable.      
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำค ัญของปัญหำ 
 

 “ฮัจย์” นับเป็นหนึง่ในการท่องเที่ยวเพื่อการจาริกแสวงบญุที่ส าคัญของมนษุยชาติที่เกิดขึ้นปีละ
ครั้ง สถิติจ านวนผู้แสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ ณ มหานครมกักะห์และเมดีนาห์  เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อย
ละ 2,824 นับแต่ปี พ.ศ. 2463 จ านวน 58,584 คน และในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1,862,909 คน โดยมีผู้
แสวงบุญชาวไทยมุสลิมจ านวน 9,683 คน  ในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนผู้แสวงบุญทั่วโลกมากที่สุดถึง 
3,161573 คน (Royal Embassy of Saudi Arabia, 2013, 2014, 2015, 2016)  ตามระบบโ ควตาจาก
รัฐบาลราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ฮัจย์จึงเป็นการท่องเที่ยวเพื่อการจาริกแสวงบุญของมุสลิมทั่วโลกที่
ส าคัญ สะท้อนพลวัตในการพัฒนาการของการบริหารกิจการฮัจย์ที่ทุกประเทศต่างน้อมรับและร่วมปฏิบัติ
เพื่อแสวงหาสันติอยา่งเทา่เทยีมกัน  เป็นธรรมและมีภราดรภาพ ดังเช่น Sahih Bukhari นักวิชาการอิสลาม
ศึกษาแห่ง Harvard University’s John F. Kennedy School of Government ได้กล่าวไว้ในการศึกษา
เรื่อง Estimating the Impact of the Hajj: Religious and Tolerance Islam’s Global Gathering 
และเปิดประเด็นการศึกษาที่ส าคัญของการบริหารกิจการฮัจย์ท่ามกลางความท้าทายและความเปลี่ยนแปลง
ในกระแสโลกาภิวัฒน์ (Clingingsmith, David, Asim Ijaz Khawaja and Michael R. Kremer. 2009: 
1133-1170) อันเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ 

การประกอบพิธฮัีจย์  ไม ่เป็นแต่เพียงพิธกีรรมทางศาสนาอิสลามเท่านัน้  แต่ยังเป็นศาสนกิจอัน
พึงปฏิบัติให้ครบโดยบริบรูณท์ั้ง 5 ประการของชีวิตชาวมสุลิมทั่วโลก  อันประกอบด้วย  การกล่าวปฏิญาณ
ตน (กาลีมะชาฮาดะห์)  การละหมาดหรือนมัสการ (อัสซอล่าห์)  การถือศีลอด (อัสโสม)  การบริจาคทาน 
(อัสซากาห์)  และการประกอบพิธ ี ฮัจย์ (อัล -ฮัจย์)  ณ  มหานครมักกะห์และเมดีนาห์    ประ เทศ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  โดยแต่ละปีจะมมีสุลิมทัว่โลกเดินทางเข้าร่วมพิธ ีนี้มากกว่า  3  ล้านคน  จาก 
184  ประเทศทั่วโลกรวมทั้งม ุสลิมจากประเทศไทยด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกฝนกายและจิตใจผู้
แสวงบุญทุกคน  ให้สะอาดบรสิุทธ ิ ์ อันถือความอุตสาหะ มัธยัสถ์  เสียสละและขยันหมั่นเพียรทั้งก าลังกาย  
ก าลังทรัพย์  ก าลังสติปัญญา  และพร้อมเผชิญความยากล าบากอย่างสุดความสามารถอันพิสูจน์พร้อมต่อ
ฮัลลอฮฺด้วยตนเป็นหลัก ตามวัน เวลา สถานที่อันจ ากัดพร้อมกันทั้ง 3 ล้านกว่าคนในคราวเดียวกันทุกปี   

กิจการฮัจย์ไทยได้รบัการดูแลจากรัฐบาลไทยมาโดยตลอด  มอบหมายให้ฝ่ายประสานกิจการ
ศาสนาอิสลาม  กองศาสนูปถัมภ์  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธ รรม  เป็นผู้รับผิดชอบดูแลภายใ ต้
พระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง  ระเบียบ   นับแต่ปี  พ.ศ.  2524  จนถึงปี พ.ศ. 2559 และได้บูรณาการกับ
กระทรวง กรม กองต่าง ๆ  ตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยขึน้  เพื่อการควบคมุกิจการ
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การรับบริการขนส่งในกจิการฮัจย์  การบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์  และการโฆษณาหรือกระท าการอื่น
ใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์  การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์  การก าหนดวงเงินค้ าประกัน  การรับ
บริการขนส่ง  การก าหนดทุนจดทะเบยีนหรอืทุนของหุ้นส่วนทุกคนส าหรับนติิบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบกิจการฮัจย์  และกองทุนส าหรบัผูเ้ดนิทางไปประกอบพิธฮัีจย์  ร่วมกับ  กรมกิจการกฎหมาย  กระ
ทรวงฮัจย์  ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  

อนึ่ง นับแต่ปี พ.ศ. 2535 จ านวนผู้ประกอบกิจการฮัจย์เพียง 35 บริษัท จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2560) จ านวน 108 บริษัทนั้น  สามารถรองรับและให้บริการแก่ผู้แสวงบุญทั้งหมดแล้วถึง  258,489 คน 
เฉพาะข้อมูลจ านวนผู้แสวงบุญประจ าปี พ.ศ. 2558 มากถึง 10,441 คน ครอบคลุม 48 จังหวัด และในปี 
พ.ศ. 2559 จ านวนผู้แสวงบุญทั้งสิ้น 9,683 คน  ครอบคลุม 55 จังหวัดทั่วประเทศที่ม ีผู้ประสงค์ยื่นความ
จ านงเดินทางไปประกอบศาสนกิจ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2560) จะเห็นได้ว่าอัตราการกระจายตัวของผู้แสวง
บุญที่ต้องการเดินทางท่องเทีย่วเพื่อแสวงบุญมแีนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ  ไม ่จ ากัดเฉพาะภาคกลางตอนล่าง
และภาคใต้เท่านั้น  ยังรวมถึงทุกภาคของไทยเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม  กระทรวงฮัจย์  ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียไ ด้แจ้งต่อที่ประชุม
สันนิบาตมุสลมิโลก (The Muslim World League) และองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of 
Islamic Cooperation: OIC) ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อมสุลมิชาวไทยในเรื่องการด าเนินการของผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ ถึงคุณภาพการใหบ้รกิารแก่ผู้แสวงบุญติดต่อกันมานับแต่ปี 2545-2559  โดยเฉพาะปี 
2553 และ 2554 ที่ม ีมากกว่า 22 ข้อ เน้นหนักที่ปัญหาการด าเนินการที่ไม ่สามารถคุ้มครองผู้แสวงบุญใน
ฐานะของการคุ้มครองผู้บริโภคตามรฐัธรรมนญูและหลกัสากล  โดยเฉพาะเรื่องการขาดความรับผิดชอบและ
จริยธรรมของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ใน เรื่องอาหาร พาหนะเดินทาง ที่พัก และราคา  จนมีการเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 3 ราย พักใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี 1 ราย ภาคทัณฑ์โดยมเีงื่อนไข 10 ราย 
และบันทึกความผิดไว้ 2 ราย แต่เหตุการณ์ดังกลา่วก็เกิดซ้ าอีกในปี 2558 กระทั่งคณะผู้แทนไทย ในนครมัก
กะห์ ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดือดร้อนกว่า 200 คน  

อนึ่งในปี 2559 ได้เกิดปรากฏการณ์ส าคัญต่อการบรหิารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยคือ จ านวน
ผู้แสวงบุญที่เดินทางจริงนอ้ยกว่าจ านวนโควตาที่ได้รบั ซึ่งเป็นปีแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้ ก่อให้เกิดการแข่งขัน
และแสวงหาความได้เ ปรียบรอบด้านของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในปี 2560 เป็นอย่างมาก รวมถึงการที่
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ (สนช.) ท่านหนึง่ได้กลา่วโจมตีการคา้ก าไรเกินควรของผูป้ระกอบกิจการฮัจย์ 
การบริหารงานที่ผิดพลาดของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านมา จนน าไปสู่การ
แก้ไขพระราชบญัญัติการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 และโอนย้ายอ านาจจากกระทรวง
วัฒนธรรมสู่กระทรวงมหาดไทยในที่สุด        

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมุ่งสนใจที่จะแสวงหายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย โดยมคีวามประสงค์ส าคัญเพื่อให้การเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ของผู้
แสวงบุญชาวไทยมสุลิมทกุท่านได้รบัความสะดวก ปลอดภยั และมีหลักประกัน ด้วยมาตรฐานการให้ บริการ
และคุณภาพระดับสากล ส่งเสรมิการเดนิทางให้ถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์ตามหลกัศาสนาอิสลาม (ฮัจย์
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มับรูรฺ) ป้องปรามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการประกอบพิธ ีฮัจย์ด้วยหลักประกัน   
รวมถึงสร้างความเขา้ใจ ในองค์ความรู้เกี่ยวกับฮัจย์ในแวดวงการศึกษาในความเป็นพหุวัฒนธรรม  อันจัก
สร้างความผาสุกสงบสู่ความมั่นคงของชาติ พร้อมสวัสดิภาพอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนสืบต่อไป  
 

ค  ำถำมกำรวิจ ัย  
 

1. การบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร  
2. สภาพแวดล้อมทีม่อีิทธพิลต่อการบริหารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์

ในประเทศไทยเป็นอย่างไร  
3. ข้อเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น

ประเทศไทยเป็นอย่างไร   
4. ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการของบรษิัทน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยที่

เหมาะสมเป็นอย่างไร 
 

วัตถ ุประสงค ์ของกำรวิจ ัย  
 

1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  
2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ

ฮัจย์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้แสวงบุญ 
3. เพื่อสังเคราะห์นโยบายและแสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ

ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย   
 

ขอบเขตของกำรวิจ ัย  
 

1. ขอบเขตพื้นท ี่ในกำรศ ึกษำ  
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการศึกษา คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑ ล 

(กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุม ธานี และสมุทรปราการ) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาและ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก ่จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธ ิวาส เนื่องจากพื้นที่ดงักล่าวมจี านวนผูแ้สวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์นับแต่ปี 2554 – 2559 
มากกว่าร้อยละ 80 ในทุกปี   

 

2. ขอบเขตด้ำนเน ื้อหำ  
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยเน้นที่จะศึกษาการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยและ

ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย นโ ยบายและการด าเนินการบริหาร จัดการกิจการฮัจย์โ ดย
คณะกรรมการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย การบริหารจัดการกิจการฮัจย์โดยผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
คุณภาพการให้บรกิารของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการ
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สร้างยุทธศาสตร ์ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 
และการวิจัยเชิงนโยบาย โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชงิอนาคต น าไปสู่ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัท
น าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ม ีข้อจ ากัดด้านเนื้อหาที่ม ีความ เปราะบาง ละเอียดอ่อนด้านความเชื่อ
ศาสนา  มีผลต่อบุคคลและนิตบิุคคล ผู้วิจัยจึงน าเสนอเฉพาะเนื้อหาที่ได้รับการอนุญาตและอนุม ัติจากผู้ให้
ข้อมูลเท่านั้น และใช้นามสมมุติในการน าเสนอชื่อบุคคล/องค์การ  

   

3. ขอบเขตด้ำนประชำกร  
    ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ คือ  ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางประกอบพิธ ีฮัจย์ที่

เคยเดินทางเพื่อประกอบกิจการฮัจย์นับแต่ปี 2554  – 2559 เ จ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการฮัจย์  ผู้ประกอบกิจการฮัจย์และนักวิชาการอิสลามศึกษา  

 

4. ขอบเขตด้ำนเวลำ   
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  

  
กรอบแนวค ิดกำรวิจ ัย  

 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมจุีดประสงคเ์พื่อสรา้งยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพือ่
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ผู้วิจัยไดศ้ึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  ซึ่งสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

แนวคิดการสร้างยุทธศาสตร์ 

การวิจัยเชิงนโยบาย 

การบริหารกิจการฮัจย์โดยประเทศ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 

การบริหารกิจการฮัจย์โดย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์

แห่งประเทศไทย 

การบริหารกิจการฮัจย์โดยผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ไทย 

ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับฮัจย์ไทย 

 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสาร  

การสัมภาษณ์เชิงลึก  ผู้แสวงบุญ 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์และนักวิชาการอิสลามศึกษา 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วย
แบบสอบถามกับผู้แสวงบุญ 

การใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สร้าง
ยุทธศาสตร์จากผู้เช่ียวชาญ 

การประชุมเชิงนโยบายกับผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือสรุปและแสวงหาข้อสรุปเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการของ
บริษัทน า
เท่ียวเพ่ือ
ประกอบ

กิจการฮัจย์
ในประเทศ

ไทย 
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น ิยำมศ ัพท ์เ ฉพำะปฏ ิบ ัต ิกำร  
 

1. ยุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และกลยุทธใ์นการบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

2. ฮัจย์ (Hajj) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจาริกแสวงบุญประจ าทุกปีของผู้แสวงบุญ
ชาวไทย ตามหลักศาสนาอิสลาม ณ มหานครมักกะห์ และเมดีนาห์ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
และเป็นหลักการปฏิบัติศาสนกิจส าคัญหนึ่งในห้าประการ  

3. ผู้แสวงบุญชาวไทย (Thai Pilgrims) หมายถึง ม ุสลิม ชาวไทยผู้ เดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ตามหลักศาสนาอิสลาม ณ มหานครมักกะห์ และเมดีนาห์ ประเทศราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย  

4. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์/บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ (Hajj Entrepreneurs) 
หมายถึง ผู้บริหาร/เจ้าของ/ผู้ประกอบกิจการฮัจย์/หุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้น  ธ ุรกิจน าเที่ยวที่ เปิดด าเนินการใ น
รูปแบบการน าเที่ยวตามพระราชบญัญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 กฎกระทรวง ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์ พ.ศ. 2528 ระเบียบคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการฮัจย์แหง่ประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการ
รับจัดบริการขนสง่ในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอืน่ทีเ่กีย่วกับกจิการฮัจย์ และการโฆษณา หรือกระท าการอืน่
ใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2541 และ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับจัดบรกิารขนส่ง
ในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เ กี่ยวกับกิจการฮัจย์ และการโฆษณา หรือกระท าการอื่นใดที่เ กี่ยวกับ
กิจการฮัจย์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  

5. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (Hajj Committee of Thailand) 
หมายถึงคณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งถึงปี พ.ศ. 2559 ในความรับผิดชอบของกระทรวงวัฒนธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และยังไม่ได้ถ่ายโอนอ านาจการบริหารแก่กระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2560  
 

ประโยชน ์ท ี่ค ำดว่ำจะได้ร ับ  
1. ได้ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ใหม้คีุณภาพ มาตรฐานและเป็น

ที่ยอมรับในการบริหารกิจการฮัจย์ในระดับชาติและนานาชาติได้ 
2. ได้ข้อมูลและน าเสนอแนวทางการด าเนินการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใน

ประเทศไทยแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  
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บทที่ 2  
 
 

วรรณกรรมที่เ ก ี่ยวข้อง 
 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย” วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยคือ 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหาร
กิจการฮัจย์ในประเทศไทย 2. เพื่อวิเคราะห์และสังเ คราะห์คุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้แสวงบุญ และ 3. เพื่อสังเคราะห์นโยบายและแสวงหา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการประกอบพิธ ีฮัจย์ 
2. การบริหารกิจการฮัจย์โดยกระทรวงฮัจย์ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  
3. การบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแสวงบุญและผู้แสวงบุญ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้แสวงบุญ 
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการตราเชิงกลยุทธ ์ 
7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ ์ 
8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  

 

แนวค ิดเก ี่ยวก ับศาสนาอิสลามและการประกอบพิธ ีฮ ัจย ์ 
 

ความหมาย ความส าคัญของฮัจย์ในศาสนาอิสลาม 
 

“อิสลาม” หรือ “อัล อิสลาม” เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การเคารพ นอบน้อม ยอมอย่างยินดี และ
การปฏิบัติตาม เมื่อค าว่า “อิสลาม” มาเป็นชื่อศาสนาจึงมีความหมายว่าเป็นศาสนาแห่งการเคารพนอบน้อมต่อพระ
เจ้า คือ “อัลลอฮ” เพียงผู้ เดียว (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2554) โดยการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการ
อิสลาม 5 ประการ (อัรกานุลอิสลาม) เพื่อให้เกิดคุณธรรมในจิตส านึก อันน ามาซึ่งการเกื้อกูลกันในสังคมโดยสันติ 
ประกอบด้วย 1. กาลีมะชาฮาดะห์ หรือค าปฏิญาณตน 2. อัสซอล่าห์ หรือ การนมัสการ/ละหมาด 3. อัสซากาห์ หรือ 
การบริจาคทาน/ซะกาต 4. อัสโสม หรือ การถือศีลอด และ 5. อัล-ฮัจย์ หรือการประกอบพิธ ีฮัจย์    

“มุสลิม” เป็นภาษาอาหรับเช่นกัน หมายถึง ผู้ที่ เคารพ ยอมรับและปฏิบัติตนต่อข้อบัญญัติ
ของอัลลอฮ  จะเป็นค าเรียกรวม ๆ  แต่ผู้หญิงจะเรียกว่า “มุสลิมะฮฺ” (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2554) 
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“ฮัจย์” คือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจาริกแสวงบุญตามหลักศาสนาอิสลาม ณ  เม ืองมักกะห์ 
และเมืองเมดีนาห์   ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและถือเป็นกิจควรปฏบิัตพิร้อมกนัในหมูม่สุลิมทั่ว
ทั้งโลกทุกป ีการประกอบพิธฮัีจย์  เป็นหลกัการหนึง่ของรูกุ่นอิสลาม  เนื่องด้วยวาทกรรมอันทรงอ านาจและ
มุสลิมทุกนามถือปฏิบัติโดยมิได้ละเว้น  ตามที่  อัลลอฮตาอาลา  ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ อัลกุรอาน  ซูเราะฮฺ  
อาลิอิมรอน  อายะฮฺที่ 97 ความว่า : “...เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮที่จะบังคับมวลมนุษย์ให้ประกอบพิธีฮัจย์  ณ  
ใบตุ้ลเลาห์เฉพาะผู้ที่มีความสามารถเดินทางใดและผู้ใดทรยศ  แน่นอนพระองค์อัลลอฮไม่ต้องพึ่งพาผู้ใดใน
สากลโลก...”   
 “...เล่าจากอิบนิอุมัร  (ร.ด.)  ว่าแท้จริงท่านรอซุ้ลลุ้ลเลาะห์  (ซ.ล.)  ได้กล่าวว่า  อิสลาม
ถูกสร้างอยู่บนหลัก  5  ประการ  คือ  การปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ  และแท้จริง
มุฮัมมัดเป็นทูตประกาศศาสนาของอัลลอฮ  ต้องด ารงละหมาด  จ่ายซะกาต  ประกอบพิธีฮัจย์และถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอน...” 

รายงานโดยบุคอรีและมสุลมิ 
 ท่านนะวะวีย์ได้กล่าวว่า  “ฮัจย์ม ับรูรฺ”  คือ  พิธ ีฮัจย์ที่ผู้ประกอบพิธ ีไม ่ได้ท าความชั่วใด  
 “...เล่าจากอิบนิอุมัรได้กล่าวว่า  ข้าพเจ้าได้ยินรอซูลุ้ลเลาะห์  (ซ.ล.)  กล่าวว่า  ผู้ ใดได้
ประกอบพิธีฮัจย์โดยเขาไม่ได้พูดค าหยาบ  และไม่ได้ท าความชั่ว  เขาก็ได้กลับไปสู่สภาพเหมือนวันที่มารดา
ของเขาได้คลอดเขาออกมา...”   

รายงานโดยบุคอรีและมสุลมิ   
 “...เล่าจากอิบนิอุมัรว่า  แท้จริงท่านรอซู้ลเลาะห์  (ซ.ล.)  ได้กล่าวว่า  อุมเราะห์คร้ังหน่ึง  
ถึงอุมเราะห์อีกคร้ังหน่ึง  เป็นการลบล้างบาป  ช่วงที่อยู่ระหว่างอุมเราะห์ทั้งสองคร้ังน้ัน  และฮัจย์ที่ดี  (ฮัจย์
มับรูรฺ)  น้ันไม่มีสิ่งใดตอบแทนนอกจากสวรรค์...”  

รายงานโดยบุคอรีและมสุลมิ 
 จากวาทกรรมดังกล่าว  “ส าหรับผู้ที่มีความสามารถเดินทางไปได้”  หมายถึงว่า ม ุสลิมที่ม ี
สุขภาพแข็งแรง  สติปัญญาสมบูรณ์  ม ีทรัพย์สินเพียงพอในการใช้จ่ายโดยมิต้องเป็นหนี้สินและเดือดร้อน
บุคคลที่ต้องรับผิดชอบ  และเส้นทางที่จะเดินทางไปจะต้องปลอดภัย  ดังนั้น  การน าที่ดินและทรัพย์สินไป
จ านอง จ าน า หรือขาย เพื่อน าไปประกอบพิธฮัีจย์  โดยกลบัมาแลว้ไม่ม ีที่ท ากิน  หรือเป็นเหตุที่สร้างความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ลกูหลาน  จึงเป็นการกระท าที่ผิดศาสนบญัญัติ  เช่นเดียวกับคนที่มคีวามสามารถพร้อมแต่ไม ่
ยอมไปเพราะเสยีดายทรพัย์สินจะพร่องไป  และถ้าหากไมม่คีวามสามารถด้านทรัพย์ และสุขภาพ  ก็ไม ่เป็น
ความผิดอย่างไร  เพราะตกอยู่ในเหตุของการด้อยความสามารถ  ดังนั้นมุสลิมผู้ประสงค์ใคร่เดินทางไป
ประกอบพิธ ีฮัจย์  ต่างก็ต้องอดออมมธัยสัถ ์ ม ุ่งท างานด้วยความสุจริตและประพฤตตินตามหลักศาสนาอยา่ง
เคร่งครัดทั้งกาย  วาจา  ใจ   
 การท าฮัจย์เป็นอิบาดะห์หลักต่ออัลลอฮซึ่งมเีป้าหมายในการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสทุธ ิ์ผู้
ที่เดินทางไปประกอบ  พิธ ีฮัจย์ต้องใช้ความอุตสาหะ  เสียสละทั้งก าลังกาย  ทรัพย์ ก าลังสติปัญญาและมี
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ความสามารถอดทนต่อความยากล าบาก  และมีความสามารถที่จะไปได้  โดยไม่ต้องกู้หนี้ ยืมสินของบุคคล
อื่น   

 ด้วยอ านาจแห่งวาทกรรม  ยิ่งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ม ุสลิมทั่วโลกดัง
ปรากฏว่า  “...อัลลอฮ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า ท่านทั้งหลายจงตระเตรียมเสบียงเถิด   แท้จริงเสบียงที่ดียิ่งน้ันคือ
เสบียงแห่งการย าเกรง...”  อัลบากอุมเราะห์อายะที่  197  ฉะนั้นการเดินทางสู่พิธ ีฮัจย์จึงไม ่ใช่เจตนารมณ์
ของการเดินทางเพื่อหาความสุข ความส าราญ  ท่านนบีม ุฮัมมัด (ซ.ล.) ยังก าชับว่า “ฮัจย์ต้องเอาแบบอย่าง
จากฉัน”   จึงเป็นที่มาแห่งการประพฤติตนตามหลัก  5  ประการอันได้แก่  การปฏิญาณตน  การละหมาด  
การถือศีลอด  และการจ่ายซะกาตของมุสลิมทั่วโลกรวมถึงการประกอบพิธ ีฮัจย์ด้วยเช่นกัน   
 

การประกอบพิธ ีฮัจย์และอุมเราะห์ม ี  3  วิธ ี 
 

1. อิฟรอด  คือ  ท าพิธ ีฮัจย์ก่อนท าอุม เราะห์  หลังจากเสร็จพิธ ีฮัจย์แล้ว  ออกไปจาก
แผ่นดินฮะลาล  เอียะห์รอมอุมเราะห์เข้ามาและท าจนเสรจ็พิธอีุมเราะห์  ในปเีดียวกันกับปทีี่ท าฮัจย์  วิธ ีอิฟร
อดนี้เป็นวิธ ีที่ดีกว่าวิธ ีตะมัตตุอฺ  หรือวิธ ีกิรอนโดยไม่ต้องเสียดัมตามมัซฮับซาฟิอี  

2. ตะมัตตุอฺ  คือ  ท าพิธ ีอุมเราะห์ในช่วงเวลาฮัจย์  เม ื่อเสรจ็อุมเราะห์แล้วกท็ าพิธฮัีจย์ใน
ปีเดียวกัน  วิธ ีตะมัตตุอฺ  ดีกว่าวิธ ีกิรอนแต่ต้องเสียดัม   

3. กิรอน  คือ  ท าฮัจย์และอุมเราะห์พร้อมกันใ นช่วงเวลาฮัจย์หรือเนียตท าอุมเราะห์  
แล้วเอาพิธ ีฮัจย์เข้ามาก่อนลงมอืท าอุมเราะห์  จากนั้นก็ท าพิธฮัีจย์จนแล้วเสร็จ  ทั้ง  2  รูปแบบนี้ผู้ปฏิบัติจะ
ได้ฮัจย์และอุมเราะหใ์นคราวเดียวกัน  เพราะพิธ ีฮัจย์ได้ครอบคลุมถงึพิธอีุมเราะห์อยูแ่ลว้  แต่ต้องเสยีดัมหรอื
การปรับ    
 

องค์ประกอบส าคัญหรือ รูกุนของฮัจย์ม ี  6  ประการ 
 

1. เอียะห์รอม  คือ  การตั้งเจตนาท าพิธ ีฮัจย์  โดยตั้งเจตนา  (เนียต)  ดังนี้  “...ข้าพเจ้า
ตั้งเจตนาท าฮัจย์  และครองตัวไม่ละเมิดสิ่งต้องห้ามด้วยการท าฮัจย์  เพื่ออัลลอฮตาอาลา...”   

2. วุกูฟ  คือ  การไปปรากฏตัว  ณ  ทุ่งอะรอฟะห์  ในช่วงเวลาตั้งแต่ตะวันคล้อยของ
วันที่  9  เดือนซุ้ลฮิยะห์  ที่เรียกว่า  “เชือด”  (เพราะมีการเชือดสัตว์/กุรบาน) 

3. ตอวาฟ  คือ  การเวียนรอบใบตุ้ลเลาะห์  7  รอบ  เริ่มเข้าเวลาตอวาฟตั้งแต่ต้นเที่ยง
คืนของวันที่  10  เดือนซุ้ลฮิจยะห์   

4. ซะอย์  (สะแอ)  คือ  การเดินระหว่างภูเขาซอฟากับภูเ ขามัรวะห์  7  เที่ยว  โดย
เริ่มต้นจากภูเขาซอฟาไปถงึมรัวะห์  นับเปน็  1  เที่ยว  และจากมัรวะห์ถึงซอฟา  นับเป็นอีก  1  เที่ยว  และ
เที่ยวที่  7  นั้นต้องสุดลงที่ภเูขามรัวะห์  ส าหรับผู้ชาย  ควรขึ้นไปเชิงเขาซอฟาและมัรวะห์  สูงประมาณ  2  
เมตร  และควรวิ่งในช่วงระหว่างเสาเขียว  2  ต้นที่เป็นเครื่องหมายสะแอ   

5. ท าลายผมออกจากศีรษะ  ด้วยวิธ ีโกนหรือตัด  หรือถอน   การที่ดีควรโกนหมดทั้ง
ศีรษะส าหรับท่านชาย  ส่วนท่านหญิงนั้นการตัดผมออกดีกว่าการโกนศีรษะ   
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6. การเรียบเรียงส่วนใหญ่ของรูกุ่น   คือ  ต้องเอียะห์รอมก่อนกระท ารูกุ่นอื่นทั้งหมด  
ต้องวุกูฟก่อนตอวาฟที่เปน็รกูุ่น  และก่อนการท าลายผมออกจากศีรษะ  ต้องตอวาฟก่อนสะแอ  ถ้ายังไม ่ได้
สะแอหลังตอวาฟแรกถึง  (ตอวาฟกุดูม)   
 หมายเหตุ : การทิ้งรูกุนฮัจย์ประการหนึ่งประการใด  ท าให้พิธ ีฮัจย์ใช้ไม ่ได้   

ปัจฉ ิมโอวาท: พลังแห่งศรัทธา 
 

ก่อนที่จะสิ้นชีวิตมฮัุมมดัศาสนทตูของอัลลอฮฺ ท่านได้ท าฮัจย์ครั้งสุดทา้ย  ณ  ทุ่งอะรอฟะห์  
ท่านได้ใหโ้อวาทแก่บรรดามสุลิมเปน็ครัง้สุดท้ายโดยมใีจความดังนี้   
 “... ประชากรทั้งหลาย  โปรดฟังฉัน  เพราะฉันเองไม่อาจทราบได้ว่าต่อไปฉันจะได้พบท่าน
หรือไม่  ท่านทราบหรือว่าวันน้ีเป็นวันอะไร  ถ้าท่านยังไม่ทราบ  ฉันจะบอกกับท่านว่า  วันน้ีเป็นวันแห่งการ
ชุมนุมมนุษยชาติ  ซึ่งถือว่าเป็นการรวมมนุษยชาติคร้ังส าคัญยิ่ง  ท่านทราบหรือไม่ว่าเดือนน้ีคือเดือนอะไร  
เดือนน้ีคือเดือนแห่งการประกอบแต่ความดี  ท่านทราบหรือไม่ว่า  แผ่นดินน้ีคือแผ่นดินอะไร  ณ  ที่น้ี  คือ  
แผ่นดินหะรอมที่ต้องงดเว้นจากความชั่วทุกประการ  ดังน้ันฉันขอบอกกับท่านไว้ด้วยว่า  ชีวิตทรัพย์สินและ
เกียรติของท่าน  ท่านจะต้องช่วยกันรักษาไว้ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเหมือนดังเป็นอยู่   ณ  วัน น้ี  เดือนน้ี  
และสถานที่น้ี   
 ขอให้ทุกท่านที่ได้มารวมกัน  ณ  ที่น้ีแจ้งข่าวตามที่ฉันบอกแก่บรรดาผู้ที่มิได้มาร่วมชุมนุม  ณ  
ที่น้ีว่า  วันหน่ึงท่านจะต้องกลับไปหาพระผู้ เป็นเจ้าของท่าน  ซึ่งพระองค์จะเป็นผู้พิพากษา  การกระท าของ
ท่านที่ได้กระท าไว้ในโลกน้ี  นับแต่วันน้ีเป็นต้นไป  การให้กู้เพื่อหาดอกเบี้ยจะต้องยุติลงโดยสิ้นเชิง  การแก้
แค้นเพราะความพยาบาท  การฆ่ากันก็ต้องยุติลงด้วยเช่นกัน  โปรดจ าไว้ให้มั่นว่า  ประชากรของฉันน้ัน  
บุรุษเป็นผู้มีสิทธิ์เหนือสตรี  และสตรีก็มีสิทธิ์เหนือบุรุษ  สตรีคือหลักประกันที่พระเจ้าทรงมอบให้อยูใ่นความ
ดูแลของท่าน  ดังน้ันท่านจะต้องให้ความเป็นธรรมและปราณีแก่เธอ  ทาสของท่านต้องระวังให้อาหารเขา
เหมือนอย่างที่ท่านใช้บ ริโภคเอง  จงให้อาภรณ์แก่เขาเช่นเดียวกับท่านใช้อยู่  ประชากรที่ รัก  โปรดสดับ
ตรับฟังสิ่งที่ฉันเตือนและจงตรึกตรองดูในค าพูดของฉันที่ฉนัได้ให้ไป  ฉันจะจากไปโดยทิ้งไว้ซึ่งคัมภีร์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าและซุนนะห์ของฉัน  ถ้าหากท่านปฏิบัติตามทั้งสองประการน้ีแล้ว  ท่านจะไม่มีวันหลงทางเลย  
ประชากรที่รักทั้งหลาย  จงจ าค าพูดของฉันให้ดี  มุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกัน  มีสิทธิและหน้าที่ทัดเทียมกัน  
ท่านทั้งหลายเป็นเครือญาติกันหมด  จะไม่มีอะไรเป็นของมุสลิมคนหน่ึงโดยถูกต้องนอกจากเจ้าของจะได้
มอบด้วยความเต็มใจ  อย่าให้ใครในหมู่พวกท่าน  ข่มขี่ทาสบริวาร  หรือลิดรอนสิทธิของเขาด้วยความไม่
ชอบธรรม...”   
 ในปีหนึ่ง ๆ  ม ุสลิมจากทั่วโลกประมาณ 3 ล้านกว่าคนจะเดินทางไปประกอบพิธฮัีจย์พรอ้มกัน 
1 ครั้งระยะเ วลาที่ไปอาจจะไปแค่ประกอบพิธ ีฮัจย์ แล้วกลับเลย   ส่วนมากจะไปที่เม ืองเมดีนาห์ เพื่อไ ป
ละหมาดที่ม ัสยิดนาบาวี  (Masjid Nabawi) ก่อน แล้วเข้ามหานครมักกะห์ หรือไปมหานครมักกะห์ เพื่อ
ประกอบพิธ ีฮัจย์แลว้กลบัมาที่เมดีนาห์  และมีการเยีย่มชมสถานที่ส าคัญทางประวตัิศาสตร ์ การประกอบพธิ ี
ฮัจย์ในแต่ละครั้ง  ผู้แสวงบุญหรือผู้แสวงบุญจ าต้องไปอยู่เมดีนาห์  1  อาทิตย์ อยู่มหานครมักกะห์   2-3  
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อาทิตย์  หรือไปอยูม่หานครมกักะห์  2 อาทิตย์รวมประกอบพิธ ีฮัจย์ และมาที่เมดีนาห์  อีก  1  อาทิตย์ ถึง
จะเดินทางกลับได้  รวมการประกอบพิธ ีฮัจย์ ใช้เวลาโดยประมาณ  40-45  วัน 

จึงอาจกล่าวได้ว่า   การประกอบกิจการฮัจย์อันสมบูรณ์พรอ้มตลอดระยะเวลาที่ก าหนดได้นั้น  
พฤติกรรมของผู้แสวงบญุหรอืผู้แสวงบญุจ าต้องเดินทางและประพฤติตนตามหลักศาสนาอิสลามโดยเครง่ครดั   

ดังนั้น  การสร้างความพึงพอใจในบริการการเดินทาง  ที่พัก  อาหาร  เครื่องแต่งกาย  รวมถึง
อ านวยความสะดวกทกุขัน้ตอนตลอดการประกอบพธิฮัีจย์จึงเปน็ความทา้ทายใหบ้รษิัทน าเที่ยวไทยเพื่อการ
ประกอบกิจการฮัจย์ทุกขณะตลอดเวลาในการให้บริการ  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรก์ารบรหิาจัดการของบริษทัน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มงานการวิจัย ปริญญานิพนธ ์ วิทยานิพนธ ์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  และได้จัดกลุ่มงานการศึกษาพร้อมสังเคราะห์องค์
ความรู้ที่ได้ม ีรายละเอียด ดังนี้  

การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การประกอบพิธ ีฮัจย์ ได้แก่  
พระศักรินทร์ ธมูมาลโย (เจริญครบุรี) (2556 ) ศึกษาเปรียบเทียบ การจาริกแสวงบุญ : การ

นมัสการสังเ วชนียสถาน 4 ต าบล และการประกอบพิธ ีฮัจย์ ปริญญาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ ศึกษา
แนวคิดการจาริกแสวงบุญคือ การนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ต าบลในพระพุทธศาสนา ศึกษาแนวคิดการ
จาริกแสวงบุญคือการประกอบพิธ ีฮัจย์ในศาสนาอิสลาม และเปรียบเทียบความส าคัญและปัญหาของการ
จาริกแสวงบุญในพระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม ผลการศึกษาพบว่า 1. การจาริกแสวงบุญระหว่าง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม คือ การเดินทางไปสกัการบชูาและประกอบศาสนกิจของศาสนิกชนและ
ถือว่าเป็นศาสนิกชนโดยสมบูรณ์ และการจาริกแสวงบญุเปน็เรือ่งทีศ่าสนิกชนมคีวามพร้อมทางร่างกาย และ
ทรัพย์สินที่สามารถเดินทางไปได้ ผู้ที่ไมส่ามารถเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ได้น าหลกัธรรมค าสอนมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

Michael Christopher Low (2007) Empire of The Hajj: Pilgrims, Plagues, and Pan-
Islam Under British Sureillance, 1865-1926 Degree of Master of Arts, College of Arts and 
Science, Georgia State University การวิจัยนี้เป็นการศึกษาทางประวัติศาสตร์ถึงนโยบายการปกครอง
และการบริหารกิจการฮัจย์โดยอาณานิคม จักรวรรดิอังกฤษต่อผู้แสวงบุญเพื่อการประกอบกิจการฮัจย์ 
ระหว่างปี ค.ศ. 1865-1926 พบว่าผู้แสวงบุญจากเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ส่วนใหญ่เดินทางมาทางทะเลผ่าน
มหาสมุทรอินเดีย โดยเรือใบและเรือพลังไอน้ า เผชิญกับมหันตภัยนานัปการตลอดการเดินทางและการ
ประกอบพิธ ีฮัจย์ไมว่่าจะเปน็เรอืลม่ โรคระบาด แต่กระนัน้กลบัพบว่ามกีารเชื่อมโยงเครือข่ายของมุสลิมจาก
อินเดีย จักรวรรดิอ๊อตโตมันในตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉ ียงใต้ให้เป็ นหนึ่งเ ดียว  จึงท าใ ห้
จักรวรรดินิยมอังกฤษจ าเป็นต้องควบคุมและระงับการประท้วงที่เกิดขณะเทศกาลฮัจย์  ซึ่งนโยบายหลักที่
จักรวรรดินิยมอังกฤษใช้นั้นเป็นผลงานฮัจย์และพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองในเขตตะวันออกกลางและ
เอเชียใต้มากกว่าในเขตสมาพันธรัฐมลายา    
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Sharifah Binti Ismail. ( 2 0 0 5 ) .  The Hajj in the Malay World 1850-1950: Its 
Historical Dimension and Impact. Degree of Master of Human Science in History and 
Civilization, International Islamic University Malaysia วัตถุป ระสงค์การศึ กษา เพื่อศึก ษาแล ะ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาในงานประวัติศาสตร์นิพนธ ์ของชาวมลายูเกี่ยวกับการประกอบพิธ ีฮัจย์ระหว่างช่วง 
ค.ศ. 1850  – 1950  พบว่า ม ีรูปแบบการถกเถียงและปฏิสัมพันธ ์ระหว่างผู้แสวงบุญและโลกมุสลิม 
โดยเฉพาะการปฏิบตัิศาสนกิจและอิทธพิลของฮัจย์ต่อโลกมสุลิมชาวมาเลย์ พบงานเขียนทัง้ปฐมภมูแิละทุติย
ภูม ิจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และมิติแห่งอารยธ รรมมุสลิม การวิเคราะห์เ นื้อหาและการ
สัมภาษณ์ได้พบข้อมูลที่เกี่ยวโยงถึงกลุ่มพ่อค้าที่ด าเ นินธ ุรกิจในเทศกาลฮัจย์และผลที่ส่งต่อสังคมมาเลย์
ขณะนั้น 

จึงสามารถสรุปได้ว่าการประกอบพธิฮัีจย์ม ีอิทธ ิพลต่อการก าหนดขอบเขตและลักษณะสังคม
เศรษฐกิจ การเมอืง และวัฒนธรรมของชาวมาเลย์  และยังส่งผลต่อโครงสร้างการจัดระเบียบในสังคมชาว
มาเลย์ในชว่งหลังครสิต์ศตวรรษที ่19 และ ในช่วงตน้ของครสิต์ศตวรรษที ่20 ฮัจย์ เชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ 
ในโลกของมุสลิมชาวมาเลย์ให้สัมพันธ ์ต่อกันเองและสัมพันธ ์ต่อโลกมุสลิมภายนอก และต่อนโยบายรัฐ
สวัสดิการอันเกี่ยวกับกจิการฮัจย์และการจัดองค์การที่เรียกว่า “ตาปงฮัจย์” (Tabung Hajj) ในสังคมมุสลิม
มาเลย์ในที่สุด  

จากงานการศึกษากลุ่มนี้ ท าให้ทราบถึงประวัติศาสตร์การประกอบพิธ ีฮัจย์ในฐานะหลักการ
ปฏิบัติ 1 ใน 5 ประการของศาสนาอิสลาม  และทราบถึงความส าคัญและลักษณะการประกอบศาสนกิจ 
และความต้องการ ความคาดหวังและเงื่อนไขที่ผู้แสวงบุญประสงค์ต่อการประกอบพิธ ีฮัจย์ แม้จะไม่ม ี
การศึกษาถึงการประกอบศาสนกิจฮัจย์ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศไทย แต่การศึกษา 
Michael Christopher Low และ Sharifah Binti Ismail สะท้อนใหเ้ห็นถึงความส าคัญและความหมายของ
ฮัจย์ในโลกมุสลิมที่ม ีผลต่อการการจัดการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 

การบร ิหารก ิจการฮ ัจย ์โ ดยกระทรวงฮ ัจย ์ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  
 

นับแต่ปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530 ) รั ฐ บาลราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกอบพิธ ีฮัจย์ต่อมุสลิมทั่วโลก  และได้สร้างองค์การและกลไกในการอ านวยความ
สะดวก ลดปัญหาและส่งเ สริมให้ผู้แสวงบุญทั่วโลกได้รับความสะดวกสบายและสุขภาพที่ดี บรรลุใ น
เป้าประสงค์ของการประกอบพิธฮัีจย์ และขจัดปัญหาที่เกิดขึน้ กระทรวงฮัจย์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
จึงได้ก าหนด “ระเบียบการจัดองค์การกิจการฮัจย์” ขึ้น เป็นแบบแผนการปฏบิัตแิก่ทุกประเทศ ผู้วิจัยได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก ผู้อ านวยการกองส่งเ สริมกิจการฮัจย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธ รรม  และ
นักวิชาการศาสนาอิสลาม และที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (ชุดกรมการ
ศาสนา-ก่อนปี 2560) ผู้แปลฉบับภาษาไทย พร้อมค าอธ ิบายในการบริหารกิจการฮัจย์โดยกระทรวงฮัจย์ 
ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เพื่อท าความเข้าใจแนวคิด กรอบการปฏิบตัิ การจัดระเบยีบหนว่ยงาน 
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หน้าที่  ความรับผิดชอบ และการประสานงานเพื่อให้การประกอบกิจการฮัจย์ประสบผลส าเร็จไ ด้  ดังม ี
รายละเอียดต่อไปนี้  

 

ระเบียบการจัดองค์การกิจการฮัจย์ 
 

ด้วยวัตถุประสงค์ส าคัญของการประกอบกิจการฮัจย์  จึงได้ม ีการจัดระเบียบการจัดองค์การ
เพื่อกิจการฮัจย์ เพื่อความสะดวกสบายและสุขภาพทีด่ีของผู้แสวงบญุ  และเพื่อให้สามารถประกอบพิธ ีฮัจย์
ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย  และเพื่อให้ผู้แสวงบุญพ้นจากอุปสรรคหรือความยากล าบากต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น ไ ด้กับผู้แสวงบุญขณะประกอบพิธ ี ฮัจย์  ทางกระทรวงกิจการฮัจย์  ประเทศราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าให้ความส าคัญกับการที่ผู้แสวงบุญจะต้องเข้ารับการอบรมกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใน
ประเทศของผูแ้สวงบุญ  ก่อนที่ผู้แสวงบุญจะเดินทางเข้ามายังแผ่นดินศักดิ์สิทธ ิ์  ทั้งเรื่องพิธ ีการฮัจย์  หรือ
เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   หรือด้านความปลอดภัย  ด้านระเบียบปฏิบัติ  และมารยาทต่าง ๆ  และ
กระทรวงฮัจย์ ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากตารางการอบรมที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐใ น
ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  องค์การเอกชนกลุ่มต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ผู้แสวง
บุญ  ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใ ห้ผู้แสวงบุญได้ม ีความรู้ใ นแนวทางการปฏิบัติที่ดีเลิศในการ
ประกอบพิธ ีฮัจย์  พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้  

1. เตือนผู้แสวงบุญว่าต้องให้ความส าคัญกับการประกอบพิธฮัีจย์ตามหลกัการอสิลามที่ถูกต้อง  
ที่จะเอื้ออ านวยให้เกดิความสงบสุขแก่ผูแ้สวงบุญซึ่งเปรียบเสมือนแขกของผู้พระเป็นเจ้า  และจะท าให้พวก
เขาได้รับความสะดวกในการประกอบพิธ ีฮัจย์  และจะท าให้ผู้แสวงบุญห่างไ กลจากอันตรายของการ
เบียดเสียดและไร้ระเบียบ  โดยการปฏิบัติตามตารางการอบรมที่ให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบกับการ
เคลื่อนไหวของผู้แสวงบุญในเขตมะซาอีร  โดยเฉพาะที่ม ีนา  และที่สะพานขว้างเสาหินเพื่อหลักเลี่ยง
อุบัติเหตุความโกลาหลและการเสียชีวิต  (ขออัลเลาะห์ได้โปรดอย่างให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น)  

2. ต้องยืนยันกับผู้แสวงบญุว่าจะต้องปฏิบตัิตามระเบยีบดา้นความปลอดภยัตลอดเวลาที่พ านกั
อยู่ในเขตมะซาอีร  เช่นเดียวกับในที่พักของผู้แสวงบุญที่เม ืองมักกะห์และเมืองเมดีนาห์   

3. ผู้แสวงบุญจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่อไปนี ้ และจะต้องให้ความรว่มมือกับหน่วยงานต่าง 
ๆ ของรัฐบาล  ตามที่หน่วยงานแต่ละแห่งมคีวามรับผิดชอบ  โดยจะต้องมอบเช็คหรือเอกสารที่บ่งชี้ว่าคณะ
ผู้แทนฮัจย์เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าบริการต่าง ๆ และค่าพาหนะให้แก่ส านักงานสหเอเยนซี่  ที่ด่านเข้าเม ือง  

4. ต้องรักษาเกียรติแผน่ดนิศักดิ์สิทธ ิท์ั้งสอง  และต้องรักษาระเบียบที่ทางการซาอุดิอาระเบีย
ก าหนด  ผู้แสวงบุญจะต้องไมใ่ช้ถนน  และโดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณมสัยดิหะรอม  หรือใกลม้สัยดินบี  หรือ
ลาน  หรือทางเดินเทา้หรือใต้สะพานเปน็ทีห่ลบันอนทัง้ที่เม ืองมักกะห์และเมืองเมดีนาห์  หรือที่ต าบลมีนา  
และจะต้องทิ้งขยะลงในภาชนะที่จัดไว้ให้เท่านั้น  เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้แสวงบุญในการรักษาแผ่นดิน
ศักดิ์สิทธ ิ์ให้ม ีความสะอาดและสวยงาม   

5. ผู้แสวงบุญจะต้องถือครองหนงัสือเดนิทางของตน  ภายหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเม ือง
และด้านศุลกากร  และจ่ายค่าธรรมเนยีมองค์การผู้น าตอวาฟ  ให้แก่ผู้แทนของส านักงานสหเอเยนซี่  เพื่อ
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จัดส่งผู้แสวงบุญไปยังเมอืงมกักะห์  หรือเมอืงเมดีนะห์  พร้อมยืนยันว่าผู้แสวงบญุทุกคนต้องสวมก าไลข้อมือ
แสดงตน  (หรือบัตรประจ าตัว)  ที่ผู้แสวงบญุแต่ละคนได้รบั  โดยระบุรายละเอียดของผู้แสวงบุญและข้อมูล
ด้านสุขภาพที่จ าเป็น  

6. ผู้แสวงบุญที่ เดินทางมาทางอากาศและทางทะเลจะต้องมอบหนังสือเดินทาง  พร้อมตั๋ว
เดินทางของตนให้แก่ผู้แทนส านักงานสหเอเยนซี่  เพื่อมอบต่อใหแ้ก่ผูแ้ทนบริษัทขนส่ง  เพื่อส่งมอบต่อให้แก่
องค์การ (ม ุฮัซซาซะห์)  หรือกลุ่มบรกิารภาคสนาม (มัจมอูะห์)  ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผูใ้ห้บริการแก่ผู้แสวงบุญ  
ทั้งนี้เพื่อให้องค์การ (ม ุฮัซซาซะห์) ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้แสวงบุญ  ทั้นี้เพื่อให้องค์การ (ม ุฮัซซา
ซะห์) หรือกลุ่มบริการภาคสนามรู้ก าหนดการเดินทางของผู้แสวงบญุ  ไม่ว่าจะเปน็การเดินทางไปยงัเมอืงเมดี
นะห์  หรือเม ืองเจดดาห์ก็ตาม   

7. ต้องรักษาก าหนดเวลาการเดินทางของผู้แสวงบุญไปยังเม ืองเจดดาห์/เมดีนาห์  /มาซาอีร  
และจะต้องพกพาบัตรแสดงตนที่ออกใหโ้ดยองค์การผู้น าตอวาฟ  (ที่ท าหน้าที่ให้บริการตน) ที่เม ืองมักกะห์  
หรือกลุ่มผู้ใหบ้รกิารภาคสนามทีข่ึ้นอยูก่ับองค์การนัน้  หรือองคก์ารผู้น าทางที่เมอืงเมดีนะห์  หรือส านักงาน
ใดส านักงานหนึง่ขององค์การ  หรือบัตรทีป่ระทับตราโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศของผู้แสวงบุญ
หรือบัตรที่ประทับตราจากสถานทูตซาอุดิอาระเบียที่ตนได้รับวีซ่าจากสถานทูตนั้น  

8. ในกรณีที่ผูแ้สวงบุญจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ที่พธิกีารฮัจย์  เพื่อไปเยี่ยมญาติผู้แสวงบญุ
จะต้องติดต่อกับสาขากระทรวงฮัจย์  ที่ เม ืองมักกะห์  หรือเม ืองเจดดาห์  หรือเม ืองเมดีนะห์  โดยยื่นค า
ขออนญาตเดินทางออกนอกพื้นทีพ่ิธกีารฮัจย์  เม ื่อมเีหตผุลเพียงพอ  และสอดคล้องกับระเบียบ  ก็จะได้รับ
อนุญาตภายหลังจากการประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแล้ว  และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
องค์การ (ม ุฮัซซาซะห์) ที่รับผิดชอบ   

9. ผู้แสวงบุญจะต้องไม่ท างานใ ด ๆ ในราชอาณาจักร  ไม่ว่าจะโ ดยรับค่าจ้างหรือไ ม่ก็ตาม  
และจะต้องยึดถืออยู่เสมอวา่ตนมปีระสงค์ประการเดียวคือ  ประกอบพิธ ีฮัจย์  ซึ่งเป็นเป้าหมายในการเดิน
ทางเข้ามาของตน  และจะต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่ส่งผลในทางเสื่อมเสียต่อแผ่นดินศักดิ์สิทธ ิ์   

10. ผู้แสวงบุญจะต้องแนบรปูถา่ยจ านวน 6 รูป ไว้กับหนงัสือเดินทางเพื่อไว้ใช้เม ือ่ถูกทวงถาม  
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดบัตรต่าง ๆ ที่องค์การเอกชนผู้ให้บริการจะออกให้   

11. ผู้แสวงบุญจะต้องเก็บเอกสารราชการ  ทรัพย์สินเงินทองไว้กบัองค์การผู้น าตอวาฟที่เม ือง
มักกะห์ที่ท าหน้าทีใ่ห้บริการ  หรือองค์การผู้น าทางที่ เมดีนาห์  หรือกลุ่มผู้ให้บริการภาคสนามที่ขึ้นอยู่กับ
องค์การนั้นหรือในตู้นิรภัยที่ม ีอยู่ในที่พักของผู้แสวงบุญ  หรือเก็บไว้กับผู้ที่เชื่อถือได้เช่น ผู้แทนฮัจย์หรือ
บริษัทหรือตัวแทนการทอ่งเที่ยว  หรือผู้น ากลุ่มที่เดินทางมาพร้อมกับตน  และในทุกกรณีจะต้องมีใบเสร็ จ
ออกให้เปน็หลักฐานว่าหนว่ยงานเหลา่นั้นได้รับสิ่งที่ผู้แสวงบุญได้มอบไว้เก็บรักษาไว้  และจะต้องไม่พกพา
ทรัพย์สินนอกจากจ านวนที่จ าเป็นต้องใชส้อยเท่านัน้  และจะต้องดูแลทรัพย์สินของตนอย่างดี  เพื่อป้องกัน
การสูญหาย  พร้อมทั้งต้องเกบ็ส่วนทีเ่หลือไว้ในที่ปลอดภัย  ถ้าหากทรัพย์สินของผู้แสวงบุญถูกขโมย  (ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ไม ่อยากให้เกิดขึ้น)  จะต้องรีบแจ้งกลุ่ม ผู้ให้บริการภาคสนาม  หรือองค์การผู้น าตอวาฟ  หรือ
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องค์การผู้น าทาง  หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ของกระทรวงฮัจย์ (คณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์) หรือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบทันทีเพื่อด าเนินการ  

12. ในกรณีที่สัมภาระของผู้แสวงบุญสูญหาย  เขาจะต้องติดต่อกับกลุ่มให้บริการภาคสนาม  
หรือสาขาของกระทรวงฮัจย์ที่เมอืงมกักะห ์ เม ืองเมดีนาห์  หรือเมอืงเจดดาห์  (แผนกของหาย)  เพื่อยืนยัน
สัมภาระของตนเมื่อพบ  

13. ในกรณีที่มเีรือ่งร้องทุกข์  ผู้แสวงบุญจะต้องยืน่เรือ่งราวร้องทกุขต์่อคณะกรรมการรบัเรื่อง
ร้องทุกข์ของสาขากระทรวงฮัจย์ที่เม ืองมักกะห์  หรือเม ืองเ จดดาห์  หรือเ ม ืองเมดีนาห์  หรือผ่านทาง
คณะกรรมการรบัเรือ่งร้องทุกขท์ี่มอียู่ทั่วไปใกล้เขตที่พักของผู้แสวงบุญโดยทันที  และก่อนที่ผู้แสวงบุญจะ
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยีโดยมเีวลาเพยีงพอ  และจะต้องมหีลักฐานในเรื่องที่ร้องทุกข์
อย่างเพียงพอเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง  

14. ผู้แสวงบุญจะต้องติดต่อกับกลุม่บรกิารภาคสนามทีต่นสงักัดเพื่อกลุ่มบริการภาคสนามจะ
สามารถท าหน้าที่ใหบ้รกิารต่าง ๆ  ที่จ าเป็นแก่ผู้แสวงบญุ  เพื่อจะท าให้ผูแ้สวงบุญสามารถประกอบพิธฮัีจยไ์ด้  

15. ผู้แสวงบุญจะต้องไมท่ าหนงัสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล  นอกจากต้องน าเสนอต่อ
กระทรวงฮัจย์เสียก่อน  จึงจะท าหนังสือโดยผา่นกระทรวงฮัจย์  ในฐานะที่เปน็ผูดู้แลการใหบ้รกิารผูแ้สวงบุญ
และเพื่อไม่ให้เป็นการแทรกแซงการด าเนินการ  

16. ผู้แสวงบุญจะต้องไมล่ังเลที่จะติดต่อกบัองคก์ารเอกชนผู้น าตอวาฟ  ที่ท าหน้าที่ให้บริการ
แก่ตนที่เมอืงมกักะห์  หรือองค์การเอกชนผูน้ าทางที่เมอืงเมดีนาห ์ หรือส านักงานสหเอเยนซี่ที่เม ืองเจดดาห์
หรือสาขากระทรวงฮัจย์ทีใ่กล้ทีสุ่ดเพื่อให้บริการในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ที่จ าเป็นต้องติดต่อเพื่อด าเนินการ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญโดยทันที  และขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  

17. จะต้องระมัดระวังการใช้น้ า  ไม ่เทน้ าทิ้งในทีพ่ัก  ท้องถนน  ลานรอบแผ่นดินศักดิ์สิทธ ิ์ทั้ง
สองแห่ง  ทั้งในเมืองมักกะห์  เม ืองเมดีนาห์  และเขตมะซาอีร   

18.  จะต้องไม่ซื้ออาหารจากพ่อค้าเร่  และจะต้องปฏิเ สธอาหารที่ถูกเปิดแล้ว  หรือไม่รู้
แหล่งที่มา   

19. ในกรณีที่ต้องการไ ด้รับบริการอาหาร  (ใ นเมืองมักกะห์  เขตมะซาอีร   เม ืองเมดีนาห์  
เม ืองเจดดาห์)  จะต้องท าสัญญาโดยตรงระหว่างผู้ประกอบกิจการฮัจย์  (คณะผู้แทนฮัจย์ทางการ  บริษัท  
ตัวแทนท่องเที่ยว  และสมาคมต่าง ๆ ) กับผู้ได้รบัอนญุาตใหบ้รกิารอาหารตามระเบียบการให้บริการอาหาร   

 

ค าแนะน าในมะซาอีร (อะรอฟะห์ ม ุซดะลิฟะห์ ม ีนา) 
 

   เพื่อความปลอดภัยของผู้แสวงบุญ  จ าเป็นจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าดังต่อไปนี้   
1. ผู้แสวงบุญจะต้องไม่รีบร้อนและกระวนกระวายในคืนที่จะเดินทางออกจากทุ่งอะรอฟะห์  

โดยผู้แสวงบุญจะต้องอยูใ่นกระโจมที่พักไมอ่อกไปอยูท่ี่ถนน  จนกว่ารถโดยสารที่จะมารับไปยังม ุซดะลิฟะห์  
เดินทางมาถึง  ไมว่่าจะเป็นรอบแรก  หรือรอบสอง  หรือโดยระบบวิ่ งวนก็ตาม  วิธ ีการดังกล่าวนี้จะท าให้ผู้
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แสวงบุญมีส่วนร่วมในการระบายผู้คนออกจากทุ่งอะรอฟะห์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว  และในการเดินทางด้วย
รถไฟก็เช่นเดียวกัน   

2. ผู้แสวงบุญจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเ รือน  ในเรื่องห้าม
ครอบครองและห้ามใช้แก๊สในการปรุงอาหารตลอดระยะเวลาที่พ านักอยู่ในเขตมะซาอีร   

3. จะต้องให้ความร่วมมือกับองค์การเอกชนผู้น าตอวาฟที่ เม ืองมักกะห์  และท าหน้าที่
ให้บริการในการแบ่งกลุ่มผู้แสวงบุญไปที่สะพานขว้างเสาหินที่ด าเนินการโดยองค์การ (ม ุอัซซาซะห์)  ทั้งนี้
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดขึ้นเพื่อความสบายของผู้แสวงบญุ  เพื่อใหก้ารขว้างเสาหินของผู้แสวงบญุด าเนนิ
ไปด้วยความสะดวกและง่ายดาย  และเพื่อไม่ให้ผู้แสวงบุญต้องเบียดเสียดกันด้วยการออกไปขว้างเสาหิน
พร้อม ๆ กันในคราวเดียวกัน   

4. ผู้แสวงบุญที่ประสงค์จะออกไปยังสะพานเพื่อขว้างเสาหินจ าเป็นต้องปฏิบัติดังนี้    
   ก. ไม ่น าข้าวของติดตัวไป  
   ข. ไม ่ใช้เก้าอี้ล้อหมุน  
   ค. ไม ่น าเด็กไปด้วย   
   ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  ควรใช้ขอ้ผ่อนผนัทางศาสนาในการมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นไปขว้าง

เสาหินแทนตน  เพื่อความปลอดภัยของตนเอง   
5. ต้องปฏิบัติตามชว่งเวลาที่ก าหนดไว้ให้ออกไปขว้างเสาหินรวมถึงตารางการจัดกลุ่ม  และ

ห้ามผู้แสวงบุญออกไปขว้างเสาหินโดยเด็ดขาดในช่วงเวลาที่ห้ามออกไป  โดยถือว่าตารางการแบ่งกลุ่ม ผู้
แสวงบุญเพื่อไปขว้างเสาหินนั้นได้รบัการรับรองเป็นหลักการในการจัดระเบียบการออกไปของผู้แสวงบญุตาม
จ านวนที่ถูกก าหนด  และตามก าหนดเวลาที่แน่นอน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบียดเสียดและแออัด   

6. การโกนผมและการตดัผมขณะเมือ่เสรจ็การประกอบพิธฮัีจย์และอุมเราะห์  ต้องสอดคล้อง
กับแนวทางด้านความปลอดภยัที่เปน็การรักษาอนามัยและความสะอาดด้านสิง่แวดล้อม  และในสถานทีท่ี่จัด
ไว้ให้เพื่อการนี้   

7.  เชือดสัตว์พลีทาน  (ฮัจย์)  และสัตว์อุดฮียะห์ (กุรบาน)  ในสถานที่ที่ก าหนดไว้ใหเ้พือ่การนี้  
และการใช้ประโยชน์จากโครงการของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเพื่อน าเนื้อสัตว์พลีทาน  และเนื้อสัตว์
กุรบานไปใช้ประโยชน์  ซึ่งด าเนินการโดยผ่านธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา   

 

ค าแนะน าด้านสาธารณะสุข 
 

ด้วยความห่วงใยต่อสุขอนามัยของอาคันตุกะของพระผู้ เป็นเจ้า   ผู้แสวงบุญทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางด้านอนามัยอยา่งเคร่งครดั  และโดยที่การปลกูฉดียาเป็นเรื่องส าคัญส าหรับสุขภาพ
อนามัยของอาคันตกุะผู้มาเยือนบา้นแหง่พระผูเ้ป็นเจ้า (บัยตุ้ลเลาะห์ ) ที่เดินทางเข้ามาประกอบพิธ ีฮัจย์  ผู้
แสวงบุญจะต้องปฏิบัติดังนี้   

1. ยื่นหนังสือรับรองการฉ ีดยาวัคซีนป้องกันโ รคกาฬหลังแอ่น  โดยระบุว่าผู้แสวงบุญได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคชนดินี ้ โดยมรีะยะเวลาในหนังสือรับรองไม่น้อยกว่าสิบวัน  และไม่เกินสามปี  นับตั้งแต่
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เดินทางเข้าราชอาณาจักร  โดยหน่วยงานสาธารณสุข/ที่เกี่ยวข้องในประเทศของผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามา
ให้บริการรับรองว่าได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้  

   ก. ผู้ใหญ่และเด็กทีม่อีายุตั้งแต่สองขวบขึน้ไปจะต้องได้รบัการปลูกฝีฉดียาสี่ชนิดคือ (ACYW 
135) แทนการปลูกฝีฉ ีดยาสองชนิด (AC)   

   ข. เด็กระหว่างสามเดือนถึงสองขวบจะต้องหยอดวัคซีนสองครั้งชนิด (A)  
2. ผู้ที่เ ดินทางเข้ามาจากประเทศที่ม ีการแพร่ระบาดของโรคไ ข้เหลือง  จะต้องยื่นหนังสือ

รับรองการปลูกฝีและยาป้องกันโรคดังกล่าวที่ยังม ีผลใช้ได้ตามระเบียบของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
3. เครื่องบินและพาหนะเดนิทางต่าง ๆ  ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศที่ถูกประกาศว่าเป็น

ประเทศที่ม ีการแพร่ระบาดของโรคไข้เหลือง  จะต้องยื่นหนังสือรับรองว่าได้ก าจัดแมลงและยุงแล้ว  ตาม
ระเบียบของกฎอนามัยระหว่างประเทศ  

4. ผู้แสวงบุญทุกคนที่เดินทางเข้ามาจากนอกราชอาณาจักรยินยอมปฏิบัติตามระเบียบกฎ
อนามัยระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวกับโรคระบาด  รวมถึงการกันตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะติดโรคออกไปและการเฝ้า
ระวังผู้ที่ปะปนอยู่กับพวกเขา   

5. ทางการประเทศของผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาจะต้องประชาสัมพันธใ์หผู้้แสวงบญุฉดีวคัซนี
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (แบบสมัครใจ) ก่อนเดินทางเข้ามาเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ม ี
โอกาสจะเกิดโรคต่าง ๆ  ได้ง่าย เช่น คนชรา  ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรือ้รงั ชนิดนั้น ๆ  ตามกฎโรคเบาหวาน 
โรคไตล้มเหลว โรคตับ และโรคหัวใจ  

6. ในกรณีที่ผูแ้สวงบุญเดินทางเข้ามาจากประเทศ หรือส่วนใดของประเทศที่ม ีโรคระบาด  ผู้
แสวงบุญจะต้องยื่นหนังสือรับรองการปลูกฝีฉ ีดยาป้องกันโรคระบาดชนิดนั้น   ตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ  ในกรณีทีไ่มม่หีนงัสือรับรองการปลูกฝฉีดียา  ผู้แสวงบุญจะได้รับการปลูกฝีฉ ีดยาที่จ าเป็น  พร้อม
ทั้งจะต้องอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหกวัน  นับตั้งแต่วันที่ปลูกฝีฉ ีดยา   

7.  ผู้แสวงบุญที่ต้องการได้รบัการรักษาพยาบาลเปน็พิเศษ  จะต้องยื่นหนังสอืรับรองระบโุรคที่
เป็น  และยาที่ห้ามใช้   

8. ห้ามน าอาหารเขา้มา  ยกเว้นปรมิาณเล็กนอ้ยที่เพียงพอส าหรับผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามา
ทางบก  และเพียงพอส าหรับระยะการเดินทางเท่านั้น  

9. ในกรณีที่เกดิเจ็บป่วยอยา่งกะทันหัน (ขออลัเลาะห์ไดโ้ปรดอยา่ให้เป็นเช่นนั้น)  ผู้แสวงบุญ
จะต้องรีบติดต่อกับกลุ่มผู้ให้บริการภาคสนามหรือรีบไปยังโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเพื่อเยียวยา
รักษาพร้อมต้องน าบัตรแสดงตนไปด้วย  

10. หลีกเลี่ยงการเดนิเทา้ตากแดดเปน็ระยะทางไกล ๆ โดยเฉพาะผู้หญิงและคนชรา  เพื่อไม ่
ต้องเผชิญกับความอ่อนเพลียจากความร้อน  และอันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเอง  

 
 

ก าหนดเวลาเดนิทางเขา้และเดินทางกลับของผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาจากราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  
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ก าหนดเวลาเดินทางเข้าและเดินทางกลับ 
 

กระทรวงฮัจย์ม ีความปรารถนาอย่างยิ่งให้ผู้เดินทางมาประกอบพิธ ีฮัจย์ที่บัยตุ้ลเลาะห์ได้รับ
ความสะดวกสบาย  และใหไ้ด้รบัการบรกิารที่ดทีี่สุด  กระทรวงฮัจย์หวังเปน็อย่างยิง่จากผู้แสวงบุญทุกคนว่า
จะรักษาก าหนดการเดินทางเข้าและเดินทางกลับ  และการเดินทางระหว่างเม ืองมักกะห์  เม ืองเมดีนาห์  
เม ืองเจดดาห์  และเขตมะซาอีร  ขอเรียนว่าวันสุดท้ายของการเปิดรับค าร้องของวีซ่าฮัจย์จากสถานทูต
ซาอุดิอาระเบียในตา่งประเทศคือ  วันที่ยี่สบิห้า  เดือนซุล้เกาะอ์ดะห ์ ของทุกปีฮิจเราะห์ศักราช  ตามปฏิทิน
อุมมุ้ลกุรอ  โดยก าหนดเวลาเดินทางเข้าและกลับออกไป  ดังนี้   

1. หมดก าหนดเวลาในการเดินทางเข้ามาของผู้แสวงบุญที่เดินทางเ ข้ามาทางบก  คือวันสิ้น
เดือนซุ้ลเกาะอ์ดะห์ของทุกปีตามปฏทิินอุมมุล้กุรอ  พร้อมทั้งจะต้องระมัดระวังเส้นทางที่ก าหนดให้ผู้แสวง
บุญเดินทางไปยังเม ืองมักกะห์  หรือเ ม ืองเมดีนาห์  ส่วนผู้แสวงบุญที่ เดินทางเข้ามาโ ดยทางเครื่องบิน 
(สนามบินนานาชาติคิงอับดุลอาซีซ ณ เมืองเจดดาห)์  และทางเรอื  จากท่าเรือเมอืงเจดดาห์  วันสุดท้ายของ
ผู้แสวงบุญเดินทางเข้ามาคือสิ้นสุดวนัทีส่ี่  เดือนซุล้ฮิจยะห์ของทุกปี  และในส่วนที่เกี่ยวกับท่าเรือเม ืองเจด
ดาห์  วันสุดท้ายคือสิ้นสุดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์  

2. วันสุดท้ายส าหรับการเดินทางของผู้แสวงบุญ  จากเมืองเจดดาห์ไปยังเมอืงเมดนีาห์โดยทาง
รถยนต์  คือสิ้นสุดวันที่ 25 เดือนซุ้ลเกาะอ์ดะห์ของทุกปี  

3. วันสุดท้ายส าหรับการเดินทางของผู้แสวงบุญจากเจดดาห์ไปยังเมดีนาห์ โดยทางเครื่องบิน  
คือสิ้นสุดวันที่ 2 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ของทุกปี  

4. วันสุดท้ายส าหรับการเดินทางของผู้แสวงบุญจากเมดีนาห์ไปยังมกักะห์โดยทางรถยนต์  คือ
สิ้นสุดวันที่ 5 เดือนซุ้ลฮิจยะห์  

5. วันสุดท้ายส าหรับการเดินทางของผู้แสวงบุญจากเมอืงเมดีนาห์ไปยังเม ืองเจดดาห์โดยทาง
เครื่องบิน  คือสิ้นสุดวันที่ 6 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ของทุกปี  

6. เริ่มต้นการเดินทางกลบัของผู้แสวงบญุจากเมอืงมกักะห์ไปยังเม ืองเมดีนาห์  ตั้งแต่เช้าของ
วันที่ 14/12  
หมายเหตุ:จากนอกราชอาณาจักร  โดยสายการบินซาอุดิอาระเบีย  
 

ก าหนดเวลาเดินทางกลับประเทศของผู้แสวงบุญ 
 

สิ้นสุดอายุวีซ่าของผู้แสวงบุญที่ เดินทางเ ข้าม าทางอากาศ  และการเดินทางออกจาก
ราชอาณาจักรไปยังประเทศของผู้แสวงบุญ  จะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดเดือนซุ้ลฮิจยะห์  โดยจะต้องไม่เกิน
วันที่ 15 เดือนมุฮัรรอมของปีต่อไป  และการเดินทางกลับจะเปน็ไปตามวัน  เดือน  ปี  ที่ถูกก าหนดไวใ้นบตัร
โดยสารของผูแ้สวงบุญ  ส่วนผู้แสวงบญุที่เดินทางมาทางทะเล  ก าหนดวันเดินทางกลับของพวกเขาคือวันที่  
15  เดือนมุฮัรรอม  ส าหรับผู้แสวงบญุทางบกก าหนดเดินทางกลับจะต้องไมเ่กินวันที่ 5 เดือนมุฮัรรอม และ
เพื่อเป็นการป้องกันความยุ่งยาก  ให้มกีารก าหนดวนั  เดือน  ปี  ของเที่ยวกลับแก่ผูแ้สวงบุญแต่ละคนตั้งแต่
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เริ่มการเดินทาง  พร้อมยนืยนัการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน  โดยในทุกกรณีจะต้องไม่เกินอายุวีซ่าที่ได้รับ
จากสถานทูตซาอุดิอาระเบียในต่างประเทศ  

ทุกบริษัทขนสง่ผู้แสวงบญุ  ไม่ว่าจะทางอากาศ  ทางทะเลหรอืทางบก  จะต้องรับผิดชอบอยา่ง
เต็มที่ต่อข้อความที่ระบุไว้ในกฎหมายการขนส่งผู้แสวงบุญ  และการน าผู้แสวงบุญเดินทางกลับประเทศ   

 

ก. ระเบียบการเดินทางกลับของผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาทางอากาศ  
 

    1. อนุญาตให้ผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาทางอากาศจากต่างประเทศ  เดินทางออกจาก
เมืองมักกะห์ได้  ภายหลังจากกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศว่าในพิธ ีฮัจย์ปลอดจากโรคติดต่อดังเช่น
ประเพณีปฏิบัติ  

    2. ผู้แสวงบุญยังไมไ่ดเ้ดินทางไปเยี่ยมเยือนเมอืงเมดีนาห์กอ่นประกอบพธิฮัีจย์  และมีความ
ประสงค์จะเดินทางไปเมอืงเมดีนาหห์ลังจากประกอบพิธฮัีจย์เสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว  จะได้รับอนุญาตใหเ้ดนิทาง
ไปเมืองเมดีนาห์ตามสัญญาจัดหาที่พักให้แก่ผู้แสวงบุญในเมืองเมดีนาห์  ส่วนผู้แสวงบุญที่จะเดินทางกลับ
ประเทศของตน  โดยผ่านสนามบินนานาชาติอามีร ม ูฮ าหมัด บินอับดุลอาซีส ณ เมืองเมดีนาห์นั้น  ห้าม
ขนส่งพวกเขาจากเมอืงมกักะห์โดยตรงไปยงัสนามบิน  และถือว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การผิดระเบียบจาก
องค์การผู้น าตอวาฟที่เกีย่วข้อง  และผู้ประกอบกิจการฮัจย์เพราะจะท าให้ผู้แสวงบุญอ่อนเพลียและเป็นการ
ท าความยุ่งยากใหแ้กห่นว่ยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ยกเวน้  ในกรณีทีม่ ีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด  และได้รับ
อนุม ัติจากกระทรวงฮัจย์และจ าเป็นต้องจัดหาที่พักใ ห้แก่ผู้แสวงบุญในเมืองเมดีนาห์  ก่อนที่พวกเขาจะ
เดินทางไป  

    3. จะต้องน าส่งผู้แสวงบุญทางอากาศที่เดินทางมาจากเมอืงมกักะห์และเมอืงเมดีนาห์  และ
ผู้ที่ประสงค์เดินทางกลบัประเทศของตนทางอากาศจากผู้ที่ใกลถ้ึงก าหนดการเดินทางของพวกเขาแล้ว  ไปยงั
สนามบินนานาชาติคิงอับดลุอาซีซ ณ เมืองเจดดาหโ์ดยตรง  เช่นเดียวกับที่จะต้องให้ผู้ที่ม ีความประสงค์จะ
อยู่ที่เม ืองเจดดาห์ได้เข้าพักในโรงแรมก่อนถึงก าหนดการเดินทางของพวกเขาตามระเบียบ  

    4. ผู้แสวงบุญมีสิทธ ิเ์ลือกเสน้ทางเที่ยวขากลับทางอากาศหรือทางบกเทา่นั้น  โดยมเีงื่อนไข
ว่าการเปลี่ยนเสน้ทางเที่ยวขากลับนั้นจะต้องได้รับอนุม ัติจากส านักงานสาขากระทรวงฮัจย์บนพื้นฐานการ
ประกันว่าม ีการเดินทางกลับจริง  ส่วนผู้แสวงบุญทางอากาศและทางทะเลที่ม ีความประสงค์เดินทางกลับ
ประเทศโดยทางบก  ให้พิจารณารายที่มคีวามจ าเปน็จรงิ ๆ  ที่เป็นกรณีพเิศษตามสภาพของพวกเขาโดยสาขา
กระทรวงฮัจย์ที่เมอืงมกักะห์และเมอืงเมดีนาห์  เพื่อด าเนินการต่าง ๆ  เรื่องการจ่ายเงินและวีซ่าให้แล้วเสร็จ  

 

ข. ระเบียบการเดินทางกลับของผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาทางทะเล  
 

    1. อนุญาตให้ผู้แสวงบุญที่ เดินทางเข้ามาทางทะเล  เดินทางจากเมืองมักกะห์ผู้แสวงบุญ
เมืองเมดีนาห์  ไปยงัเจดดาห์ได้  ตามตารางการเดินทางกลบัที่ออกโดยสาขากระทรวงฮัจย์ที่เม ืองเจดดาห์ม ี
ระยะเวลาไมเ่กิน 36 ชั่วโมงส าหรบัผูท้ี่เดินทางมาจากเมอืงเมดีนาห ์ และ 18 ชั่วโมง  ส าหรับผู้ที่เดินทางมา
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จากเมืองมักกะห ์ พร้อมทั้งต้องท าสญัญากับผู้ที่เลือกเข้าพักที่เม ืองผู้แสวงบุญทางทะเลที่เม ืองเจดดาห์โดย
จะต้องเข้าพักจริงนั้น  ภายหลังจากจ่ายค่าที่พักจ านวน 80 ริยาลให้แก่ส านักงาน อัยน์ อะซีซียะห์แล้ว  

    2. ผู้แสวงบุญที่ไม ่ไ ด้ลงทะเบียนชื่อพวกเขากับบริษัทเรือโ ดยสาร (การขนส่งท างทะเล) 
จะต้องติดต่อกับบริษัทเหล่านั้นเพื่อท าบัญชีรายชื่อ และเพิ่มชื่อเข้าไปในรายการเดินทางออก  

 

ค. ระเบียบการเดินทางออกของผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาโดยทางบก  
 

    1. ผู้แสวงบุญทางบกจะต้องเดินทางออกจากเมืองมักกะห์  ภายหลังจากประกอบพิธ ีฮัจย์
แล้ว  โดยพาหนะที่น าพวกเขามา  จะไม่ยนิยอมใหย้านพาหนะดังกลา่วออกเดินทางจากสถานทีห่นึง่ไปยงัอีก
สถานที่หนึ่ง  เว้นแต่ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงจะตรวจสอบแนช่ัดแล้วว่ามผีู้โดยสารที่ลงชื่อไว้ครบ  หรือมี
หลักฐานที่นา่เชือ่ถือยนืยันการเดินทางและต้องมเีอกสารตา่ง ๆ  ตามระเบียบยนืยนั  พร้อมใบอนุญาตที่ออก
ให้โดยกระทรวงฮัจย์ (สาขาเมืองมักกะห์  และเมืองเมดีนาห์) ภายในกรอบหน้าที่ของตน  เป็นการปฏิบัติ
ตามระเบียบการขนส่งผู้แสวงบญุไปยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  และการส่งผู้แสวงบุญกลับประเทศของ
ตน  

    2. จะต้องขอรับใบอนุญาตเดินทางออกส าหรับรถยนต์ผู้แสวงบุญทางบก  เพื่อเดินทางกลับ
ประเทศของพวกเขาจากศูนยค์วบคุมการแบ่งกลุม่ผู้แสวงบญุของกระทรวงฮัจย์ที่ดา่นเมอืงมักกะห์และเมือง
เมดีนาห์  ภายหลังจากมั่นใจแลว้ว่าการด าเนนิการต่าง ๆ  เรื่องการเดินทางนั้นครบเงื่อนไขตามระเบียบแล้ว  

   

ค่าขนส่งและค่าบริการ 
 

 กระทรวงฮัจย์ขอยืนยนัแก่ผู้แสวงบุญผู้ทรงเกียรตวิ่ารัฐบาลของซาอุดิอาระเบยีไมไ่ด้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนยีมหรือภาษีใด ๆ  จากผู้แสวงบุญไมว่่าจะด้วยรปูแบบใดก็ตาม  ค่าจ้างที่ผู้แสวงบุญจ่ายไปนั้นเป็น
ค่าบริการขององค์การภาคเอกชนกลุ่มต่าง ๆ และบริษัทขนส่งผู้แสวงบุญ  

องค์การภาคเอกชนกลุ่มต่าง ๆ จะท าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้แสวงบุญที่เ ดินทางเข้ามานอก
ราชอาณาจักร  ซาอุดิอาระเบีย  นับตั้งแต่ผูแ้สวงบุญเดินทางมาถึงด่านตรวจคนเข้าเม ืองจนกระทั่งเดินทาง
กลับประเทศของตน  โดยผา่นเมอืงมกักะห์  เขตมะซาอีร  เม ืองเมดีนาห์  โดยอลัเลาะห์เจ้าได้โปรดปรานให้
ผู้แสวงบุญปฏิบัติภารกิจด้วยความสะดวกสบาย  เช่นเดียวกับบรษิัทขนสง่ภายใต้สหกรณ์รถยนต์จะท าหน้าที่
ขนส่งผู้แสวงบุญระหว่างเม ือง  และในเขตมะซาอีร  และเพราะการให้บริการต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญ  และเพื่อเป็นการรับประกันการให้บริการที่ดี  และการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน่าพอใจและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์   กระทรวงฮัจย์ท าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านั้น  

1. ผู้ที่ ประสงค์จะประกอบพิธ ี ฮัจย์  จะต้องขอวีซ่าฮัจย์เ ป็นล าดับแรกจากสถานทู ต
ซาอุดิอาระเบีย  ในประเทศของตน  ซึ่งม ีสองแนวทางในการขอรับวีซ่า   

   แนวทางที่หนึ่ง : ยื่นขอโดยผา่นคณะผู้แทนฮัจย์ทางการในประเทศของตน  ซึ่งจะเป็นผู้ท า
หน้าที่จ่ายค่าบริการและค่าขนส่งแทนผู้แสวงบญุที่อยูภ่ายใตก้ารดูแลของตน  ให้แก่ส านักงานสหเอเยนซี่ตาม



20 

ข้อตกลงที่ท าขึ้น  และคณะผู้แทนฮัจย์จะต้องยื่นส าเนาข้อตกลงนี้ให้แก่สถานทูตซาอุดิอาระเบีย  ร วมกับ
เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อขอรับวีซ่าฮัจย์   

   แนวทางที่สอง : ผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและสมาคมต่าง ๆ และองค์การใ นลักษณะ
เดียวกัน  ที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศของผู้แสวงบุญจะท าหน้าที่ขอวีซ่า  และหน่วยงานเหล่านี้จะต้องยื่น
เช็คค่าบริการต่าง ๆ และค่าขนส่งใ ห้แก่สถานทูตซาอุดิอาระเบีย  พร้อมเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอรับวีซ่าฮัจย์  
และจะต้องปฏิบัติดังนี้   

   ก. เป็นเช็คธนาคาร  เป็นเงนิสกลุรยีาลซาอุดีฯ สั่งจ่ายในนามส านกังานสหเอเยนซี ่ เบิกถอน
จากธนาคารซาอุดีฯ หรือเป็นเช็คท่องเทีย่วซาอุดีฯ ที่เชื่อถือได้  และห้ามรับเช็คส่วนบุคคลหรือเช็คอื่นใดที่
ไม ่ใช่เช็คดังกล่าว   

   ข. ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้อง  หรือไม่ได้ปฏิบัติตามที่กล่าวใ นข้อ (ก) บริษัท  และตัวแทน
ท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าบรกิารต่าง ๆ  ที่จะเรียกเก็บจากผู้แสวงบุญเป็นเงินสดให้แก่ส านักงานสหเอเยนซี่ที่
ด่านตรวจคนเข้าเม ือง   

   ค. จะต้องบันทึกชื่อผู้แสวงบุญ หมายเลขหนงัสือเดนิทาง ชื่อบริษัท หรือตวัแทนทอ่งเที่ยวที่
ดูแลผู้แสงบุญ หมายเลขใบอนุญาตไว้ข้างหลังเช็คที่เป็นค่าบริการตามที่ระบุไว้  

   ง. เป็นเช็คของผู้แสวงบญุแต่ละคนหรือเปน็กลุ่มก็ได ้ ตามแต่จะตกลงกับส านักงานสหเอเยน
ซี่  

   ฉ . จะต้องบันทึกหมายเลขมูลค่าเช็ค  และวันเดือนปีไว้ในหนังสือเดินทาง  
   ช. สถานทูตซาอุดิอาระเบยีผูใ้ห้วีซา่  จะต้องประทับตราเครือ่งหมายบนเช็คขณะให้วีซา่ เพือ่

ป้องกันการน าไปใช้ซ้ า  
2. จะต้องจ่ายค่าขนส่งให้แก่ส านักงานสหเอเยนซี่โดยถือว่าเป็นตัวแทนของสหกรณ์รถยน ต์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางในเขตมาซะอีร  เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ยานพาหนะของบริษัทขนส่งผู้
แสวงบุญขณะเดินทางในเขตมาซะอีร (อะรอฟะห์ ม ุซดะลิฟะห์ ม ีนา) เพื่อให้องค์การผู้น าตอวาฟ และกลุ่ม
บริการภาคสนามสามารถใหบ้รกิารและปฏบิัตหินา้ที่ของตนได ้เปน็การรับประกัน ว่าผู้แสวงบุญจะประกอบ
พิธ ีฮัจย์ได้ด้วยความสะดวกสบาย  

3. ผู้แสวงบุญที่ได้รับวีซ่าฮัจย์จากสถานทูตซาอุดิอาระเบียนอกระบบของคณะผู้แทนฮัจย์
ทางการ  หรือบริษัทฯ หรือตัวแทนท่องเที่ยว  และสมาคมขนส่งต่าง ๆ และองค์การในลักษณะเดียวกัน  
จะต้องน าเช็คค่าบริการและค่าขนส่งตามที่กล่าว  และมอบให้ส านักงานสหเอเยนซี่ที่ด่านตรวจคนเข้าเม ือง  

4. จะเรียกเก็บค่าบริการและค่าขนสง่เต็มอัตราที่ก าหนดจากผู้แสวงบุญทุกคนที่มอีายุ 15 ปีขึ้น
ไป ส่วนผู้ที่อายุต่ ากว่านั้นถึงอายุ 7 ขวบจะต้องจ่ายครึ่งราคาที่ก าหนด  ตามเอกสารราชการที่ยนืยันวันเดอืน
ปีเกิด  

5. ผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาในฐ านะเป็นแขกรับเชิญของหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคล  
จะต้องยืนยันการเป็นแขกรับเชิญต่อส านักงานสหเอเยนซี่  เพื่อให้หน่วยงานที่เชิญท าหน้าที่จ่ายค่าบริการ
และค่าขนส่งแทนผู้แสวงบุญ  
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6. ผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาทางบก  จะต้องจ่ายค่าบริการและค่าขนส่งจากเมืองมักกะห์ไป
ยังเขตมะซะอีร  ตามระเบียบที่ระบุในตารางค่าบริการ  

7. ผู้แสวงบุญที่เดินทางเขา้มาจากกลุ่มประเทศอา่วอาหรบัเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์  ซึ่งไม ่ใช่เป็น
พลเมืองของประเทศเหลา่นั้น  ให้ปฏิบตัิตามระเบียบกิจการฮัจย์ประเทศของตน  รวมถึงการจ่ายค่ าบริการ
ขององค์การเอกชนกลุ่มต่าง ๆ และค่าขนส่ง   

8. ผู้แสวงบุญที่ถือสัญชาติสภาพความร่วมมืออ่าวอาหรับ  พวกเขาต้องจ่ายค่าขนสัมภาระ  ที่
ด่านตรวจคนเข้าเมอืงใหแ้กส่ านักงานสหเอเยนซี่  คนละ 21 ริยาล  รวมทั้งค่าขนสง่ให้แก่ส านกังานสหเอเยน
ซี่เป็นค่าขนส่งพวกเขาโดยรถโดยสารของสหกรณ์รถยนต์  

ต้องขอวีซีซ่าฮัจย์เป็นอันดบัแรกจากสถานทูตซาอุดิอาระเบยีในประเทศของตน  การขอวีซ่าท า
ได้สองแนวทางดังนี้  คือ   

 

หนึ่ง: ยื่นขอวีซ่าผ่านคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของประเทศตน  
 

สอง: ผ่านทางกลุ่ม  และส านักงานการท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัอนญุาตในประเทศของผู้ขอวีซ่าพ านัก
อยู่ทุกกรณีจะต้องแนบเช็คธนาคารทีไ่ด้รบัการรับรอง (2 ฉบบั) สั่งจ่ายแก่ธนาคารในซาอุดิอาระเบยีโดยจะไม่
รับเช็คส่วนตัวโดยเอกชนแม้จะเป็นเช็คของธนาคารท้องถิ่นก็ตาม  

เช็คเหล่านี้จะครอบคลุมค่าบริการดังต่อไปนี้   
หนึ่ง: ครอบคลุมค่าบริการที่พนักงานขององค์การภาคเอกชนกลุ่มต่าง ๆ จะให้บริการแก่ผู้

แสวงบุญ 
สอง: ค่าพาหนะเดินทางที่จะขนสง่ผู้แสวงบุญที่เดินทางทางทะเลหรอืทางอากาศไปยังเม ืองมัก

กะห์  เม ืองเมดีนาห์  เขตมะซาอีร  และจากสถานที่ดังกลา่วกลับไปยงัด่านออก  เม ือ่ถึงก าหนดเวลาเดินทาง
กลับ  ยกเว้นค่าเดินทางของผู้แสวงบุญที่เข้ามาทางบกยังแผ่นดินศักดิ์สิทธ ิ์ด้วยรถยนต์ของพวกเขาเอง  

และขอแจ้งใ ห้ผู้แสวงบุญผู้ม ีเ กียรติทราบว่าค่าจ้างเหล่านี้คือค่าตอบแทนให้บริการที่ทาง
องค์การเอกชนกลุ่มต่าง ๆ และบริษัทขนส่งผู้แสวงบุญให้บริการเท่านั้น กระทรวงฮัจย์ขอยืนยันว่ารัฐบาล
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  ไม ่ได้เก็บค่าธรรมเนียม  หรือภาษีจากผู้แสวงบุญ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม  

และเพื่อเกิดความชดัเจน  จะได้น ารายละเอียดของการจ่ายเงินจากผู้แสวงบุญขณะยื่นขอวีซ่า
ฮัจย์  ดังต่อไปนี้   
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ระเบียบเฉพาะค่าบริการและค่าขนส่ง 
หนึ่ง: ค่าบริการ 

 

ค่าบริการและค่าที่พักในเขตมะซาอีรที่ต้องจ่ายให้แก่องค์การ  ภาคเอกชนต่าง ๆ คือ 594 ริ
ยาลซาอุดี  จ านวนเงินดังกล่าวจะครอบคลุมค่าบริการต่อไปนี้   
 

ตารางที่ 1 ระเบียบเฉพาะค่าบริการ 
บริการ ราคา* 
บริการที่จัดใหโ้ดยองค์การผูน้ าตอวาฟที่เมอืงมกักะห์  และองค์การผู้น าทางที่เม ืองเม
ดีนาห์  และส านักงานสหเอเยนซีท่ี่เจดดาห์ทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืง ส านักงานบรกิาร
น้ าซัมซัมที่เมอืงมกักะห์เปน็ไปตามที่ระบุไวใ้นระเบียบการจัดองค์การ  

294 

ค่าที่พักในกระโจมที่ทุง่อะรอฟะห์ และมีนา รวมค่าน้ า ค่าไฟ ค่าท าความสะอาด ค่า
ยาม ค่าที่นอน และค่าพัดลมที่จัดให้ทกุกระโจมทีทุ่่งอะรอฟะห ์และค่า
เครื่องปรับอากาศในกระโจมที่มนีา  
รวม/ห้าร้อยเก้าสิบสี่รยิาลถว้น 

300 
 
 

594 
หมายเหตุ: ราคาเป็นสกุลริยาล  
 
 

สอง: ค่าขนส่ง 
 

ระเบียบเฉพาะค่าบริการและค่าขนส่ง 1 
คณะผู้แทนฮัจย์และผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสมด่านขาเข้าและขา

ออกของผู้แสวงบญุที่อยูใ่นความรบัผดิชอบของตน  เช่นเดียวกับก าหนดเวลาการเชา่ที่พักใหแ้ก่ผูแ้สวงบญุทั้ง
ที่เม ืองมักกะห์และเมืองเมดีนาห์  จากเส้นทางดังต่อไปนี้   
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ตารางที่ 2 ระเบียบค่าบริการและค่าขนส่ง 
 

ล าดับ รายละเอียด เส้นทาง ราคา* 

1. ค่าเดินทางส าหรับผูท้ี่เข้าทางสนามบินนานาชาติ
คิงอับดุลอาซีซ ณ เมืองเจดดาห์หรอืทา่เรอืเม ือง
เจดดาห์ และต้องการเดินทางไปเมืองเมดีนาห์  
ก่อนพิธ ีฮัจย์  

จากเมืองเมดีนาห์  ถึงเ ม ืองมัก
กะห์ 

127.50 

จากเมืองมักกะห์ถึงเขตมะซาอีร 180 
จากเมืองมักกะห์ถึงเม ืองเจดดาห์ 30 
รวม 367.50 

2. ค่าเดินทางส าหรับผูท้ี่เข้าทางสนามบินนานาชาติ
คิงอับดุลอาซีซ ณ เมืองเจดดาห์หรือท่าเ รือที่
เม ืองเจดดาห์และต้องการไปเมอืงเมดีนาห์  หลัง
พิธ ีฮัจย์  

เม ืองเจดดาห์ถึงเม ืองมักกะห์ 30 
เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองมะซาอีร 
ถึงเม ืองมักกะห์ 

180 

เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองเมดีนาห์   127.50 
เม ืองเมดีนาห์  ถึงเม ืองเจดดาห์ 97.50  
รวม  435  

3. ค่าเดินทางส าหรับผูท้ี่เข้าทางสนามบินนานาชาติ
คิงอับดุลอาซีซ ณ เมืองเจดดาห์หรือท่าเ รือที่
เม ืองเจดดาห์ และต้องการเดินทางไปเมืองเมดี
นาห์  ก่อนพิธ ีฮัจย์  

เม ืองเจดดาห์ถึงเม ืองมักกะห์ 30 
เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองเมดีนาห์   127.50 
เม ืองเมดีนาห์  ถึงเม ืองมักกะห์  127.50 
เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองเจดดาห์ 30 

รวม 495 
4. ค่าเดินทางส าหรับผูท้ี่เข้าทางสนามบินนานาชาติ

คิงอับดุลอาซีซ ณ เมืองเจดดาห์หรือท่าเ รือที่
เม ืองและต้องการเดินทางไปเมอืงเมดีนาห์  ก่อน
พิธ ีฮัจย์โดยทางเครือ่งบนิและกลับจากเมืองเมดี
นาห์   

สนามบินนานาชาติอะมรีมฮู าหมดั
บินอับดุลอาซีซ ณ เมืองเมดีนาห์  
ถึงเมดีนาห์   

10 

เม ืองเมดีนาห์  ถึงเม ืองมักกะห์ 127.50 
เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองมะซาอีร 180 
เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองเจดดาห์ 30 
รวม 347.50 

 

หมายเหตุ: ราคาเป็นสกุลริยาล 
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ตารางที่ 2 ระเบียบค่าบริการและค่าขนส่ง (ต่อ)  
 

ล าดับ รายละเอียด เส้นทาง ราคา* 

5. 
 
 

ค่าเดินทางส าหรับผูท้ี่เข้าทางสนามบินนานาชาติ
คิงอับดุลอาซีซ ณ เมืองเ จดดาห์หรือท่าเรือที่
เม ืองเจดดาห์และต้องการเดินทางไปเมืองเมดี
นาห์  ก่อนพิธ ี ฮัจย์และออกจากเมืองเมดีนาห์  
กลับประเทศของตน  

เม ืองเจดดาห์ถึงเม ืองมักกะห์ 30 
เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองมะซาอีร 180 
เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองเมดีนาห์   127.50 

เม ืองเมดีนาห์  ถึงสนามบิน 10 
รวม 347.50 

6. ค่าเดินทางส าหรับผูท้ี่เข้าทางสนามบินนานาชาติ 
ณ เมืองเจดดาห์หรือท่าเรือที่เม ืองเจดดาห์และ
ต้องการเดินทางไปยังเม ืองมักกะห์ 

เม ืองเจดดาห์ถึงเม ืองมักกะห์ 30 
เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองมะซาอีร 180 
เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองเจดดาห์ 30 

รวม 240 
7. ค่าเดินทางส าหรับผูท้ี่เข้าทางสนามบินนานาชาติ

คิงอับดุลอาซีซ ณ เมืองเ จดดาห์หรือท่าเรือที่
เม ืองเจดดาห์และต้องการเดินทางไปเมืองเมดี
นาห์  หลังพิธ ีฮัจย์ 

เม ืองเ จดดาห์ถึงเม ืองยุห์ฟะห์ถึง
เม ืองมักกะห์  

130 

เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองมะซาอีรถึง
เม ืองมักกะห์ 

180 

เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองเมดีนาห์   127.50 
เม ืองเมดีนาห์  ถึงเม ืองเจดดาห์ 97.50 
รวม 535 

8. ค่าเดินทางส าหรับผู้ที่เข้ามาสนามบินนานาชาติ
อามีรมูฮ าหมัด บินอับดุลอาซีซ ณ เมืองเมดีนาห์   

สนามบินถึงเม ืองเมดีนาห์  
(หรือกลับกัน.  

10 

เม ืองเมดีนาห์  ถึงเม ืองมักกะห์ 127.50 

เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองมะซาอีรถึง
เม ืองมักกะห์ 

180 

เม ืองมักกะห์ถึงเม ืองเจดดาห์ 30 
รวม  347.50 

 

หมายเหตุ: ราคาเป็นสกุลริยาล 
สาม : ยกเว้นค่าบรกิารขนสง่ระหว่างเม ืองบนรถโดยสารของสหกรณ์ขนส่งให้แก่ผู้แสวงบุญที่

เดินทางเข้ามาทางบก โดยรถยนต์ของตนเองเข้าสู่แผ่นดินของซาอุดิอาระเบีย  
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สี่: ยกเว้นค่าธรรมเนียมบรกิารขององค์การเอกชนตา่ง ๆ  ให้แก่นักการทูตทีถ่ือหนังสือเดินทาง
ทูต  และแก่คณะผู้แทนฮัจย์ทางการที่ได้แจ้งชื่อให้กระทรวงฮัจย์ทราบ  ผ่านกระทรวงการต่างประเทศตาม
จ านวนที่ได้ตกลงกันไว้กับกระทรวงฮัจย์ที่ม ีการรับรองในทุกปี  

ห้า: เงินจ านวนดังกล่าวเป็นค่าบรกิารต่าง ๆ  ที่ไ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ซึ่งไมค่รอบคลมุค่าที่พัก
ในเมอืงมักกะห์และเมืองเมดีนาห์  หรือที่พักในเมดีนาห์  ตุ้ลฮุจยาจทางทะเล  หรือทางอากาศที่เม ืองเจด
ดาห์  ดังนั้นผู้แสวงบุญหรือผู้แทนจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ใ ห้เช่า  และต้องส ารองเงินอย่างเพียงพอเป็น
ค่าอาหารตลอดเวลาที่พ านักอยู่ในซาอุดิอาระเบีย  

หก: ที่พักที่ทุ่งอะรอฟะห์  และมีนาที่ทางองคก์ารผู้น าตอวาฟ  จัดให้นั้นผู้แสวงบุญได้จ่ายเงิน
ค่าบริการแล้วรวมอยู่ในเช็คค่าบริการ  

เจ็ด: ผู้แสวงบุญมีสิทธ ิข์อรับค่าตั๋ว  ที่ยังไมไ่ด้ใช้คืน  โดยต้องติดต่อกับสหกรณ์รถยนต์  ยกเว้น
ค่าตั๋วในเขตมะซาอีร  (โดยถือวา่สหกรณ์รถยนตไ์ด้ส ารองที่นัง่ส าหรบัเขตมะซาอีรไว้ใหแ้ล้ว) ยกเวน้ในกรณีที่
ยืนยันได้ว่าผู้แสวงบุญใช้รถไฟในการเดินทางในมะซาอีร  โดยจะหักค่าโดยสารเที่ยว (ม ักกะห์ -มีนา)  

แปด: ในกรณีที่ผู้แสวงบญุไมส่ามารถไปเยี่ยมเยือนเมืองเมดีนาห์  เขาจะมีสิทธ ิขอค่าบริการ
ขององค์การผู้น าทางที่เมอืงเมดีนาห์  คืนได ้ เขามีสิทธ ิข์อค่าบรกิารขององค์การผู้น าทางที่เมอืงเมดนีาห์  คืน
ได้จ านวน 35 ริยาล  โดยจะต้องน าหลักฐานไปยืนยันที่กระทรวงฮัจย์  

เก้า: ทายาทผู้แสวงบุญที่เสียชีวิตที่ยังไม ่ได้ใช้บริการที่เม ืองมักกะห์หรือเ ม ืองเมดีนาห์  หรือ
เม ืองเจดดาห์  หรือที่ยังไม ่ได้ให้บริการขนส่งมีสิทธ ิ์ขอคืนค่าบริการที่ยังไม ่ได้ใช้บริการได้   

สิบ: การให้บริการเสริม   จะต้องท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ (คณะผู้แทนฮัจย์ทางการ บริษัท ตัวแทนท่องเที่ยวและสมาคม) กับองค์การผู้น าตอวาฟ  และผู้น าทาง  
และส านักงานผู้แทนองค์การกลุ่ม ต่าง ๆ ตามกรอบสถานที่   และจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่ม   ตาม
ใบเสร็จรับเงินขององค์การ  เม ื่อบริการนั้นไม่ได้เข้าในบริการพื้นฐานขององค์การกลุ่มต่าง ๆ ตามที่ระบุ
มาแล้วข้างต้น   

สิบเอ็ด: ผู้แสวงบุญไมต่อ้งจ่ายเงินใด หรือค่าทิปให้แกพ่นักงานขับรถโดยสารหรือรถยนต์ใด ๆ 
ที่สังกัดบริษัทขนส่งผูแ้สวงบญุ  ในกรณีที่พนักงานขับรถเรียกร้อง  ผู้แสวงบุญจะต้องแจ้งให้ศูนย์สนับสนุน
สหกรณ์รถยนต์  หรืออนกุรรมการ  หรือศูนย์ปฏิบัติการผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการขนส่งผู้แสวงบุญ  
หรือหน่วยงานใดของกรมต ารวจเพื่อลงโทษตามควรแก่เหตุ   

 

ระเบียบการให้บริการอาหาร แก่ผู้แสวงบุญ 
(ทั้งที่เม ืองมักกะห์  เขตมะซาอีร  เม ืองเมดีนาห์  และเมืองเจดดาห์)  

 

ด้วยความปรารถนาดีของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียที่จะใ ห้บริการแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางมา
ประกอบพิธ ีฮัจย์ที่บยัตุ้ลเลาะห์  ด้วยสิ่งที่จะสะท้อนใหเ้ห็นถึงความพยายามและการใหบ้รกิารในด้านนี ้ และ
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้แสวงบุญ  (ขออัลเลาะห์ไ ด้โปรดอย่าใ ห้เกิดขึ้น )  อัน
เนื่องมาจากการบรโิภคอาหารทีไ่มป่ฏบิัติตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ในการให้บริการอาหาร  ดั งนั้นจึงมีการ
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รับรองสัญญาให้บริการอาหารรวมอยู่ในชุดบริการพื้นฐาน  ซึ่งจะต้องมีการท าสัญญาข้อตกลงไว้ล่วงหน้า  
เหมือนกบัการบริการด้านอืน่ ๆ  ที่ให้แก่ผู้แสวงบุญโดยผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (คณะผู้แทนฮัจย์ทางการหรือ
บริษัทและตัวแทนท่องเที่ยว  และสมาคมต่างๆ)  จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (คณะผู้แทนฮัจย์ทางการหรือบริษัทและตัวแทนท่องเที่ยว  และ
สมาคมต่างๆ)  จะต้องยึดถือสัญญาฉบับรวมเล่มเพื่อให้บริการอาหารและบริการอื่น ๆ ที่แนบมาด้วยกัน  

2. บริษัทหรือองคก์าร (ที่ได้รับสัญญาให้บริการอาหาร) ที่เป็นคู่สัญญาจะต้องเป็นบริษัทหรือ
องค์การที่ได้รับอนญุาต (จากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง) เปน็ผูใ้ห้บริการอาหารตามกฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ ที่ใช้บังคับในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  

3. ผู้รับสัญญาให้บริการอาหารแก่ผูแ้สวงบุญ  จะต้องมีขีดความสามารถอยา่งครบถ้วนเพียงพอ
ทั้งด้านวัตถุ เทคนิค และคนงานเพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามสัญญาด้วยรปูแบบและจ านวนที่ต้องการให้บริการ
อาหารและสถานที่ต่าง ๆ และเวลาต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ระบุในสัญญา  

4. ผู้รับสัญญาให้บริการอาหารแก่ผู้แสวงบุญทุกรายจะต้องยื่นหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร
โดยไม่ม ีเงื่อนไข  และยกเลิกไม่ได้และพร้อมจ่ายเมื่อทวงถาม  ให้แก่กระทรวงฮัจย์  เป็นการประกันการ
ให้บริการมมีลูคา่เทา่กับจ านวน (20%) ของมูลค่าสัญญาโดยมีหนังสือค้ าประกันธนาคารที่ยื่นต่อกระทรวง
ฮัจย์นั้นออกใหโ้ดยธนาคารทอ้งถิ่นในซาอุดิอาระเบยี  เพื่อในกรณีที่เกิดขอ้บกพรอ่งในการจัดท าอาหาร  กระ
ทรวงฮัจย์จะสามารถเขา้ไปแทรกแซงได้อย่างทันท่วงที  เพื่อเสริมส่วนที่ขาดหรือเกิดความบกพร่องในการ
ให้บริการแก่ผู้แสวงบุญ  ต่อไปกระทรวงจะคืนเงินประกันทั้งหมดหรือที่เหลือให้แก่ผู้รับสัญญา  ภายหลัง
สิ้นสุดฤดูกาลฮัจย์  และภายหลังจากมั่น ใจแล้ว่าผู้รับสัญญาได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันสัญญาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์  และได้ให้บริการตามรูปแบบตามที่ต้องการ  โดยไม่ขัดกับระเบียบการจัดองค์การฮัจย์   

5. ผู้รับสัญญาให้บริการอาหารแก่ผู้แสวงบุญทุกรายจะต้องยื่นหนังสือค้ าประกันจากธนาคาร
โดยไมม่เีงื่อนไข  และยกเลกิไมไ่ด้และพรอ้มจ่ายเมือ่ทวงถาม  ให้แก่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (คณะผู้แทนฮัจย์
ทางการหรือบริษัทและตัวแทนทอ่งเที่ยว  และสมาคมต่างๆ)  ที่ผู้รับสัญญาได้ท าสัญญาไว้  เป็นการประกัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไ ข  และข้อผูกพันทั้งหมดตามสัญญามีม ูลค่าเท่ากับจ านวน (10%) ของมูลค่าสัญญา  
โดยหนังสือค้ าประกันธนาคารที่ออกให้โดยธนาคารท้องถิ่นในซาอุดิอาระเบีย  เพื่อในทุกกรณีที่เกิดความ
บกพร่องผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะสามารถเขา้ไปด าเนินการขณะที่เกิดความบกพรอ่งในการให้บริการหรือไม่
ปฏิบัติตามข้อผูกพันสัญญา  ตามที่สัญญาได้ระบุอันไ ด้แก่  คุณลักษณะต่าง ๆ ของอาหาร  โดยผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์จะคืนเงินประกันทั้งหมดหรอืทีเ่หลือให้แก่ผู้รบัสญัญา  ภายหลังสิ้นสุดการท างานในเทศกาลฮัจย์  
และภายหลังจากมั่นใจแล้วว่าผู้รับสัญญาได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันสัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และภาย
หลังจากได้รับอนุม ัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางกระทรวง  

6. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (คณะผู้แทนฮัจย์ทางการหรือบริษัทและตัวแทนท่องเที่ยว  และ
สมาคมต่างๆ)   จะต้องไม่ท าสัญญาที่ให้บริการเหมือนกันหรือที่แตกต่างไ ปจากที่ได้ผ่านการรับรองจาก
กระทรวงแล้ว  เพื่อให้บริการแบบเดียวกัน  และด้วยจ านวนผู้แสวงบุญเดียวกันที่ได้ท าสัญญาไว้ก่อนแล้ว  
และผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะต้องรับรองว่าจะไม่ยกเลิกสัญญาตามความพอใจของตนฝ่ายเดียว  ภายหลัง
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จากได้ผ่านขั้นตอนการรับรองสัญญาและเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ  และผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะต้อง
รับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการละเมิดดังกล่าวทั้งการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการรับผิดชอบต่าง ๆ  

7. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (คณะผู้แทนฮัจย์ทางการหรือบริษัทและตัวแทนท่องเที่ยว  และ
สมาคมต่างๆ)  จะต้องท าสัญญาให้บริการต่าง ๆ พร้อมบริการอาหาร กับสมาคม เอกชนกลุ่ม ต่าง ๆ ที่
ให้บริการแก่ผู้แสวงบุญตามแบบฟอร์มสัญญาฉบับรวมเล่ม  เพื่อให้บริการต่าง ๆ พร้อมให้บริการอาหาร  

8. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (คณะผู้แทนฮัจย์ทางการหรือบริษัทและตัวแทนท่องเที่ยว  และ
สมาคมต่างๆ)  จะต้องส่งเอกสารอย่างครบถ้วนของผู้รับสัญญา  ที่ครอบคลุมสัญญาที่ลงนามระหว่างผู้
ประกอบกิจการฮัจย์กับผู้รับสัญญาให้บริการอาหารแก่ผู้แสวงบุญและสัญญาทั้งหมดที่ลงนามระหว่างผู้
ประกอบกิจการฮัจย์กับองค์การเอกชนส าหรับผู้น าตอวาฟที่เกี่ยวข้องในการให้บริการอาหารแก่ผู้แสวงบุญ  
รวมทั้งเ อกสารและใบอนุญาตตามระเบียบเพื่อการท าสัญญาและภาคผนวกสัญญาจากเอกสารและ
รายละเอียด ให้แก่กระทรวงเพื่อศึกษาและให้การรับรองภายในก าหนด ไม่เกินสิ้นเดือนเชาวาลของทุกปี  

 

หน้าที่และบริการที่องค์การภาคเอกชนกลุ่มต่าง ๆ จัดให้แก่ผู้แสวงบุญ 
 

หนึ่ง: หน้าที่ขององค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์  
1. ให้การต้อนรับและให้เกียรติผู้แสวงบุญและให้ข้อมูลแก่พวกเขาอย่างเพียงพอ  
2. องค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์จะต้องจัดให้ม ีผู้ชี้ทางร่วมกับบริษัทขนส่งผู้แสวงบุญ

ส าหรับรถโดยสารขนส่งผู้แสวงบญุทุกคันเมือ่ผู้แสวงบุญเดินทางถึงศูนย์น าทางที่ถนนเมืองเจดดาห์ – เม ือง
มักกะห์ และถนนเมดีนาห์ – เม ืองมักกะห์ (ญุม ูม)  

3. เพื่อให้ง่ายตอ่การด าเนนิการขนส่งผูแ้สวงบุญจากเมอืงเจดดาห์ไปยังเมอืงมกักะห์ใหอ้งค์การ
ผู้น าตอวาฟประสานงานกับคณะผู้แทนฮัจย์ก่อนที่ผู้แสวงบุญจะเดินทางเข้าม า  และประสานงานกับ
ส านักงานสหเอเยนซีเ่พื่อก าหนดและกระจายผู้แสวงบุญใหแ้ก่กลุ่มบรกิารภาคสนามทีจ่ะให้บรกิารแก่ผู้แสวง
บุญ  และเพื่อกระจายผู้แสวงบุญไปส่งตามที่พักของผู้แสวงบุญที่เม ืองมักกะห์  และน าไปยังกลุ่มบริการ
ภาคสนามที่ม ีหน้าทีใ่ห้บริการแก่ผู้แสวงบุญ  และที่พักของผู้แสวงบุญพร้อมหนังสือเดินทางของผู้แสวงบุญ  
หรือเอกสารแนบหนังสือเดินทาง  

4. เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รบัความสขุสบาย  และเพื่อใหเ้วลาทีผู่้แสวงบญุอยู่ที่สนามบินนานาชาติ
คิงอับดุลอาซีซ ณ เมืองเจดดาห์สั้นลง  และเพื่อความสะดวกในการจัดกลุม่ผู้แสวงบญุเดินทางไปยังเม ืองมัก
กะห์  ทางองค์การผู้น าตอวาฟจะต้องก าชับการด าเนินการต่าง ๆ ของตนให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสามารถท าไ ด้  
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการด าเนินการพร้อมทั้งต้องรักษาแนวทางการด าเนินการดังต่อไปนี้  

   ก. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะห์จะต้องเริม่ด าเนินการทนัท ี เม ื่อผู้แสวงบุญคนแรกถึง
สถานที่ที่จัดไว้ใหก้ลางลานพักโดยไมต่้องรอให้ครบจ านวนผู้แสวงบุญของเที่ยวบินนั้น  หรือครบจ านวนทั้ง
กลุ่มที่เดินทางเข้ามา  

   ข. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะหจ์ะต้องด าเนนิการต่าง ๆ  ให้แล้วเสร็จ  ในช่วงที่ผู้แสวง
บุญอยู่ที่ลานพักพอ  
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   ค. องค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์จะต้องด าเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ  ในช่วงเวลา
เดียวกันกับที่คณะผู้แทนฮัจย์ด าเนินการต่าง ๆ ของตนให้แล้วเสร็จ  และไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่เกินครึ่ง
ชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้แสวงบุญคนสุดท้ายถึงลานพักรอ  

5. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะห์จะต้องใหก้ารต้อนรบัผู้แสวงบุญ ณ ศูนย์แนะน าชี้ทางซึ่ง
ตั้งอยู่ในช่องทางเข้าเมอืงมกักะห์โดยผ่านส านักงานน าทางรถโดยสารขนส่งผูแ้สวงบุญ (ซึ่งเปน็ผูแ้ทนทีแ่ต่งตัง้
โดยกลุ่มบริการภาค) โดยพวกเขาจะต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้แสวงบุญ  และน าผู้แสวงบุญไปส่งจนถึง
ส านักงานบริการที่ผู้แสวงบุญสังกัดอยู่  

6. ช่วยเหลือผูแ้สวงบุญที่เดนิทางเขา้มานอกระบบ  (โดยใชว้ีซ่าตามอัธยาศัย) ซึ่งพวกเขายังไม ่
ม ีที่พัก  ในการหาที่พักที่เหมาะสมและขนย้ายสัมภาระของพวกเขาไปยังที่พัก  

7. ขนส่งผู้แสวงบญุไปยังที่พักพรอ้มสมัภาระไปยังทีพ่ักโดยพาหนะที่ผู้แสวงบุญเดินทาง  และ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญ  

8. ดูแลความสุขสบายของผู้แสวงบุญ และติดตามสภาพความเป็นอยูข่องผูแ้สวงบุญตลอดเวลา
ที่พ านักอยู่ในเมืองมักกะห์  และต้องจัดให้ม ีคนงานอย่างเพียงพอเพื่อให้บริการแก่ผู้แสวงบุญ 

9. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะห์จะต้องควบคุมดูแลที่พักของผู้แสวงบุญ  และต้องมั่นใจ
ว่าได้ม ีการปฏบิัติถกูต้องตามระเบียบบา้นที่พักที่จัดไว้ให้ผู้แสวงบุญเข้าพักอาศัย  และตามกฎข้อบังคับการ
จัดหาที่พักและระเบียบต่าง ๆ  ที่ออกมาใชบ้ังคบัในการจัดหาที่พัก  และจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบบ้านพักที่ไม ่ได้รับอนุญาต  และใช้เป็นที่พักของผู้แสวงบุญ 

10. องค์การผู้น าตอวาฟที่ เม ืองมักกะห์จะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการอบรม ผู้
แสวงบุญเพื่อให้ผูแ้สวงบุญได้รูเ้รื่องราวของศาสนาและแต่งตั้งผู้ที่จะติดตามผู้แสวงบุญเพื่อแนะน าหลักการ
ตอวาฟ  สะแอและกิจกรรมต่าง ๆ  ของพิธ ีฮัจย์ใหแ้ก่ผูแ้สวงบุญ  เพื่อให้ผูแ้สวงบุญสามารถปฏิบัติพิธ ีฮัจย์ได้
อย่างถูกต้อง  ขณะพ านักอยู่ที่เม ืองมักกะห์และเขตมะซาอีร  

11. ส่งเสริมผูแ้สวงบุญรกัษาเงื่อนไขเรื่องความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่พัก  และใน
การเดินทางของผู้แสวงบุญ  

12. ประสานงานกับสหกรณ์รถยนต์  และบริษัทขนส่งผู้แสวงบุญเพื่อหารถโดยสารตามที่ผู้
แสวงบุญต้องการ  และรับยานพาหนะขนส่งที่เตรียมไว้เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญจากบริษัทขนส่ง  

13. มอบบัตรให้แก่ผูแ้สวงบุญทุกคนโดยพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานไว้กับบัตร  การมอบบัตรให้แก่ผู้
แสวงบุญเป็นหลักฐานยืนยันว่าทางองค์การได้รับหนังสือเดินทางของผู้แสวงบุญไว้แล้ว  และต้องบันทึกชื่อ
เต็มของผู้แสวงบุญ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่ของหนังสือเดินทาง หมายเลขล าดับของบัตร 
วันที่เดินทางถึง วันที่เดินทางกลับ และเมืองที่จะเดินทางไป บันทึกลงในคอมพิวเตอร์  

14. จะต้องมั่นใจว่าม ีหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารการเดินทางของผู้แสวงบุญแต่ละกลุ่ม  
อยู่กับรถที่ขนส่งผูแ้สวงบุญระหว่างเมอืงทีเ่กี่ยวกับพิธ ีฮัจย์ (ม ักกะห์ เมดีนาห์ เจดดาห์) อาจอยู่กับผู้น าหรือ
คนขับรถเพื่อน ามอบให้แก่ส านักงานสหเอเยนซี่หรือองค์การที่เกี่ยวข้อง  
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15. จะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกข์สุขของผู้แสวงบุญอย่างสม่ าเสมอและให้ความช่วยเหลือผู้
แสวงบุญในการติดต่อกับหน่วยงานราชการเมื่อจ าเป็น  

16. น าผู้แสวงบุญที่พลัดหลงส่งที่พัก  โดยจะต้องมีตัวแทนอยู่ที่ศูนย์ต่าง ๆ ที่จัดไว้เพื่อการนี้
ตามเมืองฮัจย์ต่าง ๆ  และจะต้องแจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเมือ่มผีู้แสวงบญุพลัดหลง  พร้อมทัง้จะต้องติดตาม
ข่าวอย่างต่อเนื่อง ๆ ทุก ๆ 6 ชั่วโมง  เป็นอย่างน้อย  

. และจะต้องแจ้งสถานีต ารวจในกรณีต่อไปนี้  
     ก. ไม ่พบตัวผู้แสวงบุญเป็นเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่หายตัวไป  
     ข. ไม ่ได้เดินทางตามที่ก าหนดไว้  ส าหรับเดินทางกลับประเทศ  
     ค. สัมภาระขอผู้แสวงบุญหาย  
     ง. ถูกล้วงกระเป๋าหรือถูกขโมย  
18. ต้องรีบแจ้งศูนย์อนามัยทีใ่กล้ทีสุ่ด  ในกรณีทีผู่้แสวงบญุป่วยด้วยโรคใดก็ตาม  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอาการป่วยที่คลา้ยกับโรคติดต่อ  ต้องช่วยเหลือผูแ้สวงบญุติดต่อกับโรงพยาบาลหรือหน่วยพยาบาล
เพื่อรับการรักษา  หรือน าแพทย์มารักษาและตรวจอาการ  ถ้าม ีความจ าเป็นต้องท าเช่นนั้น  

19. ติดตามอาการของผู้แสวงบุญที่ตอ้งนอนอยู่โรงพยาบาลและจัดระเบียบการน าผู้ปว่ยที่หาย
แล้วออกจากโรงพยาบาล  จากผู้ป่วยที่แพทยไ์ด้ลงความเหน็อย่างเป็นทางการว่ามกีารดีขึน้โดยผา่นผู้น ากลุ่ม
ของผู้แสวงบุญตามทีไ่ด้ประสานงานไว้แล้วกบัส านักงานอนามัยในเมืองมักกะห์  และด้วยการประสานงาน
ของคณะผู้แทนฮัจย์ของผู้แสวงบุญ  

20. จะต้องรีบแจ้งสาขากระทรวงฮัจย์  และบัยตุ้ลมาลในกรณีที่ผู้แสวงบุญเสียชีวิต  โดยต้อง
แจ้งชื่อผู้เสียชีวิต  สัญชาติ  อายุ  หมายเลขหนังสือเ ดินทาง  เอกสารการเดินทาง  สัมภาระและทรัพย์สิน
ของผู้ตายและอื่น  ๆ พร้อมยืนยันสถานที่เสียชีวิต  สาเหตุการเสียชีวิต  พร้อมใบมรณบัตร  โ ดยต้องใ ห้
สอดคล้องกับการด าเนินการทีก่ าหนด  และต้องประสานงานกบัคณะผูแ้ทนฮัจย์ของผู้แสวงบญุ  และส่งมอบ
ให้แก่คณะผู้แทนฮัจย์ของผู้แสวงบญุ  โดยถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบผู้แสวงบุญและเป็นตัวแทนตาม
หลักชะรีอะห์ของผูแ้สวงบุญ  และต้องรีบแจ้งให้ส านักการจัดการศพของเทศบาล  เกี่ยวกับผู้แสวงบุญของ
คณะผู้แทนฮัจย์ที่เสียชีวิตเพื่อด าเนินการฝังศพต่อไป  

21. กลุ่มให้บริการภาคสนาม  ที่ขึ้นอยู่กับองค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะห ์ จะต้องยื่นส าเนา
รายชื่อผู้แสวงบุญของกลุ่มของตนจ านวนสองชุดที่ต้องการเดินทางไปพร้อมคูปอง (บาร์โค๊ด) เส้นทางการ
เดินทางต่อสหกรณ์รถยนต์กอ่นก าหนดเดินทางสามวันจากก าหนดวนัเดินทางกลบัของผู้แสวงบุญแต่ละกลุ่ม  
หรือเดินทางไปเมืองเมดีนาห์  หรือเม ืองเจดดาห์  พร้อมระบุสัญญาติ  และพาหนะเดินทางที่จะขนส่งพวก
เขากลับประเทศ  พร้อมค ารับรองท้ายส าเนารายชื่อว่าข้อมูลต่าง ๆ ในรายชื่อนั้นถูกต้อง  

22. จะต้องไม่บรรทุกสมัภาระบนหลังคาเกินพิกัดน้ าหนกัของรถโดยสาร  และจะต้องไมจั่ดใหผู้้
แสวงบุญโดยสารบนหลังคารถโดยสารโดยเด็ดขาด  ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในเขตมะซาอีร  หรือ
ระหว่างเม ืองฮัจย์ต่าง ๆ ก็ตาม   
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23. องค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์จะต้องท าหน้าที่ โดยประสานงานกับคณะผู้แทนฮัจย์ 
(เม ื่อเปน็ความตอ้งการของคณะผู้แทนฮัจย์) ติดแผ่นป้ายชีท้าง ในขอบเขตจ านวนที่เหมาะสมและพอเพียงไว้ 
ณ ที่พักของผู้แสวงบุญในภาษาอาหรบัและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่ช่วยให้ผู้แสวงบุญทราบสถานที่พัก
ของตน 

24. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะหจ์ะต้องเขียนสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของหาย แนะน าด้านอนามัย และการ
อบรมและที่ตัง้ส านักงานแผนกของหาย ที่สาขากระทรวงฮัจย์ที่เมอืงมกักะหแ์ละเขตมะซาอีร ไว้ ในที่พักของ
ผู้แสวงบุญทั้งที่เม ืองมักกะห์และเขตมะซาอีร  

25. พนักงานขององค์การผู้น าตอวาฟทีเ่มอืงมกักะหแ์ละกลุ่มใหบ้รกิารภาคสนามจะต้องเอาใจ
ใส่ให้ผูแ้สวงบุญที่เปน็ครอบครัวเดียวกนัรวมอยูใ่นสถานที่เดี่ยวกันทั้งทีเ่มอืงมักกะห์หรือที่เขตมะซาอีร หรือ
ในรถยนต์ทีใ่ช้ขนส่งผูแ้สวงบญุ โดยต้องใหผู้้หญิงรวมอยู่กับมะห์รอม (เพศชายที่ห้ามแตง่งาน) ของนาง และผู้
เป็นสามีอยู่รวมกับภรรยาของเขา  

26. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะหจ์ะต้องเตือนผู้แสวงบญุของตนไมใ่หใ้ช้ถนน สนาม และ
ที่อื่น ๆ  เป็นที่นอน และต้องแจ้งหนว่ยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ทราบ ถ้าหากมีเหตุการณ์
เช่นนั้นเ กิดขึ้น  และจะต้องเตือนผู้แสวงบุญไม่ให้ขอทาน เพื่อจะไม่ต้องถูกลงโ ทษเพราะเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายและระเบียบ  

27. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของส านักงานป้องกันภัยพลเ รือนที่แ จ้งใ ห้ทราบแล้วโดย
กระทรวงฮัจย์ ทั้งสิ่งที่ต้องการและระเบียบความปลอดภัย  

28. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะหจ์ะต้องรับผิดชอบความผิดพลาด ที่เกิดจากการจัดส่งผู้
แสวงบุญให้เดินทาง พร้อมหนังสือเดินทาง ก่อนถึงก าหนดเดินทาง ในกรณีที่ปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวเป็น
ความรับผิดชอบขององค์การ  

29. องค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์จะต้องประสานงานกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (คณะ
ผู้แทนฮัจย์ทางการ บริษัทตัวแทนทอ่งเทีย่ว และสมาคม) เพื่อจัดระเบยีบการเดินทางของผู้แสวงบุญของตน 
ไปยังเมอืงเมดนีาห์ โดยจะต้องไมเ่กินเวลา (ยี่สิบสามนาฬิกา) โดยจะไม่อนุญาตให้รถโดยสารออกเดินทาง
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้แสวงบุญ  

สอง: หน้าที่ขององค์การผู้น าตอวาฟ (มุอัซซาซะห์) ที่เ ม ืองมักกะห์ (ในเขตมะซาอีร – อะ
รอฟะห์ – มุซดะลิฟะห์ – มีนา)  

1. องค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์ม ีหน้าที่รับผิดชอบปรับและจัดเตรียมพื้นที่ที่ได้รับการ
จัดสรรอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยกระโจมที่พักที่สัมพันธ ์กับจ านวนผู้แสวงบุญที่ได้รับการรับรอง  

2. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะห์จะต้องท าหนา้ที่ใหบ้รกิารชีท้างให้แก่ผูแ้สวงบุญของตนที่
หลงทางโดยผ่านศูนย์บริการและชี้ทางให้แก่ผู้หลงทาง  ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงฮัจย์  
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3. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะห์จะต้องจัดให้มผีูช้ี้ทางโดยรว่มกับบริษัทขนส่งผู้แสวงบุญ
ประจ ารถโดยสารทุกคนัของกลุม่บรกิารภาคสนาม  ระหว่างน าผู้แสวงบญุออกจากมักกะห์ไปยังม ีนาและอะ
รอฟะห์  

4. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะห์จะต้องท าความสะอาดกระโจมที่พกัที่จัดไว้เป็นที่พักของ
ผู้แสวงบุญในเขตมะซาอีร พร้อมทัง้จัดให้มคีนงานท าความสะอาด และจัดน้ าสะอาด และน้ าเยน็ไวส้ าหรบัดืม่ 
จัดให้ม ีแสงสว่างที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเฝ้ากระโจมที่พัก ทั้งนี้โดยท า
สัญญากับบริษัทหรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมต ารวจเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยสองคน
ประจ าทุกประตูใหญ่  

5. องค์การผู้น าตอวาฟที่เมอืงมกักะห์จะต้องติดตั้งป้าย ณ ที่ท าการกลุ่มตา่ง ๆ  ในเขตมะซาอีร 
และที่ทางเข้ากระโจมที่พักทั้งที่ทุ่งอะรอฟะห์และมีนา ด้วยสีประจ าของแต่ละองค์การและป้ายดังกล่าว
จะต้องมีแสงสว่างกลางคืน  

6. องค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์จะต้องปฏิบัติตามก าหนดเวลาการแบ่งกลุ่มผู้แสวงบุญ
เพื่อไปยัง 

7. องค์การผู้น าตอวาฟที่ เม ืองมักกะห์จะต้องติดตามอาการของผู้แสวงบุญที่นอนรักษา
โรงพยาบาลและจัดระเบียบการน าผู้ป่วยที่หายแล้วออกจากโรงพยาบาลจากผู้ป่วยที่แพทย์ได้ลงความเห็น
แล้วอย่างเป็นทางการว่ามีอาการดีขึ้น ตามที่ได้ประสานกันไว้กับส านักงานอนามัยในเขตมาซาอีร  

8. องค์การผู้น าตอวาฟที่ม ักกะห์จะต้องด าเนินการฝังศพผู้แสวงบุญที่ เสียชีวิต ตามหนังสือ
ยืนยันจากองค์การหรือกลุ่มบริการภาคสนามขององค์การ ซึ่งระบุข้อมูลจ าเป็นของผู้ตายภายหลังจากไ ด้
ด าเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบกับคณะผู้แทนฮัจย์ที่ เกี่ยวข้องโ ดยจะต้องด าเนินการยื่นหนังสือเดินทาง
ภายหลังออกจากมีนาใหเ้สรจ็ตามระเบียบ และขอรบัใบมรณบตัรเพื่อมอบให้แก่ผู้แทนผู้แสวงบุญหรือคณะ
ผู้แทนฮัจย์ของผู้แสวงบุญ  

สาม : หน้าที่องค์การผู้น าทาง (ม ุอัซซาซะห์) ที่เม ืองเมดีนาห์  
1. ให้การต้อนรบัและใหเ้กียรติผู้แสวงบุญ และใหข้้อมลูแกพ่วกเขาอย่างเพียงพอ เรื่องบริการ

ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องจัดให้แก่ผู้แสวงบุญในช่วงที่พ านักอยู่ในเมืองเมดีนาห์  
2. จัดให้ม ีผู้ชี้ทางร่วมกบับริษัทขนส่งผูแ้สวงบุญส าหรบัรถโดยสารขนส่งผู้แสวงบญุทุกคัน ขณะ

เมื่อผู้แสวงบุญเดินทางถึงศูนยต์้อนรับที่เมอืงเมดีนาห์ (ส าหรับผูแ้สวงบญุที่เดินทางมาจากเมอืงมกักะห์ เม ือง
เจดดาห์ และจากสนามบินนานาชาติอะมีร ม ูฮ าหมัด บินอับดุลอะซีซ ณ เมืองเมดีนาห์)  

3. เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางการขนส่งผู้แสวงบุญจากเมืองเจดดาห์ไปยังเม ืองเมดีนาห์ และ
เพื่อให้เกิดการลื่นไหลในการกระจายผู้แสวงบญุใหแ้ก่ส านักงานบรกิารภาคสนามในศูนย์ต้อนรับที่เม ืองเมดี
นาห์ ให้องค์การผู้น าทางแจ้งใหค้ณะผู้แทนฮัจย์ทราบกอ่นที่ผู้แสวงบุญจะเดินทางเข้ามาว่า จะต้องส่งสัญญา
จัดหาที่พักผู้แสวงบุญในเมืองเมดีนาห์  ให้แก่ส านักงานสหเอเยนซี่  

4. องค์การผู้น าทางที่เม ืองเมดีนาห์ จะต้องให้การต้อนรับผู้แสวงบุญที่ศูนย์ชี้ทางดังต่อไปนี้  
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    ก. ศูนย์ฮิจเราะห์ ท าหน้าที่ประสานงานกับส านักงานน าทางรถโดยสารเพื่อน าผู้แสวงบุญ
และสัมภาระไปยังที่พักของผู้แสวงบุญ 

    ข. ศูนย์ท่าอากาศยานนานาชาติอะมรีมุฮ าหมัด บินอับดุลอาซีซ ท าหน้าที่ประสานงานกับ
ส านักงานน าทางรถโดยสารเพื่อน าผู้แสวงบุญและสัมภาระไปส่งยังที่พักของผู้แสวงบุญ ภายหลังจากสิ้นสุด
การด าเนินการต้อนรับจากฝ่ายส านักงานสหเอเยนซี่ และน าผู้แสวงบุญขึ้นรถโดยสาร  

    ค. ศูนย์ทางบก ท าหน้าที่น าทางรถโดยสารของผู้แสวงบุญพร้อมสัมภาระไปยังที่พักของผู้
แสวงบุญ ตามเส้นทางจราจรและระเบียบที่ได้แจ้งไว้แล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

5. ช่วยเหลือผูแ้สวงบุญที่เดนิทางเขา้มานอกระบบ (โดยใชว้ีซ่าตามอธัยาศัย) ซึ่งพวกเขายังไมม่ ี
ที่พัก ในการหาที่พักที่เหมาะสม (ตามความเหมาะสมกบัก าลังทรัพย์ของพวกเขา) และช่วยขนย้ายสัมภาระ
ของพวกเขาไปยังที่พัก  

6. ดูแลความสุขสบายของผู้แสวงบุญและติดตามสภาพความเปน็อยูข่องผู้แสวงบุญตลอดเวลา
ที่พ านักอยู่ในเมืองเมดีนาห์ และต้องจัดให้ม ีคนงานอย่างเพียงพอเพื่อให้บริการแก่ผู้แสวงบุญ  

7. จะต้องควบคุมดูแลทีพ่ักของผู้แสวงบญุ และต้องมั่นใจว่าได้มกีารปฏบิัติถกูต้องตามระเบียบ
บ้านพักที่จัดไว้ให้ผูแ้สวงบุญเข้าพักอาศัยและตามก าข้อบงัคับการจัดหาที่พัก และระเบยีบต่าง ๆ  ที่ออกมาใช้
บังคับในการจัดหาที่พัก และจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบบ้านพักที่ไมไ่ด้รับอนญุาตและใช้ เป็นที่
พักของผู้แสวงบุญ  

8. จะต้องร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบการอบรมผูแ้สวงบุญเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รู้เรื่องราว
ของศาสนา และขณะเยี่ยมเยือนมัสยิดท่านนบี ขณะพ านักอยู่ที่เม ืองเมดีนาห์  

9. ส่งเสริมผู้แสวงบญุใหร้ักษาเงื่อนไขเรือ่งความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่พัก และใน
การเดินทางของผู้แสวงบุญ  

10. ประสานงานกับสหกรณ์รถยนต ์และบรษิัทขนส่งผู้แสวงบุญเพื่อหารถโดยสารผู้แสวงบุญ
ต้องการ และรับยานพาหนะขนส่งที่เตรียมไว้เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญจากบริษัทขนส่ง  

11. มอบบัตรให้แก่ผู้แสวงบุญทุกคนโดยพิมพ์ข้อมูลพื้นฐานไว้กับบัตร การมอบบัตรให้แก่ผู้
แสวงบุญเป็นหลักฐานยืนยันว่าองค์การไ ด้รับหนังสือเดินทางของผู้แสวงบุญไว้แล้ว และจะต้องบันทึก
หมายเลข ล าดับของบัตร รายการพื้นฐานต่าง ๆ และสถานกงสุลของผู้แสวงบุญลงในคอมพิวเตอร์  

12. จะต้องมั่นใจว่าม ีหนังสือเดินทางและบัตรโดยสารเดนิทางของผูแ้สวงบุญแตล่ะกลุ่ม อยู่กับ
รถที่ขนส่งผู้แสวงบุญระหวา่งเมอืงที่เกี่ยวกบัพิธฮัีจย์ (ม ักกะห ์เมดนีาห์ และเจดดาห์) อาจอยู่กับผู้น าทางหรอื
คนขับรถเพื่อน าไปมอบแก่ส านักงานสหเอเยนซี่ หรือองค์การที่เกี่ยวข้อง  

13. จะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกข์สุขของผู้แสวงบุญอย่างสม่ าเสมอและให้ความช่วยเหลือผู้
แสวงบุญในการติดต่อกับหน่วยงานราชการเมื่อจ าเป็น  

14. น าผู้แสวงบุญที่พลัดหลงส่งทีพ่ัก โดยจะต้องมีตัวแทนอยู่ที่ศูนย์ต่าง ๆ ที่จัดไว้เพื่อการนี้ที่
เม ืองเมดีนาห์ และจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อม ีผู้แสวงบุญพลัดหลง พร้อมทั้งจะต้องติดตามข่าว
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย  
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15. และจะต้องแจ้งสถานีต ารวจในกรณีต่อไปนี้  
     ก. ไม ่พบตัวผู้แสวงบุญเป็นเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่หายตัวไป  
     ข. ไม ่ได้เดินทางตามที่ก าหนดไว้ ส าหรับการเดินทางกลับประเทศ  
     ค. สัมภาระของผู้แสวงบุญหาย  
     ง. ถูกล้วงกระเป๋าหรือถูกขโมย  
16. ต้องรับแจ้งศูนย์อนามัยทีใ่กล้ทีสุ่ด ในกรณีที่ผู้แสวงบุญป่วยด้วยโรคใดก็ตาม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอาการป่วยที่คลา้ยกับโรคติดต่อต้องช่วยเหลือผู้แสวงบุญติดต่อกับโรงพยาบาลหรือหน่วยพยาบาล
เพื่อรับการรักษา หรือน าแพทย์มารักษา และตรวจอาการ ถ้าม ีความจ าเป็นต้องท าเช่นนั้น  

17. ติดตามอาการของผู้แสวงบุญที่ตอ้งนอนอยู่โรงพยาบาลและจัดระเบียบการน าผู้ปว่ยที่หาย
แล้วออกจากโรงพยาบาล จากผู้ป่วยที่แพทย์ได้ลงความเห็นอย่างเป็นทางการว่ามีอาการดีขึ้นโดยผ่านผู้น า
กลุ่มของผู้แสวงบญุที่ได้ประสานงานไว้แล้วกับส านักงานอนามัยในเมืองมักกะห์ และด้วยการประสานงาน
ของคณะผู้แทนฮัจย์ของผู้แสวงบุญ 

18. จะต้องรีบแจ้งสาขากระทรวงฮัจย์ที่เม ืองเมดีนาห์ และบัยตุ้ลมาลในกรณีที่ผู้แสวงบุญ
เสียชีวิต โดยต้องแจ้งชื่อผู้เสียชีวติ สัญชาติ อายุ หมายเลขหนงัสือเดินทาง เอกสารการเดินทาง สัมภาระและ
ทรัพย์สินของผูต้ายและอื่น ๆ พร้อมยืนยันสถานที่เสยีชวีิต สาเหตุการเสียชีวิต พร้อมใบมรณบตัร โดยต้องให้
สอดคล้องกับการด าเนินการทีก่ าหนด และต้องประสานงานกับคณะผู้แทนฮัจย์ของผู้แสวงบุญ และส่งมอบ
ให้คณะผู้แทนฮัจย์ของผู้แสวงบุญ โดยถอืว่าเป็นหนว่ยงานทีร่ับผิดชอบผู้แสวงบุญและเป็นตัวแทนตามหลัก
ชะรีอะห์ของผู้แสวงบุญ และจะต้องรีบแจ้งให้ส านักงานจัดการศพของเทศบาล เกี่ยวกับผู้แสวงบุญของคณะ
ผู้แทนฮัจย์ที่เสียชีวิตเพื่อด าเนินการฝังศพต่อไป  

19. กลุ่มให้บริการภาคสนาม ที่ขึ้นอยู่กับองค์การผู้น าทางที่เมดีนาห์ จะต้องมอบสติ๊กเกอ ร์
ขนส่งผู้แสวงบญุใหแ้กส่หกรณ์รถยนตแ์ละออกหนังสอืรับรองโดยคอมพิวเตอร์ และก าหนดจ านวนรถโดยสาร
ก่อนผู้แสวงบุญจะออกเดินทางด้วยเวลาที่เพียงพอ  

20. จะต้องไม่บรรทุกสัมภาระบนหลังคาเกินพิกัดน้ าหนักของรถโดยสาร  
21. องค์การผู้น าทางที่เมอืงเมดนีาห์  จะต้องท าหน้าที่ประสานงานกับผู้รบัสัญญาที่พักในกรณี

ที่คณะผู้แทนฮัจย์ร้องขอให้ติดแผ่นป้ายชี้ทาง ในขอบเขตจ านวนที่เหมาะสมและพอเพียงไว้ ณ ที่พักของผู้
แสวงบุญเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นที่ช่วยให้ผู้แสวงบุญทราบสถานที่พักของตน   

22. องค์การผู้น าทางที่เมอืงเมดีนาห์  จะต้องเขียนสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของหาย แนะน าด้านอนามัย และการ
อบรมและที่ตัง้ส านักงานแผนกของหาย ที่สาขากระทรวงฮัจย์ที่เมอืงเมดีนาห์ ไว้ในที่พักของผู้แสวงบุญทั้งที่
เม ืองเมดีนาห์   

23. พนักงานขององค์การผู้น าทางที่เมอืงเมอืงเมดีนาห์  และกลุ่มให้บริการภาคสนามจะต้อง
เอาใจใส่ใหผู้้แสวงบญุที่เป็นครอบครวัเดียวกันรวมอยูใ่นสถานทีเ่ดียวกันทั้งทีเ่มอืงเมดีนาห์ หรือในรถยนต์ที่
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ใช้ขนส่งผู้แสวงบุญ โดยตอ้งใหผู้้หญิงรวมอยูก่ับมะหร์อม (เพศชายที่หา้มแต่งงาน) ของนาง และผู้เป็นสามอียู่
รวมกับภรรยาของเขา  

24. องค์การผู้น าทางที่เมอืงเมดนีาห์  จะต้องเตือนผู้แสวงบญุของตนไมใ่ห้ใช้ถนน สนาม และ
ที่อื่น ๆ  เป็นที่นอน และต้องแจ้งหนว่ยงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ทราบ ถ้าหากมีเหตุการณ์
เช่นนั้นเ กิดขึ้น  และจะต้องเตือนผู้แสวงบุญไม่ให้ขอทาน เพื่อจะไม่ต้องถูกลงโ ทษเพราะเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายและระเบียบ  

25. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของส านักงานป้องกันภัยพลเ รือนที่แ จ้งใ ห้ทราบแล้วโดย
กระทรวงฮัจย์ ทั้งสิ่งที่ต้องการและระเบียบความปลอดภัย  

26. องค์การผู้น าทางที่เมอืงเมดีนาห์  จะต้องรับผิดชอบความผิดพลาด ที่เกิดจากการจัดส่งผู้
แสวงบุญให้เดินทาง พร้อมหนังสือเดินทาง ก่อนถึงก าหนดเดินทาง ในกรณีที่ปรากฏว่าเรื่องดังกล่าวเป็น
ความรับผิดชอบขององค์การ  

29. องค์การผู้น าทางที่เม ืองเมดีนาห์  จะต้องประสานงานกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (คณะ
ผู้แทนฮัจย์ทางการ บริษัทตัวแทนทอ่งเทีย่ว และสมาคม) เพื่อจัดระเบยีบการเดินทางของผู้แสวงบุญของตน 
ไปยังเมอืงมกักะห์ โดยจะต้องไมเ่กินเวลา (ยี่สิบสามนาฬิกา) โดยจะไมอ่นญุาตให้รถโดยสารออกเดินทางทัง้นี้
เพื่อความปลอดภัยของผู้แสวงบุญ  

สี่: หน้าที่ของส านักงานสหเอเยนซี่  
1. ต้อนรับผู้แสวงบุญที่ด่านเข้าเมอืงและน าไปยังสถานทีพ่ักของผู้แสวงบุญตามแหล่งต่าง ๆ ที่

จัดไว้เพื่อให้ผู้แสวงบุญรอและที่เมดีนาห์  ตุ้ลฮุจยาจส าหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าพัก จะต้องดูแลทุกข์สุขของผู้
แสวงบุญและช่วยให้เป็นธ ุระให้แก่พวกเขาตลอดเวลาที่พักอยู่  

2. นับหนังสือเดินทางของผู้แสวงบญุ ขณะที่เดินทางจากเมอืงเจดดาห์ไปมกักะห์ หรือเมอืงเมดี
นาห์  ก่อนที่ผู้แสวงบุญจะขึ้นรถโดยสารจัดเตรียมรายการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการขนส่งผู้แสวงบุญ รวมถึง
จ านวนทั้งหมดของผู้แสวงบุญ และองค์การต่าง ๆ ที่สังกัดอยู่ส าหรับรถโดยสารแต่ละคัน และจะต้องมอบ
รายการเหล่านั้นได้แก่ผู้ชีท้างประจ ารถโดยสาร เพื่อน าไปมอบใหแ้ก่กลุ่มบรกิารภาคสนามทีเ่มอืงมกักะห์หรอื
องค์การผู้น าทางที่เม ืองเมดีนาห์  

3. ขนส่งสัมภาระของผูแ้สวงบญุและจัดให้มคีนงานทีจ่ าเปน็เพื่อการนีใ้นทกุด่านเขา้เมอืงของผู้
แสวงบุญทั้งทางอากาศ ทางบกและทางทะเล โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพราะได้เก็บค่าขนสัมภาระไปแล้ว 
โดยแล้วโดยรวมอยูใ่นเชค็ที่ส านักงานสหเอเยนซี่ได้เรยีกเกบ็จากผู้แสวงบญุแทนส านกังาน และองค์การกลุ่ม
ต่าง ๆ เป็นค่าบริการที่ระบุไว้ในระเบียบนี้  

4. ประสานงานและร่วมมือกับคณะผู้แทนฮัจย์ทางการและองค์การผู้น าตอวาฟที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดกลุ่มผู้แสวงบุญที่ด่านขาเข้าให้แก่กลุ่มบริการภาคสนาม  

5. อ านวยความสะดวกการขนส่งผู้แสวงบุญ และประสานงานกับสหกรณ์รถยนต์ เพื่อน ารถ
โดยสารที่จะขนสง่ผู้แสวงบุญไปยงัเมอืงมกักะห์หรอืเมอืงเมดนีาห์  มาพร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญ
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ตามแนวทางที่จะประกันใ ห้การเดินทางของผู้แสวงบุญและการเดินทางกลับเป็นไปตามระเบียบการจัด
องค์การเพื่อการนี้  

6. เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบริการองค์การต่าง ๆ ค่ากระโจม ที่พัก และค่าขนส่งตามระเบียบ
ปฏิบัติ และค่าจ้างต่าง ๆ ที่ก าหนดพร้อมลงทะเบียนรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ผู้แสวงบุญให้ลงในรายการ และติด
ใบเสร็จรบัเงินค่าจ้างต่าง ๆ  ไว้กับหนงัสือเดินทางของผู้แสวงบุญ โดยระบุรายการทีผู่้แสวงบญุได้จ่ายไป และ
ขอยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้แสวงบุญ  

7. ต้องแจ้งให้หน่วยงานควบคุมและคอมพิวเตอร์และสาขากระทรวงฮัจย์เม ืองเจดดาห์ และ
ส านักงานตรวจคนเข้าเม ืองทราบ รายการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับผู้แสวงบุญ  

8. ต้อนรับผู้แสวงบุญทันทีทีก่ลับจากเมอืงมกักะหไ์ปถงึเมอืงเจดดาห์ภายหลังจากได้ปฏิบัติพิธ ี
ฮัจย์เรียบร้อยแล้ว หรือเม ือ่กลับจากการเยี่ยมที่เมอืงเมดนีาห์ และน าผู้แสวงบุญเข้าพักในสถานที่ ที่จัดไวเ้พื่อ
การรอ และที่พักที่เมดีนาห์  ตุ้ลฮุจยาจ เมื่อผู้แสวงบุญต้องการเช่นนั้นและจะต้องให้ผู้แสวงบุญได้รับความ
สบาย และอ านวยความสะดวกอยา่งเต็มทีใ่นการเดินทางกลบัของผู้แสวงบุญ รับหนังสือเดินทางของผู้แสวง
บุญจากผู้ชี้ทาง และส่งมอบให้แก่ผู้แสวงบุญเพื่อให้ผู้แสวงบุญสามารถด าเนินการเรื่องการเดินทางกลับ  

9. ตรวจตราสภาพความเป็นอยูข่องผู้แสวงบญุอย่างสม่ าเสมอและใหค้วามช่วยเหลอืผู้แสวงบญุ
ด าเนินการต่าง ๆ จนแล้วเสร็จเม ื่อจ าเป็น  

10. แจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบผู้แสวงบุญที่พลัดหลง พร้อมทั้งติดต่อกับหน่วยงาน
เหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอทุก 6 ชั่วโมงเป็นอย่างนอ้ย พร้อมแจ้งสถานีต ารวจในกรณีไม ่พบตัวผู้แสวงบุญหรือ
หายไปเกิน 24 ชั่วโมง โดยจะต้องไม่ละเลยการออกค้นหา และแจ้งให้สถานีต ารวจทราบผลของการค้นหา  

11. ต้องรีบแจ้งศูนย์อนามัยทีใ่กล้ทีสุ่ด  ในกรณีทีผู่้แสวงบญุป่วยด้วยโรคใดก็ตาม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอาการป่วยที่คลา้ยกับโรคติดต่อ  ต้องช่วยเหลือผูแ้สวงบญุติดต่อกับโรงพยาบาลหรือหน่วยพยาบาล
เพื่อรับการรักษา  หรือน าแพทย์มารักษาและตรวจอาการ  ถ้าม ีความจ าเป็นต้องท าเช่นนั้น  

12. จะต้องแจ้งสาขากระทรวงฮัจย์ที่เมอืงเจดดาห์ และองค์การตา่ง ๆ  ที่ เกี่ยวข้อง โดยต้องแจ้ง
ชื่อผู้แสวงบุญที่ เสียชีวิตตามธ รรมชาติที่เม ืองเจดดาห์ พร้อมระบุสัญชาติ อายุ หมายเลขหนังสือเดินทาง 
เอกสารการเดินทาง ข้าวของและทรพัยส์ินของผูต้ายและอื่น ๆ พร้อมทั้งยืนยันสถานที่เสียชีวิต สาเหตุการ
เสียชีวิต และใบมรณบัตร โ ดยต้องสอดคล้องกับการด าเนินงานที่ก าหนด และต้องประสานงานกับคณะ
ผู้แทนฮัจย์ของผู้แสวงบุญ และต้องแจ้งให้ส านักงานจัดการศพของเทศบาล เกี่ยวกับผู้แสวงบุญของคณะ
ผู้แทนฮัจย์ที่เสียชีวิตเพื่อด าเนินการฝังศพต่อไป  

13. ส านักงานสหเอเยนซี่จะต้องจัดให้ม ีสถานที่ท างานตามด่านเข้าเ ม ืองที่เข้ามาทางอากาศ 
ทางทะเลและทางบก เพื่อดูแลให้การต้อนรับ และการเดินทางกลับของผู้แสวงบุญ บริหารงานโดยคณะผู้
แทนที่ม ีความช านาญในด้านนี้และผู้ช่วยเหลือที่ เป็น เจ้าหน้าที่จ านวนเพียงพอที่ม ีความช านาญด้านนี้
เช่นเดียวกัน และคนงานอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการขนสัมภาระของผู้แสวงบุญ  

14. ส านักงานสหเอเยนซีจ่ะต้องระมดัระวังอย่างสุดความสามารถขณะผู้แสวงบุญเดินทางไป
เมืองมักกะห์หรือเม ืองเมดีนาห์  ดังต่อไปนี้  
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     ก. ไม ่ใหม้กีารปะปนมากกว่าหนึง่สัญชาติในรถโดยสารคันเดียวกันส าหรับผู้แสวงบุญที่อยู่
ในระบบคณะผูแ้ทนฮัจย์ทางการ ยกเว้นผู้แสวงบญุที่อยู่ในระบบบรษิัท ส านักงานการท่องเทีย่ว และที่อยู่ใน
ลักษณะเดียวกัน  

     ข. จะต้องให้สัมภาระไปกบัรถโดยสารคันเดยีวกนัทีไ่ปสง่ยังกลุ่มบรกิารภาคสนามเดียวกัน 
เพราะความจ าเป็นในการท างานและความต้องการใชพ้ื้นทีใ่ห้เปน็ไปตามล าดับกอ่นหลัง และไม่ต้องการให้ผู้
แสวงบุญตกค้างและแออัด ภายในขอบเขตการผ่อนผันที่จ ากัดในเรื่องดังกล่าว  เม ื่อม ีความจ าเป็นเกิดขึ้น 
ภายหลังได้รับความเห็นชอบจากสาขากระทรวงฮัจย์ที่ด่านตรวจคนเข้าเม ือง โดยจะต้องไม่เกินสองสัญชาติ 
หรือสองกลุ่มเป็นอย่างสูง  

     ค. ส านักงานสหเอเยนซีแ่ละคณะกรรมการต้อนรับที่สาขากระทรวงฮัจย์ทั้งสองแห่งคือที่
เม ืองเจดดาห์ และเมอืงเมดีนาห์ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องจัดส่งผู้แสวงบุญที่มาเป็นครอบครัวไปยัง
องค์การเดียวกัน  และจะต้องไ ม่จัดส่งพวกเขาไปกับรถโดยสารมากกว่าหนึ่งคัน ดังนั้นส านักงานและ
คณะกรรมการต้อนรับจะต้องใช้ความสามารถในการด าเนินการให้เกิดเป็นความจริง  

     ง. ในกรณีที่บรรทุกผูแ้สวงบุญจากหลายสัญชาติ พนักงานขับรถโดยสารทีม่ ุ่งหน้าไปยังม ัก
กะห์จะต้องส่งรายละเอียดที่ระบุจ านวนผู้แสวงบุญที่ส่งไปยังทุกองค์การผู้น าตอวาฟ พร้อมใช้ตามจ านวนที่
ก าหนดให้แก่รถโดยสารทุกคัน  

     จ. เขียนสถานที่ตดิต่อและหมายเลขโทรศพัท์ของคณะกรรมการรับเรื่องราวรอ้งทกุขใ์นทุก
เมืองที่ผู้แสวงบุญอยู่  

     ฉ . ส านักงานสหเอเยนซี่ จะต้องมอบหนังสือเดินทางของผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาผ่าน
สถานบินมะมรี มุฮ าหมดั บินอับดลุอะซีซ ให้แก่องค์การเอกชนผูน้ าทางทีเ่มอืงเมดีนาห์ ตามรายการส่งมอบ
ที่ครอบคลุมถงึหมายเลขของผู้แสวงบุญ ชื่อ สัญชาติ หมายเลขหนงัสอืเดินทาง หมายเลขสติ๊กเกอรส์ านักงาน
สหเอเยนซี่และ หมายเลขตั๋วของสหกรณ์รถยนต์ โดยจะต้องแนบแบบฟอร์ม (ค) และส ารักงานสหเอเยนซี่
ผ่านระบบคอมพิวเตอรส์ าหรบักิจการฮัจย์ และจะต้องส่งรายงานหนังสือเดินทางที่เก็บไว้ที่ส านักงานสหเอ
เยนซี่ไปให้องค์การเอกชนผู้น าทางในเวลาเดียวกันเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

ห้า: หน้าที่ของส านักงานบริการน้ าซัมซัมในเมืองมักกะห์  
1. ส านักงานบริการน้ าซัมซมัในเมอืงมกักะหจ์ะท าหน้าทีใ่ห้ผู้แสวงบุญได้ดื่มน้ าซัมซัม ณ ศูนย์

น าทางและศูนย์ (เม ืองเจดดาห์ – เม ืองมักกะห์ - เม ืองเมดีนาห์ - เม ืองมักกะห์) และที่ศูนย์ควบคุมการ
แบ่งกลุ่ม (เม ืองมกักะห ์– เม ืองเจดดาห์ – เม ืองมกักะห ์– เม ืองเมดีนาห์)   คนละหนึ่งขวดในเที่ยวขาเข้าม ี
ขนาดบรรจุ (65%) ลิตรและอีกหนึง่ขวดขณะเดนิทางกลับซึง่มคีวามจุ 333 มิลลิลิตร และให้บริการน้ าดื่มแก่
ผู้แสวงบุญ ณ สถานที่พักของผู้แสวงบุญที่เม ืองมักกะห์ตามการจัดระเบียบที่ถูกก าหนดโดยกระทรวงฮัจย์ 
พร้อมทั้งต้องระมดัระวังเรือ่งความปลอดภัย และความสะอาดของคนงานแจกจ่ายน้ าตลอดจนความสะอาด
ของภาชนะที่ใช้ดื่ม และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ออกโดยกระทรวงฮัจย์เกี่ยวกับเสื้อผ้า ความสะอาดของ
เสื้อผ้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านอนามัย  
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2. ส านักงานบริการน้ าซัมซมั จะต้องคัดเลือกคณะท างานบริการน้ าซัมซัม เพื่อควบคุมและ
ติดตามพนักงานแจกน้ าซัมซมัทั้งทีศู่นยแ์บง่กลุม่ผู้แสวงบญุ หรือในที่พักผู้แสวงบญุ เพื่อประกันการให้บริการ
ตามที่ต้องการ ด้วยความเอาใจใส่อย่างที่สุด  

หก: หน้าที่ของสหกรณ์รถยนต์และบริการขนส่ง  
1. สหกรณ์รถยนต์รบัผดิชอบหนา้ที่พัฒนาสู่ระดับการให้บริการแก่อาคันตุกะของพระเจ้า  และ

ผู้เยี่ยมเยอืนมสัยิดศาสนทตูของพระองค์ (ซ.ล.) โดยการจัดหารถโดยสารที่มคีวามสบาย เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญ  
ติดตามและควบคุมการให้บริการที่บริษัทขนส่งจัดให้แก่ผู้แสวงบุญ  พร้อมทั้งจัดให้ม ีรถซ่อมบ ารุงฉ ุกเฉ ิน
ความเร็วสูง  จากอู่ที่จอดประจ าและเคลื่อนทีต่ลอดเส้นทาง  โดยผ่านศูนยส์นบัสนุนซึ่งตั้งอยู่ที่เม ืองมักกะห์  
เม ืองเมดีนาห์  เม ืองเจดดาห์  และเขตมะซาอีร  เพื่อแกไ้ขรถโดยสารที่อาจเกิดเหตุขัดข้อง  และครอบคลุม
ด้วยเครือข่ายการติดต่อด้วยวิทยุไร้สายตลอดเส้นทางที่ใช้ขนส่งผู้แสวงบุญ  

2. สหกรณ์รถยนต์จัดให้ม ีการขนส่งผู้แสวงบุญ  แลกเปลี่ยนกับการรับค่าขนส่ง  
3. สหกรณ์รถยนต์ยนืยนัวา่บริษทัขนส่งได้จัดหารถโดยสารและรถขนาดเล็กไว้อย่างเพียงพอ  

ทั้งที่บริษัทขนส่งเป็นเจ้าของเองหรือเ ช่าไว้ล่วงหน้าตามระเบียบที่ไ ด้แจ้งให้บริษัททราบ  ทั้งนี้เ พื่อใ ห้
เหมาะสมกบัขนาดของการใชง้านเพื่อขนสง่ผู้แสวงบุญจ านวนนอ้ยในกรณทีี่บริษัทขอส่งไม่สามารถจัดหารถ
โดยสารชนิดนี้ได้  จะต้องสั่งการให้บริษัทขนส่งท าการขนส่งผู้แสวงบุญจ านวนน้อย  โดยจะไม่พิจารณาว่า
เต็มขนาดบรรทุกของรถโดยสารหรือไม่  และไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่เกินสองกลุ่มบริการในรถโดยสารคัน
เดียวกัน  

4. สหกรณ์รถยนต์ยนืยนัวา่บริษทัขนส่งผู้แสวงบญุจะต้องจัดหารถโดยสารขนาดเล็กทีม่ ีความจุ
ผู้โดยสารแตกต่างกันทั้งทีเ่มอืงมกักะห ์ เม ืองเมดนีาห์  และเมืองเจดดาห์  เพื่อใช้ในการขนส่งผู้แสวงบุญที่
ต้องการใช้รถขนาดเล็ก  โดยจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่รถโดยสารเท่านั้นตามอัตราค่าจ้างที่ก าหนดไว้   

5. สหกรณ์รถยนต์ยืนยันจะท าหน้าที่จัดหารถโดยสารเปิดหลังคาให้ม ีจ านวนเพียงพอ  ณ 
อาคารฮุจยาจที่สนามบินคิงอับดุลอะซีซที่เจดดาห์เพื่อใช้ขนส่งผู้แสวงบุญที่ม ีความต้องการไปยังญุห์ฟะห์
เพื่อให้ม ีการแบ่งกลุ่มเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  และไม่ตกค้างอยู่เป็นเวลานานที่สนามบิน  

6. สหกรณ์รถยนต์จะต้องสัง่การใหบ้รษิัทขนส่งผู้แสวงบุญจัดหาพนักงานขับรถให้พอเพียงกับ
จ านวนรถโดยสารทีเ่ตรียมไว้เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญแต่เนิน่ ๆ และเหมาะสม  และต้องอบรมพนักงานขับรถให้
รู้จักเส้นทางที่จะไปเขตมะซาอีร  และเสน้ทางที่เกี่ยวข้องกับพธิฮัีจย์โดยประสานงานกับหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

7. สหกรณ์รถยนต์จะต้องยนืยนัแก่บริษัทขนส่งผูแ้สวงบุญถึงความรับผิดชอบรว่มกันในกรณีที่
พนักงานขับรถของบรษิัทท าผิดระเบียบโดยเฉพาะในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการจัดใหผู้้โดยสารขึ้นบนหลังคารถ
หรือการบรรทุกเกิน  หรือผิดกฏจราจร  

8. สหกรณ์รถยนต์จะต้องยนืยนัแก่บริษัทขนส่งผูแ้สวงบุญว่าจะต้องจัดให้ม ีกระเป๋าถือส าหรับ
ใส่หนังสือเดินทางของผู้แสวงบุญเพื่อใส่ไว้ในกล่องเหล็กที่ติดอยู่กับรถโดยสารเพื่อเก็บหนังสือเดินทาง  

9. สหกรณ์รถยนต์จะต้องสัง่การใหบ้รษิัทขนส่งติดตัง้เข็มขัดนิรภัยที่เก้าอี้ทุกตัวในรถโดยสาร
ของบริษัท  รวมทั้งรถยนต์ของบริษัทตามระเบียบการเดินรถและกฎจราจร  
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10. สหกรณ์รถยนต์จะต้องจัดเตรยีมตั๋วโดยสารที่ก าหนดซึ่งระบุเส้นทางเดินทางของผู้แสวงบญุ
และราคาตั๋วทุกฉบบั  และมอบให้กับส านักงานสหเอเยนซี่  เพื่อจ าหน่ายในฐานะตัวแทนของสหกรณ์เพื่อ
จ าหน่ายตั๋วตามข้อตกลงที่ได้ลงนามกันระหว่างสหกรณ์และส านักงานสหเอเยนซี่เพื่อการนี้  

11. สหกรณ์รถยนต์จะต้องยืนยันให้บริษัทขนส่งผู้แสวงบุญจัดให้ม ีสถานที่พักผ่อนส าหรับ
พนักงานขับรถโดยสาร  โดยจะต้องไม่บังคับให้พนักงานให้ท างานเกินก าลังความสามารถประจ าวัน  เพื่อ
รักษาชีวิตของผู้แสวงบุญจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความอ่อนเพลียของพนักงานขับรถ  

12. สหกรณ์รถยนต์จะต้องยนืยันกับบริษัทขนส่งผู้แสวงบุญว่าจะต้องมีการให้ม ีกระเป๋าปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในรถโดยสารทุกคัน  

13. สหกรณ์รถยนต์จะต้องจัดท าแผนทีอ่ธบิายเส้นทางใหพ้นักงานขับรถระหว่างเม ืองมักกะห์  
เม ืองเมดีนาห์  และเขคมะซาอีร  

14. สหกรณ์รถยนต์จะต้องยนืยนักบับรษิัทขนส่งผูแ้สวงบุญว่าจะต้องมัน่ใจด้านความปลอดภัย
และการซ่อมบ ารุงรถโดยสารและรถยนต์และจะต้องจัดให้มอีุปกรณ์ด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
และจะต้องจัดให้ม ีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น   ตามระเบียบที่ออกเพื่อการนี้คณะกรรมการปฏิบัติการของ
องค์การสูงสุดเพื่อควบคุมการขนส่งผู้แสวงบุญ 

15.  สหกรณ์รถยนต์จะต้องยืนยันกับบริษัทขนส่งผู้แสวงบุญว่าต้องจัดให้ม ีผ้าใบและเชือกที่
จ าเป็น  และต้องย้ ากับพนักงานขบัรถโดยสารระมัดระวังอย่างที่สุดเรื่องการผูกและคลุมสัมภาระก่อนออก
เดินทาง  

16. สหกรณ์รถยนต์จะต้องสั่งการให้บริษัทขนส่งผู้แสวงบุญรับผิดชอบราคาค่ากระเป๋าที่ไ ด้
ยืนยันแล้วว่าสูญหายหรือร่วงหล่นจากรถโดยสารในอัตราไม่ต่ ากว่า 200 ริยาล  และไม่เกิน 1,500 ริยาล   

17. สหกรณ์รถยนต์จะต้องยนืยนัใหบ้รษิัทขนส่งผู้แสวงบุญสั่งการให้พนักงานขับรถหยุดตาม
ศูนย์ควบคุมการแบง่กลุ่ม  ศูนย์แบง่กลุม่และมสัยิดที่เป็นจัดก าหนดเอียะห์รอมเริ่มพิธ ีฮัจย์ที่เม ืองเมดีนาห์  
ในฤดูกาลแรก (ก่อนฮัจย์)  

18. สหกรณ์รถยนต์จะต้องยืนยันให้บริษัทขนส่งผู้แสวงบุญแนะน าพนักงานขับรถให้เตือนผู้
แสวงบุญให้น าภาชนะบรรจุน้ าซัมซัมและกระเป๋าถือออกไปพ้นทางเดินในรถโดยสาร  และประตูฉ ุกเฉ ิน   

19. สหกรณ์รถยนต์จะต้องไมจ่่ายรถโดยสารที่จะเดินทางไปยังเม ืองเมดีนาห์  นอกจากต้องมี
สัญญาเช่าที่พักที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น  

20. สหกรณ์รถยนต์จะต้องยนืยนัใหบ้รษิัทขนส่งผู้แสวงบุญว่าถือเปน็เรือ่งจ าเป็นจะต้องสั่งการ
ให้พนักงานขับรถของตนตรวจตรารถโดยสารเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าไมม่สีมัภาระของผู้แสวงบุญตกค้างอยู่ก่อนออก
จากรถโดยสาร  

21. สหกรณ์รถยนต์จะต้องยนืยนัแก่บรษิัทขนส่งผู้แสวงบุญว่าจะต้องน าสัมภาระที่สูญหายใน
วันเดียวกัน  ไปยังส านักงานของหายของกระทรวงฮัจย์ทั้งสองแห่งคือที่เม ืองเมดีนาห์  และเมืองมักกะห์  
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22. สหกรณ์รถยนต์จะต้องคืนราคาตั๋วในเขตมะซาอีรใหแ้กผู่้แสวงบญุในกรณีที่ผูแ้สวงบุญไมไ่ด้
โดยสารของสหกรณ์รถยนต์  โดยผู้แสวงบญุเลอืกใชก้ารขนสง่ระหว่างเขตมะซาอีรโดยรถไฟ  ยกเว้นเส้นทาง 
(เม ืองมักกะห์-มีนา)  

 

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์-กิจการน าเที่ยว 
 

เพื่อให้คณะผู้แทนฮัจย์ทางการสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญของตนได้อย่าง
เต็มที่   ที่จะท าให้เป้าหมายอันสูงสุดของรัฐ บาลซาอุดิอาระเบีย เกิดเป็นความจริง  และรัฐบาลมีความ
ปรารถนาอยู่เสมอทีจ่ะดูแลและเอาใจใส่ผู้แสวงบุญ  และผู้เยีย่มเยอืนมัสยิดของท่านศาสดา  และด้วยความ
ประสงค์ที่จะให้คณะผูแ้ทนฮัจย์มปีระสิทธภิาพในการด าเนินการอย่างจริงจัง  และเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
อย่างแท้จริงระหว่างคณะผู้แทนฮัจย์กับหน่วยงานของกระทรวงฮัจย์ใน เรื่องนี้  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

1. คณะผู้แทนฮัจย์ต้องรับผดิชอบอยา่งเต็มรูปแบบต่อผูแ้สวงบญุทั้งหมดทีเ่ดินทางจากประเทศ
ของตน  โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นผู้แสวงบุญเดินทางเข้ามาภายใ ต้การดูแลของคณะผู้แทนฮัจย์โดยตรงหรือ
ภายใต้ตัวแทนหรอืบริษัทท่องเที่ยวหรือองค์การในลักษณะเดียวกันก็ตาม  ทั้งนี้ภายใต้กรอบของกฎหมาย
และระเบียบที่ออกมาใช้บังคับ  ซึ่งก าหนดให้แต่ละฝ่ายมีสิทธ ิ์และหน้าที่ต้องปฏิบัติ   

2. เพื่อยืนยันถึงความส าคัญของข้อตกลงที่ได้ท าไว้ก่อนแล้วในการจัดระเบียบฤดูฮัจย์ระห่าง
การประชุมประจ าปีซึ่งจัดขึ้นระหว่างกระทรวงฮัจย์กับคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของทุกประเทศเพื่อปูทางไว้
ส าหรับการเดินทางเข้ามาของผูแ้สวงบญุ  และสนองตอบความตอ้งการต่าง ๆ  ของผู้แสวงบุญ  เพื่อยกระดับ
การให้บริการแก่ผู้แสวงบุญ  

3. เพื่อปฏิบัติให้เ ป็นไปตามมติของที่ประชุมอิสลามครั้งที่ 17 ของคณะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของอิสลามซึ่งจัดในกรุงอัมมาน ค.ศ. 1987 เรื่องการวางแผนการจัดระบบและ
ก าหนดจ านวนผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้าม ายังแผ่นดินศักดิ์สิทธ ิ์ เพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์  และค ายืนยันของที่
ประชุมที่ให้ม ีการก าหนดจ านวนที่แน่นอนของผู้แสวงบุญ  เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เหมาะสม
ระหว่างบรรดาผู้แสวงบุญและจะสามารถประกอบพิธ ี ฮัจย์ได้  และจัดให้ม ีสิ่งอ านวยความสะดวกความ
สะดวกสบายแก่พวกเขาไดอ้ย่างครบถว้น  จึงได้ม ีการวางหลกัเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนของผู้แสวงบุญไว้
ว่า  ผู้แสวงบุญหนึ่งคนต่อจ านวนประชากร 1,000 คนจากจ านวนประชากรของทุกประเทศ  การเดินทางเขา้
มาของผู้แสวงบุญจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ  ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้แสวงบุญ  คณะ
ผู้แทนฮัจย์และรัฐบาลของผู้แสวงบุญจะต้องรักษาให้เป็นไปตามที่กล่าวนั้น  

4. คณะผู้แทนฮัจย์ทางการจะต้องยืนยันระเบียบการจัดองค์การกิจการฮัจย์  และต้องปฏิบัติ
ตามข้อตกลงตามรายงานทีไ่ด้ลงนามโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงฮัจย์  และหัวหนา้คณะผู้แทนฮัจย์ในส่วนที่
เกี่ยวกับผู้แสวงบญุของทกุ ๆ  คณะผู้แทนฮัจย์  และในส่วนที่ตอ้งสัมพันธก์บัหนว่ยงานปฏิบตัิการในเรื่องฮัจย์  
พร้อมทั้งต้องรักษาให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพิธ ีฮัจย์  
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5. คณะผู้แทนฮัจย์ทางการต้องก าหนดคณะผู้แทนฮัจย์ทางการที่จะมาพร้อมผู้แสวงบุญของทุก
ประเทศตามขอ้ตกลงการจัดระเบียบกิจการฮัจย์ที่ม ีขึ้นมาทุกปีระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของ
ทุกประเทศกับกระทรวงฮัจย์  ณ  ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  และถือว่าคณะผู้แทนฮัจย์เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการให้บริการแก่ผู้แสวงบุญทุกกลุ่มของทุกประเทศ  

6. จะต้องแจ้งรายชื่อของคณะผู้แทนฮัจย์ให้แก่กระทรงการต่างประเทศ  และกระทรวงฮัจย์
ซาอุดิอาระเบีย  ทราบแต่เนิ่น ๆ  

7. จะต้องไม่ท าหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐบาลโดยตรง  นอกจากจะต้องผ่านทางกระทรวง
ฮัจย์  ในฐานเป็นผู้ควบคุมดูแลและเพื่อไม่ให้เป็นการด าเนินการที่ซ้ าซ้อน  

8. แต่ละคณะผู้แทนฮัจย์ให้ม ีส านักงานใหญ่สองแห่งเท่านั้น  แห่งหนึ่งเป็นส านักบริหารของ
คณะผู้แทนฮัจย์  แห่งที่สองเปน็ของหนว่ยพยาบาล  และต้องแจ้งที่ตั้งของส านักงานเมืองให้สาขากระทรวง
ฮัจย์ที่เม ืองมักกะห์  เมอืงเมดีนาห์  และเมอืงเจดดาห์ทราบ  โดยระบุต าบล  ถนน  หมายเลขโ ทรศัพท์  ชื่อ
เจ้าหน้าที่และตัวแทน  และคณะผู้แทนฮัจย์จะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่องค์การ
ผู้น าตอวาฟที่เม ืองมกักะห ์ และองค์การผู้น าทางที่เมดีนาห์  ให้ทราบด้วยเช่นกัน  และห้ามตั้งส านกังานของ
คณะผู้แทนฮัจย์ขึ้นอีกนอกจากที่กล่าวมาแล้ว   

9. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องจัดให้มผีูแ้ทนทีม่จี านวนเพียงพอเพื่อท างานตลอดเวลา  ในด้านเข้า
เม ืองทั้งทางอากาศ  ทางบก  และทางทะเล  และช่องทางที่ผูแ้สวงบญุของตนจะเดินทางเข้ามา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่สนามบนินานาชาติคิงอบัดุลอาซีซ  ณ  เม ืองเจดดาห์และสนามบินนานาชาติอะมีร ม ูฮ าหมัด บิน
อับดุลอะซีซ  ณ  เม ืองเมดีนาห์  ทั้งนี้เพื่อดูแลผู้แสวงบญุทั้งหมดทุกกลุม่ที่เดินทางเข้ามา  และเพื่อให้ม ั่นใจ
ว่าผู้แสวงบุญได้ปฏบิัติตามระเบียบที่ออกจากหนว่ยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการลื่นไหลของผู้แสวง
บุญที่ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  และเพื่อใหผู้้แสวงบญุสามารถท าพิธฮัีจย์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย  และจะต้องจัด
ให้ม ีอุปกรณ์ทางเทคนิคที่ส านักงานคณะผู้แทนฮัจย์และเจ้าหน้าที่  

10. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องจัดใหมผู่้แทนของตนในช่วงการเดินทางออกของผู้แสวงบุญที่ห้อง
โถงฮัจย์ที่สนามบินนานาชาติคิงอับดลุอาซีซ ณ เมืองเจดดาห์ และสนามบนินานาชาติอะมรี ม ูฮ าหมัด บินอบั
ดุลอาซีซ ณ เมืองเมดีนาห์ เพื่อขจัดปัญหาและด าเนินการใหเ้สรจ็สิ้นในการขอรบัสมัภาระทีม่นี้ าหนกัเกินที่ผู้
แสวงบุญของผู้ประกอบกจิการฮัจย์น ามา  ในกรณีทีผู่้แสวงบญุไมม่คีวามสามารถจ่ายค่าน้ าหนักเกินได้  เพื่อ
ไม ่ให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางของผู้แสวงบุญและเพื่อไม่ให้พลาดเที่ยวบินขากลับ  และผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์จะต้องส่งสัมภาระของผู้แสวงบุญของตนที่เกินทางการขนส่งทางอากาศ  

11. จะต้องจัดใ ห้ม ีการอบรมแก่ผู้แสวงบุญก่อนการท าพิธ ีฮัจย์ด้วยเ วลาที่เพียงพอ  และจะ
ควบคุมดูแลการเยี่ยมเยือนสถานที่ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์  และการท่องเที่ยว  และการเยี่ยมเยือนนี้
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดแูลขององค์การทอ่งเที่ยวและโบราณคดี  และจะต้องผ่านทางผู้น าท่องเที่ยวที่
ได้รับอนุญาตจากองค์การ  

12. กรรมการของคณะผู้แทนฮัจย์จะได้รบัการยกเว้นค่าบริการขององค์การกลุ่มต่าง ๆ โดยมี
เงื่อนไขว่าจะต้องติดสติ๊กเ กอร์ของทางการเฉพาะกรรมการของคณะผู้แทนฮัจย์ไว้กับหนังสือเดินทางของ



41 

กรรมการคณะผู้แทนฮัจย์  ซึ่งกระทรวงฮัจย์จะเป็นผู้มอบให้แก่คณะผูแ้ทนฮัจย์เพื่อติดไว้กับหนังสือเดินทาง
ของกรรมการคณะผู้แทนฮัจย์  โดยการรบัรูข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบกิจการฮัจย์ของทุก
ประเทศ  ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาถึงราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  โดยพวกเขาจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมบริการต่าง ๆ  

และจะปฏิบัติกับกรรมการของคณะผูแ้ทนฮัจย์ที่ไมไ่ดต้ิดสติก๊เกอรไ์ว้ในหนงัสอืเดินทางของเขา   
เสมือนเปน็ผูแ้สวงบุญที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมบริการต่าง ๆ  ให้แก่องค์การกลุ่มต่าง ๆ  และคณะผู้แทนฮัจย์
จะต้องออกบัตรอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะ  ติดรูปของกรรมการคณะผู้แทนฮัจย์  ประทับตราของ
หน่วยงานกิจการฮัจย์และตราประทบัของสถานกงสุลซาอุดิอาระเบีย  โดยระบุหน้าที่ของกรรมก ารไว้ด้วย   

ในกรณีที่กรรมการคนใดของคณะผู้แทนฮัจย์ทางการประสงค์จะเดินทางโดยรถโดยสารของ
สหกรณ์รถยนต์  เขาจะต้องจ่ายค่าโดยสารให้แก่รถโดยสาร  

13. ถือเป็นความส าคัญและความจ าเป็นที่คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องแจ้งให้บริษัทการบินที่จะท า
หน้าที่ขนส่งผู้แสวงบญุของตน  ให้ติดต่อกับองค์การบนิพลเรือน  ภายหลังการประชุมกับกระทรวงฮัจย์  เพื่อ
จัดระเบียบกิจการฮัจย์และขออนญุาตน าเครื่องบินลง  และน าเครื่องบินขึ้นเพื่อเดินทางกลับ  ก าหนดตาราง
บินในเที่ยวขามาและเทีย่วขากลับ  ตามตารางเวลาที่ก าหนด  โดยท าเปน็ขอ้ตกลงที่ลงนามโดยเฉพาะผู้แทน
ฮัจย์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจย์  ซึ่งก าหนดไว้ในวันที่ 19 เดือนรอมฎอนของทุกปี  และจะต้องส่ง
ส าเนาตารางบินนี้ไปให้แก่สาขากระทรวงฮัจย์ที่เม ืองเจดดาห์  และสาขากระทรวงฮัจย์ที่เม ืองเมดีนาห์   

14. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องเลือกบรษิัทการบินที่ท าการขนส่งผูแ้สวงบุญที่มขีีดความ สามารถที่
ดี  เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญและน าผู้แสวงบุญกลับประเทศ  และจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาต  และบริษัท
การบินจะต้องมีตัวแทนที่ได้รบัการแต่งตัง้และผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ซาอุดิอาระเบียประจ าอยู่ที่เม ือง
มักกะห์และเมืองเมดีนาห์  และจะต้องเป้นบริษัทที่ครบเงื่อนไขที่กรมการบินพลเรือนยอมรับ  พร้อมทั้ง
จะต้องปฏิบัติตามข้อบงัคับทีร่ะบไุว้ในข้อตกลงทีเ่กี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศที่ได้ลงนามขั้นสุดท้ายแล้ว
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

15. ตั๋วเดินทางเทีย่วขากลับของผูแ้สวงบญุจะต้องได้รบัการยืนยนัแล้ว  โดยระบุชื่อบริษัท การ
บิน  หมายเลขเที่ยวบิน  วันที่  ตามเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหนา้จากกรมการบินพลเรือน  โดยคณะผู้แทนฮัจย์
จะต้องท าความเข้าใจแก่ผู้แสวงบุญ  จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเวลาการเดินทางกลับที่ได้ก าหนดไว้แล้ว
ล่วงหน้าตามเที่ยวบิน   

16. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องยืนยันแก่ผู้แสวงบุญของตนให้ยึดถือระเบียบมาตรฐานของขนาด
กระเป๋าเดินทางที่ผู้แสวงบุญจะน าพาไป (โดยจะต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลในสนามบินนานาชาติ  ทั้ง
เรื่องน้ าหนัก  ขนาดกระเป๋าที่ก าหนดไว้ตามระเบียบของกรมการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบีย)  ในทั้งสอง
เที่ยวบินคือเทีย่วขามาและเที่ยวขากลับ  โดยจะต้องไมใ่หเ้กนิ  เพื่อไมใ่หเ้กิดความลา่ช้าใด ๆ ในการเดินทาง
กลับและเดินทางเข้ามาของผู้แสวงบุญ  และต้องยืนยันว่าผู้แสวงบุญถือกระเป๋าใบเดียวเท่านั้นในเที่ยวขา
กลับ  สัมภาระเพิ่มเตมิจะต้องจัดส่งโดยตัวแทนแห่งใดแห่งหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้ง  และจะต้องปฏิบั ติตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ออกโดยกรมการบินพลเรือน  



42 

17.  กระทรวงฮัจย์จะยึดถือรายการแบ่งกลุ่ม อัตโนมัติของผู้แสวงบุญที่จะเดินทางกลับทาง
อากาศตามตารางเที่ยวบนิทีอ่อกให้โดยกรมการบนิพลเรือน  ที่ยื่นโดยบริษัทขนส่งผู้แสวงบุญภายในกรอบ
ข้อตกลงที่ได้ลงนามไวใ้นเรือ่งนี ้ พร้อมยืนยนัว่าไมว่า่กรณีใด ๆ  คณะผู้แทนฮัจย์จะไม่สามารถเข้าแทรกแซง
ในมติการจัดแบ่งกลุ่มที่ไดด้ าเนนิตามพื้นฐานของตารางนี้  และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะต้องผ่านกรมการ
บินพลเรือนเท่านั้น  จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตามระเบียบของกระทรวงฮัจย์   

18. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องร่วมมือกับบริษัทการบินที่ท าการขนส่ง  ต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการ
ด าเนินการน าผู้แสวงบญุของตนเดินทางออกจากเมอืงมกักะห์  หรือเมอืงเมดนีาห์  ไปยังสนามบินนานาชาติ
คิงอับดุลอาซีซ  ณ  เ ม ืองเจดดาห์  ในเที่ยวขากลับไปยังประเทศของผู้แสวงบุญ  ใ นกรณีที่ผู้แสวงบุญยื่น
ข้อมูลใดๆ ที่รับรองโดยสาขากระทรวงฮัจย์ต่อส านักงานบรกิารภาคสนาม  ที่ไมต่รงกับข้อมลูที่มอียู่ในระบบ
ฮัจย์ส าหรับเที่ยวบินต่าง ๆ ที่เป็นเที่ยวขากลับ  หรือในกรณีที่ไม ่สามารถปรับให้เป็นปัจจุบันได้  หรือไ ม่
สามารถบรรจุหมายเลขเที่ยวบินเข้าไปในระบบได้   

19. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องสั่งการให้บริษทัที่ท าการขนส่งในกรณีที่ม ีการแก้ไขตารางเที่ยวบิน  
ให้ประสานงานกับกรมการบินพลเรอืนเพื่อด าเนนิการแก้ไขทีจ่ าเป็นก่อน 48 ชั่วโมง  และจ าเป็นต้องติดต่อ
กับสาขากระทรวงฮัจย์ที่เม ืองเจดดาห์และเมืองเมดีนาห์  เพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขได้รับการตอบรับจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงฮัจย์  ในกรณีที่บริษัทขนส่งบกพร่องในเ รื่องดังกล่าว  บริษัทจะต้อง
รับผิดชอบผลทีจ่ะเกดิตามมาที่เกิดจากการไมไ่ดแ้บ่งกลุ่มผูแ้สวงบุญและผู้แสวงบุญไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศได้  

20. ก่อนท าสัญญาจัดหาที่พักให้ผู้แสวงบุญทั้งที่เม ืองมักกะห์และเมื่องเมดีนาห์  คณะผู้แทน
ฮัจย์จะต้องขอรับตารางเที่ยวบินที่รบัรองและอนญุาตใหโ้ดยกรมการบินพลเรือน  และตารางเที่ยวบินนี้ถือ
เป็นเงื่อนไ ขพื้นฐานของการท าสัญญาจัดหาที่พัก  ใ ห้ตรงตามวันที่ที่ก าหนดในตารางเที่ยวบิน   ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันไมใ่ห้เกดิช่องว่างของเวลาระหว่างก าหนดการเดินทางเข้ามาและการเดินทางออกไปขอผู้แสวงบุญ  
และก าหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้ให้ผู้แสวงบุญได้เข้าพัก  

21. คณะผู้แทนฮัจย์และบริษทัการบนิทีข่นส่งจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการขนส่งผู้แสวงบุญ
ไปยังราชอาณาจักร  และเดินทางกลบัประเทศ  และจะต้องปฏิบตัิตามกฎกระทรวง  โดยถือว่าระเบียบและ
กฎกระทรวงนี้ถือเป็นส่วนเดียวกันที่จะแยกไม่ได้จากกฏหมายและระเบียบฮัจย์  

22. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องควบคุมการท าหน้าที่ความรบัผดิชอบต่อผู้โดยสารของบริษัทขนส่ง
ทางอากาศในกรณีต่าง ๆ  ที่ท าให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน  โดยจะต้องให้บริการที่จ าเป็น แก่ผู้แสวงบุญ
ตามขั้นตอนของเวลาที่ลา่ช้าออกไป  โดยจะเริ่มตั้งแต่บริการเครื่องดื่มที่จ าเป็นหลังจากนั้นต้องจัดหาอาหาร  
และที่พักในโรงแรมถ้าหากการล่าช้านั้นเกินเวลาตามระเบียบ   

23. ถือเป็นเรื่องจ าเป็นและต้องใหค้วามส าคัญกับการยึดถอืคุณสมบัติทางเทคนิคที่จ าเป็นต้อง
มีในการขนส่งผู้แสวงบุญที่เดินทางมาทางบกสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธ ิ์  ตามระเบียบการจัดระบบในเรื่องนี้   

24. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องท าสัญญากับสหกรณร์ถยนต์เพื่อขนส่งผู้แสวงบญุเต็มตามจ านวนที่
เดินทางเข้ามาทางบกเพือ่การเดินทางในเขตมะซาอีร  โดยใช้รถโดยสารของบริษทัขนส่งที่อยูภ่ายใตก้ารดูแล
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ของสหกรณ์รถยนต์ในกรณทีี่ไมป่ฏิบัตใิห้เปน็ไปตามนี้  จะให้ผู้แสวงบญุเหล่านั้นเข้าพักในกระโจมชั้นที่สามที่
ม ุซดะลิฟะห์  โดยจะใหร้ถโดยสารของผู้แสวงบุญจอดในลานจอดในเขต  (ดักมุ้ลวะบัร)  และให้เป็นสถานี
ปลายทางของการจราจรของพวกเขา   

25. คณะผู้แทน ฮัจย์จะต้องท าสัญญากับสหกรณ์รถยนต์อย่างชัดเจน  และบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อก าหนดความต้องการทั้งหมดในการขนส่งผู้แสวงบุญระหว่างเม ืองมักกะห์  เม ืองเมดีนาห์  
เขตมะซาอีร  และเมอืงเจดดาห์  โดยระบจุ านวนผู้แสวงบุญ  ประเภทของรถยนต์โดยสาร  และด้วยระบบ
สองเที่ยว  โดยคณะผูแ้ทนฮัจย์จะต้องจ่ายเงินประกันมลูคา่ 10% ของค่าจ้างการเดินทางครบวงจรในเขตมะ
ซาอีรให้แก่สหกรณ์รถยนต์  ตามจ านวนผูแ้สวงบุญทั้งหมดที่ได้ตกลงกันไว้  โดยจะต้องจ่ายภายหลังจากลง
นาม ในสัญญาเป็นเ งินสด  หรือเช็คธ นาคาร  หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่ง ของ
ซาอุดิอาระเบีย  ในเวลาไ ม่เ กิน  2  สัปดาห์นับตั้งแต่วันท าสัญญา  และจะต้องน าเสนอสัญญานี้ไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจย์เพื่อให้การรับรอง  

26. คณะผู้แทนฮัจย์เม ือ่มคีวามประสงคใ์ช้พาหนะขนส่งทางทะเลจะต้องได้รับอนุม ัติจากกรม
เจ้าท่าของซาอุดิอาระเบีย  และจะต้องจัดให้ม ีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  

27. จะต้องจัดท าตารางการเดินทางเขา้มาของผู้แสวงบุญโดยให้ครอบคลุมช่วงระยะเวลาของ
การเดินทางเขา้มา  คือเริ่มตัง้แต่วนัที ่(1) เดือนซุ้ลเกาะอ์ดะห์ของทุกปี  และสิ้นสดุวันที่ (4) เดือนซุ้ลฮิจยะห์  
เช่นเดียวกับการเดินทางกลบัที่จะต้องท าตารางการเดินทางกลบัของผู้แสวงบุญ  ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ (14) เดอืน
ซุ้ลฮิจยะห์ (และภายหลังจากการประกาศปลอดจากโ รคในพิธ ีฮัจย์)  และจะสิ้นสุดในวันที่ (15) เดือนมุฮัร
รอม  และการจัดกลุ่มผู้แสวงบญุให้เปน็การเดินทางทางอากาศนั้นจะต้องกระท าอย่างเป็นระบบเพื่อให้การ
เดินทางทางอากาศนั้นจะต้องกระท าอย่างเป็นระบบเพื่อให้การเดินทางมาถึงของผู้แสวงบุญเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องกันโดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับ (ของสนามบินนานาชาติคิงอับดุลอะซีซ ณ เมืองเจด
ดาห์) และ (สนามบินอะมรี มูฮ าหมัด บินอบัดุลอาซีซ ที่เม ืองเมดีนาห์ )  ส าหรับผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามา  
และเดินทางกลับทางอากาศ  และคณะผู้แทนฮัจย์จะต้องยื่นตารางเที่ยวบินอย่างละเอียดที่ผ่านการรับรอง
จากกรมการบินพลเรือนของทางการซาอุดิอาระเบียต่อกระทรวงฮัจย์พร้อมระบุหมายเลขเที่ยวบิน  วันที่
เดินทางมาถึง  และวันเดินทางกลบั  ชื่อบริษัทขนส่ง  ทั้งนี้เพื่อความสุขสบายของผู้แสวงบุญ  และเพื่อไม่ให้
เกิดความแออัดขึ้นในพื้นที่ของสนามบิน   

ส าหรับผู้แสวงบุญที่เ ดินทางมาทางบกนั้น   วันสุดท้ายของการเดินทางเข้าม ายังแผ่นดิน
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  คือสิ้นสุดเดือนซุ้ลเกาะอ์ดะห์  ตามปฏิทินอุมมุ้ ลกุรอ  

พร้อมทั้งจะต้องพิจารณาท าข้อสัญญาจัดหาบริการขนส่งผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาทาง
สนามบินนานาชาติอะมรี ม ูฮ าหมัด บินอบัดุลอาซีซ ณ เมืองเมดีนาห์  จากสนามบินถงึที่พักของผู้แสวงบุญที่
เม ืองเมดีนาห์  หรือจากที่พักถงึสนามบนิ  ข้อตกลงใด ๆ ในการขนสง่ภายในเมอืงมกักะห์และเมืองเมดีนาห์  
จะต้องผ่านสหกรณ์รถยนต์   
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28. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องท าสัญญาอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณอ์ักษรกับองค์การผู้น าตอ
วาฟที่เม ืองมกักะห ์ ในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับการตอ้นรบัผูแ้สวงบุญ  จัดระบบกิจการที่พักผู้แสวงบญุในเมอืงมกั
กะห์  และเขตมะซาอีร  และการขนส่งผู้แสวงบุญไปยังเขตมะซาอีร  หรือเม ืองเจดดาห์หรือเม ืองเมดีนาห์  

29.  คณะผู้แทนฮัจย์จะท าหน้าที่ท าสัญญาอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรกับองค์การ
ผู้น าทางที่เม ืองเมดนีาห์  ในสว่นที่เกี่ยวกับการตอ้นรบัและจัดหาที่พกัให้แก่ผูแ้สวงบุญทั้งกอ่นท าพิธฮัีจย์หรือ
หลังพิธ ีฮัจย์  และจะต้องประสานงานกับหนว่ยงานที่ระบุขา้งต้น  ในขอ้เดียวกันเรื่องการเดินทางออกของผู้
แสวงบุญตามก าหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้  และจัดระบบแบ่งกลุ่มผู้แสวงบุญไปยังเม ืองเจดดาห์  หรือการ
เดินทางกลับไปประเทศของผู้แสวงบุญ  จากเมืองเมดีนาห์  ตามระเบียบต่าง ๆ ที่ ใช้บังคับอยู่   

30.  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องท าสัญญาอย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษรกับส านักงานสหเอ
เยนซี่ที่เมอืงเจดดาห์เพื่อจัดระเบียบกิจการของผูแ้สวงบุญทั้งหมดของผู้ประกอบกิจการฮัจย์  ให้การต้อนรบัผู้
แสวงบุญ  ด าเนินการต่าง ๆ   ให้แล้วเสรจ็ที่ด่านตรวจคนเข้าเม ืองทางอากาศ  ทางทะเล  และทางบก  และ
ขนส่งผู้แสวงบญุไปยังเมอืงมกักะห ์ และเมอืงเมดีนาห์  และการเดินทางของผู้แสวงบุญกลับประเทศ  ตาม
ระเบียบที่ใชบ้ังคับ  และก าหนดวธิกีารจ่ายค่าธรรมเนยีมบริการต่าง ๆ ขององค์การกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนค่า
ขนส่งที่ก าหนดไว้  และถูกระบุอยู่ในระเบียบนี้   

31. ในกรณีที่คณะผูแ้ทนฮัจย์ประสงค์จะจัดให้บริการอาหารแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาใน
ความรับผิดชอบของตนจะต้องปฏิบัติดังนี้   

     ก. ท าสัญญาตามแบบฟอร์มสัญญาฉบบัรวมเล่ม  และตามกฎเกณฑ์การให้บริการอาหาร
แก่ผู้แสวงบุญของตน  ทั้งนี้  (เม ืองมักกะห์  เขตมาซาอีร  เม ืองเมดีนาห์  และเมืองเจดดาห์)  กับองค์การ
และบริษัทซาอุดิอาระเบียที่ไดร้ับอนุญาต  และครบเงื่อนไขทางด้านอนามยัจากหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และจ้องยื่นสัญญาที่ได้ลงนามแล้วให้แก่กระทรวงเพื่อให้การรับรอง   

     ข. ท าสัญญาบริการต่าง ๆ ที่แนบมาเพื่อให้บริการอาหารกับองค์การเอกชนกลุ่มต่าง ๆ 
เพื่อให้บรกิารอาหารแกผู่้แสวงบญุของตนตามแบบฟอรม์สัญญาฉบับรวมเลม่เพื่อการบรกิารต่าง ๆ  พร้อมกับ
บริการอาหาร  

32. ส าหรับคณะผู้แทนฮัจย์ทีท่ าหนา้ที่จ่ายค่าบริการได้แก่  องค์การต่าง ๆ  และค่าขนส่งแทนผู้
แสวงบุญของตนให้แก่ส านักงานสหเอเยนซี่  คณะผู้แทนฮัจย์ท าหน้าที่ต้องจ่ายค่าบริการเหล่านี้หลายงวด
ติดต่อกัน  โดยจะต้องไม่เกินวันที่ 5 เดือนซุ้ลฮิจยะห์  และไม่ยินยอมให้ม ีการตั้งข้อแม้การจ่ายค่าบริการ
เหล่านี้  ไว้กับข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดกับหน่วยงานใด ๆ หรือสาเหตุใด ๆ  

33.  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องสั่งการให้บริษัทขนส่งผู้แสวงบุญมอบเอกสารที่พิมพ์ออกมาจาก
คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้แสวงบุญทุกคนที่ระบุวันเดินทางกลับ  หมายเลขเที่ยวบิน  และเวลาเครื่องบินออก  

34.  ถือเป็นเรือ่งส าคัญที่จะต้องประสานตารางการเดินทางเขา้มาและเดินทางกลบัของผู้แสวง
บุญที่ขึ้นอยู่กับคณะผู้แทนฮัจย์ให้เป็นเส้นทางเดียวระหว่างสนามบินทั้งสองคือสนามบินคิงอับดุลอาซีซ ณ 
เมืองเจดดาห์  และสนามบนินานาชาติอามรี ม ูฮ าหมดั บันอับดลุอาซีซ  ณ  เม ืองเมดีนาห์  โดยการเดินทาง
ออกของผู้ที่เดินทางเขา้มาจากสนามบนินานาชาติอับดุลอาซีซ ณ เมืองเจดดาห์  จะเดินทางออกที่สนามบิน
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นานาชาติอะมีร ม ูฮ าหมัด บันอับดุลอาซีซ ณ เมืองมะดียะห์ และในทางกลับกัน  เท่าที่จะสามารถท าไ ด้  
ตามขัดความสามารถการรองรับของสนามบินทั้งสอง   

35. ส าหรับคณะผู้แทนฮัจย์ทีไ่มไ่ด้ท าหนา้ที่จ่ายค่าบรกิารและค่าขนส่งแทนผู้แสวงบุญของตน
ให้แก่ส านักงานสหเอเยนซี่ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการสั่งการแก่บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยวและ
องค์การที่ม ีลักษณะเดียวกัน  ที่เดินทางมาจากประเทศของตน  ให้ผู้แสวงบุญทุกคนที่อยู่ในการดูแลของตน
แนบเช็คที่เปน็ค่าบริการต่าง ๆ  และค่าขนส่งและมอบเชค็ให้แก่ผูแ้ทนส านกังานสหเอเยนซี่ที่ด่านตรวจคนเขา้
เม ืองตามที่ระบุอยู่ ในระเบียบการจัดองค์การฮัจย์  และในกรณีที่ผู้แสวงบุญอ้างว่ายากจนหรือไ ม่ม ี
ความสามารถจ่ายค่าบริการและค่าขนส่งได้  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องสั่งการให้บรษิัทหรอืผู้แทนการทอ่งเที่ยว
ที่ดูแลรับผิดชอบผู้แสวงบุญเหล่านัน้  จ่ายค่าบริการและค่าขนส่ง  ในกรณีที่พวกเขาไม่ปฏิบัติ  คณะผู้แทน
ฮัจย์จะต้องจ่ายค่าบริการเหล่านั้นให้แก่ส านักงานสหเอเยนซี่  และไปเรียกร้องเอาค่าบริการคืนจากบริษัท
หรือตัวแทนท่องเที่ยว  

36. เพื่อความสะดวกในการด าเนินการขนส่งผู้แสวงบุญจากเมืองเจดดาห์ไปยังเม ืองมักกะห์
และเมืองเมดีนาห์  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องจัดกลุ่มผูแ้สวงบุญให้แก่เที่ยวบินที่เดินทางเข้ามา  ก่อนที่ผู้แสวง
บุญจะเดินทางมาถึง  ยังกลุ่มบริการภาคสนาม  ที่ให้บริการแก่ผู้แสวงบุญและสถานที่พักของผู้แสวงบุญที่
เม ืองมักกะห์และเมอืงเมดีนาห์  โดยในเที่ยวบินเดียวกันจะต้องไม่ให้ม ีหลายกลุ่มบริการภาคสนามที่จะท า
ให้บริการแก่ผู้แสวงบญุ  และจะต้องไมใ่ห้มทีีพ่ักหลายแห่งส าหรับผู้แสวงบุญที่มาในเที่ยวบินเดียวกัน  และ
ติดต่อประสานงานกับองค์การผูน้ าตอวาฟ  ที่เกี่ยวขอ้งเสียแตเ่นิน่ ๆ ก่อนที่ผู้แสวงบญุของตนจะเดินทางเข้า
มา  เพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้  

     ก. ก าหนดและจัดกลุ่มผูแ้สวงบญุใหแ้ก่กลุ่มบริการภาคสนาม  เพื่อใหบ้รกิารแก่ผู้แสวงบุญ
ของตน  

     ข. จัดผู้แสวงบุญไปเข้าพักที่ก าหนดไว้ที่ทั้งที่เม ืองมักกะห์และเมืองเมดีนาห์   
     ค. แนะน าให้รู้จักกลุ่มบรกิารภาคสนามทีจ่ะท าหน้าทีใ่ห้แก่ผู้แสวงบญุ  และแนะน าให้รู้จัก

ที่พักของผู้แสวงบญุทุกคนตามก าหนดเวลาให้เข้าพัก  ตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้และได้ผ่านการรับรองของ
กระทรวงฮัจย์พร้อมด้วยหนังสือเดินทางหรือรายการที่แนบไปกับหนังสือเดินทาง  

37. เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและประหยัดเวลา  การค้างอยู่ที่สนามบิ น
นานาชาติคิงอับดุลอาซีซ ณ เมืองเจดดาห์ หรือที่สนามบินนานาชาติอะมีร ม ูฮ าหมัด บิลอับดุลอาซีซ ณ 
เมืองเมดีนาห์  และเพื่อให้การแบ่งกลุ่มเปน็ไปด้วยความรวดเร็วในการเดินทางไปยงัเมอืงมกักะห์และเมอืงมะ
ดีนะ  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องกระชับการด าเนินการต่าง ๆ  ของฝ่ายตนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วอย่างที่สุด
เพื่อจะท าให้การด าเนินการแล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว  พร้อมต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติดังต่อไปนี้   

     ก. คณะผู้แทนฮัจย์เริ่ม ด าเนินการทันทีที่ผู้แสวงบุญคนแรกเดินทางมาถึงสถานที่ที่ไ ด้
ก าหนดไว้ในกลางห้องโถง  โดยไม่ต้องรอคอยให้ผู้แสวงบุญในเที่ยวบินหรือกลุ่มนั้นทั้งหมดเดินทางมาถึง
สถานที่ที่ก าหนดไว้ให้  
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     ข. คณะผู้แทนฮัจย์ด าเนินการตา่ง ๆ  ให้แล้วเสร็จในเวลาเดียวกันกับเวลาที่หมดไปในการ
ด าเนินการขององค์การผู้น าตอวาฟ  ด าเนินการให้แล้วเสร็จ  และไม่ว่ากรณีใดจะต้องไ ม่เกิน ครึ่งชั่วโม ง  
นับตั้งแต่ผู้แสวงบุญคนสุดท้ายมาถึงสถานที่ตั้งของคณะผู้แทนฮัจย์  

38. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องแยกสัมภาระของผู้แสวงบญุให้เป็นสีเดียวกัน  และติดเครื่องหมาย
ธงชาติบนสัมภาระนั้น  พร้อมรูปถ่ายของผู้แสวงบุญ  โดยจะต้องเขียนชื่อผู้แสวงบุญ  สัญชาติ  หมายเลข
โทรศัพท์  ชื่อคณะผู้แทนฮัจย์ที่สังกดั  และหมายเลขกลุ่มให้บริการภาคสนาม  สถานที่ติดต่อทั้งที่เม ืองมัก
กะห์และเมืองเมดีนาห์  บนสัมภาระของผู้แสวงบุญอย่างครบถ้วนชัดเจน  และจะต้องเน้นย้ าแก่ผู้แสวงบุญ
ทุกคนว่าจะต้องรับผิดชอบสัมภาระของตนเอง  

โดยที่ผู้แสวงบุญมจี านวนมากและสัมภาระก็มจี านวนมากและเหมอืน ๆ  กัน  เพื่อป้องกันไมใ่ห้
สัมภาระสูญหาย  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องแต่งตัง้ตัวแทนเพื่อประจ าและควบคุม  และสั่งการให้ผูแ้สวงบุญทุก
คนมั่นใจว่าสัมภาระมาถึงแล้วและติดตามดูสมัภาระว่าได้น าขึ้นบรรทุกบนรถโดยสารที่จะเดินทางไปเมืองมัก
กะห์หรือเมอืงเมดีนาห์  และใหไ้ด้รูเ้หน็สัมภาระของตน  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจาก
การฝ่าฝืนเรื่องดังกล่าวตลอดจนรับใช้ใ ห้แก่ผู้แสวงบุญ  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องอบรมผู้แสวงบุญไม่ให้น า
สัมภาระขึ้นบรรทุกด้วยตนเอง  หรือจ่าย (ค่าบริการพิเศษ) โดยขนส่งสัมภาระนั้นได้จ่ายล่วงหน้ าไปแล้ว
รวมอยู่ในค่าบริการต่าง ๆ  

39. ในกรณีที่คณะผู้แทนฮัจย์ต้องอาศัยคนงานจากภายในราชอาณาจักร  จะต้องกระท าผ่าน
องค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์ที่เป็นผู้ให้บริการหรือองค์การผู้น าทางที่เม ืองเมดีนาห์  ภายในพื้นที่ที่
ก าหนด  พร้อมกับต้องจัดให้ม ีบัตรประจ าตัวแก่คนงานเหล่านี้โดยระบุชื่อเ ต็ม  เลขหนังสือเดินทางและ
หนังสือถิ่นที่อยู ่ (อิกอมะห)์ โดยผ่านการรับรองจากองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมจัดส่งรายชื่อคนงาน
เหล่านั้นใ ห้แก่สาขากระทรวงฮัจย์ที่เ ม ืองมักกะห์และเมืองเมดีนาห์  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องทุ่มเทการ
ให้บริการแก่ผู้แสวงบญุของตนเท่านัน้  โดยจะไมใ่ห้บริการแก่ผู้แสวงบุญอื่น  และจะต้องไม่จัดระเบียบการ
ปฏิบัติพิธ ีฮัจย์ให้แก่ผู้ทีพ่ านักอยู่ในราชอาณาจักร  จากผู้แสวงบุญที่เป็นเป็นสัญชาติเดียวกันหรอืสัญชาติอืน่ก็
ตาม  

40. จะต้องด าเนินการนับตั้งแต่วันที่ลงนามในรายงานการประชุม ระหว่างกระทรวงฮัจย์และ
คณะผู้แทนฮัจย์เรื่องการจัดระเบียบกิจการฮัจย์  โดยจะต้องไม่เกินกลางเดือนเซาวาลของปีนั้น ๆ โดยท า
สัญญาเช่าที่พักให้แก่ผูแ้สวงบุญในเมอืงมกักะห์  เม ืองเมดีนาห์  และเมอืงเจดดาห์ตามแบบฟอรม์สัญญาฉบบั
รวมเล่ม  ที่รับรองโดยกระทรวงฮัจย์  และรับรองความถูกต้องของสัญญาโดยองค์การผู้น าตอวาฟทีใ่ห้บรกิาร  
หรือองค์การเอกชนผู้น าทางที่เม ืองเมดีนาห์  หรือส านักงานสหเอเยนซี่  ที่เม ืองเจดดาห์  และไปผ่านการ
รับรองสัญญาโดยสาขากระทรวงฮัจย์ (ที่เมอืงมกักะหห์รอืเมอืงเมดีนาห์)  ภายในก าหนดเวลาไมเ่กนิวนัที่ 20 
เดือนเซาวาล  โดยการอนมุตัิวีซา่ฮัจย์ใหแ้ก่ผู้แสวงบุญที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างคณะผู้แทน
ฮัจย์กับกระทรวงฮัจย์  จะมีผลผูกพันกับการนี้ด้วย   

41. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องให้ความส าคัญในการจัดหาและเช่าทีพ่ักที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้แสวงบุญ
เต็มจ านวนของตนเขา้พักอาศัย  และตรงตามจ านวนวีซา่ที่ได้รบัอนมุตัิ  พร้อมทัง้ต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
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ของการจัดหาที่พัก  จะต้องไม่เชา่อาคารที่พักให้แก่ผู้แสวงบุญก่อนมัน่ใจว่ามใีบอนญุาตใหใ้ช้เปน็ทีพ่ักผู้แสวง
บุญ  ที่ยังม ีผลใ ช้บังคับของปีนั้น  และจะต้องด าเนินการรับรองเอกสารสัญญาให้แล้วเสร็จ  และจะต้อง
แนะน าให้รู้จักทีต่ั้งของที่พัก  และจะต้องไมใ่ห้จ านวนผู้แสวงบุญในที่พักที่เช่าเกินกว่าความสามารถในการ
รองรับส าหรับทีพ่ักเหล่านี้ตรงตามใบอนุญาตที่อนมุตัิให้แก่เจ้าของอาคารหรือผู้เช่าอาคารในลักษณะทั่วไป  
และจะต้องก าหนดขนาดพื้นที ่4 ตารางเมตรส าหรบัผูแ้สวงบุญแตล่ะคนในทีพ่ักที่เม ืองมักกะห์  และที่เม ือง
เมดีนาห์  พร้อมทั้ง ต้องระมดัระวังการแบง่ผู้แสวงบญุเขา้ที่พักและเข้าพักตามหอ้ง  และต้องแยกผู้ชายไมใ่ห้
พักร่วมกับผู้หญิงที่ไมใ่ชผู่้ที่ศาสนาห้ามแตง่งานด้วยกัน  ทั้งนี้เพื่อความสุขสบายของผูแ้สวงบุญในที่พักของตน
ทั้งที่เม ืองมกักะห์และเมอืงเมดีนาห์  ทั้งนี้โดยติดต่อประสานงานกับองค์การภาคเอกชนผูน้ าตอวาฟที่เมอืงมกั
กะห์  และองค์การภาคเอกชนผู้น าทางที่เม ืองเมดีนาห์  และจ าเป็นต้องมีตัวแทนของคณะผู้แทนฮัจย์อยู่ที่
สถานที่พักของผู้แสวงบุญขณะน าผู้แสวงบุญเข้าที่พักและในขณะที่ม ีความจ าเป็น  

42. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องตั้งเงื่อนไขกับเจ้าของและผู้ให้เช่าช่วงอาคารที่พักจะต้องติดตั้งตู้
นิรภัยไวใ้ห้แก่ผู้แสวงบุญเพื่อเก็บทรัพย์สินและของมีค่าของพวกเขา  และจะต้องแนะน าผู้แสวงบุญของตน
ไม่ให้น าสิ่งของมีค่าติดตัวเพื่อไม ่ให้เกิดความสูญหาย  

43 . จะต้องยื่นหนังสือค้ าประกันธนาคาร  โดยไม่ม ีเงื่อนไขจากธนาคารที่เ ชื่อถือได้ใ น
ราชอาณาจักรในนามกระทรวงฮัจย์  แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในอตัรา 50 ริยาลต่อผู้แสวงบุญหนึ่ง
คน  และด้วยจ านวนทั้งหมดของผู้แสวงบุญ  ทั้งนี้ก่อนท าข้อตกลงและลงนามท าสัญญาให้เช่าอาคาร  โ ดย
ทางกระทรวงฮัจย์ม ีสิทธ ิจ่์ายเงินจ านวนนีเ้พื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องที่พัก  ซึ่งกระทรวงฮัจย์เห็นว่าเป็น
ความรับผิดชอบของผู้เช่าในความขัดแย้งนัน้  ยกตัวอย่างเช่น  การปฏิเสธเขา้พัก  ใช้อาคารที่ไมม่ใีบอนุญาต  
ผู้แสวงบุญแออัด  ใช้ส่วนหนึง่ของอาคารผดิวัตถปุระสงค์  โดยจะไมค่ืนทั้งหมดหรอืสว่นที่เหลอืเงินประกันนี้  
เว้นแต่แนใ่จว่าไม่ม ีความขัดแย้ง  และผู้เช่าจะต้องจ่ายจ านวนที่เกิน  ในกรณีที่เงินประกันไม่พอในการใช้
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง   

44. จะต้องจัดให้ม ีอาคารส ารองเกินกว่าความต้องการจริงเปน็จ านวน (1%) ของจ านวนผู้แสวง
บุญทั้งหมด  ทั้งนี้เพื่อใชใ้นกรณฉีกุเฉนิ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างฤดกูาลฮัจย์  และจ าเป็นต้องออกจากอาคารเพือ่
รักษาชีวิตและเพื่อความปลอดภัยของผู้แสวงบญุเชน่  เกิดเพลิงไหมแ้ละอาคารถล่ม  โดยอาคารที่เช่าให้แก่ผู้
แสวงบุญทั้งหมดเป็นที่พักได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจที่พักผู้แสวงบุญ พร้อมใบอนุญาตที่ยังไ ม ่
หมดอายุส าหรับฤดูกาลฮัจย์ปัจจุบัน ให้แก่ผู้แสวงบุญทั้งหมด  

45. จ านวนผู้แสวงบุญในทีพ่ักจะต้องไมเ่กินจ านวนที่ได้รบัอนุญาตหรอืห้ามโดยเด็ดขาดในการ
ใช้ห้องโถง ห้องครัว ทางเดนิ และชั้นลอย หรือชั้นบริการต่าง ๆ ที่จอดรถและชั้นดาดฟ้า ที่พักหรือเก็บของ  

46. จะต้องจ่ายค่าเช่าทั้งหมดขณะลงนามในสัญญาระหว่างเจ้าของหรือผู้ให้เช่ากับผู้แสวงบุญ
หรือผู้แทน  หากมีความสามารถในกรณีที่ไม ่สามารถจ่ายค่าเช่าทั้งหมดได้ ให้จ่ายค่าเช่าดังนี้  

     ก. 30% ขณะลงนามในสัญญา  
     ข. 40% ขณะเมื่อผู้แสวงบุญเดินทางมาถึงและเข้าที่พัก  
     ค. 30% ก่อนครบสัญญาเช่าสามวันเป็นอย่างน้อย  
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     ง. โดยผู้แสวงบญุหรอืผู้แทนจะต้องมอบหนังสือค้ าประกันธนาคารให้แก่เจ้าของหรือผู้ให้
เช่าเท่ากับ 2 งวดคือ งวดที่สองและงวดที่สาม ตามที่ระบไุว้ในข้อ (ข และ ค) ซึ่งออกให้โดยธนาคารท้องถิ่น 
ส่วนในกรณีทีไ่มไ่ด้ยื่นหนงัสือค้ าประกนัของธนาคาร  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องจ่าย 50% ของค่าเช่า  ขณะลง
นามในสัญญา  และ 40% ของค่าเช่าขณะเมือ่ผู้แสวงบญุเดนิทางมาถึง  โดยจะต้องไมเ่กินต้นเดือนซุ้ลฮิจยะห์  
และอีก 10% ของค่าเช่าภายในก าหนดไมเ่กินวันที ่15 เดือนซุ้ลฮิจยะห์  โดยจะไม่การรับรองสัญญาใด ๆ ที่
ไม ่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุข้างต้น  

47. ประสานงานอย่างเตม็ทีก่ับองค์การเอกชนผู้น าตอวาฟทีเ่มอืงมกักะหท์ี่ใหบ้รกิารแก่ผู้แสวง
บุญ  และองค์การเอกชนผู้น าที่เมอืงเมดีนาห์  และส านักงานสหเอเยนซี ่ ที่เม ืองเจดดาห์  ก่อนเชา่ที่พักให้แก่
ผู้แสวงบุญโดยค านึงถึงความปลอดภัยและความสุขสบายของผู้แสวงบุญ 

48. คณะผู้แทนฮัจย์ในกรณีที่เ ช่าที่พักให้แก่ผู้แสวงบุญนอกเขตศูนย์กลาง  และห่าง 12 
กิโลเมตรหรอืมากกว่าจากมสัยดิหะรอม คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องท าสัญญาเช่าพาหนะส าหรับขนส่งผูแ้สวงบุญ
จากที่พักไปยังมดัยิดหะรอม และเที่ยวขากลบัเพื่อให้ผู้แสวงบุญสามารถปฏิบัติละหมาดในมัสยิดหะรอมได้  

49. ในกรณีที่ได้มกีารท าสัญญากับผู้ใหเ้ช่าที่พักเพื่อใช้เป็นที่พักให้แก่ผู้แสวงบุญตั้งแต่เนิ่น ๆ 
นั้น ยังไม ่ท าใ ห้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายพ้นความรับผิดชอบจากการท าสัญญาฉบั บรวม เล่ม  และการรับรอง
สัญญาตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อน  ก่อนผู้แสวงบุญเดินทางมาถึง  

50. จะต้องท าสัญญาจัดหาที่พักให้แก่ผู้แสวงบุญกับเจ้าของอาคารหรือกับนักลงทุนในฐานะ
ผู้ให้เช่าชาวซาอุดิอาระเบยี โดยตรง โดยไมม่คีนกลางหรือนายหน้าในเรื่องนี้  เพราะไมอ่นญุาตใหท้ าธรุก รรม
กับผู้ที่ไม ่ใช่ชาวซาอุดิอาระเบียในเรื่องการจัดหาที่พักให้แก่ผู้แสวงบุญ 

51. ประสานงานกับองค์การผู้น าตอวาฟที่ใหบ้รกิารแก่ผู้แสวงบุญและองค์การผู้น าทางที่เม ือง
เมดีนาห์ เพื่อติดปา้ยบอกเส้นทางที่จะท าให้ผูแ้สวงบุญรูส้ถานที่ตั้งของตนในจ านวนที่เหมาะสมและเพียงพอ  

52. ให้การรับรองว่าสัญญาจัดหาที่พักที่ได้ลงนามไว้นั้นได้จัดให้ม ีสิ่งจ าเป็นและสนองความ
ต้องการของผู้แสวงบญุในทีพ่ักจากบรกิารต่าง ๆ  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นหรอืการปฏิเสธไม่
เข้าพักและผลที่จะเกิดตามมาที่เป็นผลลบ  

53. การจัดให้ผู้แสวงบุญเข้าพักในโรงแรมหรอือาคารทีไ่ด้รับอนญุาตจากคณะกรรมการตรวจที่
พักผู้แสวงบุญ  จะต้องมีใบอนุญาตที่ยังไม ่หมดอายุส าหรับฤดูกาลฮัจย์ปัจจุบัน  และคณะผู้แทนฮัจย์หรือ
บริษัทท่องเที่ยวหรือผู้แทนของผู้แสวงบุญจะต้องรับผิดชอบผลของการฝ่าผืนในเรื่องนี้  

54. จะต้องไม่เกินความสามารถในการรองรับที่ก าหนดไว้ให้แก่อาคารที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
โดยก าหนดไว้ที่ (1 ม.2) 4 ตารางเมตรต่อผู้แสวงบุญหนึ่งคน  

55. ต้องแน่ใจว่าช่วงเวลาการเช่าที่พักที่เมอืงเมดนีาห์  จะต้องไมเ่หลือ่มเวลาวัน โดยมัน่ใจว่าม ี
เวลาคั่นระหว่างสองสัญญาที่ต่อเนื่องกันนั้นเท่ากัน 24 ชั่วโมง โดยต้องระบุเวลาที่ผู้แสวงบุญเข้าที่พักและ
เวลาออกที่พัก และต้องปฏิบัติตามนั้น  

56. สัญญาจัดหาที่พักที่เม ืองมกักะห์จะต้องครอบคลุมชว่งเวลาตั้งแต่หลังวันที่ 15 เดือนซุ้ลฮิจ
ยะห์ไปจนสิ้นสุดวันที่ 13 เดือนซุ้ลฮิยยะห์ ทั้งสัญญาเช่าอาคารที่พักหรือโรงแรม  
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57. จัดให้ม ีผู้แทนประจ าที่ศูนย์ต้อนรบัผู้แสวงบุญที่เมอืงเมดนีาห์  และในที่พกัที่จะใช้ทีพ่ักของ
ผู้แสวงบุญที่เม ืองมักกะห์และเมืองเมดีนาห์  เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือการด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความรวดเรว็และน าไปยงัที่พกัของผู้แสวงบญุ ก าหนดชั้นทีพ่ักแบง่กลุม่ไว้  และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้กับผู้
แสวงบุญ 

58. จะต้องไม่เช่าทีพ่ักให้แก่ผูแ้สวงบุญในเมอืงเมดีนาห์  ภายหลังจากวันที่ 5 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ 
และสาขากระทรวงฮัจย์จะต้องไม่ให้การรับรองสัญญาจัดหาที่พักใด ๆ ภายหลังวันที่ดังกล่าวนั้น  

59. จะต้องจัดหาที่พักที่เหมาะสมให้แกผู่้แสวงบญุที่เดินทางเข้ามาโดยเทีย่วบนิของสายการบนิ
ระหว่างประเทศทีม่าล่าช้า (ภายหลังวันที่ 5 เดือนซุ้ลฮิจยะห์) ที่ไปยังสนามบนินานาชาติอะมรี ม ูฮ าหมดั บิน
อับดุลอาซีซ ณ เมืองเมดีนาห์  โดยจะต้องแบบสญัญาจัดหาที่พักกับสัญญาขนส่งผู้แสวงบุญ ที่มาทางอากาศ 
หรือทางบกกับบรษิัทขนส่งผู้แสวงบุญบรษิัทใดบรษิัทหนึ่งทีข่ึ้นกับสหกรณ์รถยนต์ โดยจะต้องไม่เกินวันที่ 7 
เดือนซุ้ลฮิจยะห์  

60. จะต้องรับผิดชอบการจัดหาที่พักและอาหารให้แก่ผู้แสวงบุญในกรณีที่เที่ยวบินของสาย
การบินระหว่างประเทศเดินทางออกล่าช้าด้วยเหตุสดุวิสัยที่ไมไ่ด้เกิดจากเจตนาของบรษิัทการบิน (เช่น ทัศน
วิสัยไม่ดี, สาเหต ุด้านความปลอดภัยและการเมืองในประเทศที่จะเดินทางไปถึง) ตามกฎและระเบียบการ
ขนส่งทางอากาศ  

61. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทีใ่ช้บงัคับในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งไม ่
อนุญาตให้คนต่างชาติครอบครองอสังหาริมทรพัย์ในเมอืงมักกะห์ และเมืองเมดีนาห์ และไม่อนุญาตให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ นอกจากภายในเวลาที่จ ากัดไม่เกินหนึ่งปีและสามารถต่ออายุได้ในเวลาที่เท่ากันนั้น  

62. คณะผู้แทนฮัจย์ จะต้องให้ค าแนะน าแกผู่้แสวงบญุของตนให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อการ
ด าเนินการต่าง ๆ  และการจัดระบบต่าง ๆ  ที่ออกโดยหนว่ยงานของซาอุดิอาระเบยีที่เกี่ยวข้องกับการไม่เข้า
ไปเบียดเสียดและรว่มชมุนุม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่จะขาดอากาศโดยผู้แสวงบุญจะต้องด าเนินให้
เป็นไปตามการป้องกันด้านความปลอดภยัทีเ่จ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียก าหนดเพื่อคุ้มครองผูแ้ สวงบุญสวม
ก าไลโลหะไว้ที่ขอ้มอืของผู้แสวงบุญทุกคน  หรือสิ่งทีใ่ช้ทดแทนกัน  โดยจะต้องบนัทกึชื่อของผู้แสวงบญุ และ
ข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพที่จ าเป็น  เพราะมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  

63. ในกรณีที่ม ีสัมภาระของผู้แสวงบุญเกินในขณะออกจากที่พักของพวกเขาที่เม ืองมักกะห์
และที่เม ืองเมดนีาห์  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องเตรยีมยานพาหนะขนส่งสัมภาระที่เกินนั้น  โดยออกค่าใช้จ่าย
เองหรือท าสัญญาตกลงกับสหกรณ์รถยนต์เพื่อให้ขนส่ง  

64. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องประสานงานกับองค์การผู้น าทางที่เม ืองเมดีนะห์ในกรณีที่ผู้แสวง
บุญบางส่วนที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเมืองเมดีนาห์  มาแล้ว  โดยพวกเขาจะเดินทางกลับประเทศจากสนามบิน
นานาชาติอะมีร ม ูฮ าหมัด บินอับดุลอาซีซ ณ เมืองเมดีนาห์ โดยจ าเป็นต้องจัดส ารองที่พักให้เพียงพอกับ
จ านวนผู้แสวงบุญที่จะเดนิทางกลับ เพื่อไวใ้ช้ในกรณีฉ ุกเฉ ินต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นที่พักของผู้แสวงบุญเมื่อเกิด
อุปสรรคใด ๆ เช่น เครื่องบินไมส่ามารถออกเดินทางได้ตามก าหนด หรือผู้แสวงบุญพลาดเที่ยวบินเนื่องจาก
มาถึงสนามบินล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด  
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65. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องร่วมมือกับกระทรวงฮัจย์และองค์การภาคเอกชนผู้น าตอวาฟที่
ให้บริการผู้แสวงบุญ และองค์การผูน้ าทางที่เมอืงเมดีนาห ์ตลอดจนหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งในราชอาณาจักรใน
การติดตามเรื่องผู้แสวงบุญที่เสียชีวิตตามธรรมชาติ โดยมีระเบียบก าหนดไว้ดังต่อไปนี้  

     ก. ทุกคณะผู้แทนฮัจย์หรือสถานกงสุลจะต้องจัดให้ม ีหมายเลขโทรสารของตนเพื่อการ
ติดต่อโดยตรงผ่านโรงพยาบาลของรัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการขออนุม ัติการฝัง  

     ข. จ าเป็นจะต้องมีผู้แทนของคณะผู้แทนฮัจย์ที่ไดร้ับมอบอ านาจจากประเทศของตน  เพื่อ
ติดต่อกับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรฐับาลในซาอุดิอาระเบยีเพื่อด าเนนิการต่าง ๆ ที่จ าเป็นจนแล้ว
เสร็จในกรณีการเสียชีวิตของผูแ้สวงบุญของตน  และขอรับตัวผู้ปว่ยที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลภายหลังจาก
หายป่วยแล้ว  เพื่อด าเนนิการเรือ่งการเดนิทางกลับของผูป้่วยจนแล้วเสร็จพร้อมทั้งต้องคงกรรมการของคณะ
ผู้แทนฮัจย์ไว้จ านวนหนึง่ที่เพียงพอภายหลงัการประกอบพธิฮัีจย์เสร็จแลว้  เพื่อท าหนา้ที่เหล่านี ้ และจะต้อง
ไม่เดินทางกลับ เว้นแต่ม ั่นใจว่าผู้แสวงบุญของตนทั้งหมดได้เดินทางกลับไปแล้ว  

66. ในกรณีที่คณะผูแ้ทนฮัจย์ประสงค์จะเปิดโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลของตน  จะต้อง
ติดต่อกับกระทรวงสาธารณสขุซาอุดอิาระเบียเพื่อขอใบอนุญาต  และรับทราบระเบียบตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
นี้  โดยมีเงื่อนไขวา่การดังกลา่วจ ากัดอยู่ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1/11 ถึงวันที่ 15/1 ทั้งในเมอืงมกักะห์และ
เมืองเมดีนาห์  และการให้บริการนี้ที่หน่วยพยาบาลผู้แสวงบุญของตนเท่านั้นไม่ใช่ผู้แสวงบุญอื่นในกรณีที่
หน่วยพยาบาลฝ่าฝืนระเบียบทีแ่จ้งใหท้ราบแล้วนี้  กระทรวงสาธารณสขุจะด าเนินการต่าง ๆ  ที่ เหมาะสมกับ
หน่วยงานพยาบาลที่ฝ่าฝืน  

67. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องเตือนผู้แสวงบญุไมไ่ด้ท าการหงุต้มภายในหอ้งพัก หรือห้องโถง และ
ทางเดิน และให้ใช้หอ้งครวัทีจั่ดไว้เพื่อการดังกลา่วและจะต้องท าสัญญากับบริษทัจัดหาอาหารโดยเฉพาะใน
กรณีที่ที่พักเป็นระบบโรงแรม  

68. เพื่อความปลอดภัยของผูแ้สวงบุญ  และโดยที่จ าเป็นต้องปฏิบตัิตามเรื่องการจัดแบ่งไปยัง
สะพานขว้างเสาหิน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 จนสิ้นสุดในวันที่ 13 เดือนซุ้ลฮิจยะห์  ถือเป็นเรื่องที่ม ีความส าคัญ
ที่สุดที่จะท าให้ผู้แสวงบญุไดร้ับความปลอดภัย  โดยอนุม ัติของอัลเลาะห์จากอุบัติ เหตุที่เกิดจากความแออัด  
ดังนั้นคณะผู้แทนฮัจย์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  

     ก. ด าเ นินการต่าง ๆ และจัดให้ม ีการอบรมเพื่อย้ าเ ตือนผู้แสวงบุญให้ปฏิบัติตาม
ก าหนดเวลา  ที่กระทรวงฮัจย์ก าหนดในการออกไปยังสะพานขว้างเสาหิน  เพื่อท าการขว้างเสาหิน  

     ข. จะต้องแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งของคณะผู้แทนฮัจย์ให้ท าหน้าที่ร่วมกับกระทรวงฮัจย์  
และองค์การเอกชนผู้น าตอวาฟที่ ม ักกะห์เพื่อรับผิดชอบเรื่องการแบ่งกลุ่ม   และก าหนดเจ้าหน้าที่ให้ม ี
จ านวนที่เหมาะสมเพื่อท าหน้าที่นี้  โดยต้องแจ้งรายชื่อแก่องค์การผู้น าตอวาฟ  

     ค. จะต้องแจ้งให้ผู้แสวงบญุของตนทราบว่าจ าเปน็ตอ้งปฏบิัตติามชว่งเวลาที่ถูกก าหนดใน
การออกไปขว้างเสาหิน  ตามจ านวนผู้แสวงบุญที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว  



51 

     ง. จ าเป็นต้องให้การอบรมผูท้ี่ติดตามผูแ้สวงบุญรวมถึงผูแ้สวงบุญทั้งหมดให้ใช้ข้อผ่อนผัน
ทางศาสนาในเรือ่งเวลาการขว้างเสาหินพร้อมจะต้องเน้นย้ าไมใ่หน้ าสัมภาระติดตัวไป  หรือใช้เกา้อี้เขน็  หรือ
น าเด็กไปด้วย  

     จ. จะต้องให้การอบรมแกผู่้แสวงบญุใหย้ึดถือขอ้ผ่อนผนัทางศาสนา  ในเรื่องที่เกี่ยวกบัการ
มอบอ านาจให้ไปขว้างเสาหินแทนของผู้ที่อ่อนแอ  เช่น  ผู้สูงอายุและสตรี   

69. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องตัดระบบการเดินทางที่เบียดเสียดของผู้แสวงบุญ  ซึ่งม ุ่งไปยังโรง
เชือดสัตว์  เพื่อเชือดดัมและอุดฮียะห์  ตามตารางเวลาและก าหนดเวลาที่ไ ด้ก าหนดไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อ
หลีกเลี่ยงความแออัดทีโ่รงเชือดและปอ้งกันการตกค้างของสตัว์ทีเ่ชือดแล้ว  อันเป็นสาเหตุท าให้บางส่วนเสี ย
หายไปโดยไมไ่ดร้ับประโยชน์  อีกทั้งจะต้องแนะน าและให้การอบรมผู้แสวงบุญให้ไปยังสถานที่เชือดที่ทาง
รัฐบาลซาอุดิอาระเบียก าหนดไว้ให้  และจะต้องอบรมผู้แสวงบุญด้วยวิธ ีการและกลไกการท างานที่ใช้อยู่
โดยเร็วเพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการปฏิบตัิตามระเบยีบโดยเครง่ครดั  รวมทั้ งส่งเสริมให้ใช้ระบบการมอบ
อ านาจเพื่อบรรเทาความแออัด  

70. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องปฏิบัติตามระเบยีบการแบ่งกลุ่ม (การเดินทางกลับของผู้แสวงบุญ) 
ที่ไม ่ยินยอมให้ผู้ทีไ่ด้เยี่ยมเยือนเมอืงเมดีนาห์  แล้วก่อนประกอบฮัจย์  เดินทางกลับไปยังเม ืองเมดีนาห์อีก  
และจะต้องไม่แบง่กลุม่ (การเดินทางกลับของผู้แสวงบญุ) ไปยังสนามบนิเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ก่อนก าหนดเดินทางของพวกเขาเป็นเวลานาน  

71. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องเน้นย้ าแก่ผู้แสวงบุญของตนให้ปฏิบัติตามระเบียบสายการบิน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายค่าธรรมเนียมน้ าหนักเกิน  

72. ใช้ประโยชน์จากการอ านวยความสะดวกด้วยการใชเ้ช็คเดินทางเป็นสกุลเงินริยาลซาอุดีฯ 
ที่ออกให้โดยบรษิัทเชค็เดินทางซาอุดิฯ  ซึ่งควบคุมโดยบรรษัทการเงินซาอุดิอาระเบยี  เพื่อบริการแก่ผู้แสวง
บุญ  เพราะมีความปลอดภัยสูงกว่าการที่ตอ้งเสี่ยงกับการถอืเงินปลอม  และยังสามารถขอคืนร าคาตามเช็ค
ได้อีกด้วย  เม ื่อเกดิสูญหายและไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้อื่นในกรณีที่เกิดเสียหาย  อีกทั้งสะดวกในการพกพาและ
แลกเปลี่ยน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ประกอบพิธ ีฮัจย์  

73. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องให้การอบรมผู้แสวงบุญก่อนประกอบพิธ ีฮัจย์เ ป็นเวลาเพียงพอ  
ไม่ใหน้ ายา  หรือผลติภัณฑ์ยาที่ตนไมม่คีวามจ าเป็นต้องใช้  หรือน าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ม ีในท้องตลาด
หรือมีใชใ้นท้องตลาด  นอกจากต้องลงทะเบียนกับกรมอาหารและยาเสียก่อน  และต้องได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากกรม   ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของผู้แสวงบุญ  ประชาชนและผู้ที่ พ านักอยู่ใ น
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างเสมอภาคกัน  เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของราชอาณาจักร  และเพื่อ
ไม่ให้เป็นสาเหตุล่าช้าในการเดินทางเข้าราชอาณาจักรที่ด่านตรวจคนเข้าเม ือง  

74. จัดอบรมใหแ้ก่เจ้าหนา้ที่ที่ดูแลกิจการของผูแ้สวงบุญในคณะผู้แทนฮัจย์  (คณะผู้แทนฮัจย์
ที่ท างานให้บริการ) ต้องอธ ิบายให้ทราบหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายและความส าคัญของการ
ให้บริการแก่ผู้แสวงบญุนับตั้งแต่เดนิทางถึงด่านเข้าเม ืองและขณะที่อยู่ในเมืองมักกะห์ เม ืองเมดีนาห์ และ
เขตมาซาอีร จนเดินทางกลับออกไปจากราชอาณาจักรและต้องใช้ความสามารถเต็มที่เพื่อร่วมมือในการ



52 

อ านวยความสะดวกดา้นให้บริการแก่ผู้แสวงบุญจากองค์การต่าง ๆ และสหกรณ์รถยนต์  และท าให้ผู้แสวง
บุญสามารถประกอบพิธ ีฮัจย์ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย  

75. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องย้ าแก่ผู้แสวงบญุว่าห้ามผูแ้สวงบุญน าพารูปภาพ หรือหนังสือ หรือ
สิ่งพิมพ์ทางการเมอืง ไมว่า่จะเป็นประเภทใดหรอืหา้มผูแ้สวงบุญเข้ารว่มการชุมนุม หรือการเดินขบวนหรือ
การป่าวประกาศทางการเมอืง และอื่น ๆ  ที่ท าให้ผู้แสวงบุญเสียเวลาในการท าความดี และในการประกอบ
พิธ ีฮัจย์ เป็นการสนองต่อค าด ารัสของอัลเลาะห์ตาอาลาที่ว่า “จะต้องไม่พูดค ำหยำบ ไม่ล่วงละเมิดและไม่
ทะเลำะโต้เถียงในช่วงฮัจย์” ถ้ามิเช่นนัน้ผูท้ี่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายของราชอาณาจักร 
ซึ่งรวมทั้งการเนรเทศผู้ฝ่าฝืนกลับประเทศของตน  

76. คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องย้ าในการให้การอบรมและเตือนผู้แสวงบุญที่จะเดินทางเข้ามาว่า 
จะต้องไม่น ายาเสพติด และสิ่งต้องห้ามไมว่่าจะประเภทใด และมชีื่อเรยีกอยา่งไรเข้ามายังราชอาณาจักร ผู้ที่
ถูกตรวจพบว่าน ายาเสพติดหรอืสิง่ต้องหา้มเขา้มาจะต้องถูกลงโทษอย่างหนกั และจะน ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในราชอาณาจักรมาใช้ปฏิบัติกับเขาอย่างเฉ ียบขาด  

77. ไม่ยินยอมใหผู้้ที่ไมใ่ช่เจ้าหน้าที่ของคณะผูแ้ทนฮัจย์ทางการเดินทางกลับ นอกจากต้องอยู่
ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ  

78. คณะผู้แทนฮัจย์ทางการ หน่วยพยาบาล และฝ่ายให้บริการไม่จ ากัดการเดินทางจากเมือง
เมดีนาห์  และเมืองเมดีนาห์ และจะต้องผ่านศูนย์การจัดแบ่งกลุ่มตามเส้นทางต่าง ๆ จะต้องแสดงตนเป็ น
บุคคลนั้นจริง พร้อมให้ตรวจหนังสือเดินทางของพวกเขา และบัตรพิเศษที่มอบให้พวกเขาจะต้องตรงกัน  

79. ผู้ที่ได้รับบัตรพิเศษไมจ่ ากัดการเดินทางจากมาเองมกักะห์และเมืองเมดีนาห์  แต่เขาไม่ม ี
สิทธ ิ์พักในสถานทีพ่ักผ่อนของผู้แสวงบุญที่เมอืงเจดดาห์  หรือเดินทางออกราชอาณาจักร  เว้นแต่ในเวลาที่
ก าหนดไว้  

80. รัฐบาลซาอุดิอาระเบียไ ด้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการจัดให้ม ีสิ่งจ าเป็นต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้แสวงบญุบัยตุล้เลาะห์  ได้รบัความสะดวกสบาย  ความปลอดภัยและมั่นคง  โดยจัดให้ท าโครงการที่
พักอาศัยของผู้แสวงบญุที่ต าบลมนีา  ด้วยการก่อสร้างกระโจมขึน้ใหม่เพื่อใช้เป็นที่พักของผู้แสวงบุญ  ซึ่งม ี
คุณสมบัติสูงมศีักยภาพทนไฟได้เพื่อให้ผูแ้สวงบุญได้สมัผัสผลประโยชนข์องมนัด้วยตนเองในช่วงฤดูกาลฮัจย์
หน้า  

81. โดยมีข้อสังเกตจากรายงานทีไ่ด้รับบันทึกในเทศกาลฮัจย์ที่ผา่นมาเช่น อันตรายและความ
เสียหายต่าง ๆ ที่เกิดกับกระโจมบางแห่งเนื่องจากใช้งานไม่ถูกต้อง  และโดยที่ เป็นความต้องการของ
กระทรวงฮัจย์ที่จะดูแลรักษากระโจมต่าง ๆ และประกันความสุขสบายให้แก่ผู้แสวงบุญที่ใช้กระโจม  และ
เพื่อให้มกีารใช้งานสิง่ที่ได้เตรียมการไว ้ ตลอดจนสิ่งก่อสร้างดีขึน้ในช่วงฤดูกาลฮัจย์หน้ า – โดยพระประสงค์
ของอัลเลาะห์ – จะมีก าหนดให้คณะผูแ้ทนฮัจย์จ่ายค่าซ่อมแซมส่วนทีเ่สียหายที่เกิดขึ้นกับกระโจมต่าง ๆ ที่
พัฒนาแล้วที่ผู้แสวงบุญซึ่งเดินทางเขา้มาใช้เปน็ทีพ่ัก โดยจะมอบหมายให้องค์การเอกชนผู้น าตอวาฟที่เม ือง
มักกะห์ซึ่งม ีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้แสวงบุญติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งนี้  
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82. เป็นหน้าที่ของคณะผู้แทนฮัจย์จะต้องแสดงข้อสังเกตต่าง ๆ ของตนต่อเจ้าหน้าที่ใ น
กระทรวงฮัจย์เพื่อศึกษา และด าเนินการให้ข้อเสนอต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ผู้แสวง
บุญบัยตุ้ลเลาะห์เป็นจริง  

หน่วยงานต่าง ๆ ที่คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องติดต่อด้วยมีดังนี้  
ก. ที่ริยาด 
    ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงฮัจย์  011-4022200-12 
ข. ที่เจดดาห์  
    ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงฮัจย์ 
    สาขากระทรวงฮัจย์ที่เจดดาห ์  012-66550043 
      012-6655077 

012-6650855 
    ส านักงานสหเอเยนซี่   012-6526362 

012-6731093 
ค. ที่ม ักกะห์  
    สาขากระทรวงฮัจย์ที่ม ักกะห์  012-53082000 

012-5307227 
    องค์การผู้น าตอวาฟที่ม ักกะห ์  012-5459922 
      012-5428022 

012-5434148 
    ส านักงานบริการน้ าซัมซัม    012-5347424 

012-5342275 
    สหกรณ์รถยนต์    012-5435035 

012-5455454 
ง. ที่มะดีนะ  
    สาขากระทรวงฮัจย์ที่เมดีนาห์    014-8622424 

014-8263131 
 

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยวและสมาคม)  
 

ผู้ที่ประสงค์เ ดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์  นอกจากจัดระบบของคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ  
จะต้องผ่านส านักงานตัวแทนการท่องเที่ยว  บริษัท  สมาคม  มูลนิธ ิ  หรือขบวนการเดินทาง (ฮัมละห์) ที่
ได้รับการรับรองจากประเทศที่ผู้แสวงบุญพ านักอยู่  
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และมีเงื่อนไขว่าส านกังานตวัแทนการท่องเที่ยว บริษทั สมาคม มูลนธิ ิหรือขบวนการเดินทาง 
(ฮัมละห์ที่ได้รบัการรับรอง) จะต้องยื่นขอวซี่าให้ผูท้ี่ประสงค์จะให้องค์การดังกล่าวจัดระบบการประกอบพิธ ี
ฮัจย์โดยจะต้องด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นดังต่อไปนี้  

1. แจ้งให้กระทรวงฮัจย์ทราบโดยตรงด้วยหนังสืออย่างเป็นทางการด้วยบัญชีรายชื่อเบื้องต้น
ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเทีย่ว และสมาคม) ที่ได้รับการรบัรองใหท้ างานในฤดูกาล
ฮัจย์ในก าหนดไมเ่กินกลางเดือนซะอ์บาน และจะต้องส่งบัญชีรายชือ่ขั้นสุดทา้ยใหแ้ก่กระทรวงในกลางเดือน
รอมาฎอนเป็นอย่างสูง  โดยมีรายการดังต่อไปนี้  

    ก. บัญชีรายชื่อจะต้องมีชื่อของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และ
สมาคม) หมายเลขทีล่งทะเบียนไว้กบักระทรวง  จ านวนผู้แสวงบุญทีไ่ด้รับอนมุตัิของแต่ละผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ ชื่อตัวแทน  และหมายเลขหนังสือเดินทางของพวกเขา  

    ข. ก าหนดขึ้นต่ าสุดของจ านวนผู้แสวงบุญที่อนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ต่าง ๆ 
(บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) อยู่ระหว่าง (45-50) คน โดยจะต้องไม่เกินจากจ านวนที่ได้รับ
อนุญาต  และถูกระบุไว้ในใบอนุญาตที่ออกให้ในประเทศของพวกเขา  

    ค. ต้องยื่นบัญชีรายชือ่เป็นภาษาอาหรบัเปน็เอกสารทางการของหน่วยรายการในประเทศ 
ลงนามและประทับตราโดยคณะผู้แทนฮัจย์ในประเทศ พร้อมต้องยื่นเป็นส าเนา ซีดี หนึ่งฉบับ  

2. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการทอ่งเที่ยว และสมาคม) หรือองค์การที่ม ีลักษณะ
เดียวกันจะต้องไม่เคยได้รับการลงโทษให้ระงับการประกอบการน าผู้แสวงบุญเดินทางเข้ามาอย่างถาวร  

3. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการทอ่งเที่ยว และสมาคม) ใด ๆ ไม่ม ีสิทธ ิ์ท าสัญญา
หรือข้อตกลงจัดหาที่พักให้แก่ผู้แสวงบุญ  นอกจากต้องได้รับการรับรองบัญชีรายชื่อผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
(บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยวและสมาคม ) จากกระทรวงฮัจย์เสียก่อนส าหรับปีนั้น  และได้ออกบัตรผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ให้โดยองค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์ที่ม ีหน้าที่ให้บริการ  

4. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการทอ่งเที่ยว และสมาคม) ที่ได้รับอนุญาตจากคณะ
ผู้แทนฮัจย์ในประเทศของตน  ที่ได้รับอนุม ัติจากกระทรวงฮัจย์  จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้   

    ก. เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักร เพื่อด าเนินการจัดท าข้อตกลงภายหลังได้รับวีซ่า (จัด
ระเบียบกิจการฮัจย์)  

    ข. ยื่นเอกสารต่าง ๆ ต่อไปนี้ขณะติดต่อกับองค์การผู้น าตอวาฟที่ เม ืองมักกะห์ที่ม ีหน้าที่
ให้บริการ  

    - ส าเนาใบอนญุาตที่ได้รับอนมุตัิจากประเทศของตนให้ด าเนินกิจการ (พร้อมน าต้นฉบับมา
เพื่อตรวจสอบ) โดยใบอนุญาตนั้นจะต้องระบุจ านวนสูงสุดของผู้แสวงบุญที่จะสามารถเดินทางเข้ามาและ
จะต้องไม่เกินจ านวนนี้  ขณะท าข้อตกลงและท าสัญญาต่าง ๆ  

    - ส าเนาทะเบียนการค้าที่ออกให้ในประเทศของตนที่ยงัมผีลบังคับใช้ (พร้อมน าต้นฉบับมา
เพื่อตรวจสอบ)  
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    -ในกรณีผู้แทนหรือตัวแทน ผู้ประกอบกิจการฮัจย์  (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และ
สมาคม) เป็นผู้ได้รับมอบอ านาจ  จ าเป็นต้องยื่นหนังสือมอบอ านาจที่เป็นทางการของปีนี้ (ปีฮัจย์ปัจจุบัน)  

    - เอกสารทั้งหมดที่ระบุข้างต้นนั้นจะได้รับการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
ซาอุดิอาระเบียที่เกี่ยวข้อง  

    ค. ไม ่ท าสัญญาข้อตกลงใด ๆ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานหรือองค์การผู้น าตอวาฟที่ไม ่ใช่
องค์การที่สัญชาติของประเทศที่ออกใบอนุญาตให้ด าเนินการสังกัดอยู่  ในกรณีที่ฝ่าฝืน  ผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการทอ่งเที่ยว และสมาคม) จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น  ตามกฎหมายซึ่งกระท รวง
ฮัจย์ก าหนดไว้   

    ง. ไม ่ยินยอมให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) ท า
ธ ุรกรรมกับคนที่ไม ่ได้ถือสัญชาติซาอุดิอาระเบีย  ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาที่พักให้ผู้แสวงบุญ  โดย
จ าเป็นต้องท าสัญญากับเจ้าของหรอืผูล้งทนุ  หรือผู้ใหเ้ช่าที่ถือสัญชาติซาอุดอิาระเบียโดยตรง  และจะต้องไม่
ท าธ ุรกรรมกับคนกลางหรือนายหน้า หรือผู้รับสัญญาในเรื่องนี้  

    จ. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) จากประเทศ (ยุโรป
และอื่นๆ) จะต้องท าสัญญาขนส่งผู้แสวงบุญของตนกับบริษทัการบนิที่เชื่อถือไดโ้ดยตรง  และโดยไม่ผ่านคน
กลางสัญชาติซาอุดิฯ พร้อมต้องให้ความส าคัญกับตั๋วเดินทางเที่ยวขากลับประเทศของผู้แสวงบุญทุกคน
ภายหลังเสร็จพิธ ีฮัจย์นั้นว่าได้รับการยืนยันแล้ว  

    ฉ . ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) หรือองค์การใ น
ลักษณะเดียวกันจ าเป็นต้องติดต่ออย่างเป็นทางการเพือ่ท าสัญญาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับตนอย่างเป็นทางการ  

    ช. เน้นย้ าแก่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเทีย่ว และสมาคม) ว่าจะไม่น า
ผู้แสวงบุญจากประเทศอื่นเดินทางเข้ามา  

    ซ. เน้นย้ าผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) ว่าจะต้องติด
บาร์โค๊ต ที่ได้รับจากกระทรวงฮัจย์ซาอุดิอาระเบีย ในหนังสือเดินทางของผู้แสวงบุญของตน  ก่อนที่จะเดิน
ทางเข้ามายังราชอาณาจักร  

    ฌ. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) หรือองค์การใ น
ลักษณะเดียวกัน  จะต้องติดตามอยู่กับผู้แสวงบญุในทกุขั้นตอนของพิธฮัีจย์  ขณะเดินทางเขา้มาและเดินทาง
กลับที่ด่านตรวจคนเข้าเม ือง  และที่พักของผู้แสวงบุญที่เม ืองมักกะห์  หรือเม ืองเมดีนาห์  ที่เขตมะซาอีร  
และในขณะเดียวกัน  และจะต้องติดตามผู้ปว่ยที่นอนรกัษาตัวที่โรงพยาบาล  และที่เสีย ชีวิต  จะต้องอ านวย
ความสะดวกและให้บริการที่จ าเป็นแก่พวกเขา  และจะต้องให้การอบรมแก่ผู้แสวงบุญในกรณีที่ผู้แสวงบุญ
เดินทางเ ข้ามาหลายกลุ่ม  ผู้แสวงบุญแต่ละกลุ่มต้องมีผู้ติดตามที่เป็นตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเทีย่ว และสมาคม) โดยจะต้องมีบัตรแสดงตน  เพื่อให้สะดวก
แก่การด าเนินการและให้บรกิารแก่ผูแ้สวงบุญของผู้ประกอบกิจการฮัจย์และเพื่อประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง  
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    ญ. ผู้รับมอบอ านาจของผูป้ระกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) 
จะต้องไม่เปน็ตัวแทนใหแ้ก่ผูป้ระกอบกิจการฮัจย์มากกว่าหนึง่ราย  และไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
(บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) น าผู้แสวงบุญเดินทางเข้ามา  นอกจากผ่านบริษัทเดียวเท่านั้น  
ในกรณีที่ฝ่าฝนืผูป้ระกอบกจิการฮัจย์จะต้องรับผิดชอบการด าเนนิการตามระเบียบที่ออกโดยกระท รวงฮัจย์  

    ฎ. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเทีย่ว และสมาคม) จะต้องยื่นตารางเวลา
การเดินทางเขา้มาและเดินทางกลับของผู้แสวงบญุทุกรายผ่านสายการบนิทีน่่าเชื่อถือ  และโดยประสานงาน
กับกรมการบินพลเรือน  

5. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการทอ่งเที่ยว และสมาคม) ทุกรายจะต้องท าสัญญา
กับผู้แสวงบุญทุกคนที่ได้ลงทะเบยีนไว้กับตนระบุความสัมพันธใ์นเรื่องสิทธ ิและหน้าที่  การให้บริการ  และ
ระดับการให้บริการ  ดังต่อไปนี้   

    ก. ต้องแจ้งให้ผู้แสวงบุญทราบว่าวีซ่าฮัจย์ที่ออกให้นั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
    ข. ต้องแจ้งให้ผู้แสวงบุญทราบค่าธรรมเนียมบริการพื้นฐานขององค์การกลุ่มต่าง ๆ  
    ค. ต้องก าหนดระดับที่พักในเมืองมักกะห์  และระยะทางจากที่พักไปยังม ัสยิดหะรอม  

จ านวนวันที่พ านักอยู่ที่ม ักกะห์  และวันที่   
    ง. ต้องก าหนดระดับที่พักในเมืองเมดีนาห์  และระยะทางจากที่พักไปยังม ัสยิดนะบีย์  

จ านวนวันที่พ านักอยู่ที่เม ืองเมดีนาห์  และวันที่เข้า-ออก  
    จ. ก าหนดบริษัทการบินที่ขนส่ง ชั้น  และก าหนดเดินทางทั่งไปและกลับ  
    ฉ . ก าหนดพาหนะเดินทางในราชอาณาจักร  และระดับชั้นของพาหนะ  
    ช. ก าหนดระดับของอาหารที่ต้องการ และสถานที่บริการอาหาร  
    ซ. ระบุการให้บริการพิเศษอืน่ ๆ  อย่างชัดเจนที่จะท าการตกลงกันระหว่างผู้แสวงบุญกับผู้

ประกอบกิจการฮัจย์  
    ฌ. แยกสัญญาเป็นข้อ ๆ  ระบุค่าใช้จ่ายแต่ละข้อแยกจากกัน  พร้อมระบุราคาทั้งหมดของ

สัญญาที่ลงนามกัน  
    ญ. สัญญาต้องระบุว่าม ีผลใช้บังคับทั้งสองฝ่าย โดยผู้แสวงบุญสามารถน าไปยื่นต่อผู้แทน

ราชอาณาจักรในต่างประเทศหรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับกระทรวงฮัจย์ภายในราชอาณาจักร  ในกรณีทีเ่กิด
ความขัดแย้งในการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา 

    ฎ. สัญญาต้องระบุในกรณีที่ผูป้ระกอบกิจการฮัจย์บกพร่องในการปฏบิัติตามสญัญา ผู้แสวง
บุญมีสิทธ ิ์ยื่นค าร้องเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของตนเพื่อท าการตัดสิน  

    ฏ. สัญญาต้องท าขึ้นสองฉบับเป็นภาษาอาหรับและภาษาของประเทศที่ให้บริการผู้แสวง
บุญ  ลงนามโดยทั้งสองฝ่าย  และประทับตราของผู้ประกอบกิจการฮัจย์  

    ฐ. เน้นย้ าว่าจะต้องมอบสญัญาที่ลงนามโดยทั้งสองฝ่ายแล้วหนึง่ฉบบัใหแ้ก่ผูแ้สวงบญุ  และ
อีกหนึ่งฉบับให้แก่องค์การผู้น าตอวาฟที่ให้บริการแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามา  
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6. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการทอ่งเที่ยว และสมาคม) ทุกรายจะต้องปฏบิัติตาม
ระเบียบกิจการฮัจย์  ที่ครอบคลมุถึงเช็คที่ผู้แสวงบุญติดตัวขณะเดินทางเข้ามานั้น  ต้องเป็นเชค็ที่ออกใหโ้ดย
ธนาคารสั่งจ่ายในนามของส านกังานสหเอเยนซี ่ เป็นเงินสกุลริยาล  เบิกถอนจากธนาคารของซาอุดิอาระเบยี  
หรือเป็นเชค็เดินทางซาอุดิอาระเบยีทีไ่ด้รบัความเชื่อถือ  ห้ามรับเช็คส่วนบุคคล  หรือเ ช็คอื่น ๆ ที่ไม ่ใช้เช็ค
ตามที่กล่าวนั้น  ในกรณีทีไ่มส่ามารถท าเชน่นัน้ได้  จะต้องจ่ายค่าบริการและค่าขนส่งเปน็เงินสดสกุลริยาลซา
อุดิฯ  หรือด้วยเช็คท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบีย   

7. ยืนยันความถกูต้องของเชค็ค่าบรกิาร  และค่าขนสง่ซึ่งอยูใ่นครอบครองของผู้แสวงบุญ  ใน
กรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น  ไม ่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท 
ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม)  ที่ผู้แสวงบุญสังกัดจะต้องรับผิดชอบจ่ายจ านวนเงินตามเช็คนั้นให้แก่
ส านักงานสหเอเยนซี่  

8. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการทอ่งเที่ยว และสมาคม) จะต้องท าสัญญาจัดหาที่
พักให้แก่ผู้แสวงบุญ  ทั้งในเมืองมักกะห์  เม ืองเมดีนาห์  และที่ด่านขาเข้าและขาออก  และให้การรับรอง
ความถูกต้องของสญัญาต่าง ๆ  โดยองค์การผู้น าตอวาฟ  ในเมืองมักกะห์  องค์การผู้น าทางที่เม ืองเมดีนาห์  
และส านักงานสหเอเยนซี่ เมอืงเจดดาห์  และหลังจากนัน้จะต้องท าสัญญาเหล่านีไ้ปขอรบัการรับรองที่สาขา
กระทรวงฮัจย์ที่เม ืองมักกะห์  และเมืองเมดีนาห์   

9. จะต้องจ่ายค่าเช่าทั้งหมด  ขณะลงนาม ในสัญญาระหว่างเจ้าของ  หรือผู้ใ ห้เช่าช่วงกับผู้
แสวงบุญ  หรือผู้แทนถ้าหากมีความสามารถและในกรณีที่ไ ม ่ม ีค วามสามารถก็ให้ใ ช้วิธ ีการจ่ายค่าเช่า
ดังต่อไปนี้ :  

    ก. 30% ขณะลงนามท าสัญญา  
    ข. 40% เม ื่อผู้แสวงบุญมาถึงและเข้าพัก  
    ค. 30% ก่อนครบสัญญาเช่าสามวันเป็นอย่างน้อย  
โดยผู้แสวงบุญหรอืตัวแทน  จะต้องยื่นหนังสอืค้ าประกันจากทางธนาคาร  มีจ านวนเทา่กับสอง

งวดหลัง  คืองวดที่สองและงวดทีส่ามที่ระบุในข้อ (ข), (ค) ซึ่งออกใหโ้ดยธนาคารทอ้งถิน่ ส่วนในกรณีที่ไม ่ได้
ยื่นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร  คณะผู้แทนฮัจย์จะต้องจ่าย 50% ของค่าเช่า  ขณะลงนามในสญัญา  และ 
40% ของค่าเช่าขณะเมือ่ผู้แสวงบญุเดนิทางมาถึง  โดยจะต้องไม่เกินต้นเ ดือนซุ้ลฮิจยะห์และอีก 10% ของ
ค่าเช่าภายในก าหนดไมเ่กนิวนัที ่15 เดือนซุ้ลฮิจยะห์  โดยจะไมใ่หก้ารรบัรองสญัญาใด ๆ  ที่ไม ่ได้ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามที่ระบุข้างต้น   

10. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม)  จะต้องท าสัญญา
ให้บริการทีเ่ขตมะซาอีร  กับองค์การผู้น าตอวาฟที่ใหบ้รกิารแก่ผู้แสวงบุญของตนที่เม ืองมักกะห์  ท าสัญญา
ให้บริการกับองค์การผู้น าทางที่เมอืงเมดนีาห์  ท าสัญญาให้บรกิารกับส านักงานสหเอเยนซี่  ที่ด่านขาเข้าและ
ขากลับ  และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดโดยกระทรวงฮัจย์   
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11. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม)  จะต้องท าสัญญาขนส่ง
ผู้แสวงบุญกับสหกรณ์รถยนต์ระหวา่งเมอืงฮัจย์(เมอืงมกักะห์-เมอืงเมดีนาห-์เมอืงเจดดาห์) และมะซาอีรตาม
ระเบียบที่ก าหนดโดยกระทรวงฮัจย์  

12. ใ นกรณีที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม )  ม ีความ
ต้องการให้จัดอาหารบริการแก่ผู้แสวงบุญของตนจะต้องปฏิบัติดังนี้  

     ก. ท าสัญญาตามแบบฟอร์มสัญญาฉบบัรวมเล่ม  และกฎเกณฑ์การให้บริการอาหารแก่ผู้
แสวงบุญของตนทั้งที ่(มกักะห ์มาซาอีร เมดีนาห์ เจดดาห์) กับองค์การและบริษัทซาอุดิฯ ที่ได้รับใบอนุญาต
และครบเงื่อนไขทางด้านสุขอนามัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องยื่นสัญญาที่ลงนามแล้วใ ห้
กระทรวงฮัจย์รับรอง  

    ข. ท าสัญญาให้บริการต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมกับให้บริการอาหาร กับองค์การภาคเอกชน
กลุ่มต่าง ๆ  ที่ให้บริการผู้แสวงบญุของตนตามแบบฟอรม์สัญญาฉบับรวมเล่มใ ห้บริการต่าง ๆ พร้อมบริการ
อาหาร  

13. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) จะต้องติดต่อกับสาขา
กระทรวงฮัจย์ที่เมอืงมกักะห์  หรือสากระทรวงฮัจย์ที่เมอืงเมดนีาห์  เพื่อขอรับเอกสารถึงสถานทตูหรอืสถาน
กงสุล  แจ้งให้ทราบว่าบริษทั ตัวแทนการทอ่งเที่ยว หรือสมาคมได้ด าเนนิการต่าง ๆ  เรียบร้อยแลว้  เพื่ออกวี
ซ่าฮัจย์ให้ตามจ านวนที่ระบุ  

14. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม)  จะต้องติดสติ๊กเกอรบ์น
หนังสือเดินทางของผู้แสวงบุญทุกคน  จากผู้แสวงบุญที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท ตั วแทนการ
ท่องเที่ยว  โดยระบุชื่อ สถานทีต่ิดต่อ หมายเลขใบอนุญาตที่ออกให้แก่บริษัท  หรือตัวแทนพร้อมแนบและ
เย็บบัตรข้อมลูหนังสอืเดินทาง ที่ม ีข้อมลูพื้นฐานของผู้แสวงบุญ (ชื่อ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง วัน
เดือนปีเกิด เพศ หมายเลขวีซ่า และสถานที่ออกวีซ่า) รวมถึงชื่อ สถานที่ติดต่อของบริษัทและตัวแทนที่ผู้
แสวงบุญสังกัด  

 

ก าหนดการต่าง ๆ 
 

ก. ต้น เดือนรอญับจนถึงกลางเดือนเซาวาลของทุกปี  คือเวลาที่ถูกก าหนดให้ผู้แทนของผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) ติดต่อกับกระทรวงฮัจย์  องค์การผู้น าตอ
วาฟที่ เม ืองมักกะห์  ซึ่งท าหน้าที่ให้บริการผู้แสวงบุญที่เดินทางเข้ามาผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจย์  เพื่อ
ด าเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จและขอบัตรผู้ประกอบกิจการฮัจย์  

ข. ต้นเดือนรอญับจนถึงวนัที ่25 เดือนเซาวาลของทุกปี คือเวลาที่ถูกก าหนดให้รับรองความ
ถูกต้องของสัญญาจัดหาที่พักให้แก่ผู้แสวงบุญที่เม ืองมักกะห์ และเมืองเมดีนาห์  

ค. ต้นเดือนรอญับจนถงึเดือนเซาวาลของทุกปี คือเวลาที่ถูกก าหนดให้การรับรองเอกสารต่าง 
ๆ ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม) ออกสติ๊กเกอร์บาร์โค๊ต และออก
ค าสั่งวีซ่า  
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ง. กลางเดือนรอมาฎอนของทุกปีสิ้นสุดก าหนดการติดต่อของผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
(บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว และสมาคม)  กับสถานทูตซาอุดิอาระเบียในต่างประเทศเพื่อขอรับวีซ่าเดิน
ทางเข้ามายังราชอาณาจักรเพื่อลงทะเบียนและท าสัญญาให้บริการ (กับองค์การผู้น าตอวาฟที่เม ืองมักกะห์ 
องค์การผู้น าทางที่เมอืงเมดนีาห์ ส านักงานสหเอเยนซีท่ี่เมอืงเจดดาห)์ และสัญญาขนส่ง (กับสหกรณ์รถยนต์
ที่ม ักกะห์) และท าสัญญาที่พักที่เม ืองมักกะห์  และเมืองเมดีนาห์   

จ. วันที่ 5 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ของทุกปี  เ ป็นวันสิ้นสุดของการขอรับวีซ่าฮัจย์  จากสถานทูต
ซาอุดิอาระเบียในตา่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงฮัจย์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ (บริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว 
และสมาคม)  ม ีสิทธ ิ์แจ้งข้อสังเกตของตนต่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฮัจย์เพื่อศึกษาและด าเนิ นการตาม
ข้อเสนอที่ม ีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้แสวงบุญ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์  

จะเห็นได้ว่าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยีมกีระบวนการบรหิารกจิการฮัจย์ที่ก าหนดหน่วยงาน
หลักและส านักงานทีม่คีวามรับผิดชอบเฉพาะด้านไว้อยา่งเป็นระบบ ทั้งยังมกีารก าหนดขอ้ระเบยีบ กฎเกณฑ์ 
ทุกประการครบทุกด้าน  ดังจะสรุปได้ดังนี้   
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการบรหิารกิจการฮัจย์ โดยรฐับาลราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยี  
ที่มา : กระทรวงฮัจย์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยี. (2558). ระเบียบการประกอบพธิฮัีจย์. พิมพ์ครั้งที่ 2.

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. หน้า 24. 

กระทรวงฮัจย์ 
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 

องค์การผู้น าตอวาฟ ส านักงานสหเอเยนซี ่ องค์การผู้น าทาง ส านักงานบริการน  าซัมซัม สหกรณ์รถยนต์ 

สาขากระทรวงฮัจย์ 
เมืองเจดดาห์ 

สาขากระทรวงฮัจย์ 
เมืองมักกะห์ 

สาขากระทรวงฮัจย์ 
เมืองมะดีนะห์ 

คณะผู้แทนฮัจย์ 

ผู้ประกอบการฯ 

ผู้แสวงบุญ 
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จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า  การบริหารกิจการฮัจย์ โดยรัฐบาลราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนั้น  
ตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ เพื่อความสะดวกสบายและสุขภาพที่ดีของผู้แสวงบุญ  และเพื่ อให้สามารถประกอบ
พิธ ีฮัจย์ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย  และเพื่อให้ผู้แสวงบุญพ้นจากอุปสรรคหรือความยากล าบากต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกับผู้แสวงบญุขณะประกอบพิธฮัีจย์ และก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงกับการประกอบ
พิธ ีฮัจย์ทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการด าเนินการ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
ดังกล่าวในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในกระบวนการบริหารกิจการฮัจย์ และข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ” ต่อไป  

 

การบร ิหารก ิจการฮ ัจย ์ในประเทศ ไทย  
 

“ฮัจย์”  เป็นศาสนกิจของศาสนาอิสลามที่ก าหนดให้มสุลมิที่มคีวามพรอ้มเดินทางไปประกอบ
พิธ ีฮัจย์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต  รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์  นับแต่ปี พ.ศ.  2524  องค์การที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติดังกล่าวในปัจจุบันคือ  
คณะกรรมการส่งเ สริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  องค์ประกอบของคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธ รรมเป็นประธาน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น
กรรมการ  โดยอธ ิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ  และกรมการศาสนาท าหน้าที่ส านัก
เลขาธ ิการคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการฮัจย์แหง่ประเทศไทย  เจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติม ีวัตถปุระสงค์
ดังนี้   

1. เพื่อให้การเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามได้รับความ
สะดวก  ปลอดภัย  และมีหลักประกัน   

2. เพื่อป้องกันการหาผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้ไม ่หวังดีต่อผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์   
3. เพื่อส่งเสริมการเดินทางให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลาม  
4. เพื่อแ ก้ปัญหาและอุปส รรคที่ เกิดขึ้ น ใ นระหว่างป ระกอ บพิธ ี ฮัจย์  ณ  ประเท ศ

ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  (พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524)   
การบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2532 เป็นหลัก โดยมีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ด าเนินการ และมี
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากับและควบคุมการบริหารกิจการฮัจย์ จนถึง ปี 
พ.ศ. 2559  

ประกอบด้วย  
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ  
2. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธาน  
3. ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคม  
4. ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  
5. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ  
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6. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  
7. ผู้แทนกรมการปกครอง  
8. ผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
9. ตัวแทนส านักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
10. ผู้แทนส านักข่าวกรองแห่งชาติ  
11. ผู้แทนส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
12. อธ ิบดีกรมการศาสนา กรรมการและเลขานุการ  
13. และผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการอิสลามศึกษาจ านวน 4 คน  
 

ในขณะที่คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ชุดกระทรวงมหาดไทย (2560) 
ยังไม ่ปรากฏคณะกรรมการและอนกุรรมการครบชุด (รองการประกาศจากพระราชกฎษฎีกา) ประกอบด้วย  

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ  
2. รองประธาน  
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
4. ปลัดกรมการศาสนา กรรมการ  
5. อธ ิบดีกรมการปกครอง กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
 

หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
ได้รับการตราในกฎหมายเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524  
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532  
3. กฎกระทรวงฉบับที่  3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 

พ.ศ. 2524  
4. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการ

รับจัดบริการขนสง่ในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอืน่ทีเ่กีย่วกับกจิการฮัจย์ และการโฆษณา หรือกระท าการอืน่
ใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2541  

5. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการ
รับจัดบริการขนสง่ในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอืน่ทีเ่กีย่วกับกจิการฮัจย์ และการโฆษณา หรือกระท าการอืน่
ใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2543  

6. ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์  



62 

พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524  ในมาตราที่  11 ระบุหน้าที่ส าคัญของ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์, 2524) ดังนี้  

1. ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในอันที่จะท าให้
คุ้มครองผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยและมีหลักประกัน  

2. ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ ในการควบคุมกิจการซึ่งต้องได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 5  

3. ปฏิบัติการอื่นใดอนัอยู่ในขอบเขตแห่งกิจการฮัจย์ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมาย
อื่นที่ให้อ านาจไว้  

การส่งเสริมกิจการฮัจย์นั้น   รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธ รรมได้พยายามอย่างเต็ม
ความสามารถในการส่งเสริมสนับสนนุการเดินทางไปประกอบพธิฮัีจย์ของพี่นอ้งชาวไทยมสุลิม  ตลอดจนการ
พัฒนาการด าเนินงานกิจการฮัจย์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทย
มุสลิมเป็นไปอย่างเป็นระบบดังเช่นนานาประเทศ  และผู้เดินทางได้รับความสะดวกสบายไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบ  ที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ จนท าให้
ปัญหาได้คลี่คลายลง  ส าหรับเรื่องส าคัญ ๆ ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้
ด าเนินการได้แก่  

1. การเจรจาจ านวนผู้เดินทางไปประกอบพิธ ี ฮัจย์  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง
ประเทศไทยไดจั้ดส่งอะมรีุล้ฮัจย์ พร้อมคณะผู้แทนไปเจรจาเกี่ยวกบัจ านวนผู้เดินทางไปประกอบพธิฮัีจย์ทกุป ี 
ซึ่งที่ผ่านมาประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  ได้จัดสรรจ านวนผู้เ ดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ให้แก่
ประเทศไทย  จ านวน  10,400  คนโดยประมาณ (เจ้าหน้าที่และผู้แสวงบุญ)  

การเจรจาจะต้องกระท าก่อนการเดินทางไปฮัจย์ อะมีรุ้ลฮัจย์หรือหัวหน้าผู้แทนของทุก
ประเทศ จะต้องเดินทางไปประชุมการเตรยีมการฮัจย์กับกระทรวงกจิการฮัจย์และอมุเราะห์และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ กรุงเจดดาห์ทุกปี โดยวัตถุประสงค์ส าคัญคือการรับทราบจ านวนโควตาผู้แสวงบุญที่ได้รับการ
อนุม ัติอย่างเป็นทางการ รวมถึงกฎระเบยีบการปฏิบัติฮัจย์เฉพาะในแต่ละปี โดยปี 2559 อาจารย์อรุณ บุญ
ชม ได้รับหน้าที่เปน็หวัหน้าคณะ และปี 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสมาอีล ลุดฟี จะปะกียา รับหน้าที่
เป็นหัวหนา้คณะเดินทางระหวา่งวันที่ 31 มกราคม 2560 – 6 กุมภาพันธ ์ 2560 ร่วมกับผู้แทนเลขาธ ิการ
คณะกรรมการส่งเ สริมกิจการฮัจย์ ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ผู้แทนบริษัท การบินไทย จ ากัด 
ผู้อ านวยการส่งเสริมองค์การศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ ผู้แทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ อุปทูต ณ กรุงริยาต กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์  

เงื่อนไขสากลการเดินทางคือประชากรมุสลิม 1 ล้านคน ต่อ จ านวนผู้แสวงบุญ 1 พันคน 
ดังนั้นประเทศไทยจะไดร้ับโควตาจ านวน 13,000 คน แต่เนื่องจากโครงการขยายลานตอวาฟ และมัสยิดหะ
รอม ในนครมักกะห์ นับแต่ปี 2555 ท าให้พื้นที่ที่ใช้ ประกอบพิธ ีม ีจ ากัด จึงมีมติจากองค์การความร่วมมือ
อิสลาม (OIC) ให้ลดโควตาทุกประเทศร้อยละ 20 ดังนั้นโควตาที่ไทยจะได้รับคือ 10,400 คนต่อไป   
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สืบเนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการคณะกรรมการสง่เสริมกิจการ
ฮัจย์แห่งประเทศไทย  จึงไม่มขีอ้มลูเกีย่วขอ้งกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ณ ปัจจุบัน (พฤษภาคม
, 2560) ข่าวสารการประชาสัมพันธ ์เกี่ยวกับฮัจย์สามารถสืบค้นได้ที่ https://www.hajthailand.net 

ปัจจุบันมีอะมีรุ้ลฮัจย์หรือหัวหน้าคณะฯ ผู้แทนไทย นับแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึง พ.ศ. 
2559 จ านวน 28 ท่าน  

บทบาทและหน้าที่ส าคัญของอะมีรุ้ลฮัจย์ คือ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ โดยมี
ชื่อเ รียกภาษาอาหรับว่า “รออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์”  ในการควบคุมการบริหารจัดการและการ
ด าเนินการทุกขัน้ตอนและตลอดช่วงเวลาในการประกอบพิธฮัีจย์  โดยตดิต่อประสานงานกับคณะท างานจาก
กระทรวงฮัจย์ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2532 ก าหนดไว้ เนื่องจากจุฬาราชมนตรีไม ่สามารถเดินทางไปเป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ ซึ่งการเดินทางไป
ประกอบพิธ ีฮัจย์ของผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์ชาวไทยทุกฝ่ายจะต้องมีอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์
ทางการ  โดยมีหนา้ที่เป็นหวัหนา้คณะผู้แทนฮัจย์ ควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกแกผู่้แสวงบญุชาวไทย 
พร้อมประสานการปฏบิัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธ ีฮัจย์
ในแต่ละปี ร่วมกับหน่วยงานของซาอุดิอาระเบีย พร้อมให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฯ ด้วย   

 

2. การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธฮัีจย์  คณะกรรมการส่งเสริมกจิการ
ฮัจย์แห่งประเทศไทยได้มมีติให้ม ีการลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ ์

ข่าวสารฮัจย์แห่งประเทศไทย (Website  www.hajthailand.net)  เป็นการลงทะเบียนในลักษณะ  
“First  come  First  serve”   คือเป็นไปตามล าดับคิวที่ลงทะเบยีน  เพื่อใหก้ระบวนการลงทะเบยีนเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อย  ยุติธรรม  สามารถทราบจ านวนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์จริงไ ด้
ล่วงหน้า  ท าให้กรมการศาสนาในฐานะส านักเลขาธกิาร  คณะกรรมการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องของประเทศไทยและประเทศซาอุดิอาระเบีย  สามารถวางแผนการ
เตรียมการในดา้นต่าง ๆ  ได้ล่วงหน้า  เพื่อรองรับและอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ใน
แต่ละปี  ในการลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางแสดงความจ านงกับผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ที่ไดร้ับอนญุาตจากคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ตามแบบ  สกฮ.
6  และผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะเป็นผู้ลงทะเบียนชื่อผู้แสดงความจ านงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
ดังกล่าวข้างต้น   ในปี 2558 รัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ก าหนดให้ใช้ระบบการลงทะเบียน E-Tracks ซึ่ง
เชื่อมโยงรายชือ่ผู้แสวงบญุกับฐานข้อมลูของหน่วยงานภาครัฐของไทยและซาอุดิอาระเบียโดยตรง เพื่อลด
ปัญหาจ านวนผู้แสวงบุญ ข้อมูลและการขออนุมตัิวซี่าแก่ผูแ้สวงบุญ ที่พัก สาธารณูปโภค สายการบินและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ   

จากบัญชีจ านวนผู้ไปประกอบพิธ ี ฮัจย์ ประจ าปี 2559  ที่ได้จากการประชุมหารือผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ วันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 10 .30  น . ณ โรงแรมนูโ ว ซิตี้  บางล าพู 
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่เดินทางไปทั้งหมด 9,602 คน ประกอบด้วยผูแ้สวงบุญ 8,379 คน และเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 1,223 คน  มีผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ให้บริการทั้งสิ้น 85 แห่ง  

จ านวนผู้ไปประกอบพิธฮัีจย์ ประจ าปี 2559 (ฮ.ศ.1437) พบว่า ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ม ี
ผู้ได้สิทธ ิ และผู้ให้บริการ จ านวนรวมมากที่สุด 10 อันดับได้แก่  

อันดับที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ที.อาราเบียน กรุ๊ป จ านวนทั้งสิ้น 467 คน  
อันดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีเจริญ ฮัจย์ จ านวนทั้งสิ้น 397 คน  
อันดับที่ 3 บริษัท ดาน่า กรุ๊ป จ านวนทั้งสิ้น 385 คน  
อันดับที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มัรวานเอ็กซเพรส จ านวนทั้งสิ้น 300 คน  
อันดับที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกฮัจย์ แอนด์ ทราเวล จ านวนทั้งสิ้น 300 คน  
อันดับที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฮาญาติ เทรเวลิ จ านวนทั้งสิ้น 292 คน  
อันดับที่ 7 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูฮายีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ จ านวนทั้งสิน้ 256 คน   
อันดับที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัล-อลีนา ทราเวล จ านวนทั้งสิน้ 254 คน  
อันดับที่ 9 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัลมาส ทราเวล แอนด์ เซอรว์ิส จ านวนทั้งสิน้ 223 คน  
อันดับ 10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัลนูรแอนดท์ราเวล เซอรว์ิส จ านวนทั้งสิน้ 216 คน  

 

3. การเดินทางขนส่งผูแ้สวงบุญ  ในแต่ละปีจะมีปญัหาเกีย่วกับคุณภาพการใหบ้ริการของ
สายการบินที่ขนส่งผู้แสวงบุญ  และปัญหาความล่าช้าของเที่ยวบนิอยูเ่สมอ  ดังนั้น  เพื่อความสะดวกสบาย
ของผู้แสวงบุญ  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีภมูลิ าเนาในจังหวัดภาคใต้  คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการฮัจย์แห่งประเทศ
ไทย  จึงมีมติใหม้กีารจัดเทีย่วบนิขนสง่ผู้เดินทางไปประกอบพิธฮัีจย์จากภาคใต้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ในคราวการประชุม  เม ื่อวันที่   24  พฤษภาคม  2548  คือ  ให้บริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  
รับผิดชอบจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญจากภายใต้ในลักษณะเหมาล าไ ปยังประเทศราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย  ส าหรับการขนส่งผู้แสวงบญุจากส่วนกลางให้เดินทางโดยสายการบินปกติ  โดยใหผู้้ประกอบ
กิจการฮัจย์จัดผู้แสวงบุญเดินทางเป็นกลุ่ม ๆ ละ  45-49  คนจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ผู้แสวงบุญ
จากภาคใต้ได้รับความสะดวก  ได้เดินทางโดยสายการบินที่ม ีคุณภาพและการเดินทางของผู้แ สวงบุญเป็น
กลุ่มเป็นระบบ  ท าให้เจ้าหน้าที่ทัง้ของฝ่ายไทยและฝ่ายซาอุดิอาระเบียสามารถเตรียมการและดูแลอ านวย
ความสะดวกได้ง่าย   

นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป กรมการบนิพลเรือน ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
ได้ออกระเบียบใหม่ในการขนส่งผู้แสวงบุญทางอากาศ โดยก าหนดให้ใ ช้บริการสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศต้นทางรว่มกับสายการบินฟลายนาส ของซาอุดิอาระเบยี จ านวนครึ่งหนึ่งของผู้ไปประกอบพิธ ีฮัจย์
ชาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2560 (ฮ.ศ.1438) (ส านักเลขาธ ิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศ
ไทย, 2560)   

4. การจัดที่พักส าหรับผู้แสวงบญุ  ปัญหาเรื่องทีพ่ักส าหรับผู้แสวงบญุถือเป็นเรื่องส าคัญที่
ประเทศซาอุดิอาระเบียใหค้วามสนใจเปน็พิเศษ  และมีผลโดยตรงต่อการออกวีซ่าให้แก่ผู้แสวงบุญ  รัฐบาล
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ไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาข้อบกพร้องต่าง ๆ มาโดยตลอด  โ ดยค านึงถึงความพึงพอใจของผู้แสวงบุญ  
เพื่อให้ผู้แสวงบญุทุกคนได้ประกอบศาสนกิจอยา่งมีความสขุ  ที่ผ่านมาคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการฮัจย์แหง่
ประเทศไทย  ได้มมีติใหผู้้ประกอบกิจการฮัจย์เช่าทีพ่ักภายใต้ระบบคณะผูแ้ทนที่ฮัจย์เพียงระบบเดียว  โดย
ให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์กิจการฮัจย์เป็นผู้ด าเนินการจัดหาที่พักให้กับผู้แสวงบุญในสังกั ดตามจ านวนที่ไ ด้
ลงทะเบียนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ก าหนดและ
คณะกรรมการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย  จะแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อท าหน้าที่ตรวจ
สภาพอาคารที่พักที่ผู้ประกอบกจิการฮัจย์ไดจั้ดหาไว้  และประธานอนุกรรมการจะเป็นผู้ลงนามในสัญญาเช่า
พื้นที่ให้  ท าให้ช่วงที่ผ่านมาผู้แสวงบุญชาวไทยมทีีพ่ักอาศัยที่มคีุณภาพ  ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบาย  
และการด าเนินการจัดเช่าที่พักเป็นไปตามระเบียบที่ทางการซาอุดิอาระเบียก าหนด   
 ทั้งหมดนี้เป็นเ รื่องหลัก ๆ ที่รัฐบาลไทยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเดินทางไป
ประกอบพิธ ีฮัจย์ของพี่น้องชาวไทยมสุลมิ  ซึ่งในรายละเอยีดยงัมเีรื่องต่าง ๆ  อีกมากมายที่ทางราชการไทยได้
ด าเนินการเพื่อให้พี่นอ้งชาวไทยมสุลมิได้รับความสะดวกสบาย  สามารถประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนา  
และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ.  2524   
 

ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนการด าเนินการเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ได้ดังนี้  
1. ทุกปี คณะผู้แทนไทย เดินทางติดต่อกบัคณะผู้แทนฝ่ายซาอุดิอาระเบีย เพื่อทราบจ านวน

โควตา และกฎระเบียบขอ้ปฏิบัตใินการด าเนินกิจการฮัจย์ในแต่ละปี รวมถึงการเจรจารับทราบข้อปฏิบัติกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการในประเทศซาอุดิอาระเบีย   

2. ผู้แสวงบุญแจ้งความประสงค์และติดต่อกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ โดยน าเ อกสารส่วน
บุคคลและค่าธรรมเนยีมเริม่ต้นในการลงทะเบียนระบบ E-track จ านวน 13,000 บาท ผู้แสวงบุญจะทราบ
ล าดับคิวที่ลงทะเบียน ทราบปีที่สามารถเดินทางไปไ ด้ และทราบรหัสประจ าตัวผู้แสวงบุญ สามารถ
ตรวจสอบได้ผ่านระบบออนไลน์ www.hajthailand.net ค่าธรรม เนียม 13 ,000  บาทแรกนั้น เป็น
ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกบับรกิารสาธารณูปโภคให้กับหนว่ยงานในประเทศซาอุดอิาระเบียขณะประกอบพิธ ีฮัจย์ 
พร้อมช าระ 37,000 บาท ให้กับกรมฯ เพื่อเป็นหลักประกันในการให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จองและซื้อตั๋ว
เครื่องบินโดยสารเที่ยวไป-กลับ แก่ผู้แสวงบุญ  โดยผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เม ื่อท าการตกลงและจองตั๋ว
เครื่องบินแลว้ ให้น าสัญญาดังกล่าว มายื่นที่กรมฯ ทางกรมฯ จะท าการปลดล๊อคไฟเขียวในระบบ E-track 
ขั้นที่ 1 ให้ เพื่อท ากระบวนการต่อไป รวมค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่คนละ 50,000 บาท  

3. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จะต้องเดินทางไปการเช่าที่พัก บริการอาหาร และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่น ๆ  ตามรายละเอียดของโปรแกรมการท่องเทีย่วของแต่ละบริษทัฯ ในนครมกักะหแ์ละเมดนีะห์ ให้
ครบ และน าสัญญามายืนยันกับทางกรมฯ เพื่อท าการปลดลอ๊คขัน้ที ่2 และอนุมตัใิห้เดินทางประกอบกิจการ
ฮัจย์ ยื่นขอวีซ่าและรายงานรายชื่อแก่ทางการซาอุดอิาระเบีย โดยกระบวนการดังกลา่วจะต้องแลว้เสรจ็ก่อน
สิ้นเดือนเมษายนในทุกปี  
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 ความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมการด าเนินการกิจการฮัจย์โดยรัฐบาลไทย  ได้แก่  นับแต่ปี 
พ.ศ. 2533 ที่ม ีการแต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์  หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ  โดยอะมีรุ้ล ฮัจย์จะท าหน้าที่
เป็นหัวหนา้คณะผู้แทนฮัจย์ทางการของประเทศไทย  น าชาวไทยผู้นบัถอืศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบ
พิธ ีฮัจย์  ณ  มหานครมักกะฮ์  ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  เป็นผู้ควบคุมดูแลและอ านวยความ
สะดวกแก่ชาวไทยผู้นบัถือศาสนาอิสลาม  เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเดินทางไปประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย    ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  (ฉบับที่  
2)  พ.ศ.  2532  ก าหนดว่า  “ใ ห้จุฬาราชมนตรีเ ป็นอะมีรุ้ล ฮัจย์  หรือรออิสบิซาดุลฮัจย์  อังรัสมียะห์  
(หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ)”  ใ นปีใดจุฬาราชมนตรีไ ม ่ประสงค์จะเดินทางไปเป็นอะมีรุ้ล ฮัจย์  ใ ห้
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเปน็ผูพ้ิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นอะมีรุ้ลฮัจย์  จ านวน  
3  คน  เพื่อให้จุฬาราชมนตรีน าเสนอชื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นอะมีรุ้ลฮัจย์  จ านวน  
1  คน”   
 คณะกรรมการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย  จึงได้แต่งตั้งคณะผู้แทนไทยเพื่อเดินทาง
ไปประชุมกับทางคณะกรรมการประเทศซาอุดิอาระเบีย  สรุปผลการประชุมได้ดังนี้     

1. ผู้แสวงบุญชาวไทยทั้งหมดจะเดินทางมาประกอบพิธ ีฮัจย์ภายใต้ระบบคณะผู้แทนฮัจย์   
2. ฝ่ายซาอุดิอาระเบียขอให้ฝา่ยไทยพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้สายการบินไทย  ซึ่ง

เป็นสายการบินแห่งชาติขนสง่ผู้แสวงบญุชาวไทยทั้งหมด  ในเทศกาลฮัจย์ปีที่ผ่านมา  การขนส่งผู้แสวงบุญ
ของการบินไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และฝ่ายซาอุดิอาระเบียมีความพึงพอใจ   

3. ฝ่ายซาอุดิอาระเบียแจ้งว่า  ผู้แสวงบุญไทยมีสัมภาระน้ าหนักจ านวนมาก  และไม่ม ี
ผู้รับผิดชอบท าใหก้ารเคลือ่นย้ายในทุก ๆ สถานที่ล่าช้า  ทั้งนี้  หากมีสัมภาระจ านวนมาก  ผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์หรือผู้แทนฮัจย์จะต้องเช่ารถขนส่งสัมภาระส่วนเกนิโดยทันที  และหากสัมภาระที่จะขนส่งกลับประเทศ
ไทยมีน้ าหนักเกินจะต้องติดต่อบริษัท  CARGO  ขนส่งสัมภาระเป็นการล่วงหน้า   

4. ผู้แสวงบุญสามารถเดนิทางไปเยี่ยมเยือนเมืองเจดดาห์ก่อนการเดินทางกลับได้  1-2  วัน
โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการ  UNITED  AGENT  OFFICE   

5. ห้ามมิใหต้ิดธงชาติเป็นการถาวร  เช่น  ธงราวที่สนามบินเมอืงเจดดาห์  ยกเวน้ธงชาติทีต่ดิ
กับเสาธงซึ่งเคลื่อนย้ายได้   

6. UNITED  AGENT  OFFICE  ขอขอบคุณคณะผู้แทนฮัจย์ไทยและผู้แทนการบินไทย  ที่
ปฏิบัติงานที่สนามบินเมืองเจดดาห์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

7. การท าสัญญาเช่นที่พักในปีที่ผ่านมา  จะต้องเช่าที่พักที่ม ีใบอนุญาตเท่านั้น  และจะต้อง
เช่าให้เพียงพอกับจ านวนผู้แสวงบุญ  โดยเช่าที่พกัให้แล้วเสร็จภายในเดอืนชะอ์บาน  (31  กรกฎาคม  ในทุก
ปี)  ละท าสัญญาเช่าฉบับกระทรวงใหแ้ล้วเสรจ็ภายในเดือนรอมฎอน  (ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคมโดยประมาณ)   
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8. ห้ามมิให้หุงหาอาหารในอาคารที่ไม ่ม ีครัวเป็นการเฉพาะ  กรณีสั่งอาหารจากข้างนอก
จะต้องท าจากครัวที่ได้รับอนุญาต  ส าหรับอาคารที่ม ีครัว  ผู้ปรุงอาหารจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

9. องค์การแซะห์แจ้งว่า  การจัดมักตับ  (หน่วยบริการภาคสนาม)  ผู้แสวงบุญชาวไทยในปี  
2554  จัดผู้แสวงบุญมักตับละ  3,000  คน  ทั้งนี้  หากประเทศไทยได้รับการจัดสรรผู้แสวงบุญ  15,000  
คน  องค์การแซะห์จะจัดมักตับให้  5  ม ักตับ   

10.ฝ่ายซาอุดิอาระเบียขอให้ผูป้ระกอบกิจการฮัจย์รายหนึ่ง ๆ หากต้องเช่าที่พักหลายอาคาร
ให้เช่าในท าเลเดียวกัน  เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน  อ านวยความสะดวก  และจัดรถรับส่ง   ทั้งนี้
ขอให้ฝ่ายไทยจัดแต่ละมักตับดูแลผู้แสวงบุญที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน   

11.ฝ่ายไทยขอให้องค์การแซะห์จัดเ ต็นท์ที่พักที่ม ีนาใ นพื้นที่ เดิม ในปีที่ผ่านมา  ซึ่งฝ่าย
ซาอุดิอาระเบียรับไปพิจารณา   

12.หากผู้ประกอบกิจการฮัจย์ไทยประสงค์จะใช้บริการของทางองค์การแซะห์  เ ช่น  การ
บริการที่นอน  หมอน  ผ้าห่ม  ประสงค์จะใ ช้บริการแบบ  VIP  ซึ่งม ีอัตราบริการตั้งแต่  1,450  ริยาล  
1,800  ริยาล  ถึง  6,500  ริยาล   

13.การจัดกลุ่มขว้างเสาหินของฝ่ายไทยส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย  
ขอให้ฝ่ายไทยได้ถอืปฏบิัติตามประกาศของฝ่ายซาอุดิอาระเบีย  และด าเนินการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นในปีต่อ ๆ มา   

14.การรอขึ้นรถที่ม ุซดะลิฟะห์ไม ่อนุญาตให้ผู้แสวงบุญออกมายืนรอรถนอกรั้วริมถนน   
15.การเดินเท้าจากทุ่งอะรอฟะห์ไปมุซดะลิฟฟะห์และมีนา  จะต้องเดินทางถนนที่จัดไว้ใ ห้

เฉพาะส าหรับคนเดินเท่านั้น   
16.วันที่  5  เดือนซุลฮิจยะห์  (ประมาณวันที่  1  พฤศจิกายน  ในทุกปี)  เป็นวันสุดท้ายที่

อนุญาตให้ผู้แสวงบุญออกเดินทางออกจากเมืองเมดีนาห์  ไปยังเม ืองมักกะห์   
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
 

 การเดินทางไปประกอบกิจการฮัจย์ในทุกป ี ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพธิฮัีจย์จะต้อง
ไปสมัครกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
เท่านั้น  ซึ่งในปี  2556  มีผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง
ประเทศไทย  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  จ านวน  96  ราย  และในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 108 
ราย ตามแบบ  สกฮ.6  พร้อมช าระเงินประกันการเดินทางเพื่อเปน็หลักประกันที่จะเดินทางไปประกอบพิธ ี
ฮัจย์จริง  และผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะต้องด าเนินการดังนี้   

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะเป็นผู้ลงทะเบียนชือ่ลงในระบบออนไลนผ์่านศนูยป์ระชาสัมพันธ ์

ข่าวสารฮัจย์แห่งประเทศไทย  Website  www.hajthailand.net  ในวันและเวลาที่ก าหนด  พร้อมช าระ
เงินประกันการด าเนินทางเป็นรายบุคคลงดที่  1  ใ นอัตรา  13,000  บาทต่อคนโดยการหักบัญชีธนาคาร
ผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์   
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2. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ช าระเงินประกนัการเดินทางงวดที ่ 2  ตามรายชื่อที่ลงทะเบียนใน
ระบบออนไลน์ตามข้อ  1  ในอัตรา  37,000  บาทต่อคน  ในวันและเวลาที่ก าหนด  โดยการโอนเงินเข้า
บัญชีกรมการศาสนา  บัญชีเลขที่  038-1-00880-0  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  สาขาสถานีขนสง่สาย
ใต้   

3. ให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดส่ งรายชื่อผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธ ี ฮัจย์ที่
ลงทะเบียนและช าระเงินเรยีบรอ้ยตามข้อที ่ 3  ให้ส านักเลขาธกิารฯ  จ านวน  1  ชุด  ภายในวันและเวลาที่
ก าหนด  โดยพิมพ์ออกจากระบบการลงทะเบียน  (ประทับตราและลงลายมือชื่อทุกแผ่น)  พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง   
 ทั้งนี้  จ านวนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธฮัีจย์ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์แต่ละรายจะ
ได้รับสิทธ ิก์ารจัดสรรจ านวนผู้เดนิทางไปประกอบพิธฮัีจย์ก็ต่อเม ือ่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ช าระเงนิประกันการ
เดินทาง  จ านวน  50,000  บาทครบถ้วน  และจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในก าหนด   
 จากการลงทะเบียนข้างต้น  ปรากฏว่ามีจ านวนผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์รวมทั้งสิ้นในปี  
2555  จ านวนถึง  22,743  คน  กับผู้ประกอบกิจการฮัจย์  12,974  คน  ยกเลิกการเดินทาง  6,948  คน  
จึงมีผู้แสวงบุญส ารอง  จ านวน  2,821  คน  ซึ่งคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ได้ม ีมติ
ให้น าผู้แสวงบุญในบญัชีส ารองขึ้นทะเบียนเปน็ผูแ้สวงบญุประจ าปี  2556  ทั้งหมด  เฉกเช่นกับป ี2557 ถงึปี 
2559 โดยเฉพาะปี 2559 เกิดปรากฎการณ์ที่ไม ่เคยเกิดขึ้นคือ จ านวนผู้แสวงบุญที่ม ีความประสงค์และ
สามารถเดินทางไปได้นอ้ยกว่าจ านวนโควตาที่ได้รบั สรุปจ านวนเท่ากับ 8,229 คน พร้อมเจ้าหน้าทีแ่ละคณะ
ผู้ประกอบกิจการฮัจย์รวม 1,454 คน รวมทั้งสิ้น 9,683 คน  

ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์  ม ีบทบาทและหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์ พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2532 (ฉบับเพิ่มเติม) และระเบียบกระทรวงฯ ได้ก าหนดข้อปฏิบัติส าหรับผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ การประกอบกิจการฮัจย์  
2. สนับสนุนและช่วยเหลอืสมาชิก แก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งเจรจาท าความ ตกลง

กับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจการฮัจย์  
3. ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ 

ข่าวสาร การค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบกิจการฮัจย์  
4. ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใด ๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ฮัจย์ ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก 
5. ส่งเสริมคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของผูป้ระกอบกจิการฮัจย์ และยกระดับของผู้แสวง

บุญชาวไทยให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ 
6. ให้ความร่วมมอืกับรัฐบาล หรือ องค์การอื่นใดในการส่งเสริมการประกอบกิจการฮัจย์ให้อยู่

ในมาตรฐานที่ดี ถูกต้องตามหลักการทางศาสนาอิสลาม และสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ 
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7. ท าความตกลงหรือวางระเบียบ ใหส้มาชิกปฏิบตัิหรอืงดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบ
วิสาหกิจของสมาชิก ได้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  

8. ประนีประนอมข้อพิพาท ระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก  
9. ให้ความอนเุคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการ เท่าที่ไม ่เป็นการต้องห้ามตาม มาตรา 22 

แห่งพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
10. ไม่ด าเ นินการในทางการค้าอัน เป็นการหาผลก าไร  หรือรายไ ด้แบ่งปันกัน  และไม่

ด าเนินการในทางการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น  
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการฯ ที่ขึ้นทะเบียนและได้รบัอนุญาตจ านวน 108 แห่ง และในป ี2559 มี

ผู้ประกอบการฯ เพียง 85 แห่งที่ด าเนินให้บริการแก่ผู้แสวงบุญจ านวนทั้งสิ้น 9,602 คน ประกอบด้วย ผู้
แสวงบุญที่ลงทะเบียนกับกรมการศาสนา จ านวน 8,379 คน ผู้ใ ห้บริการจากผู้ประกอบการ 1,223 คน 
รายละเอียดดังภาพที่ บัญชีจ านวนผู้ไปประกอบพิธ ีฮัจย์ ประจ าปี 2559 (ฮ.ศ.1437)  
 

การจัดกลุ่มเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ 
 

 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย    ว่าด้วยการควบคุมกิจการการ
รับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์  และการจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์  และการโฆษณาหรือการ
กระท าการอื่นใดทีเ่กี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์  พ.ศ.  2524  
พ.ศ.  2541  ข้อ  15  ก าหนดว่า  “...ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการการจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์
จะต้องจัดให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์เดินทางเป็นกลุ่ม  รวมแล้วกลุ่มละไม่เกินห้าสิบคน  โดยมีผู้ น ากลุ่มหน่ึงคน  
และผู้ให้ค าแนะน าในการประกอบพิธี ฮัจย์หน่ึงคน... ”  ประกอบกับการประชุมเ จรจาเตรียมการฮัจย์กับ
หน่วยงานของทางการซาอุดิอาระเบยี  ฝ่ายซาอุดิอาระเบียได้ให้ข้อสังเกตว่า  “...ผู้แสวงบุญชาวไทยใช้เวลา
ที่สนามบินในประเทศซาอุดิอาระเบียนาน  ก่อนจะขึ้นรถไปยังเมืองเมดีนาห์  หรือเมืองมักกะห์  จึงขอให้ฝ่าย
ไทยจัดกลุ่มผู้แสวงบญุรวมทั้งสัมภาระมาจากประเทศไทย...”  โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เทศกาลฮัจย์  2553  
(ฮ.ศ.  1431)   
 ในเทศกาลฮัจย์ในทุกปี  เพื่อให้การเดินทางของผู้แสวงบญุชาวไทยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  
คณะกรรมการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย  จึงก าหนดใหผู้้ประกอบกิจการฮัจย์ถอืปฏบิัตใินเรือ่งการ
จัดกลุ่มผู้แสวงบุญกลุ่มละ  45-49  คน  โดยกรมการศาสนาได้จัดพิมพ์สติ๊กเกอร์สี  ส าหรับติดที่หนังสือ
เดินทางของผู้แสวงบุญทุกคน  และบัตรสัมภาระ  (TAG)  ส าหรับติดที่สัมภาระ โดยแต่ละกลุ่มผู้แสวงบุญ
จะต้องมีสติ๊กเกอร์สี  และบัตรสัมภาระ  (TAG)  เป็นสีเดียวกัน   
 จากมาตรการของคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการฮัจย์แหง่ประเทศไทย  ในเรือ่งการจัดการกลุม่
ดังกล่าวท าให้ภาพรวมผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางค่อนข้างเป็นระบบ  สามารถออกเดินทางจากท่าอากาศ
ยานประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียไปยังเม ืองเมดีนาห์  และเมืองมักกะห์ไ ด้อย่างรวดเร็ว  และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ชมเชยในเรื่องดังกล่าว   
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การจัดเที่ยวบินขนส่งเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ 
 

 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ได้ม ีมติเห็นของเรื่องการจัดเที่ยวบิน
ขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ดังนี้   

1. การขนส่งผู้แสวงบุญจากภาคใต้ใหเ้ป็นไปตามมติคณะรฐัมนตรีในการประชุมเมือ่วันที่  24  
พฤษภาคม  2548  “ให้กระทรวงคมนาคมรับไปประสานและเจรจากับบรษิัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  
เพื่อขอความรว่มมอืในการจัดเทีย่วบนิประเภทเหมาล าขนสง่ผู้แสวงบญุพิธฮัีจย์จากหาดใหญ่และภูเก็ตไปยัง
ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  รวมทั้งรับผิดชอบในการก าหนดราคาค่าบัตรโ ดยสาร  ก าหนด
เที่ยวบิน  และตารางการบินที่สอดคล้องกับระบบที่พักของผู้แสวงบุญ”   

2. ให้บริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  จัดเที่ยวบินเหมาล าขนส่งผูแ้สวงบุญจากภาคใต้
ทั้งหมดเพียงสายการบินเดียว  โดยใหจั้ดเทีย่วบินมากกว่าวันละ  1  เที่ยวบิน  หรือใชอ้ากาศยานขนาดใหญ่
ท าการบินในช่วง  10  วันแรกของการเดินทาง   

3. ให้บริษัท  การบินไทย จ ากัด  (มหาชน) จัดเที่ยวบนิเหมาล าหรือเที่ยวบินพิเศษ  บินตรง
จากสนามบินสุวรรณภูม ิไปยังประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเหมือนปีที่ผ่านมาและให้เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้แสวงบุญ   

4. ให้บริษัท  การบินไทย  จ ากัด  (มหาชน)  ก าหนดตารางบินและประกาศอัตราค่าบัตร
โดยสารให้แล้วเสร็จภายในเดือนมนีาคมของทกุป ี และจัดประชุมร่วมกบัผูป้ระกอบกิจการฮัจย์เพื่อจับสลาก
เที่ยวบินให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี   

5. ผู้แสวงบุญที่เดินทางจากส่วนกลางโดยสายการบนิปกติ  ให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จัดกลุ่ม
เดินทางกลุ่มละ  45-49  คน  ยกเว้นกลุม่สุดท้ายของผูป้ระกอบกิจการฮัจย์แต่ละราย  โดยให้ท าหนังสือขอ
ความร่วมมือจากสายการบินและแจ้งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ถือปฏิบัติ  

แต่การบริหารกิจการฮัจย์ใ นปี 2560 กรมการบินพลเรือน และกระทรวงฮัจย์ รัฐ บาล
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียไ ด้เพิ่ม ระเบียบใหม่ ให้สายการบินที่สามารถขนส่งผู้ไปประกอบพิธ ีฮัจย์
ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ฮ.ศ. 1438) ต้องประกอบด้วยสายการบินประจ าชาติชาตินั้น และสายการบินประจ า
ชาติซาอุดิอาระเบียในสัดสว่น 50 :50 โดยประเทศไทยได้ก าหนดให้บรษิัทการบนิไทย จ ากัด (มหาชน)   และ
สายการฟลายนาส (National Carrier) เป็นผู้รับผิดชอบ 

  
การจัดเช่าที่พักส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ 

 

  การด าเนินการเรื่องที่พักเป็นเรื่องส าคัญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจเป็นพิเศษ
และมีผลโดยตรงต่อการออกวีซา่ใหแ้กผู่้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์  กล่าวคือ  หากมีสัญญาเช่าไม่ครบตาม
จ านวนผู้เดินทางไปประกอบพธิฮัีจย์ทางสถานทูตซาอุดิอาระเบยีประจ าประเทศไทยก็จะไมด่ าเนินการออกวี
ซ่าให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์   ดังนั้นนับแต่เทศกาลฮัจย์ประจ าปี  2554  คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ทุกรายจัดเชา่ที่พักในระบบคณะผู้แทนฮัจย์
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เพียงระบบเดียว  คือผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นผู้เลอืกอาคารทีพ่ัก  ต่อรองราคา  และตกลงเงื่อนไขในสัญญา
เช่าโดยมคีณะอนกุรรมการด าเนินการจัดเช่าทีพ่ักส าหรบัผูป้ระกอบพิธฮัีจย์  ไปพิจารณาความเหมาะสมของ
ที่พักและลงนามในสัญญาเช่าที่พักให้ในนามทางการไทย   
 ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปจัดเช่าที่พัก  ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่เดินทางไปจัด
เช่าที่พักล่วงหนา้  คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ได้มอบหมายให้กงสลุฝา่ยกิจการฮัจย์  
ประจ าสถานกงสุลใหญ่  ณ  เม ืองเจดดาห์เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของอาคารที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ประสงค์จะเช่าตามขั้นตอนดังนี้   

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เดินทางไปจัดหาอาคารที่พักและจองที่พัก   
2. กรณีที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์หรอืตัวแทนผู้ประกอบกิจการฮัจย์ไดร้ับมอบอ านาจที่เดนิทาง

ไปจัดหาอาคารที่พักเปน็การล่วงหนา้  สามารถยื่นค าร้องให้กงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์  ประจ าสถานสถานกลสุล
ใหญ่  ณ  เม ืองเจดดาห์  หรือผู้แทนของสถานกงสุลใหญ่  ณ  เม ืองเจดดาห์  พิจารณาความเหมาะสมของ
อาคารที่พักที่ต้องการจะเช่าเป็นที่พักส าหรับผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์  พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้   

2.1 มีใบอนุญาตอาคารทีพ่ัก  (ตัสเรยีะห์)  ประจ าปี  ฮ.ศ.  1432  (กรณีเป็นอาคารที่พัก
ประเภทบ้านพัก)  และมีใบอนุญาตอาคารที่พัก  (ตัสนีฟ)  กรณีเป็นอาคารที่พักประเภทโรงแรม   

2.2 ตารางจ านวนห้องพักพร้อมจ านวนผู้พักอาศัยแต่ละห้อง  
2.3 ตารางก าหนดวันเขา้-ออกของผู้ประกอบพิธฮัีจย์  (กรณีการเช้าที่พักที่เมอืงเมดีนาห์)   
2.4 หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์  (กรณีผู้ประกอบกิจการฮัจย์มอบอ านาจให้

บุคคลอื่นด าเนินการแทน)   
3. กรณีที่คณะอนุกรรมการด าเนินการจัดเช่าที่พักส าหรับผู้ประกอบพิธ ี ฮัจย์เ ดินทางไป

ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเช่าที่พักให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยื่นค าร้องต่อ
คณะอนุกรรมการด าเนินการเช่าที่พักฯ  โดยตรง   

4. เม ื่อกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์  ประจ าสถานกงสุลใหญ่  ณ  เม ืองเจดดาห์  หรือผู้แทนสถาน
กงสุลใหญ่  ณ  เม ืองเจดดาห ์ หรือคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดเช่าที่พักฯ  ได้พิจารณาความเหมาะสม
ของอาคารที่พักและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์วางเงินมัดจ าการเช่าอาคารที่พั ก
ตามที่ก าหนดตกลงกบัผูใ้ห้เช่าโดยใหก้งสุลฝ่ายกจิการฮัจย์  ประจ าสถานกงสุลใหญ่  ณ  เม ืองเจดดาห์  หรือ
ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่  ณ  เม ืองเจดดาห์หรือคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดเช่าที่พักฯ  เป็นพยาน   
 จากการที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
เช่าที่พัก  โดยมีคณะอนกุรรมการฯ  พิจารณาความเหมาะสมของทีพ่ัก  รวมทัง้ให้สถานกงสุลใหญ่  ณ  เม ือง
เจดดาห์รับผิดชอบในการพิจารณาความเหมาะสมของที่พักในชว่งทีค่ณะอนกุรรมการฯ  ยังไม ่ได้เดินทางไป
ด าเนินการเรือ่งทีพ่ัก  ท าให้การจัดเช่าที่พักเป็นระบบและเป็นไปตามระเบียบของทางการซาอุดิอาระเบีย  
ท าให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์มคีวามคลอ่งตัวในการเดินทางไปเช่าที่พักได้ตลอดทั้งปี  ท าให้ผู้แสวงมีที่พักที่ม ี
คุณภาพ   
 



72 

กองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ 
 

 นับแต่ปีงบประมาณ  2549  เป็นต้นมา  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม ได้รั บ
งบประมาณกองทุนส าหรบัผูเ้ดินทางไปประกอบพิธฮัีจย์จ านวน  300  ล้านบาท  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงิน
ส ารองจ่ายค่าที่พักให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์  ณ  ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  โดยให้ผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ฮัจย์ยืมเงินจากกองทุนฯ  ไปส ารองจ่ายค่าเช่าที่พัก  การยืมเงินต้องมีหลักฐานหนังสือ
สัญญาค้ าประกันของธนาคารตามจ านวนเงินที่ยมื  และการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกรมการศาสนา  
ว่าด้วยกองทุนส าหรับผู้เ ดินทางไปประกอบพิธ ี ฮัจย์  พ.ศ.  2549  ด้วยปัญหาระเบียบการจองที่พัก 
ยานพาหนะ ผู้น าทาง และค่าธรรม เนียมอื่น ๆ ที่รัฐบาลราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้ประกาศมาเป็น
ล าดับ ก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการบริหารกิจการฮัจย์ที่ผูป้ระกอบกิจการฮัจย์ ไม ่สามารถปฏิบตัิและ
ปรับตัวได้ทนั ก่อให้เกิดปญัหาและอปุสรรคในการประกอบพิธฮัีจย์ของผู้แสวงบญุ โดยเฉพาะสวัสดิภาพและ
คุณภาพการให้บรกิาร ได้แก่ ปัญหาเรื่องที่พักทีไ่มไ่ด้มาตรฐาน  ไม่ถกูสุขลักษณะ  บางส่วนตั้งอยูไ่กลสถานที่
ประกอบศาสนกิจ  ซึ่งทางการซาอุดิอาระเบียได้ม ีข้อท้วงติงอยู่เสมอ นับแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน (2559)  
ตารางที่ 3 ผลการด าเนินงานของกองทุนผู้ไปประกอบพิธ ีฮัจย์ ปี พ.ศ. 2549 -2559  
 

ปี พ.ศ. จ านวนผู้ประกอบกิจการฮัจย์  
ที่ยืมเงินกองทุน 

จ านวนผู้แสวงบุญ จ านวนเงินยืม 
(บาท) 

2549 12 4,820 80,275,000 

2550 17 4,850 95,340,000 

2551 20 4,392 95,480,000 

2552 25 5,019 135,600,000 

2553 42 7,820 201,750,000 

2554 51 8,301 250,9,000 

2555 29 7,326 187,740,000 

2556 19 3,766 122,858,000 

2557 25 3,560 131,732,000 

2558 24 5,312 153,092,000 

2559 24 2,972 97,996,000 

ที่มา: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.. ผลการด าเนินกิจการฮัจย์ประจ าปี 2559. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จ ากัด,2560. 

จากตารางผลการด าเนินงานของกองทุนผู้ไปประกอบพิธฮัีจย์ ปี พ.ศ. 2549 -2559 แสดงถึงผล
การด าเนินงานที่กองทุนได้ช่วยเหลือผู้แสวงบุญไปจ านวนถึง 58,138 คน รวม เป็นจ านวนเงินแล้วถึง 
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684,418,000 บาท หากพิจารณาในรายปีจะพบวา่บทบาทของกองทุนฯ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ นับแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 รวมแล้วถึง 505,405,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
ตารางที่ 4 รายนามผู้ประกอบกิจการฮัจย์และจ านวนเงินที่ท าสัญญา ปี พ.ศ. 2556  
 

ที ่ เลขที่ใบอนุญาต ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวนเงินที่ท าสัญญา 

1 3/2555 หจก. มูฮายีรีนเทรเวล 11,165,000 

2 12/2555 หจก. เอส.ดับลิว.เปอร์นิก้าปัตตานี 10,000,000 

3 21/2555 หจก. เอช.เอ็ม.แอนด์ซัน 10,000,000 

4 22/2555 หจก. เอส.ที.อาราเบียนกรุ๊ป 10,000,000 

5 23/2555 หจก. อัลฮิจญ์เราะฮฺ 4,000,000 

6 27/2555 หจก. มัรยานเอ็กซเพรส 16,940,000 

7 31/2555 หจก. ฮาญาติเทรเวิล 12,000,000 

8 34/2555 หจก. ฮีดายะห์ทัวร์ 6,000,000 

9 35/2555 บจก. ไมมูนมัมบรุคร์หะยีดอรอเฮะ 5,000,000 

10 38/2555 บจก. ทิมอินเตอร์เทรด 4,020,000 

11 39/2555 หจก. เทพาทราเวล 1,800,000 

12 45/2555 หจก. บาเจาะทราเวิลแอนด์ทัวร์ 945,000 

13 52/2555 หจก. พังงาฮัจย์เซอร์วิส 1,995,000 

14 54/2555 หจก. อิคลาสเทรดด้ิงแอนด์เทรเวล 2,975,000 

15 56/2555 หจก. อัลอาดามีแทรเวลเซอร์วิส 8,000,000 

16 57/2555 หจก. โอมาร์ทัวร์ 1,155,000 

17 4/2554 หจก. ซีล าลองกรุ๊ป 2,590,000 

18 37/2555 หจก. นาปาเลนแทรเวิลแอนด์ทัวร์ 5,000,000 

19 3/2553 หจก. อามีนทราเวลแอนด์ทัวร์ 9,000,000 

รวม 122,585,000 

ที่มา: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.. ผลการด าเนินกิจการฮัจย์ประจ าปี 2559. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จ ากัด,2560.  

จากตารางที่ 4 พบว่าในปี 2556 มีผู้ประกอบกิจการฮัจย์จ านวน 19 แห่ง เข้ามาติดต่อและท า
การยืมเงินจากกองทุนเพื่อใช้ในการประกอบพิธ ีฮัจย์เป็นจ านวนเงิน 122,585,000 บาท  

ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้ประกอบกิจการฮัจย์จ านวน 25 แห่ง และท าการยืมเงินจากกองทุนเพื่อ
ใช้ในการประกอบพิธ ี ฮัจย์เป็นจ านวนเงิน 131,732 ,000 บาท ในปี พ.ศ. 2 558 มีผู้ประกอบกิจการฮัจย์
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จ านวน 24 แห่ง และท าการยืมเงินจากกองทุนเพื่อใชใ้นการประกอบพิธ ีฮัจย์เป็นจ านวนเงิน 153,092,000 
บาท  ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ประกอบกิจการฮัจย์จ านวน 24 แห่ง และท าการยืมเงินจากกองทุนเพื่อใช้ในการ
ประกอบพิธ ีฮัจย์เป็นจ านวนเงิน 97,996,000 บาท รายละเอียด ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 รายนามผู้ประกอบกิจการฮัจย์และจ านวนเงินที่ท าสัญญา ปี พ.ศ. 2557 
ที่ เลขที่ใบอนุญาต ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวนเงินที่ท าสัญญา 
1 56/2555 หจก.อัล-อาดามี แทรเวล เซอรว์ิส 3,800,000 

2 4/2553 หจก.อัล-อลีนาทราเวล 5,000,000 
3 37/2555 หจก.นาปาเลน แทรเวลิ แอนด์ทวัร ์ 6,000,000 
4 6/2553 หจก.พีแอลเทรเวลแอนด์ฮัจย์ 1,292,000 

5 8/2553 หจก.ปะนาเระ ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์ 3,000,000 
6 4/2554 หจก.ชีล าลอง กรุ๊ป 1,786,000 
7 6/2555 หจก.โกตาบารูแทรเวล 4,000,000 
8 12/2555 หจก.เอส.ดับบลิว.เปอร์นกิ้า ปัตตานี 8,000,000 

9 14/2555 หจก.ฮัจย์เซ็นเตอร ์แอนด์ ทราเวิลเซอรว์ิส 2,000,000 
10 20/2555 บจก.อามานะ แทรเวิล แอนด์ทัวร์ 2,052,000 
11 27/2555 หจก.มัรยาน เอ๊กซเพรส 12,008,000 
12 28/2555 หจก.อัลนูร แอนด์ เทรเวล เซอรวิส 2,000,000 
13 34/2555 หจก.ฮีดายะห์ ทัวร์ 4,000,000 
14 80/2555 หจก.แสงธรรมเจริญสุข ฮัจย์และอุมเราะห์ 2,470,000 
15 38/2555 บจก.ทิม อินเตอร์เทรด 3,382,000 
16 49/2555 หจก.ฮัจย์ยียา เทรเวล เซอร์วิส 6,000,000 
17 54/2555 หจก.อิคลาส เทรดด้ิง แอนด์ เทรเวล 7,600,000 
18 72/2555 หจก.ไซย์ด้ีย์ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์ 6,612,000 

19 3/2555 หจก.มูฮียีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ 18,000,000 
20 21/2555 หจก.เอช.เอ็ม.แอนด์ซัน 10,000,000 

21 22/2555 หจก.เอส.ที.อาราเบียน กรุ๊ป 10,000,000 
22 48/2555 หจก.อัล-อับร็อฎ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์ 1,000,000 
23 70/2555 หจก.โกปราซี แอนด์ ฮัจย์ 532,000 
24 3/2553 หจก.อามีนทราเวล แอนด์ ทัวร์ 8,500,000 
25 5/2555 บจก.เอ็มเค เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส 2,698,000 

รวม 131,732,000 

ที่มา: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.. ผลการด าเนินกิจการฮัจย์ประจ าปี 2559. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จ ากัด,2560.  
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ตารางที่ 6 รายนามผู้ประกอบกิจการฮัจย์และจ านวนเงินที่ท าสัญญา ปี พ.ศ. 2558 
 

ที่ เลขที่ใบอนุญาต ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวนเงินที่ท าสัญญา 

1 04/2554 หจก. ซีล าลอง กรุ๊ป 3,420,000 
2 03/2555 หจก. มูฮายีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ 9,310,000 
3 06/2555 หจก. โกตาบารู แทรเวล 3,500,000 

4 12/2555 หจก.เอส.ดับบลิว.เปอร์นกิ้า ปัตตานี 8,000,000 
5 14/2555 หจก.ฮัจย์เซ็นเตอรแ์อนด์ทราเวิล 4,000,000 
6 20/2555 บ.อามานะ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ จ ากัด 3,002,000 
7 21/2555 หจก.เอช.เอ็ม.แอนด์ซัน 10,000,000 

8 22/2555 หจก.เอส.ที.อาราเบียน กรุ๊ป 10,000,000 
9 23/2555 หจก. อัลฮิจญ์เราะฮ 8,626,000 
10 27/2555 หจก.มัรยาน เอ๊กซเพรส 18,848,000 

11 28/2555 หจก. อัลนูรแอนด์แทรเวล เซอ์วสิ 2,000,000 
12 34/2555 หจก.ฮีดายะห์ ทัวร์ 5,000,000 
13 35/2555 บ. ไมมูนมมับรคุร์หะยีดอรอเฮะ 2,500,000 
14 37/2555 หจก.นาปาเลน แทรเวลิ แอนด์ทวัร ์ 5,000,000 

15 38/2555 บ. ทิม อินเตอร์เทรด จ ากัด 8,246,000 
16 49/2555 หจก.ฮัจย์ยียา เทรเวล เซอร์วสิ 2,600,000 
17 56/2555 หจก. อัลอาดามีแทรเวลเซอร์วสิ 15,238,000 

18 57/2555 หจก. โอมาร์ทัวร ์ 1,596,000 
19 72/2555 หจก.ไซย์ดี้ย์ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์ 5,576,000 
20 01/2558 หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ฮัจย์ 2,926,000 

21 09/2558 หจก. ปะนาเระ ฮัจย์แอนด์ทัวร์ 2,280,000 
22 11/2558 หจก. อัล-อลีนา ทราเวล 10,300,000 
23 16/2558 หจก. อามีนทราเวลแอนด์ทัวร์ 5,500,000 
24 18/2558 หจก. อัลมาส ทราเวล แอนด์ 5,624,000 

รวม 153,092,000 
ที่มา: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.. ผลการด าเนินกิจการฮัจย์ประจ าปี 2559. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จ ากัด,2560.  
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ตารางที่ 7 รายนามผู้ประกอบกิจการฮัจย์และจ านวนเงินที่ท าสัญญา ปี พ.ศ. 2559 
 

ที่ เลขที่ใบอนุญาต ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวนเงินที่ท าสัญญา 

1 6/2555 โกตาบารู แทรเวล 2,400,000 
2 70/2554 โกปราซี แอนด์ ฮัจย์ 418,000 
3 4/2554 ซีล าลอง กรู๊ป 1,444,000 

4 72/2555 ไซย์ดี้ย์ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์ 4,500,000 
5 38/2555 ทิม อินเตอร์เทรด จ ากัด 3,800,000 
6 37/2555 นาปาเลน แทรเวลิ แอนด์ ทัวร์ 3,000,000 
7 4/2558 บินดาวูด ฮ จย์ แอนด์ ฮัจย์ 1,216,000 

8 9/2558 ปะนาเระ ฮัจย์แอนด์ทัวร์ 2,812,000 
9 1/2558 พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์ 2,660,000 
10 27/2555 มัรยานเอก็ซเพรส 10,000,000 

11 61/2555 มัรวานเทรดดิ้ง 5,000,000 
12 29/2555 มีฟตะห์ ทัวร์ 3,000,000 
13 3/2555 มูฮายีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ 9,614,000 
14 10/2554 วาซิมทัวร์ 1,520,000 

15 28/2555 อัลนูรแอนด์เทรเวล เซอรว์ิส 5,000,000 
16 11/2558 อัล-อลีนา ทราเวล 9,400,000 
17 56/2555 อัลอาดามีแทรเวลเซอรว์ิส 4,864,000 

18 3/2558 อาบู อัดลี ทัวร์ 1,710,000 
19 20/2555 อามานะ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ 1,520,000 
20 54/2555 อิคลาส เทรดดิ้ง แอนด์ เทรเวล 4,446,000 

21 12/2555 เอส.ดับลิว.เปอรน์ิก้า ปัตตานี 4,000,000 
22 14/2555 ฮัจเซนเตอร์แอนด์ทราเวิลเซอรว์ิส 1,672,000 
23 31/2555 ฮาญาติ เทรเวลิ 10,000,000 
24 34/2555 ฮีดายะห์ ทัวร์ 4,000,000 

รวม 97,996,000 
ที่มา: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.. ผลการด าเนินกิจการฮัจย์ประจ าปี 2559. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จ ากัด,2560.  
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ทั้งนี้กองทุนได้ท าการเผยแพร่งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าปี 2559 ดังนี้  
 

ตารางที่ 8 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558  
              ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 

 (หน่วย:บาท. 
 หมายเหตุ 2559 2558 
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 300,429,904.72 301,527,718.85 
ลูกหนี้ระยะส้ัน 6 85,818.30 94,971.88 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  300,515,723.02 301,622,690.73 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7 109,390.05 66,875.00 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  109,390.05 66,875.00 
รวมสินทรัพย์  300,625,113.07 301,689,565.73 
หนี้สิน  
หนี้สินหมุนเวียน  

เจ้าหนี้ระยะส้ัน 8 3,420.00 3,940.00 
รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,420.00 3,940.00 

รวมหนี้สิน  3,420.00 3,940.00 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  300,621,693.07 301,685,625.73 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  
ทุน  300,000,000.00 300,000,000.00 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  621,693.07 1,685,625.73 
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  300,621,693.07 301,685,625.73 

ที่มา: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.. ผลการด าเนินกิจการฮัจย์ประจ าปี 2559. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จ ากัด,2560.  

 

กองทุนส าหรับผู้ เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์  ท าให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สามารถยืม
เงินกองทุนไปจัดเช่าที่พักส าหรับผู้แสวงบุญในสงักัด  ท าให้ผู้แสวงบุญมีที่พักที่ม ีคุณภาพ ยื่นข้อสรุป สัญญา
ให้กับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตามก าหนดเวลา พร้อมทั้งสร้างหลักประกันแก่ผู้แสวงบุญว่า
สามารถเดินทางได้แน่นอน 
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การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ 
 

 การจัดท าหนังสือเดินทาง  ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ส าคัญส าหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางประกอบ
พิธ ีฮัจย์  กรมการศาสนาจึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ใหก้ระทรวงการต่างประเทศเปิดให้บริการจัดท า
หนังสือเดินทางประเภท  2  ปี  และจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ม ุสลิมในประเทศไทย ได้เปิดส านักงานหนงัสือเดนิทางชั่วคราวเพิ่มขึ้นได้แก่ จังหวัดยะลา ณ ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต ้(ศอ.บต.) จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 
จังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งในกรงุเทพมหานครและต่างจังหวดัอื่นเพิ่มเติม รวมเป็น 19 
แห่งทั่วประเทศ  ท าให้ไม ่ต้องเดินทางมาด าเนินการเฉพาะที่กรุงเทพม หานครที่เดียว  

กระทรวงการต่างประเทศได้ก าหนดให้ผู้แสวงบุญสามารถด าเนินการยื่นค าร้องของหนังสือ
เดินทางธ รรมดาเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ด้วยตนเอง  โ ดยผู้แสวงบุญต้องแสดงหนังสือรับรองจากส านัก
จุฬาราชมนตรี  หรือหนังสือรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจ าจังหวัด  รับรองการเดิ นทางไป
ประกอบพิธ ีฮัจย์ (กระทรวงการต่างประเทศ, 2555)  
 การฉ ีดวัคซีน  กรมการศาสนาได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อจัดบริการฉ ีด
วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นและโรคไข้หวัดใหญ่  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้บริการแก่ผู้ที่จะ
เดินทางประกอบพิธ ีฮัจย์ทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ตามสถานพยาบาลที่ก าหนด  
 

ตารางที่ 9 สถานที่ติดต่อขอรับบริการฉ ีดวัคซีน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
 

สถานที่ติดต่อขอรับบริการฉ ีดวัคซีน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
สถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสขุ   โทร. 0-2590-3430 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย   โทร. 0-2252-0161-4 ต่อ 132 
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน   โทร. 0-2306-9100 ต่อ 3034 
ศูนย์วัณโรคเขต 10 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเชียงใหม่ โทร. 0-5327-6364, 0-5327-1435   

ที่ท าการแพทย์ตรวจคนเข้าเมอืง ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ   โทร. 0-2143-1466 
ด่านควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศ 
ท่าเรือกรุงเทพ  
ท่าเรือแหลมฉบัง   
ท่าเรือภูเกต็   
ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
พรมแดนสะเดา   

 
โทร. 0-2240-2057 
โทร. 0-3840-9344, 086-790-
7739, 081-996-1375โทร. 0-
7621-1075, 089-726-8877 
โทร. 0-7425-1548 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ 

ที่มา: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.. ผลการด าเนินกิจการฮัจย์ประจ าปี 2559. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย จ ากัด,2560.  
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มุสลิมทั่วโลกที่ม ีความพร้อมจะเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญส าหรับมสุลิมทั้งชายและหญิง  ในทุกๆ ปีจะมีชาวมุสลิม 
จ านวนประมาณ 2 – 3 ล้านคน เดินทางไปแสวงบญุ ในจ านวนนี้เปน็ชาวไทยมสุลิมประมาณ 10,400 ราย ผู้
แสวงบุญทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งความรู้ ความพร้อมทางร่างกาย ความพร้อมทางการเงิน และ
ความพร้อมของเอกสารต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดระบบการดูแลสุขภาพของผู้แสวงบุญ ไว้ดังนี้  

การดูแลสุขภาพก่อนการเดินทาง   
1.1 อบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเตรียมสุขภาพก่อนการเดินทางให้กับผู้แสวงบุญ  
1.2 การตรวจสุขภาพใหก้ับผู้แสวงบญุก่อนทีจ่ะเดินทางไปประกอบพธิฮัีจย์ โดยผูแ้สวงบุญจะ

ได้รับสมุดสุขภาพประจ าตัว (Health passport) ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ และเพื่อบันทึกสถานะ
สุขภาพ  

1.3 การฉ ีดวัคซีนปอ้งกนัโรคไขก้าฬหลังแอ่น และไขห้วัดใหญ่ พร้อมออกเอกสารรับรองการ
ได้รับวัคซีนป้องกันโรค (เล่มเหลือง)   

การดูแลสุขภาพขณะอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย กระทรวงสาธ ารณสุข ได้จัดส่งหน่วย
แพทย์พยาบาลไทยจ านวน 3  ทีม  รวมทั้งสิ้น 42 คน ประกอบด้วย แพทย์ (13  คน) เภสัชกร (3 คน) 
พยาบาลวิชาชีพ (24 คน) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (6 คน) พร้อมเครื่องมือแพทย์ โดยตั้งเป็นโรงพยาบาล
ชั่วคราวขนาด 20 เ ตียง ที่เ ม ืองมักกะห์ เม ืองมาดีนะ ทุ่งม ีนา และ อาระฟะห์ ประเทศราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย   

การดูแลสุขภาพหลังกลับจากพิธ ีฮัจย์ กรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ร่วม
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังติดตามสุขภาพผู้แสวงบุญเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับจากเดินทางกลับจาก
ซาอุดิอาระเบีย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1) สร้างเครือข่าย อสม.ฮัจย์ เป็นผู้ประสานงานระดับ
พื้นที่ และสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานฮัจย์ หรือ มิสเตอร์ฮัจย์ (Mr.Hajj: ตอบทุกค าถาม แก้ทุกปัญหา) ทั้ง
ในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ปัจจุบันมีม ิสเตอร์ฮัจย์ รวมทั้งสิ้น 124 คน กระจายทั่ว
ประเทศ 53 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) มิสเตอร์ฮัจย์จะเปน็ผู้ประสานงานหลกัในการดูแลพี่นอ้งชาวไทยมุสลิม
ทั้งก่อนเดินทาง ขณะอยู่ใ นประเทศซาอุดิอาระเบีย และหลังกลับจากเดินทางไปแสวงบุญ นอกจากนี้ผู้
ประสานงานฮัจย์ หรือ มิสเตอรฮั์จย์ จะต้องประสานงานกับโรงพยาบาลทัง้ภาครฐัและเ อกชนในพื้นทีเ่พื่อให้
ทราบมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามสุขภาพผู้แสวงบุญด้วย   

ระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มลูผูเ้ดินทาง ทั้งข้อมลูทั่วไปและข้อมลูผลการตรวจสุขภาพ สามารถ

สืบค้นได้จากเวปไซด์ www.sasuk12.com และข้อมูลส าหรับค าแนะน าการดูแลสุขภาพและการป้องกัน

โรค สามารถสืบค้นได้ที่เวปไซด์ http://beid.ddc.moph.go.th 
ตามที่อนามัยโลกได้รายงานผู้ป่วยติดเชือ้โคโรนา่ไวรสัในประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่อง 

นั้นเนื่องจากองค์การอนามัยโลกยังม ิได้ แนะน าให้ด าเนินมาตรการตรวจคัดกรอง หรือจ ากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ดังนั้นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงเน้นการสื่อสารประชาสัมพันธ ์เพื่อเพิ่มการ
ตระหนักรู้ให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ โดยแนะน าให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ

http://www.sasuk12.com/
http://beid.ddc.moph.go.th/
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ผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ หายใ จเหนื่อย ปวดศีรษะ หรืออื่นๆ ภายใน 30 วันนับจากการเดินทางกลับจากการ
ประกอบพิธ ีฮัจย์ ให้แจ้งแก่แพทยผ์ู้รักษาหรอืเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสขุ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางที่ผ่าน
มาให้ทราบด้วย  

การจัดท าเอกสารคู่ม ือส าหรับผู้แสวงบุญ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้แสวงบุญ  
กรมการศาสนาได้จัดท าหนงัสอืคู่มอืการเดินทางไปประกอบพิธฮัีจย์  หนังสือดุอาพิธฮัีจย์  และเอกสารตา่ง ๆ  
เกี่ยวกับการเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์มอบให้แก่ผู้แสวงบุญทุกคนได้ศึกษา  และท าความเข้าใจก่อนการ
เดินทาง  รวมทั้งจัดพิมพ์บัตรประจ าตัวผู้แสวงบุญโดยระบบคอมพิวเตอรส์ าหรบัให้ผู้แสวงบุญเพื่อใช้ในการ
เดินทางและแสดงตนในกรณีเกิดการพลัดหลง   
 การอบรมผู้แสวงบุญ  ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  ว่า
ด้วยการควบคุมกิจการการจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์  การจัดบริการอื่นที่เ กี่ยวกับกิจการฮัจย์  การ
โฆษณาหรือการกระท าการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ
ฮัจย์  พ.ศ.  2524  พ.ศ.  2541  ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะต้องจัดปฐมนิเทศเกี่ยวกับการประกอบ
พิธ ีฮัจย์  การเดินทางตลอดจนการใช้เครือ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการเดินทาง  และการรักษาสุขภาพ
ตนเองแก่ผู้ไปประกอบพิธฮัีจย์  ก่อนจะออกเดนิทางจากประเทศไทย  ซึ่งผู้ประกอบพธิฮัีจย์จ าเป็นต้องทราบ
ในเรื่องดังต่อไปนี้   

- กฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ของไทย  ระเบียบการจัดองค์การกิจการฮัจย์ของประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  และบทบาทหน้าที่ของคณะผู้แทนฮัจย์   

- การดูแลรักษาสุขภาพ  การปฐมพยาบาล  และการใช้บริการทางการแพทย์  

- การปฏิบัติ  การใช้เครื่องอ านวยความสะดวกบนเครื่องบิน   

- การเตรียมตัวเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์  

- ความรู้ เกี่ยวกับประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  และการใช้ชีวิตในประเทศ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  

- ขั้นตอนการประกอบพธิฮัีจย์  การประกอบพิธอีมุเราะห์  และการไปเยือนสถานที่ส าคัญ
ต่าง ๆ  

 

การตรวจเอกสารการเดินทางและการยื่นของวีซ่าผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์  
 

 กรมการศาสนาในฐานะเลขาธ ิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์สง่เอกสารเพื่อตรวจประทับตราที่กรมการศาสนา  ระหว่างวันเวลาที่ก าหนด  
ก่อนน าไปยื่นขอวีซ่า  ณ  สถานทูตประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยีประจ าประเทศไทย  โดยผูป้ระกอบ
กิจการฮัจย์จะต้องส่งเอกสารให้ครบตามที่กรมการศาสนาก าหนด   
 เม ื่อกรมการศาสนาตรวจเอกสารหลกัฐานเรยีบร้อยแลว้  จึงส่งให้ผูป้ระกอบกิจการฮัจย์น าไป
จัดเอกสารประกอบเพิ่มเติม  ได้แก่  หนังสือรบัรองศาสนา  หนังสือรับรองเครือญาติ  สมุดฉ ีดวัคซีน  (สมุด
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ปกเหลือง)  รวมทัง้บันทึกขอ้มลูผู้แสวงบญุผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อออกรหัส  (MOFA/E-track)  
และน าไปยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตซาอุดิอาระเบียประจ าประเทศไทย   
 สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจ าประเทศไทย  เปิดรับยื่นวีซ่าให้แก่ผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์ทุกปี  
โดยกรมการศาสนาเป็นหนว่ยงานที่ประสานโดยตรงกับสถานทตูซาอุดิอาระเบียประจ าประเทศไทย  ในการ
น าเอกสารการเดินทางของผู้ไปประกอบพิธ ีฮัจย์ทั้งหมดยื่นขอวีซ่า  
  

การส่ง-รับผู้แสวงบุญเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ 
 

ในทุกปีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะก าหนดการส่งผู้แสวงบุญเดินทางไปแสวงบุญอย่าง
รอบคอบ โดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้แสวงบุญเป็นหลัก โดยรัฐบาลไ ด้
ก าหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานนราธ ิวาส และท่าอากาศยาน
ภูเก็ต เป็นจุดส าคัญในการให้บรกิารแก่ผูแ้สวงบุญ โดยในปี 2559 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 4 
กันยายน  

ดังเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นถึงการประกอบพิธ ีฮัจย์ที่ม ีความส าคัญยิ่งประการศึกษาของการ
ครองตน เป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์แล้วนั้น   สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลก  และกฎหมาย  
ระเบียบ  ขั้นตอนที่เข้มงวด  ของกระทรวงฮัจย์  ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  และการอ านวย
สะดวกโดยหนว่ยงานภาครัฐของไทย  คณะกรรมการสง่เสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม  ส านักจุฬาราชมนตรีและรัฐบาลซาอุดิอาระเบียท าให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์บริษัทน า
เที่ยวไทยเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ต้องปรับตัว  ทั้งการด าเนินการและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อคุณภาพของ
การบริการที่เป็นเลิศ  ความพึงพอใจและสร้างสวัสดิภาพยิ่งแก่ผู้แสวงบุญไทยตลอดการเดินทาง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มงานการวิจัย ปริญญานิพนธ ์ วิทยานิพนธ ์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  และได้จัดกลุ่มงานการศึกษา พร้อมสังเคราะห์องค์
ความรู้ที่ได้ม ีรายละเอียด ดังนี้  

การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ได้แก่  
Almoaid A. Owaidah. (2014 ) . Hajj Crowd Management via a Mobile Augmeted 

Reality Application: A case of the Hajj event, Saudi Arabia. Degree of  MSc. Computer 
Science at University of Glasgow.  วัตถุประสงค์การวิจัยคือ เพื่อน าเสนอระบบ ICT เพื่อ จัดการและ
ควบคุมฝูงชน และป้องกันการทะลกัล้นและอุบัติภยัทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอระบบ ICT ที่บอกระยะทางและ
ป้องกันการผลัดหลงแก่ผู้แสวงบญุ และเพื่อน าเสนอระบบ ICT ที่ประมวลผลและพยากรณ์ขนาดของฝงูชนใน
แต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้คณะท างานและผู้ที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างทันถ้วนที ผล
การศึกษาพบว่า ในการทดสอบระบบ ICT ที่คิดค้นขึ้นมานั้นมีประสิทธ ิภาพสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการกจิการฮัจย์เกีย่วกับการจัดการฝูงชนในการประกอบศาสนกจิได้ โดยจะมปีระโยชนใ์น
การควบคุมฝูงชนและวิเคราะห์สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ในแตล่ะจุดอย่างละเอียด พร้อมส่งข้อมูลและการเตือน
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ภัยอย่างรวดเร็ว  แต่กระนัน้ขอ้มลูเกีย่วกบัการเคลื่อนที่ของผู้แสวงบุญควรได้รบัการปรับปรงุและมเีจ้าหน้ าที่
ท าการควบคุมสั่งการณ์อย่างใกล้ชิด  

Nezar Amer Alnizari. (2011). A Real-Time Tracking System using RFID in Mecca. 
Degree of Master of Engineering, Electronics and Computer Systems Engineering, School of 
Engineering and Advanced Technology, Massey University. วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อพัฒนา
อุปกรณ์ติดตามตัวเพื่อช่วยเด็กและคนชราเมื่อผลัดหลงขณะประกอบพิธ ีฮัจย์  พบว่า อุปกรณ์ดังกล่าว
สามารถใ ช้งานได้จริงในการบ่งชี้ตัวบุคคลในสนามบิน ศูนย์กลางค้า และสถานที่อื่น  ๆ โดยบอกสถานที่
ปัจจุบันบนแผนที่  

งานในกลุ่มนี้แสดงถึงปัญหาที่ผู้แสวงบุญประสบขณะประกอบพิธ ีฮัจย์  ไม ่ว่าจะเป็นด้วยการ
ผลัดหลง ฝูงชนเบียดเสียด  และเหตุโศกนาฏกรรมในอดีต  อุปกรณ์และระบบดังกล่าวเป็นการปรับใช้เพื่อ
การป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นได้เบื้องต้น   

กลุ่มงานด้านปัญหาสุขภาพและการป้องกันสุขภาพของผู้แสวงบุญ ได้แก่  
Ratana Dilliana Dagala. (2008). Risk factors analysis of Haji pilgrimage embarking 

from Indonesia in 2007. 44 th International Course in Health Development (ICHD ) . 
September 24, 2007 – September 12, 2008. KIT (Royal Tropical Institute ) Development 
Policy & Practice, Vrije Universiteit Amsterdam. การวิจัยครั้งนี้พบว่า ตลอดช่วงเวลา 1-2 เดือนที่ผู้
แสวงบุญประกอบพิธ ีฮัจย์  ได้เกิดการเจ็บป่วย  และอาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจ านวนมาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผู้แสวงบุญที่ม ีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชราภาพ มีอาการ เช่น ไ ข้สูง ความดันโลหิตผิดปกติ การ
แพร่กระจายของเชือ้โรค ซึ่งประสบกับผูแ้สวงบุญส่วนใหญ่ที่สูงอายุและทวีความรุนแรง เสี่ยงต่อภาวการณ์
แพร่ระบาดและรับเชื้อ  ปัญหาสุขภาพของผู้แสวงบุญขณะประกอบพิธ ีฮัจย์เป็นเรื่องที่เปราะบางและควร
ได้รับการสนองตอบอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะควรมหีนว่ยให้บริการรักษาสุขภาพที่ครอบคลุมและรวดเร็วใน
บริการยิ่งขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใส่ใจและตระหนักในสุขภาพของผู้แสวงบุญอันเป็นสิ่ง
ส าคัญในการป้องกันความเสี่ยงอันส่งผลกระทบตอ่การเจ็บปว่ยและศีลธรรมของผู้แสวงบุญชาวอินโดนีเซีย  
โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้ส่งข้อเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุข ประเทศสาธ ารณรัฐ อินโดนีเซียในการ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสขุภาพของผูแ้สวงบุญ พร้อมสิ่งทีไ่ด้พบและข้อสรุปเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับ
การแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปเกี่ยวกับบริการสาธารณสุขแก่ผู้แสวงบุญขณะประกอบพิธ ีฮัจย์    

อรุณ ม ะหนิ, ราเชนทร์ แตงอ่อน , ธ ีรธ วัช ศรีเพ็ชรสัย, สันติ รักทรัพย์, อดิศักดิ์ วงศ์วิทยา
พิทักษ์ และบงกช เชี่ยวชาญยนต์. (2559). การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรับรองให้บริการวัคซีนผู้
เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์. วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 25 ฉ บับที่  2 (ม ีนาคม -เมษายน 2559). 
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศการออกเอกสารหนังสอืรับรองการให้บรกิารวัคซีน
ระหว่างประเทศแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปแสวงบุญ ประกอบพิธ ีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดย
พัฒนาระบบออนไลน์และผ่านเครื่องพิมพ์พาสบุ๊ค ผลการศึกษาพบว่า เอกสารรับรองการให้บริการวัคซีน มี
ความถูกต้องร้อยละ 100.00 และมีระดับความพึงพอใจมากของผู้ใหบ้ริการในระดับจังหวัด ส่วนผู้ประกอบ
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กิจการฮัจย์ ม ีความพึงพอใจระดับดีในร้อยละ 36.00 ระยะเวลาในการให้บริการระดับปานกลางร้อยละ 
41.60 และมีความสะดวกในระดับดี ร้อยละ 37.20 โดยทีก่ารออกเอกสารรับรองการฉ ีดวัคซีนผ่านระบบนี้ 
สามารถน าข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ   

งานกลุ่มนี้แสดงให้เหน็ถงึปัญหาสุขภาพทีเ่กดิขึ้นกับผู้แสวงบุญขณะประกอบพิธ ีฮัจย์  ซึ่งล้วน
แต่ระบุถึงสาเหต ุ ลักษณะอาการ  การด าเนินการและการป้องกันได้  รวมถงึการเสนอแนะเชงินโยบายใหแ้ก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  
 

แนวค ิดเก ี่ยวก ับการท ่องเท ี่ยวแสวงบุญและผู้แ สวงบุญ  
 

ความหมายของการท่องเที่ยวแสวงบุญ (Pilgrimage Tourism ) 
 

กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่นับไ ด้ว่าม ีความ เก่าแก่และสืบทอดยาวนานใน
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมของมวลมนุษยชาติคือ “การท่องเทีย่วแสวงบุญ” (Pilgrimage Tourism ) การ
ท่องเที่ยวแสวงบุญ มีความเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบและความหมายการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ “Spiritual 
Tourism” และการท่องเที่ยวเชิงศาสนา “Religious Tourism” ที่กล่าวเช่นนั้น เหตุเ พราะวัตถุประสงค์
หลักของรูปแบบการท่องเทีย่วทั้ง 3 ประการนี้ ประกอบด้วยศรัทธา เป็นการท่องเที่ยวที่ผู้แสวงบุญอาจไป
ตามล าพังหรือเปน็กลุ่ม เพื่อไปนมสัการ เยี่ยมชม สิ่งที่เคารพในศาสนาและความเชื่อนั้น ๆ (สินียา ไกรวิมล, 
2559: 46; V.N. Yakunin, 2016 )  

โดยรากศัพท์ของ “Pilgrimage” นั้นมาจากค าภาษาลาตินว่า “Peregrinatio” เป็นการผสม
ค าว่า “per” ที่แปลว่า เดินทาง ผสมกับค าว่า “Ager ที่แปลว่า ทุ่งนา รวม เป็นความหมายว่า การเดิน
ทางผ่านทุ่งนาไปยงัที่ต่างๆ นอกถิ่นที่อยู่ ในศัพท์ภาษาลาตินเรยีนผู้แสวงบญุว่า “Peregrinus” และในภาษา
ฝรั่งเศสใช้ค าว่า “Peregrin” เป็นต้น (Josan Ioana, 2009)   

 

ความส าคัญของการท่องเที่ยวแสวงบุญ 
 

การจาริกแสวงบุญจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในระดับมหภาคและ
จุลภาค (Macro and Micro Phenomena) ดังที่  Kavoura (2013) ได้กล่าวว่า “...การจาริกแสวงบุญมี
จุดมุ่งหมายส าคัญในการเยี่ยมเยือนสถานที่ส าคัญทางความเชื่อและศาสนา เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธา 
และการพัฒนาทางจิตใจไปพร้อม ๆ กับการเข้าถึงในสัจจะธรรมในการด าเนินชีวิต สถานที่ส าคัญทางศาสนา
อันเป็นจุดหมายปลายทางจึงไม่เพียงแต่เป็นสัญญะเฉพาะแต่ศรัทธาและความเชื่อเท่าน้ัน ยังหมายรวมถึง 
อารยธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และคุณค่าทางศิลป์อันรวมเป็นคุณลักษณะส าคัญของมวล
มนุษยชาติ...”   

จึงอาจสรุปได้ว่าการเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อการจาริกแสวงบุญในรูปแบบดังกล่าว  ม ีนัยส าคัญ
ต่อบุคคลส าคัญเกี่ยวกบัความเชื่อและศรัทธา รวมถึงการเดินทางเพื่อหวนร าลึกถึงเหตุการณ์อันสัมพันธ ์กับ
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หลักความเชือ่และศรัทธาในลกัษณะต่าง ๆ  นักเดินทางท่องเที่ยวกลุม่นี้จึงถกูเรียกวา่ “ผู้แสวงบุญ” (Pilgrim) 
ได้เช่นกัน  

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้แสวงบุญ 
 

Jakowski & Smith (1992) กล่าวว่า ผู้แสวงบุญ (Pilgrim) ต้องมีพฤติกรรมการเดินทางจาก
ถิ่นพ านักไปยงัสถานที่แห่งหนึ่งหรือหลายแห่งเพื่อประกอบศาสนกิจที่ก าหนดไว้ตามก าหนดเวลา ขั้นตอน 
และเป็นพฤติกรรมในลักษณะมวลชนหรือพฤติกรรมหมู่ (Jakowski & Smith, 1992)  

ผู้แสวงบุญสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สิ่งที่มนษุย์สร้างขึ้น หรือกิจกรรมทีก่ าหนดในศาสนบญัญัติทางวัฒนธรรม (Sridhar, 
2008) โดยแรงจูงใจที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อผู้แสวงบุญเป็นผลจากการเรียนรู้ การรับรู้ ความต้องการภายในตัว
บุคคลที่กระตุ้นผ่านสังคมรายรอบและการขัดเกลาทางสังคม  (Socialization Processing) ดังเช่นงาน
การศึกษาของ Lickorish & Kershaw (1958) ที่ตั้งค าถามว่าท าไมผู้คนเหล่านี้ถึงเ ดินทางมาประกอบ
ศาสนกิจ ณ สถานที่หนึ่ง เ วลาหนึ่ง และแสดงพฤติกรรมหนึ่งพบว่า ผู้แสวงบุญพร้อมกระท าศาสนกิจด้วย
ความเฝ้ารอ โดยมีการตระเตรียมตนเองและบุคคลรอบข้าง พร้อมการสนับสนุนจากบุคคลรายรอบ โดย
มุ่งหวังในผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติศาสนกิจให้บรรลุผลนั่นเอง  

จากการศึกษาของ Asia Society of American Tourism Foundation ระบุว่าคุณประโยชน์
ของการจาริกแสวงบุญไมเ่พียงแต่การไปเยอืนสถานที่เท่านั้น ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจยิ่ งสู่การปฏิบัติ 
เรียนรู้ เปลี่ยนแปลงทั้งความคิด พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ ์ที่ม ีต่อตนเองและสังคมรายรอบ  

พฤติกรรมของผู้แสวงบญุต่างได้รับแรงจูงใจให้ปฏิบัตเิฉกเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส
สถานที่และบรรยากาศในศาสนกิจ ณ สถานที่ก าหนด ด้วยอายันตนะทั้ง 5 ทั้งการแ ต่งกาย อุปกรณ์
เครื่องมือ หรือพฤติกรรมการปฏิบัติที่แตกต่างจากการด ารงชีวิตปกติ  พร้อมคาดหวังถึงความผลลัพธ ์เชิง
รูปธรรมและนามธรรมต่อไป มิได้กังวลถึงความล าบากด้วยเส้นทาง การเดินทาง หรือการด ารงชีพขณะ
ปฏิบัติศาสนกิจแมแ้ต่นอ้ย การบรรลใุนความส าเร็จในตัวตนดังกล่าวจะเ กิดผลและประเมินตนด้วยผู้แสวง
บุญเองและสังคมรายรอบ อันจะส่งผลเชิงความคิดและพฤติกรรมที่ก าหนดและสร้างกรอบ พร้อมสืบทอด
คุณค่าทางประสบการณ์จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง สู่การสถาปนารปูแบบการปฏิบัติและมาตรฐานเชิงคุณค่าทาง
สังคมต่อไป (Gitelson et al., 1985; Fronhlick, 2005, Gursoy et al, 2006, Karlsen & Brandstorm, 
2008; Lim et al., 2008)  

ปัจจัยด้านสังคมถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งต่อพฤติกรรมของผู้แสวงบุญ ด้วยพฤติกรรมที่ควร
ปฏิบัติและข้อห้าม เป็นสิ่งที่ก าหนดให้กลุ่มคนในสังคมหนึ่งๆ สร้างบรรทัดฐานที่รับรองการแสวงบุญและ
ผลลัพธ ์ที่บรรล ุจนกลายเป็นอัตลักษณะเฉพาะ ข้อก าหนดทางศาสนา และการบรรลุความส าเร็จในตัวตน
ของผู้แสวงบุญด้วยเชน่กนั (Buck, 2001; Cohen, 1992; Ede., 1992; Pritchard et al., 1998; Dwyer et 
al., 2000; De Bres & Davis, 2001; Xiao & Smith, 2004; Snowball & Wills, 2006; Rooney-Brown, 
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2008) ดังสรรพนาม “ฮัจยะและฮัจยี” ที่ม ุสลิมไทยผู้ผ่านกิจการฮัจย์ได้รับหลังจากกลับมาจากการจาริก
แสวงบุญ “ฮัจย์” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวแสวงบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 20 สู่ คริสต์ศตวรรษที่ 21  
 

พลวัตการศึกษาพฤติกรรมของผู้แสวงบุญได้รับความสนใจอย่างมากนับแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
1980 โดยข้อสมมติฐานและข้อสรุปที่นักวิจัยและนักวิชาการได้สร้างข้อสรุปและอิทธ ิพลการศึกษาในสห
วิทยาการมากมายดังปรากฏทั้งในศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ ม านุษยวิทยา บริหารธ ุรกิจ จิตวิทยา 
ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว สร้างคุณูปการแก่การศึกษาพฤติกรรมของผู้แสวงบุญในปัจจุบันอย่างมาก 
โดยเริ่มจากมนี าเสนอจุดเปลี่ยนแปลงแรงอิทธพิลที่กระตุ้นความต้องการ แรงจูงใจและความพึงพอใจของผู้
แสวงบุญจากเหตุผลเชงิประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม การสร้างล าดับขัน้ตอนการปฏบิัตจิากยุคไร้
เงื่อนไขสูโ่ครงสรา้งอย่างเปน็ทางการ และพัฒนาการการสรา้งความหมายของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและ
การจาริกแสวงบุญ  

ดังเ ช่นที่ Buck (2001) ได้กล่าวว่าผู้แสวงบุญกลายเป็นนักเ ดินทางและนักท่องเที่ยวที่ม ี
พฤติกรรมเฉพาะและมคีวามน่าสนใจ ด้วยพฤติกรรมที่เป็นแบบแผน ข้ามผ่านพรมแดนของรัฐชาติ ภูม ิ ภาค 
และความแตกต่างทางชาติพันธ ุ ์ภาษาและวัฒนธรรมแม ่ส่งผลต่อศาสนกิจที่เป็นหนึ่งและเป็นแบบแผนอย่าง
พร้อมเพรียง ณ สถานที่หนึ่งร่วมกัน  

MacCannell (1973) กล่าวว่า พัฒนาการของการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางเพื่อ
การแสวงบุญเติบโตและเพิ่มจ านวนผู้แสวงบุญมากขึ้นกว่าในอดีต พร้อมสร้างกรอบการปฏิบัติในศาสนกิจ
เหล่านั้นให้ม ี “ความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ที่จับต้องได้อย่างเป็นสากล”  

เช่นเดียวกับข้อสรุปของ Turner & Turner (1978) ที่พบว่า ผู้แสวงบุญจะแสดงพฤติกรรมที่
ต่างจากนักท่องเที่ยวโดยทัว่ไป ด้วยกรยิาแห่งความย าเกรงและความเคารพในทั้งสถานที่และศาสนกิจ โดย
สร้างรูปแบบเชิงพฤติกรรมเป็นองค์รวมและสากลเป็น “ชุมชนแห่งตัวตน” ร่วมกัน โดยมีชุดพฤติกรรมที่ 
“ควร/ไม่ควร” ปฏิบัติทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือความเชื่อ (Turner & Turner, 1978)   

บทความของ Eade (1982) ได้สร้างการเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์แห่งการจาริกแสวงบุญและ
การท่องเที่ยวได้บรรจบรวมกันเป็นหนึ่ง ด้วยการเสนอบทความที่อธ ิบายถึงความสัมพันธ ์และปฏิสัมพันธ ์
อย่างแยกไมอ่อกระหว่างผู้แสวงบญุและนกัท่องเที่ยวที่เมอืง Lourdes ในขณะที่ Bowman (1991) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการท่องเทีย่วเพื่อการจาริกแสวงบุญของคริสต์เตียนบริเวณเจรูซาเล็มและบริเวณใกล้เคียง และ
งานของ Rinshede (1992) ที่ศึกษาถึงรูปแบบของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา  

แต่งานการศึกษาของ Cohen (1992a,b) ได้สร้างความเข้าใจและแบบแผนการศึกษาอย่าง
เป็นทางการและเปน็ทีย่อมรบัถงึความแตกต่างระหว่างผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปว่า ผู้แสวงบุญ
และนักท่องเที่ยวเพื่อจาริกแสวงบุญล้วนมีพฤติกรรมตามบรรทัดฐานของสังคมที่ตนศรัทธา ขณะที่นัก
เดินทางและนักท่องเที่ยวต่างมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวอิสระตามความต้องการแห่งตัวตนเป็นหลัก ซึ่ง
ข้อสรุปดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากงานของ Graburn (1977) ที่พบว่า ความคล้ายคลึงในพฤติกรรม
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ระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญคือ การด าเนนิพฤติกรรมนั้นๆ อย่างมีขอบเขต ข้อก าหนด และผลลพัธท์ี่
คาดหวัง หากแต่นักท่องเทีย่วไมจ่ าเป็นต้องประพฤติด้วยความเครง่ครัดและปราศจากความสงสยั เฉกเชน่กับ
ผู้แสวงบุญ De Sausa (1993) เ ห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว โ ดยสรุปว่า ผู้คนสามารถเปลี่ยนจาก
นักท่องเที่ยวเป็นผู้แสวงบญุไปมาได้ และ Smith (1992) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญมีความต่าง
เพียงเป้าหมายหลักของการเดินทาง เท่านั้น  

งานการศึกษาทางภูม ิศาสตร์ จิตวิทยา และบริหารธ ุรกิจที่สะท้อนถึง แรงจูงใจ ความสนใ จ 
และเป้าหมายของศาสนกิชนในแนวคิด ความเชื่อ และศาสนาต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังและทรง
อิทธ ิพลยิ่งต่อพฤติกรรมของผูแ้สวงบุญ หากมีโอกาสด้านเวลาในการเดินทาง เหตุผลที่ชอบและยอมรับทาง
วัฒนธรรม ไรก้ารกีดกันทางการเมอืง ย่อมเปน็สิ่งที่กระตุ้นให้การเดินทางเพื่อการจาริกแสวงบุญเพิ่มสูงขึ้น 
(Timothy, 2006) สะท้อนความหลากหลายในแนวคิดเชิงสรา้งสรรค์ทีป่รากฏในแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
ผ่านพฤติกรรมการจาริกแวงบุญ กระตุ้นด้วยประสบการณ์ คุณค่าและความรู้สึก โดยวัฒนธรรม เทศกา ล 
ประเพณี เป็นสิ่งกระตุ้นผลการรับรู้เชิงพฤติกรรม  

จริยวัตรของผู้แสวงบุญ เป็นพฤติกรรมที่สร้างความต่างระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ 
ดังเช่นงานของ Harman & Hydel (2011) ที่สะท้อนประสบการณ์ที่ผู้แสวงบุญประสบ ณ ศาสนสถานด้วย
การรับรู้ทางอารมณ์ พร้อมสะท้อนการบรรลุผลทางจิตวิญญาณอันทรงคุณค่าและมีความหมาย แรงกระตุ้น
ให้นักท่องเที่ยวพัฒนาตนเองเป็นผู้แสวงบุญและมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวซ้ า และความภักดีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว เกิดจากปัจจัย 5 ประการคือ ความหมายทางจิตวิญญาณและความรูส้ึกของแหลง่ท่องเทีย่ว ส านึก
ร่วมทางความคิด การบ่มเพาะทางสังคมของครอบครัวผู้แสวงบญุ การได้รับเกียรติ ความเป็นพวกพ้อง และ
ความเป็นอันหนึ่งเดียวเชิงพฤติกรรมร่วมในศาสนกิจ โดยแรงขับของผู้แสวงบุญสะท่อนผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติตามล าดับ ขั้นตอน และกระบวนการ แมจ้ะมีอุปสรรค ปัญหาและความขัดแย้งในเชิงพฤติกรรม แต่
ม ิใช่อุปสรรคที่ท าใหผู้้แสวงบุญจะต้องการออกเชิงพฤติกรรม กลับเปน็แรงขับเชิงท้าทายทางจิตใจให้ผู้แสวง
บุญกระท าอย่างเคร่งครดั ซึ่งการศึกษาดังกลา่ว ได้รับการตอกย้ าถึงความส าคัญในความพร้อมของผูแ้สวงบญุ
ต่อจริยวัตรที่พึงประสงค์ด้วยงานของ Reader & Walter (1993 ), Seaton (1999), (2002), Digance 
(2003) และนักวิจัยอีกหลายท่าน  

สรุปพลวัตของการเดินทางของผู้แสวงบุญในทศวรรษที่ 1990 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ว่า
เป็น “ยุคสมัยใหมแ่ห่งการจาริกแสวงบญุ” ที่ม ีองค์การที่เกีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนมีส่วนเกี่ยวข้องและ
จัดการอย่างเป็นระบบ สร้างแบบแผน มาตรฐานและมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของผู้แสวงบุญทั้งในระดับ
บุคคลที่ต้องการให้ผูแ้สวงบุญทุกคนมคีวามปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สนิ พร้อมได้รบับริการที่ทรงคุณค่าใน
ประสบการณ์ และกระตุ้นใหเ้กิดความภกัดีแก่ศาสนา และในระดับภาครวมที่ม ีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบองค์รวมนับแต่สร้างนโยบาย แผนงาน กลยุทธแ์ละยุทธศาสตรก์ารพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วเชิงศาสนาทั้ง
ระบบให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ค านึงถึงความต้องการและ
พัฒนามาตรฐานในระดับโลกโดยค านึงถึงความยั่งยืนทั้งระบบ (Bilu, 1998; Kong, 2001)  
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ผู้แสวงบุญกับพฤติกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงในสหสวรรษที่ 21 
 

ก้าวส าคัญของพัฒนาการการศึกษาการทอ่งเทีย่วจาริกแสวงบุญในแวดวงวิชาการ พบได้นบัแต่
ท้ายทศวรรษที่ 1990 ถึงต้นครสิต์ศตวรรษที่ 21 ที่ม ุ่งศึกษาความสมัพันธเ์ชิงซ้อนระหว่างผู้แสวงบุญกับการ
ท่องเที่ยว (Collins-Kreiner & Kliot, 2000; Digance, 2003, 2006; Ebron, 1999; Fleischer, 2000; 
Sharpley & Sundaram, 2005; Vukonic, 2002 ) และความสัมพันธ ์ระหว่างศาสนา การจาริกแสวงบุญ
และการท่องเที่ยว (Timothy & Olsen, 2006. โดยมุง่ก าหนดทิศทางใหมร่ะหว่างช่วงเวลา กรอบแนวคิดยุค
แห่งการจาริกแสวงบุญตามจารีตและสมยัใหม ่รวมถึงกระบวนการสร้างความหมาย อัตลักษณ์ และการรื้อ
ฟื้นความหมายใหม่ในแหล่งท่องเที่ยว  

การข้ามผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ม ีพื้นมาจากสมมติฐานใหม่ที่กล่าวถึงปัจจัยทางศาสนาเป็น
ผลลัพธ ์เชงิพฤตกิรรมของผู้แสวงบญุ แต่กระนั้นพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนอย่างกะทันหันด้วยแรงกระตุ้นทาง
การตลาดในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่ เ ทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทาง และกลยุทธ ์การตลาด ท าใ ห้
นักท่องเที่ยวมคีวามพร้อมหลงัจากไดแ้รงกระตุ้นใหม้พีฤติกรรมคล้อยตามและเปลี่ยนเปน็ผูแ้สวงบญุได้ เพียง
ประสงค์ให้ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย การตื่นรู้ ความรู้ การพัฒนาตนและจิตใจ รวมถึงการท้าทาย
ความสามารถในตัวตนของปุถชุนในการเข้าถึงสจัจะธรรม โดยไม่ยึดติดเฉพาะพื้นที่หลักใดพื้นที่หนึ่งเช่นใน
อดีต (Badone & Roseman, 2004: Margy, 2008) การศึกษาที่ม ุ่งเน้นความเข้าใจการจาริกแสวงบุญว่า
เป็นปรากฏการณ์องคร์วมของศาสนกิจและสังคมโดยรวม (Collins-Kreiner, 2010) ม ุ่งเน้นความส าคัญใน
สารัตถะส าคัญของศาสนาและบริบทรายรอบ  

Ertman (2005) ได้วิพากษ์กระบวนการดังกล่าววา่เป็น “การแปลงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้า” 
(Cultural Commodification) ตามที่ Arjun Appadurai กล่าวว่า “การแปรเปลี่ยนทกุสิ่งให้มมีลูคา่” (Any 
thing intended for exchange of any object of economic value ) ใ นทุกกิจกรรมของมนุษย์ยุค
ปัจจุบัน รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ดังกล่าว  

การท่องเที่ยวในสมยัใหมไ่ด้ม ุง่ศึกษาในปรากฏการณ์ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบใน
โลกปัจจุบัน แต่ใหค้วามส าคัญในรากแกว้แกน่แท้ในแต่ละความเชื่อและการปฏิบตัิเพื่อการจาริกแสวงบญุนั้น
ให้บรรลผุลในเบื้องลึกทัง้ต่อบคุคลและสงัคมรายรอบ แนวทางการศึกษาดังกลา่วให้ความส าคัญในการศึกษา
ระหว่างศาสนา การจาริกแสวงบุญ และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน โดยให้ความส าคัญกับการตั้งค าถาม การ
เปรียบเทียบสถานที ่การบรกิาร รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน ผนวกรวมเข้ากับการศึกษา
วิทยาทานทางศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจเฉกเช่นครั้งบรรพกาล อันเป็นความสัมพนัธก์บัเป้าหมายของการศึกษา
ในปัจจุบัน (Timothy & Olsen, 2006; Vukonic, 2002)  

การรื้อฟื้น (Purification) และการหวนกลับ (Reorigination) ไปสู่จุดก าเนิดในการปฏิบัติ
ศาสนกิจและการแสวงบุญเป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น ในการจาริกแสวงบุญทั่วโ ลก เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหมท่ี่สร้างเหตกุารณ์หนึ่งให้มคีวามจ าเพาะเจาะจงและพิเศษในอัตลกัษณ์ทีป่รากฏ (Digance, 
2003)  
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ในขณะที่แนวคิดเรื่อง “พื้นที่ที่สาม ” (Third space) ที่น าเสนอโดย Edward Soja นัก
ภูม ิศาสตร์ในบทความเรือ่ง “Socio-spatial dialectic” ในปี 1980 และเรื่อง “Third space: Journey to 
Los Angeles and other real-and-imagined place”  ใ น ปี  19 9 6  ที่ ก ล่ าวถึ งค ว าม ส าคัญ แ ล ะ
ความสัมพันธร์ะหวา่งการด ารงชวีิตกบัสถานที่ตา่ง ๆ  ในโลก โดยการปลอดปลอ่ยตวัตนจากระบบจารีตที่เปน็
เพียงการแวะเยี่ยม ชื่นชมและกลับ เป็นการแสวงหาความรู้จากแก่นแท้ เป็นความรู้ที่เห็นได้ชัดเจน เป็น
รูปธรรม เป็นความรูท้ี่อยูใ่นต าราค าสอน อันไดม้าจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการพิสูจน ์หรือ
ที่เรียกว่า “ความรู้ชัดแจ้ง” (Explicit knowledge) และ ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวตน เป็นสิ่งที่เห็นได้ไม ่ชัด
เป็นความรูท้ี่มาจากการปฏบิัติ การใช้วิจารณญาณปฏภิาณไหวพรบิ เป็นเทคนคิเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติแต่ ละ
ปักเจกบุคคล แม้ไม ่ชัดเจนเช่นความรู้ประการแรก แต่เป็นสิ่งส าคัญที่เ กิดการบรรลุส าเร็จได้ในตัวตน 
(Implicit knowledge) โดยมีตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อนคืนโ ครงสร้างทางสังคมและบริบทของ
ปรากฏการณ์ที่เฉพาะและอัตลักษณ์เด่นเฉพาะในศาสนกิจนั้น ๆ     

โลกสมัยใหมไ่ด้ให้ม ุง่ให้ความส าคัญของการจาริกแสวงบุญในความหมายทีก่ว้างและเป็นสากล
ยิ่งขึ้น นักวิชาการจ านวนหนึง่ได้เริม่คิดถึงรูปแบบของการจาริกแสวงบุญอื่น ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงความ
เชื่อ-จิตวิญญาณ แม้ตนไม่เคยสัมผัสหรือเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อหรือศาสนานั้นๆ นับแต่ก าเนิดก็ตาม 
ดังเช่นปลายทศวรรษที ่1960 ชาวตะวันตกจ านวนมากเริ่มม ีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในหลายส่วนของโลก 
เช่น อินเ ดีย บาหลี ทิเบต และประเทศไทย ฯลฯ (Attix, 2002) การเพิ่มขึ้นของจ านวนและความถี่ของ
นักท่องเที่ยวแสวงบุญ พร้อมความสนใจในแหลง่ท่องเทีย่วที่นิยมจาริกแสวงบุญแปลกใหม่ ในสุสานนิรนาม 
เทศกาลประเพณีเฉพาะชนพื้นถิ่น ศาสนสถานและกิจกรรมเฉพาะตามความเชื่อ เป็นต้น โดยผู้แสวงบุญ 
ต้องการสัมผัสประสบการณ์ทีแ่ตกต่างและสัมผัสได้ถึงพลังศรัทธาในฝูงชนอันเป็นสิ่งที่พิเศษและศักดิ์สิทธ ิ์
เฉพาะหาได้ยากจากถิ่นพ านักปกติของตน โดยประสบการณ์เหล่านี้สามารถอธ ิบายได้จากการเปลี่ยนถ่าย 
ความกระจ่างแจ้ง และวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยน รวมถึงสามัญส านึกที่ตระหนักรู้ในอีกด้านของความรู้แจ้ง ซึ่ง
บางครั้งไม ่สามารถอธบิายได้ดว้ยเหตุ-ผล หรือตรรกะ หากแต่เปน็การปรบัเปลี่ยนตัวตนของนักท่องเที่ยว สู่
นักแสวงบุญและผู้รู้ในศาสตร์นั้น  

รายงานของ ARC (Alliance of Religious and Conservation) ของสหราชอาณาจักร ปี 
2016 ได้กล่าวถึงจ านวนนกัท่องเที่ยวทั่วโลกที่ม ุ่งเดินทางเพื่อแสวงบุญในแต่ละปีมากกว่า 150 ล้านคน ใน
จุดหมายปลายทางหลัก 32 แห่งทั่วโลก และจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 20 อีกร้อยละ 10  แนวโน้มและพัฒนาการ
ดังกล่าวเริ่มปรากฏในหลายแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการทอ่งเทีย่ว รวมถึงความสนใจของการท่องเที่ยวที่
ม ุ่งให้ความสนใจในเ รื่องความตาย โรคภัย ภัยพิบัติธรรมชาติและเรื่องเลวร้าย (Biran & Hyde, 2013; 
Biran, Poria & Airey, 2004; Stone, 2013; Walter 2009 ) ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการสั่งสมของการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ปรากฏไม่น้อยกว่า 2 ทศวรรษ (Ashworth & Isaac, 
2015) ในแหล่งท่องเที่ยวที่มบีทเรยีนจากความสญูเสยี อุบัติภัย และมรณภัย” (Dark Tourism. (Lennon & 
Foley, 2000) ซึ่งผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญ  
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คุณลักษณะส าคัญที่ของการท่องเทีย่วจาริกแสวงบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 คือ จิตส านึกของผู้
แสวงบุญในการหวงแหน รักษา และคงคุณค่าไมเ่พียงแต่ศาสนสถานเทา่นั้น ยังรวมถึงคุณภาพของสิ่งอ านวย
ความสะดวก/สาธารณูปโภคต่าง ๆ  สิ่งแวดล้อม โดยยึดโยงกบัการพัฒนาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืนเป็นส าคัญ 
(มาโนช พรหมปัญโญและศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2558)   

Taleb Rifai เลขาธ ิการทัว่ไปองค์การการท่องเที่ยวโลก ได้ระบวุ่า การท่องเที่ยวเพื่อการจาริก
แสวงบุญถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ม ีคุณูปการต่อการเมืองและเศรษฐกิจโลกเ ป็นอย่างมาก เฉพาะปี 
2015 ที่สหภาพยุโรปมคีวามตึงเครยีดจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนและเสถียรภาพทางการเมืองที่บั่นทอน
ด้วยการก่อการร้ายและปัจจัยเสีย่งอื่น ๆ  หากแต่รายได้มากกว่า 406 พันล้านยูโรที่นักท่องเที่ยวและผู้แสวง
บุญมากกว่า 1.2 พันล้านคนที่เดินทางเฉพาะในภูมภิาคยโุรป ช่วยพยงุเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปให้ด าเนิน
อยู่ได้อย่างมัน่คงดัง่ปาฏิหาริย ์โดยคาดการณ์ว่า ในป ี2030 จะมีนักทอ่งเที่ยวทีม่ ุง่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว
จาริกแสวงบุญเฉพาะในภูม ิภาคนี้มากถึง 744 ล้านคน  

การทบทวนวรรณกรรมดังกลา่วท าให้ทราบถงึพัฒนาการการทอ่งเที่ยวจาริกแสวงบุญที่สะทอ้น
ถึงความสัมพันธร์ะหว่างศาสนสถาน (แหล่งท่องเที่ยว) ศาสนกิจ (กิจกรรม) และผู้แสวงบุญ (นักท่องเทีย่ว) ที่
ม ีเป้าหมายบรรลใุนศรทัธาความเชื่อและศาสนาที่นับถือ ด้วยพฤติกรรมเฉพาะที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยว
ทั่วไปทั้งประสบการณ์ คุณค่า และการเรียนรูท้ี่ม ุง่ความส าเร็จในตัวตน (Stone, 2013) ในขณะที่การจาริก
แสวงบุญมีความเปน็สากลและแพร่หลายในมวลชน ทั้งยังม ีลักษณะเฉพาะตน ฟื้นกลับไปสู่ครั้งบรรพกาล 
(Purification)  (Alderman, 2002; Reader & Walter, 1993 ) รวมทั้งเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ก้าว
ข้ามพรมแดนความแตกต่างนานาปัจจัย มุ่งสนองความต้องการของผู้แสวงบญุและตอบโจทยค์วามหมายของ
การด ารงชีวิตทุกขณะ (Collins-Kreiner, 2010)   ด้วยคุณูปการส าคัญต่อมวลมนษุยชาติคือ การจาริกแสวง
บุญเป็นปรากฏการณ์อันสัมผัสได้ถึงความมีอารยะของมนุษยชาติ ไม ่เพียงแต่เดินทางไปจากที่หนึ่งสู่อีก
สถานที่หนึ่งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเดินทางเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้แสวง
บุญไปพร้อมกัน รวมถึงคุณลักษณะส าคัญของการจาริกแสวงบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ผู้แสวงบุญไม่
เพียงแต่เดินทางเท่านัน้ การเรียนรู้ถึงแก่นสาร เพิ่มพูนคุณค่าในประสบการณ์ถึงเ บื้องลึก และตระหนักถึง
คุณค่าของกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ส าคัญด้วยจิตส านึกแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มงานการวิจัย ปริญญานิพนธ ์ วิทยานิพนธ ์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  และได้จัดกลุ่มงานการศึกษาพร้อมสังเคราะห์องค์
ความรู้ที่ได้ม ีรายละเอียด ดังนี้  

สื่อและปัญหาในการรับรู้ข่าวสารของผู้แสวงบุญ ได้แก่ 
CAkeel Ibrahim al-Ken” (1995) . The Hakk: Past, Present, and Future “The 

Communication Aspect” Ph.D. Dissertation of Institution of Communications Studies, The 
University of Leeds. วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาบทบาทของสื่อในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
ในการให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับฮัจย์ เพื่อศึกษานโยบาย กระบวนการและปัญหาที่พบ  และเพื่อแสวงหา
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แนวทางการแก้ไขและปรบัปรุง  พบว่า 1. งานการศึกษาส่วนใหญ่มกับอกกล่าวความส าคัญของเมอืงมกักะห์
และเมืองเมดีนาห์  ในฐานะทีเ่ป็นดินแดนศักดิ์สิทธ ิ์ของศาสนาอิสาลาม แต่ม ีข้อมูลข่าวสารและข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนส าหรับผู้แสวงบุญน้อยมาก 2 . สื่อสารมวลชนในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียใ ห้
ความส าคัญกับผู้แสวงบญุทุกคนในชว่งการประกอบพิธฮัีจย์ 3. ผู้แสวงบุญโดยมากต้องการข้อมูลตลอดช่วง
การปฏิบัติพิธ ีฮัจย์ สภาพบ้านเมือง และใช้ภาษาที่ตนสามารถสื่อสารและเข้าใจในสื่อเหล่านั้น 4 . ไม ่ม ี
เครื่องมือสือ่สารไมว่่าจะเป็นวิทยุ โทรศัพท์ในบ้านพักส าหรับผู้แสวงบุญ  ท าให้ผู้แสวงบุญไม่ได้รับข่าวสาร
โดยตรงจากหน่วยงานภายในประเทศ 5. สื่อม ักใชภ้าษาอาหรบัในการสือ่สาร 6. หนังสือพิมพ์ภายในประเทศ
มีการเสนอข่าวสารอยู่ต่อเนื่องแต่กลับไม่ม ีผลต่อการรับสื่อของผู้แสวงบุญส่วนใหญ่ที่ไม ่สามารถเข้าใจใน
ภาษาอาหรับ 7. รายการโทรทัศน์ทุกช่องสถานีภายในประเทศมีการถ่ายทอดสดและรายงานความ
เคลื่อนไหวตลอดการประกอบพิธ ีฮัจย์แต่ม ีเฉพาะบทบรรยายภาษาอาหรับ 8. สถานีวิทยุและโทรทัศน์
ภายในประเทศต้องการตารางเวลาการออกอากาศ 9. ไ ม ่ม ีงานวิจัยที่วิ เคราะห์แ ละสังเคราะห์เกี่ยวกับ
ทัศนคติของผู้แสวงบุญ  การประกอบศาสนกจิในแต่ละวัน  รวมถึงการเข้าถึงสื่อภายในประเทศ ตลอดช่วง
ประกอบศาสนกิจ  ซึ่งควรเปน็เหตุมลูฐานในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับการรับข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้แสวง
บุญขณะประกอบพิธ ีฮัจย์ต่อไป     

งานกลุ่มนี้  แสดงใหเ้ห็นถึงปญัหาในการรับรู้ขา่วสารทีผู่้แสวงบญุประสบขณะประกอบพธิฮัีจย์  
อันเห็นเหตุส าคัญในการรบัรูข้่าวสารอยา่งทันถ้วนทีของผูแ้สวงบุญต่อเหตุการณ์ตลอดการประกอบศาสนกิจ  
แต่ด้วยปัญหาด้านภาษา สื่อ และช่องทางการรับสือ่ รวมถึงอุปสรรคด้านภาษาอาหรับ  ท าให้ผู้แสวงบุญไม่
สามารถรับเนื้อสารและรับกับสถานการณ์ที่เป็นไปตลอดการประกอบพิธ ีฮัจย์  

 

แนวค ิดเก ี่ยวก ับความพึงพอใจของผู้แ สวงบุญ  
 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ได้รับความสนใจและมุ่งให้การศึกษาในกลุ่มของ
พฤติกรรมของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากความส าคัญของความพึงพอใจที่เ ปรียบเส มือนเครื่องชี้วัด
ความส าเร็จในทุกกระบวนการ ของผลติภัณฑ์และบรกิารทีเ่กี่ยวข้อง อันสัมพันธก์บัประสบการณ์และการให้
ความหมาย/คุณค่าที่ผู้บริโภคให ้ไดร้ับและสนองตอบแก่ผูใ้ห้บริการ (Anderson et al., 1994) ดังนั้น ธ ุรกิจ
บริการในปจัจุบันจึงให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการเป็นส าคัญ ในการชี้วัดความส าเร็จและ
สร้างความเป็นเลิศให้กับการบริการอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

ความหมายของความพึงพอใจในธ ุรกิจบริการ  
 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) อธ ิบายว่า ความพึงพอใจในธ ุรกิจบริการ หมายถึง ภาวะการ
แสดงออกถึงความรู้สกึในทางบวกของผู้รับบรกิาร อันเป็นผลจากการเปรยีบเทียบการรับรู้ในสิ่งที่ได้รับจาก
การบริการ ในระดับที่ตรงกับความคาดหวัง  
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Kotler and Keller (2006) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รบับริการเป็นสถานะทางอารมณ์ที่
บอกถึงความชอบหรอืตรงกันข้าม ซึ่งผู้รบับริการจะรู้สึกได้เม ือ่มกีารเปรียบเทยีบระหว่างสิ่งทีไ่ด้รับจริงกับสิ่ง
ที่คาดคิดไว้ก่อนทั้งที่รู้และไม่รู้ตัวก็ตาม  

Tarus and Rabach (2013 ) กล่าวว่า ปฏิสัมพันธร์ะหว่างความคาดหวงัที่สอดรับหรือขัดแย้ง
กับสิ่งที่ได้รับรู้จริง  

ดังนั้น ความพึงพอใจของผูร้ ับบรกิาร จึงเป็นผลของปฏิสมัพันธ ์เชิงบวกระหว่างความคาดหวัง
และการรับรู้จริงของผู้รับบริการ ดังภาพที่ 4 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ  
ที่มา: จิตตินันท์ นันทไพบูลย์  จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2551. 71.  
 

ความพึงพอใจของผู้แสวงบุญในการท่องเที่ยว  
 

Sharma et al (2009) กล่าวว่า การแสวงบุญเป็นกิจกรรมการเดินทางเฉพาะไปยังสถานที่
ส าคัญทางความเชื่อและศาสนา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แสวงบุญเดินทางข้ามพรมแดนแห่งรัฐชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรมและภูม ิศาสตร์  

Murthy (2008) กล่าวว่า รูปแบบการเดินทางเพื่อการแสวงบุญในโลกสมัยใ หม่ ม ีความ
เกี่ยวข้องกับบรบิททางสังคม เศรษฐกิจ การเมอืง และองค์การนานาชาติอย่างสลบัซบัซ้อนจนอาจกล่าวได้วา่ 
เป็น “การเดินทางบนพหุโครงสร้าง” (Multistructural Journey) ที่มอบคุณค่าทางประสบการณ์ คุณค่า
ทางจิตวิญญาณและเติมเต็มความเป็นมนุษย์ไปพร้อมๆ กัน  

Ibrahim & Gill (2005) กล่าวว่า แนวคิดเกีย่วกบัความพึงพอใจของผูแ้สวงบุญ ต่างยอมรับว่า
องค์การในอุตสาหกรรมบริการต้องตระหนักและใคร่วิเคราะห์หลายปัจจัยที่ม ีอิทธ ิพลต่อผู้แสวงบุญ อันจัก
ส่งผลทั้งต่อปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นองค์การทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับศาสนกิจ
ดังกล่าว จ าต้องค านึงอย่างยุติธรรมในทุนทรัพย์ องค์ความรู้ในการสร้างความพึงพอใจตลอดการเดินทาง 
หากทุกภาคส่วนมกีารบริหารจัดการทีด่ีย่อมสร้างความพึงพอใจและพฤติกรรมหลังการรับบริการที่ดีตามมา
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นทุกองค์การที่เกี่ยวข้องย่อมตระหนักถึงความรับผิดชอบด้วยความสุจริตต่อผู้แสวงบุญ  

การรับรู้การบริการที่ควรจะเป็น 

การรับรู้การบริการท่ีเกิดขึ นจริง 

การรับรู้การบริการที่ควรจะเป็น 

การรับรู้การบริการที่เกิดขึ นจริง 

การรับรู้คุณภาพการของบริการ 

การรับรู้คุณภาพของการน าเสนอ 

ความพึง
พอใจในการ

บริการ 
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การเดินทางเพื่อการจาริกแสวงบุญนั้น ได้รับความสนใจและให้ความหมายนับแต่ทศวรรษที่ 
80 ดังเช่น Skyes (1982: 776) กล่าวว่า การแสวงบุญเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ม ีความหมาย
และรอยจารึกส าคัญทางศาสนา  

ขณะที่ Hair, 1998 กล่าวว่า การแสวงบุญเป็นพฤติกรรมของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 
3 ประการคือ สถานที่  ความต้องการของบุคคลหรือฝูงชนที่ต้องการกระท าอย่างมีแบบแผน และคุณค่าที่
ได้รับและต้องการทางจิตวิญญาณผ่านสิ่งที่เรียกว่า “ศรัทธา”  

ในขณะที่ Crim (1981: 569) และ Turner (1973) กล่าวว่า การเดินทางเพื่อการจาริกแสวง
บุญจะแสดงออกผ่านพฤติกรรม 3 ลักษณะที่ส าคัญคือ  

1. ความตระหนักในหน้าที่ของผู้แสวงบุญ ส่งผ่านความคิดและพฤติกรรม  
2. การเดินทางไปยังสถานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนา พร้อมประกอบศาสนกิจตาม

แบบแผนการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและเป็นล าดับ และ  
3. พฤติกรรมทีแ่สดงออกของบคุคล จะขยายเป็นกลุ่มชน และชุมชนทางศรัทธา ก้าวผ่านชาติ

พันธ ุ์ พื้นที่ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภาษา และวัฒนธรรม รวมเป็นชุมชนเดียวกันในที่สุด  
การขับเคลื่อนผ่านระยะทางนบัแต่จุดเริ่มต้น จนถึงจุดหมายปลายทางทางกายภาพ เป็นสิ่งที่

ปรากฏในขอ้ก าหนดในทุกพฤติกรรมของผูแ้สวงบุญ ด้วยข้อแมห้รือข้อห้ามผ่านเงื่อนไขส่วนบุคคล ทั้งเรื่อง
อายุ ช่วงวัย สถานะภาพการสมรส อาชีพ รายได้ และบทบาทส าคัญในศาสนา (Hair, 1998) อันจะส่งต่อถึง
บทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมที่ผู้แสวงบุญพึงปฏิบัติตลอดการจาริกแสวงบุญ 

ความพึงพอใจของผูแ้สวงบุญสามารถรับรู้ในการบรรลุผลลัพธข์องผู้แสวงบญุ โดยความสมัพนัธ ์
ระหว่างการรับรู้ของผู้แสวงบุญต่อสถานที่และแหล่งท่องเที่ยว และการบรรลุในวัตถุประสงค์หลักของการ
เดินทาง (Oliver, 1980; Vavra, 1997; Pizam, 1999; Ibrahim, 2005) ในขณะที่การด าเนินกิจกรรมทาง
ศาสนา เป็นส่วนประกอบทีท่ าให้ศาสนกิจนัน้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยการบรหิารกิจกรรม โดยองค์การที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจ าต้องควบคุมและด าเนินการตามล าดับขั้นตอนด้วยความรู้ และควบคุมให้ลลุ่วง (Gyte & 
Phelps, 1989; Hair, 1998; Kozak, 2001; Malhotra, 2002)  

โดยนักวิชาการได้สรปุอย่างพรอ้มกันว่า ผู้แสวงบุญที่เดินทางเพื่อจาริกไปยังดินแดนศักดิ์สิทธ ิ์
ต่างๆ ในทุกความเชื่อและศาสนาในปัจจุบันนั้น สามารถให้ความหมายเช่นเดียวกับ “นักท่องเที่ยว” ไ ด้
เช่นกัน ซึ่งล้วนแต่ม ีองค์ประกอบด้าน ความต้องการ การรับรู้ กระบวนการตัดสินใจ และพฤติกรรมเฉ ก
เช่นเดียวกัน (Crompton, 1995; Swarbrooke, 1995; Anderson, 1994; Baker, 2000; Foster, 2004 ) 
โดยปัจจัยที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อการบรรลุใน เป้าหมายการแสวงบุญคือ “ความพึงพอใ จ” ที่ปรากฏผ่าน
พฤติกรรมขณะนั้นและพฤติกรรมภายหลังการเดินทางแสวงบุญ  

การส่งมอบคุณภาพการให้บริการผ่านมาตรฐาน และกระบวนการที่ส่งมอบแก่ผู้แสวงบุญเป็น
สิ่งที่องค์การทุกภาคส่วนควรค านึงถึง (Vitterso, 2000)  

กระบวนการดังกล่าวจะกลายเป็นวัฏจักรแห่งความคาดหวังของผู้แสวงบุญคนอื่นๆ ในเวลา
ต่อมา ว่าจะได้รับสิ่งเหลา่นี้เฉกเช่นเดียวกับผูท้ี่เคยปฏบิัติเชน่กัน ดังเช่นที่ Vavra (1997.; Engel (1990 ) ได้
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เรียกว่า วัฎ จักรแห่งความคาดหวัง (Expectancy Disconfirmation Approach: EDA) และพัฒนาเป็น
ความการมอบคุณค่าแห่งประสบการณ์ ความหมายในการปฏิบัติศาสนกิจ และมาตรฐานที่พึงปฏิบัติ ต่อไป 
(Westbrook, 1981)  

พลวัตวัฎจักรแห่งความคาดหวังนี้ ยังม ีปัจจัยด้านความรู้สึกที่สะท้อนผ่านคุณภาพและสร้าง
มาตรฐานจริยวัตรอันชอบและเหมาะสม ส่งต่อถงึกรอบแนวคิดที่ก ากับพฤตกิรรมความพึงพอใจและแนวโน้ม
ทางอารมณ์ภายหลังจากปฏบิัตศิาสนกจิเชน่กนั (Oliver, 1980; Baker, 2000) เช่นการให้ทาน ไม่ว่าจะมาก
หรือน้อย หากกระท าด้วยจิตอันกุศล ย่อมส่งกุศลบุญทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ  

ขณะที่ Oliver (1980.; Anton (1996) ได้เสนอขอ้สรปุทีม่ผีลตอ่ความพึงพอใจของผู้แสวงบุญ
ตลอดการเดินทาง และหลังการเดินทางนัน้เกดิจากการตระหนักรู้ในหน้าที่ของตน ทราบขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง 
อิทธ ิพลทางจิตวิทยาต่อศาสนพธิแีละลักษณะกายภาพของแหล่งทอ่งเที่ยว สอดคล้องกับการสรุปของ WTO 
(1995) ที่พบว่า ความพึงพอใจของผู้แสวงบุญเกิดจากการไ ด้รับการตอบสนองในความต้องการ การ
ตอบสนองด้วยเกียรตติามทีค่าดหวงั อันจักส่งผลตอ่การบรรลุในศาสนกิจและพฤติกรรมความภักดีภายหลัง
การได้รับบริการด้วยความกรุณาและรับรู้ด้วยความรู้สึกเป็นมิตร  

ปัจจัยส าคัญที่ม ีผลต่อความพึงพอใ จของผู้แสวงบุญ จึงถูกล าดับความส าคัญมานับแต่ 
ปรากฏการณ์โลกาภิวัฒน์ เศรษฐกิจทุนนยิม แนวคิดและนโยบายทางศีลธรรมและศาสนาในโลกสมัยใหม่ 
การเปลี่ยนถ่ายและแปรรูปทางสังคมและวัฒนธ รรมอันส่งผลต่อการให้ความหมายใหม่ในคุณค่าของ
พฤติกรรม สถานที่ และประสบการณ์ที่ผู้แสวงบุญจะได้รับ  

Malhotra, (2002). ไ ด้กล่าวไว้ การจาริกแสวงบุญในโลกสมัยใหม่ จึงกลายสภาพเป็น
อุตสาหกรรมการบริการที่ม ีความส าคัญและมีความ เป็นสาก ลมากยิ่งขึ้น   สิ่งอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การจัดระเบียบการคมนาคมขนส่ง ระบบโทรคมนาคม การสื่อสาร ที่พัก ฯลฯ โดย
ค านึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการเป็นส าคัญ พร้อมผนวกรวมการแสวงบุญกับการท่องเที่ยวให้
เป็นอันหนึง่อันเดียวกัน  ผู้แสวงบุญสามารถซือ้โปรแกรมการท่องเที่ยวและเดินทาง ใช้บรกิารบริษัทน าเที่ยว 
และมีม ัคคุเทศกน์ าทางพรอ้มอธ ิบาย สื่อความหมาย และให้บริการแก่ผู้แสวงบุญในทุกขณะ อ านวยความ
สะดวกนับแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทางอย่างเป็นระบบ รวมถึงรัฐบาลที่เป็น
เจ้าของแหล่งท่องเทีย่ว  ยังเลง็เห็นความส าคัญของการจาริกแสวงบุญ มีการก าหนดกฎหมาย ร่างระเบียบ 
ข้อก าหนด ปรับปรุงภูม ิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ านวยความสะดวก และจัดระเบียบด้วยศาสตร์การ
จัดการให้เป็นระบบ  

ปรากฏการณ์ดังกล่าวสรา้งพลวัตการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญนับแต่ปลายทศศตวรรษที่ 90 ด้วย
รายได้โดยรวมมากกว่าพันล้านเหรียญสหรฐั สถิติผู้แสวงบุญมากกว่า 330 ล้านคนในศาสนสถานส าคัญต่าง 
ๆ ทั่วโลกกว่า 50,000 แห่ง สะท้อนการเปลี่ ยนพฤติกรรมของผู้แสวงบุญที่ต้องการสินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวที่มคีุณภาพ มีระดับและรสนยิมที่สูงขึ้น ดังการศึกษาของ Stone (2010) ที่ระบุถึงจ านวนผู้แสวง
บุญในปี 2013 เฉพาะที่วาติกันแหง่เดียว มีมากกว่า 5.5 ล้านคน มีเงินหมนุเวียนทั้งหมดมากกว่า 18 พันล้าน
ยูโร และยังม ีแนวโน้มที่จะสูงยิ่งขึ้น ท าให้นครรัฐวาติกันจ าต้องจัดระเบียบ และวางนโยบายและมาตรการ
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ต่าง ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ       

จึงสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจของผูแ้สวงบุญ เกิดขึน้ด้วยการรับรู้ในคุณภาพการบริการที่
ได้รับ และการบรรลุเป้าหมายในศาสนกิจที่ปรากฏในพฤติกรรมภายหลังการเดินทางแสวงบุญ ดังนั้นการ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้แสวงบญุจึงเปน็ผลลัพธข์องการปฏิบัตศิาสนกจิที่ถูกตอ้ง การสั่งสมทุกประสบการณ์
ที่ทรงคุณค่าทุกขณะที่ได้ประสบ ความก้าวหนา้ในสถานภาพของผู้แสวงบญุทั้งในระดับบุคคล สังคมรอบข้าง 
และสังคมภายนอก (Sridhar, 2008)  

 

แนวค ิดเก ี่ยวก ับการจ ัดการเช ิงย ุทธศาสตร ์ 
 

การสร้างความเปน็เลศิในการบรกิาร ปัจจัยส าคัญนั้นเกดิจากการออกแบบนโยบายและแผนที่
ครอบคลุมและสามารถปฏิบตัิได้ตามความสามารถขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบส าคัญของ
ความส าเร็จที่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพและประสิทธ ิผลของการด าเนินการทุกขั้นตอนนั้น ถูกก ากับด้วยการ
จัดการเชิงยุทธศาสตรท์ี่ประกอบด้วยกลยุทธท์ี่รอบคอบ รอบดา้น เข้าใจ เข้าถึงสถานการณ์ความเป็นไปทั้ ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วยเครือ่งมอืทีส่รา้งสรรค์จากทีมผู้บริหารขององค์การเป็นหลัก ดังนั้นการ
จัดการเชิงยุทธ ศาสตร์จึงเป็นหนึ่งในวิธ ีการด าเนินการที่ส าคัญขององค์การใ นการก าหนดแนวทางการ
บริหารงานทั้งระบบให้สอดคลอ้งกับบรบิทขององค์การ อันประกอบด้วย การจัดท าแผนกลยุทธ ์ (Strategic 
plan) แผนแม่บท (Master plan) ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนการปฏิบัติการ (Action plan) แผนงบประมาณ 
(Budgeting plan) แผนการตลาด (Marketing plan) และแผนการเติบโ ตขององค์การ (Growth plan) 
เป็นต้น    

 

ความหมายของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

Fred R. David (2011) ผู้เขียนต าราทีม่ชีื่อเสียงเรื่อง Strategic Management: Concepts 
and Cases ได้ใ ห้ความหมาย การจัดการเชิงยุทธศาสตร์นั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ม ีโครงสร้าง การ
ส่งเสริมและการประเมินผลการตัดสินใจที่ทรงประสิทธ ิภาพขององค์การใ นการประเมินผลงานที่ตนไ ด้
ตั้งเป้าหมายไว้  

Wright and Other (1992: 15) ได้นิยามความหมายว่า ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์คือแผนของ
ผู้บริหารระดับสูงอันสอดคลอ้งกับภารกิจและเปา้ประสงค์ขององค์การไปสู่ผลลพัธท์ี่ตั้งวางไว้ ซึ่งล้วนแต่ต้อง
ใช้การจัดการเป็นตัวขับเคลื่อน  

Bateman and Snell ( 1999:3 ) กล่าวว่า การจัดการเชิงยุทธ ศาสตร์เป็นกระบวนการที่
ผู้บริหารทุกระดับจ าต้องพินิจพิเคราะห์ก าหนดแนวทางการด าเนินการทีพ่ร้อมน าไปสูก่ารปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าประสงค์ที่ตนวางไว้ในทุกระดับ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ ์(2546 : 4) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์ เป็นความสามารถใน
การค้นหาวิธ ีการด าเนนิการที่ดทีี่สุด เหมาะสมทีสุ่ด ขององค์การหนึ่ง ท่ามกลางสภาพปัญหา อุปสรรค การ
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แข่งขัน และความไมแ่นน่อน โดยมุ่งหวังจะหลุดพ้นและเอาชนะสิ่งเหล่านั้นไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ
ที่ตั้งไว้  

พิบูล ทีปะปาล (2551: 10) กล่าวว่า การจัดการเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์เป็นวิถีทางหรือ
กระบวนการก าหนดทิศทางขององค์การเพื่อให้บรรลุในเป้าประสงค์ที่ตนตั้งไว้ โดยมุ่งวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นใ นสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก และจัดท าแผนการด าเนินการที่ เหมาะสมที่สุดเพื่อบรรลุ
เป้าหมายนั้น อย่างมีประสิทธ ิภาพ   

เมตต์ เมตต์การุณจิต (2556 : 96) กล่าวว่า การจัดการเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธเ์ป็นสิ่งที่ต้อง
เกิดจากการวางแผนใชท้รพัยากรในองค์การทีเ่หนอืกวา่คู่แข่ง รู้จักตัวตนด้านจุดแข็งและจุดอ่อน ปรับเปลีย่น
จุดอ่อนให้เปน็จุดแข็ง สร้างวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ ตั้งวางแผนอย่างเป็นระบบ   

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการเชิงยุทธศาสตร์นั้น เป็นกระบวนการที่ผ่านคณะท างานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง และวิเคราะห์อยา่งรอดดา้นในสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกขององค์การที่ได้รับ
ผลกระทบ ทั้งในอดีต ปัจจุบันและคาดการณ์ถึงผลที่จะเ กิดในอนาคต โดยมีเป้าประสงค์เป็นหลักยึดสู่
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธ ิผลและประสิทธ ิภาพต่อไป  

 

องค์ประกอบการจัดการเชิงยุทธศาสตร์โดยการก าหนดกลยุทธ ์ 
 

วิธ ีการก าหนดกลยุทธ ์ม ีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับคือ  
1. กลยุทธ ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) เ ป็นกลยุทธ ์ระดับนโยบายที่ผู้บริหาร

พิจารณาภาพรวมของธรุกิจ และการด าเนินการทั้งหมดในอนาคต โดยสนองตอบกับเป้าประสงค์หลักของ
องค์การ พร้อมก าหนดทิศทางในการด าเนินการต่อไป อาทิเชน่ กลยุทธก์ารเจริญเติบโต (Growth Strategy) 
กลยุทธ ์การรกัษาเสถยีรภาพ (Stability Strategy) หรือ กลยุทธก์ารตัดทอน (Turnaround Strategy) เป็น
ต้น  

2. กลยุทธ ์ระดับธรุกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรอืมสี่วนคล้ายคลึงกันหรือมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เพื่อม ุ่งสร้าง
ความได้เปรียบและความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ ์ 5 ระดับ คือ  

2.1 กลยุทธ ์การสร้างต้นทุนต่ า: การต่อสู้ เพื่อให้ได้รับต้นทุนโดยรวมต่ ากว่าคู่แข่งใ น
ผลิตภัณฑ์ขององค์การที่ชักจูงและแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุดสู่องค์การ  

2.2 กลยุทธ ์ความหลากหลายในวงกว้าง: เป็นกลวิธ ีการสื่อสารถึงความแตกต่างในสินค้า
และบริการที่องค์การพร้อมส่งมอบแก่ผู้บริโภคให้สัมผัสและรับรู้ได้ในปริมาณมาก  

2.3 กลยุทธ ์ที่ม ุ่งเน้นไปที่ (หรือหาช่องทางการตลาดด้าน) ต้นทุนต่ า :  การที่องค์การมุ่ง
สนใจในส่วนที่ผูบ้รโิภคมจี านวนจ ากัดและต้องการครอบครองสว่นแบ่งทางการตลาดส่วนใหญ่ ณ ขณะนั้นมา
ให้ได้ ด้วยปัจจัยด้านต้นทุน โดยค านึงถงึความพึงพอใจของผู้บรโิภคเปน็หลักพรอ้มชกัจูงด้านราคาที่ต่ าพร้อม
คุณค่าที่มากกว่าจากคู่แข่ง  
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2.4 กลยุทธ ์ที่ม ุ่งเ น้นไปที่  (หรือหาช่องทางการตลาดด้าน) ความหลากหลาย :  เป็นการ
น าเสนอสินคา้และบรกิารทีม่ ุง่ตรงที่รสนยิม ความสนใจเฉพาะและมุ่งเนน้ด้านคุณภาพการใหก้ารบริการ และ
มาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่ง  

2.5 กลยุทธ ์การสร้างต้นทุนที่ดีทีสุ่ด:  เน้นการส่งมอบคุณค่าที่มากกว่าเงินและเวลาที่ลูกค้า
จะได้รับจากคู่แข่ง ด้วยการเลือกและคัดสรรคุณภาพที่สูงกว่ามาตรฐานและคู่แข่งและเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ
กลุ่มที่ม ีศักยภาพและสนใจเท่านั้น  
 

 
 
ภาพที่ 5 กลยุทธ ์การแข่งขันทั่วไปห้าประการ  
ที่มา: Michael E. Porter, Competitive Strategy, New York: Free Press, 1980: 35-40.  
 

3. กลยุทธ ์ระดับหน้าที่หรือระดับปฏิบตัิการ (Functional area strategies) เป็นกลยุทธ ์ที่ม ุ่ง
ประสิทธ ิภาพและความส าเร็จในการด าเนนิการและมปีฏสิัมพันธก์ับผู้บรโิภคหรอืสังคมภายนอกองค์การ เชน่ 
กลยุทธ ์ด้านการผลติ กลยุทธด์้านการตลาด กลยุทธด์้านการเงิน กลยุทธ ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ ์
ด้านการวิจัยและพัฒนา หน้าที่แรกของกลยทุธก์ารท างานในพื้นที่คือการใหร้ายละเอียดของกลยทุธท์างธรุกจิ
ขององค์การสมจริงมากขึ้น ความรบัผดิชอบหลกัในกลยทุธน์ี้จะถูกมอบหมายให้หัวหน้าในแต่ละหน้าที่โดย
ผู้จัดการทั่วไปขององค์การจะเปน็คนตรวจสอบในท้ายที่สดุ เม ือ่ความแตกต่างในกลยทุธ ์ระดับการท างานใน
พื้นที่ต้องท างานร่วมกับกลยทุธ ์ทางธ ุรกิจทั้งหมดและสร้างผลประโยชน์ ผู้จัดการทั่วไปขององค์การอาจจะ
ต้องใช้เวลาในความพยายามสร้างอิทธ ิพลต่อเนื้อหาของกลยุทธ ์การท างานในพื้นที่  

4. กลยุทธ ์การด าเนินงาน (Operating strategies) เป็น จุดเริ่มต้นและวิธ ีการทางกลยุทธ ์ที่
แคบในการจัดการกับหน่วยงานด าเนนิการที่ส าคัญ เช่น ส านักงาน ธ ุรกิจ ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กลางการ
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จัดซื้อ และกิจกรรมการด าเนนิการที่เฉพาะเจาะจงกับความส าคัญของกลยทุธ ์เช่นการควบคุมคุณภาพ การ
จัดการตรา การขายตรงหรือการส่งเสริมการตลาด   

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุในเป้าหมายที่ตั้งวางไว้ จ าต้องด าเนินการกลยุท ธ ์ทั้ง 4 
ระดับไปพร้อมๆ กัน และจ าต้องสร้างโครงข่ายการด าเนนิการและรูปแบบในการวางแผนเชิงกลยุทธ ์ ดังจะ
อธ ิบายต่อไป  

 

กระบวนการสร้างโครงข่ายและรูปแบบการวางแผนเชิงกลยุทธ ์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์  
 

Higgins and Vincze (1993: 5) ใ ห้ความหมายถึงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ์ว่ า เป็น
ขั้นตอนการบริหารเพื่อบรรลุภารกิจ (Mission) ขององค์การโดยสร้างความสัมพันธ ์ระหว่างองค์การใ ห้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  

Wheenlen and Hunger (2000: 3 ) ก าหนดองค์ประกอบพื้นฐานในกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ ์ไว้ 4 ขั้นตอนส าคัญ คือ  

1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning )  
2. การจัดท ากลยุทธ ์ (Strategy Formulation)  
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ ์ (Strategy Implementation)  
4. การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ ์ (Evaluation and Control Strategies)  

ทรรศนะ บุญขวัญ (2555) ได้เสนอการสร้างกลยุทธ ์และกระบวนการด าเนินการกลยุทธ ์ที่ม ี
ความสัมพันธ ์กันไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การพัฒนาวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ ์ ในทิศทางระยะยาวขององค์การ พันธ กิจที่อธ ิบาย
วัตถุประสงค์ขององค์การ และแนะน าการด าเนินการที่ท าให้เกิดวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวได้  

2. ตั้งเป้าหมายและใช้เปา้หมายดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการวัดสมรรถนะและกระบวนการ
ด าเนินงานของบริษัท  

3. สร้างกลยุทธด์้วยตนเองเพื่อบรรลุวัตถปุระสงค์และพัฒนาบรษิัทไปตามเส้นทางของกลยุทธ ์
ที่ผู้บริหารก าหนดไว้  

4. ด าเนินการตามกลยุทธ ์ที่เลือกอย่างมีประสิทธ ิผลและมีประสิทธ ิภาพ  
5. ดูแลติดตามการพัฒนา ประเมนิสมรรถนะ และเ ริ่มการปรับเปลี่ยนที่ถูกต้อง ในวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจขององค์การ วัตถุประสงค์ กลยุทธ ์ หรือแนวการด าเนินการในแง่ของประสบการณ์จริง การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ความคิดใหม่ นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่ในธ ุรกิจ  
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ภาพที่ 14 การสร้างกลยุทธ ์และกระบวนการบริหารกลยุทธ ์5 ขั้นตอน  
ที่มา: ทรรศนะ บุญขวัญ.  การจัดการเชิงกลยุทธ :์ การสร้างและการด าเนินกลยทุธ.์ กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล, 

2555: 20. 
 

ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์การสรา้งยุทธศาสตรแ์ละกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ตามที่ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมดังทีเ่สนอ ควบคู่กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยการศึกษา
หาปัจจัยที่เป็นโอกาสและความเสีย่งจากสภาพแวดลอ้มภายนอกโดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 
“PESTEL Analysis” โดยพิจารณาองค์ประกอบ 6 ด้านด้วยกัน ดังนี้  

1. องค์ประกอบด้านประชากร (Population Analysis) ม ุ่งวิเคราะห์ความส าคัญหลักของ
ประชากรศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายหลักในการศึกษา  

2. องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ (Economic analysis) ม ุ่งวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจที่ม ีผลต่อ
ประชากรที่เป็นเป้าหมายหลักในการศึกษา  

3. องค์ประกอบด้านค่านิยมของสังคม (Social Value Analysis) ม ุ่งวิเคราะห์กิจกรรม ความ
เชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน ในสังคมของประชากรที่เป็นเป้าหมายหลักในการศึกษา 

4. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี (Technology Analysis) ม ุ่งวิเคราะห์การพัฒนาเทคโนโลยีที่
ส่งผลต่อประชากรที่เป็นเป้าหมายหลักในการศึกษา 

5. องค์ป ระกอบ ด้าน สิ่งแวดล้อม  (Environment Analysis) มุ่ งวิ เค ราะห์ปั จจัยด้ าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดผลกระทบต่อประชากรที่เป็นเป้าหมายหลักในการศึกษา 

6. กฎหมายและการเมอืง (Legal and Politic Analysis) ม ุ่งวิเคราะห์ปจัจัยด้านกฎหมายและ
การเมือง ที่เกิดผลกระทบต่อประชากรที่เป็นเป้าหมายหลักในการศึกษา   

และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยการศึกษาหาปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน โดย
ใช้เทคนิค 7 P’s Analysis โดยการวิเคราะห์ในองค์ประกอบ 7 ประการได้แก่  

ขั นตอนที่ 1 ขั นตอนที่ 2 ขั นตอนที่ 3 ขั นตอนที่ 4 ขั นตอนที่ 5 

การพัฒนา
วิสัยทัศน์ทาง

กลยุทธ์ 

ตั งเป้าหมาย สร้างกลยุทธ์ การบริหาร

กลยุทธ์ 
การควบคุม 

ประเมิน และ
ปรับปรุงกล

ยุทธ์ 

แก้ไขตามศักยภาพขององค์การ เงื่อนไขที่เปล่ียนแปลง โอกาสใหม่ ๆ ความคิดใหม่ 

และนวัตกรรมเชิงสร้างสรร์เพ่ือได้มาซ่ึงยุทธศาสตร์ 
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1. องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Component)  
2. องค์ประกอบด้านราคา (Pricing Component) 
3. องค์ประกอบด้านช่องทางจ าหน่าย (Place Component)  
4. องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการขาย ((Promotion Component)  
5. องค์ประกอบด้านผู้ให้บริการ (People Component)  
6. องค์ประกอบด้านกระบวนการให้บริการ (Process Component)  
7. องค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence Component)  
โดยการวิเคราะห์เชงิกลยทุธท์ั้งหมดได้กระท าขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการด าเนินการของ

บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ที่ประสบผลส าเร็จในประเทศไทยต่อไป  
 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ ์เพื่อแสวงหายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์การ 
ยุทธศาสตร์ถอืเป็นกุญแจส าคัญในการด าเนินการขององค์การใหบ้รรลเุป้าหมายที่คิด วางแผน 

และปฏิบัติการอย่างมทีศิทาง วัตถุประสงค์ และแนวทางที่แน่นอน โดย Abraham (2006: 9) เสนอแนวทาง
ในการวิเคราะห์กลยุทธ ์เพื่อแสวงหายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์การ ด้วยค าถามส าคัญพื้ นฐาน 3 
ประการ คือ องค์การจะเป็นอย่างไรต่อไป (What are organization going?)  สภาพแวดล้อมขององค์การ
เป็นอย่างไร (What is the environment of organization? ) และองค์การจะท าอย่างไรเพื่อม ุง่สู่เป้าหมาย 
(How does organization get there?) ซึ่งค าถามทั้ง 3 นี้ ล้วนแต่เป็นแนวทางส าคัญที่ทีมผู้บริหารจ าเป็น
ไต่ถาม และย้อนค าตอบเพื่อใชใ้นการก าหนดแผน นโยบาย กลยุทธ ์และยทุธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตรท์ี่
องค์การก าหนด 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตรร์ะดับองค์การ ระดับธ ุรกิจ และระดับหน้าที่ โดย มีรูปแบบการ
วางแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย การวิเ คราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน การก าหนดทิศทาง
องค์การ (พันธกิจและเปา้หมาย. การก าหนดยทุธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการประเมินผล
ยุทธศาสตร์   
 

 
 
 
 

ภาพที่ 7 รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์  
ที่มา: Certo & Peter, Strategic management: a focus on process. New York: McGraw-Hill.1990: 

10.  
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ ม ีการด าเนินการโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอกและภายในองค์การ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
จากสภาพแวดล้อมภายใน และโอกาส และความเสี่ยง จากภาพแวดล้อมภายนอก  หลังจากนั้น ใช้เทคนิค

การวิเคราะห์
สภาพแวด 

ล้อมภายนอก
และภายใน 

การก าหนด
ทิศทาง
องค์การ 

การน า
ยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติ 

การ
ประเมินผล
ยุทธศาสตร์ 

การก าหนด
ยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ 
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การวิเ คราะห์ TOWS Matrix โดยน า จุดแข็ง จุดอ่อน โ อกาส และความเสี่ยง ทั้ง 4 ประเด็น มาจับคู่ใ น
รูปแบบความสมัพันธแ์บบแมททรกิซ์ เพื่อก าหนดยุทธศาสตรป์ระเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงทางเลือกแล ะ
ให้ทิศทางในการตัดสินใจในกระบวนการบรหิารจัดการเชิงยุทธศาสตร ์4 ประเภท ได้แก่ ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
(SO Strategy) ยุทธ ศาสตร์เชิงป้อ งกัน  (ST Strategy) ยุทธ ศาสตร์เชิ งแก้ไ ข (WO Strategy) แล ะ
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ดังภาพที่ 8 รูปแบบการสร้างยุทธศาสตร์แบบ TOWS Matrix  

 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
Strenghts 

จุดอ่อน 
Weaknesses 

โอกาส 
Opportunities 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก  
(SO Strategy) 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน 
(ST Strategy) 

ความเสี่ยง 
Threats 

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข 
(WO Strategy) 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ 
(WT Strategy) 

 

ภาพที่ 8 รูปแบบการสร้างยุทธศาสตร์แบบ TOWS Matrix 
ที่มา: Certo & Peter, Strategic management: a focus on process. New York: McGraw-Hill.1990: 

10. 
 

จะเห็นได้ว่า การสร้างยุทธศาสตรเ์พื่อการบรหิารจัดการในองค์การ เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ
ที่องค์การต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและทบทวนอย่างสม่ าเ สมอ  ซึ่งคุณประโ ยชน์ส าคัญของการก าหนด
ยุทธศาสตร์นัน้ท าให้องคก์ารมแีนวทาง ทิศทาง และวิธ ีการอย่างมัง่คง ต่อเนื่อง และตรงเป้าหมาย สามารถ
สร้างนโยบาย แผน และวิธกีารด าเนินการได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ ประสิทธ ิผล และสร้างความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนให้แก่องค์การรอบด้าน  ด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ เป็นต้น  

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยศึกษาเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย” โดยมวีัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ี
อิทธ ิพลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณภาพการให้บริการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้แสวงบุญ และ 3 . เพื่อสังเคราะห์
นโยบายและแสวงหายทุธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทย  จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น  ผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการด าเนนิการศึกษาจากข้อมลูพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ในประเทศไทย การสัมภาษณ์ 
การแจกแบบสอบถาม  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง และผู้แสวงบุญ  
รวมถึงการประชุมเชิงนโยบายเพื่อสรา้งยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทยที่เหมาะสม และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ต่อไป  
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แนวค ิดเก ี่ยวก ับค ุณภาพการให ้บร ิการ  
 

ท่ามกลางการแข่งขันทางธ ุรกิจในอุตสาหกรรมภาคบริการในปัจจุบัน  องค์การทุกแห่งต่าง
ตระหนักในการพัฒนายุทธศาสตร ์กลยุทธ ์และกระบวนการด าเนนิการที่สามารถปฏบิัตไิด้ตามศักยภาพของ
องค์การ พร้อมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  ด้วยลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมภาคบริการ  ที่ม ี
ลักษณะเฉพาะและมเีอกลักษณ์ที่แตกตา่งจากสินค้าประเภทอืน่  ไมว่่าจะเป็น บริการเป็นสินค้าที่ไม ่อาจจับ
ต้องได้เพียงประสาทสัมผัสทั้ง 5 เท่านั้น ( Intangibility and Tangibility/Hardware and Software of 
Service) คุณภาพที่ส่งมอบแต่ละครั้งในการบริการไม่คงที่ เพราะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ  เวลา 
และบริบท (Uncertainly of Service Quality) การบริการจะเกิดขึ้นได้พรอ้มกบัการส่งมอบการบริการแก่
ผู้รับบริการเท่านั้น  (Reciving and Delivering Service Process ) ดังนั้นกระบวนการบริการจะส าเร็จ
หรือไม่ ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนนิการส่งมอบการบริการ (Customers as Main Component 
of Service Process) ผลของการบริการแปรเปลี่ยนได้ด้วยหลากตัวแปร (Multidisplinary factors for 
Each Evaluation) และกระบวนการตัดสินขึ้นอยูก่ับความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นส าคัญ (Customer 
Satisfaction overall) (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551: 14-16) ที่เกิดขึ้นแทบจะทันทีที่ผู้รับบริการสัมผัส/
รับบริการ  ในขณะที่ราคาที่สูงกว่าสินค้าโ ดยทั่วไ ปหลายเท่าตัว ม ุ่งใ ห้ความส าคัญกับผู้ใ ห้บริการ 
กระบวนการให้บริการ และสินค้า/บริการ ที่แตกต่างและส่งมอบด้วยประสบการณ์ คุณค่า และความรู้สึก
อย่างสร้างสรรค์  

สรุปถึงปัจจัย 6 ประการที่ก่อให้เกิดความส าเร็จและความเป็นเลิศที่แตกต่างจนสร้างความพึง
พอใจ ความประทับใจและความภกัดีแก่ผู้รบับริการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ได้แก่ ความสะดวกที่ได้รับ
จากบริการ (Convenience) การประสานงานของการบริการ (Coordination) อัธยาศัยและความสนใจของ
ผู้รับบริการ (Courtesy) การสื่อสารข้อมูล (Communication) ราคาค่าใ ช้จ่าย (Cost) และคุณภาพการ
ให้บริการ (Service Quality)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 9 ปัจจัย 6 ประการที่ก่อให้เกิดความส าเรจ็และความเปน็เลิศที่แตกต่างขององค์การในอุตสาหกรรม

บริการ 
ที่มา:  จิตตินันท์ นันทไพบูลย์  จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2551: 59.  

ความสะดวกที่ได้รับจากบริการ 

การประสานงานของการบริการ 

อัธยาศัยและความสนใจของ
ผู้รับบริการ 

ความส าเร็จและความ
เป็นเลิศในบริการของ

องค์การ 

การสื่อสารข้อมูล 

ราคาค่าใช้จ่าย 

คุณภาพการให้บริการ 
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คุณภาพการให้บรกิาร เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการสรา้งความส าเรจ็และความเปน็เลิศ
ที่แตกต่างขององค์การในอุตสาหกรรมบริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลายคริสต์ศตวรรษที่  20 ที่คุณภาพ
การให้บริการถูกมุง่มองและให้ความส าคัญยิ่งด้วยกรอบแห่งมาตรฐานระดับโลก (A World Class Quality)  

การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยใหค้วามส าคัญกับการศึกษาคุณภาพการให้บรกิารที่เป็นปัจจัยส าคญัใน
การสร้างความส าเร็จของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ โดยมีการน าเสนอดังนี้  

     

ความหมาย: คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) 
 

Lovelock, Wirtz & Chew (2009: 368) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่า 
หมายถึงระดับการบรกิารทีส่ามารถสนองตอบความจ าเป็น  ความต้องการ  และตรงตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการได้  ซึ่งเกิดขึน้ภายใต้ความสมัพันธร์ะหว่างประสบการณ์ทีไ่ด้รับจริง  (Real experience) ระดับ
การบริการที่ปรารถนา (Desired service) และการยอมรับได้ของผู้รับบริการ (Zone of tolerance) 
นั่นเอง  

Gronroos (1982) ได้อธ ิบายและให้ความหมายคุณภาพการให้บริการว่า เป็นความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการ (Expectation- WHAT THEY WANT) กับการรับรู้ที่ เกิดขึ้นจริง 
(Perception-WHAT THEY GET) โดยจ าแนกลักษณะของคุณภาพการให้บริการออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
คุณภาพเชิงเทคนคิ (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลพัธ ์หรือสิ่งที่ผู้รบับริการจะได้รับจากบริการนั้น ๆ 
และ คุณภาพเชิงหน้าที่ (Functional Quality) อันเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 10 การประเมนิคณุภาพการให้บรกิาร  
ที่มา: จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์ จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2551: 369.  
 

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) พบว่า แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเปน็
การประเมินของผู้รับบริการเกี่ยวกับความเป็นเลิศหรือความเหนือกว่าของบริการ อันสัมพันธ ์กับค าถาม

ความเหนือกว่าของบริการที่รับรู้ 
(Perceived service superiority) 

 

ความเพียงพอของบริการที่รับรู้ 
(Perceived service adequacy) 

การประเมินคุณภาพการ
บริการ 

(Service quality measures. 
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ส าคัญ 3 ข้อ ประกอบด้วย 1. คุณภาพในการให้บริการคืออะไร (What is Service Quality?) 2. อะไรคือ
สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาคุณภาพการให้บริการ (What cause Service-Quality Problems?) และ 3 . 
องค์การมีความสามารถในการแก้ปัญหาในการมอบคุณภาพการให้บริการที่เกิดขึ้นได้อย่างไร (What can 
Organizations do to solve these Problems?) และได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ  ม ี
เกณฑ์ส าคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย  

1. ความมีตัวตนและจับต้องได้ (Tangible) เป็นลักษณะทางกายภาพที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ประการของมนุษย์สัมผัสและตอบสนองไปพร้อม ๆ กัน  

2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) เน้นความสามารถการให้บริการที่ตรงตามที่ก าหนดไว้  
3. การสนองตอบอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) เป็นความพร้อมและเต็มใ จใ นการ

ให้บริการอย่างมืออาชีพในทุกด้านและตลอดการให้บริการ  
4. ความมั่นใจ (Assurance) เปน็การให้หลักประกนัทีจ่ะส่งมอบการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

อันประกอบด้วย ความซือ่สัตย์และเชื่อถอืได้ (Credibility) ความมัน่คงปลอดภัย (Security) ความมั่นใจใน
ขีดความสามารถของผูใ้ห้บริการและทีมงาน (Competence) และ ความสุภาพและเป็นมิตร (Courtesy) 
เป็นการแสดงออกทั้งทางวัจนและอวัจนภาษาที่ผู้ให้บริการแสดงออกตลอดการให้บริการ    

5. การเข้าถึงจิตใจ (Empathy) หมายถงึการเขา้ใจ เข้าถึง และเป็นส่วนหนึง่ในกิจกรรมการส่ง
มอบบริการอย่างเต็มความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ความสะดวก (Access) 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (Communication) และความ เข้าใ จลูกค้า (Understanding to 
customer) โดยกระบวนการนี้จะเป็นย้ าถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังและการรับรู้จริง
ในบริการที่ได้รับ  อันเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้ธ ุรกิจประสบความส าเร็จมากน้อยต่อไป  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 ความสัมพันธร์ะหว่างความคาดหวงัในบรกิาร  ความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร และคุณภาพการ

ให้บริการทีผู่้รับบรกิารรบัรู ้ 
ที่มา : จิตตินันท์ นันทไพบลูย ์ จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์, 2551: 370 

การบริการที่คาดหวัง 
(Expected Service) 

 บริการที่
ปรารถนา 

(Desired service. 

 
บริการที่เพียงพอ 
(Adequate service) 

 

บริการที่
พยากรณ์ 

(Predicted service) 

 
บริการที่รับรู้ 

(Perceived service) 

 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 
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เงื่อนไขส าคัญในการส่งมอบคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการ  จ าเป็นต้องพิจารณาใน
ช่องว่างความรู้ (The Knowledge gap) เป็นประการแรก  เงื่อนไขนี้เ ป็นสิ่งที่ผู้ใ ห้บริการจ าเป็นที่ต้อง
ตระหนักในความแตกต่างในความจ าเป็น ความต้องการ และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการในสถานการณ์เดียวกัน แต่ม ีความเหมือน คล้าย และแตกต่างต่างทั้งระดับปักเจกและมวลชน 
การจะทราบได้อย่างมืออาชีพถึงช่องว่างความรู้นั้น ผู้ให้บริการจ าต้องหมั่นตรวจสอบ สอบถาม สัมภาษณ์
และสังเกตปฏิกริยาของผู้รับบริการ อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งกระบวนการนี้ อาจเรียกว่าการวิจัยตลาดได้  การ
ตรวจสอบการสนองตอบรอบด้านของผู้รบับริการ  เพื่อตรวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ ข้อเรียกร้อง  และ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้อย่างสม่ าเสมอ  การเพิ่มปฏิสมัพันธร์ะหวา่งผู้รับบรกิารและฝ่ายบรหิารขององค์การ  
จะลดช่องว่างการสื่อสาร และเข้าถึงเหตุแห่งปัญหาเหล่านั้นได้อย่างฉ ับพลันรวดเร็ว  และอ านวยความ
สะดวกพร้อมกระตุ้นการสื่อสารระหว่างทีมงานผู้ใ ห้บริการและผู้บริหาร จะเป็นสิ่งช่วยให้ เห็นผลของ
กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบ หรืออุปสรรคเชิงโครงสร้างได้อย่างเข้าใจ  

 เงื่อนไ ขประการที่สอง คือ ช่องว่างเชิงนโยบาย (The policy gap) เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
องค์การจ าต้องตระหนักในความแตกต่างในการรับรู้ ความคาดหวัง และความปรารถนาที่แตกต่างของ
ผู้รับบริการกับมาตรฐาน กระบวนการบริการ และขั้นตอนที่ก าหนดแก่ผู้รับบริการได้  

 เงื่อนไขประการที่สาม คือ ช่องว่างการส่งมอบบรกิารแก่ผู้รบับริการ (The delivery gap) 
เป็นเงื่อนไขที่ผู้บริหารก ากับการปฏิบัติงานจริงทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดไว้  และเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารจ าต้องก าชับวิธกีาร กระบวนการ ให้สอดคลอ้งกับแนวทางทีก่ าหนดไว้อย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ง และ
เกิดประสิทธ ิภาพมากที่สุด  

เงื่อน ไ ขป ระการที่สี่  คื อ ช่องว่างการสื่ อสาร (The communication gap) เ ป็ น
กระบวนการที่ส าคัญยิ่งที่ผู้ให้บริการจะเกิดปฏิสัมพันธ ์โดยตรงกับผู้รับบริการในสถานการณ์จริง  โดย
กระบวนการนี้จะมกีารตีความ การพิสูจน์คุณภาพการใหบ้รกิารเชงิประจักษ์ และรับรู้ถึงลักษณะบริการ ผล
การท างาน และระดับคุณภาพของบรกิารทีอ่งค์การสามารถส่งการปฏิบัติไปยังผู้รับบริการจริง และจะมีผล
กับเงื่อนไขประการต่อไปอย่างเห็นได้ชัด  

เงื่อนไ ขประการที่ห้า คือ ช่องว่างการรับรู้ (The perceptions gap) กระบวนการนี้
เกี่ยวเนือ่งกับเงื่อนไขประการทีส่ี่ แต่ขึ้นอยู่กบัปัจจัยการรับรู้เชงิประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างด้วยเช่นกัน ไม่ว่า
จะเป็น ประเด็นในความต่างด้าน เพศ ช่วงวัย อาชีพ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพการสมรส ถิ่น
พ านัก ความเชื่อส่วนบคุคล ประสบการณ์ ค่านิยม การใหคุ้ณค่าและวัฒนธรรมหลัก/รอง อันเปน็บรรทัดฐาน
ในการก าหนดการรับรู้   

เงื่อนไขประการสุดทา้ย คือ ช่องว่างคุณภาพการให้บริการ (The service quality gap) 
เงื่อนไขประการสุดทา้ยนี้เป็นสิ่งที่ผู้รับบริการตระหนักในความคาดหวัง ความปรารถนา และสิ่งที่รับรู้จริง  
จะมีการเปรียบเทียบในสถานการณ์จริงระหว่างสิ่งที่ตนได้รับกับคนอื่นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตาม  แต่
ปัจจัยที่ส่งเ สริมและสร้างประสิทธ ิผลของคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างนั้น  คือ  ความพึงพอใ จของ
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ   



105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 12 โครงสร้างชอ่งว่างคุณภาพการใหบ้รกิาร  
ที่มา : จิตตินันท์ นันทไพบลูย ์ จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพฯ: โอเดยีนสโตร์, 2551: 371. 

   

เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และระบุประเด็นปัญหาคุณภาพการให้บริการ  
 การตรวจสอบและการติดตามคุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจ าเป็นและเห็น

ความส าคัญที่จะใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการคงมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้ก าหนดในแผน
และนโยบายไว้  โดยเครือ่งมอืที่น าเสนอ 4 ประการเป็นเครื่องมือที่สามารถระบุปัญหาและเหตุที่ ท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการต่าง ๆ ในการส่งมอบบริการแก่ผู้รับได้ตามสถานการณ์ ดังนี้  

 เครื่องมือชิน้ที ่1 ผังควบคุม (Control charts) เป็นเครื่องมอือย่างง่ายและเป็นที่นิยมใน
การตรวจสอบและติดตามคุณภาพการใหบ้รกิารโดยการตรวจจับสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตที่ยอม รับได้  ถือเป็น
ปัจจัยแทรกหรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้ทุกเม ื่อตลอดกระบวนการให้บริการ  

 เครื่องมือชิ้นที่  2 ผังแสดงสาเหตุและผล (The fishbone diagram ) เป็นการก าหนด
สาเหตุและผลกระทบที่ต่อเนือ่งและสะทอ้นถงึสาเหตขุองปญัหา ด้วยความเข้าใจ ในทุกกระบวนการการส่ง
มอบบริการ โ ดยก าหนดปัจจัยน าเ ข้า (Input) ในกระบวนการ ได้แก่ สภาพแวดล้อม กระบวนการ ผู้
ให้บริการ นโยบาย ระบบ ทักษะ การจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ ภาวะผู้น า และความรู้  เป็นต้น  

ประสบการณ์ในอดีต 
(Past experience) 

ความต้องการส่วนบุคคล 
(Personal needs. 

ประสบการณ์ในอดีต 
(Past Experience) 

experience. 
บริการที่คาดหวัง 

(Expected service) 

การส่งมอบบริการ 
(Perceived service) 

การส่งมอบบริการ 
(Perceived service) 

 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ 
(Translation of perceptions into 

service quality specs) 
 

การจัดการการรับรู้เก่ียวกับความคาดหวังของลูกค้า 
(Management perceptions of consumer expectations ) 

 

ผู้รับบริการ 
(Consumers) 

 

ผู้ให้บริการ 
(Service firm) 

 

ช่องว่างที่ 1 

ช่องว่างที่ 2 

ช่องว่างที่ 3 

ช่องว่างที่4 

ช่องว่างที่ 5 

ช่องว่างที่ 6 

การสื่อสาร
ไปยังลูกค้า 

(Communi
cation to 

customers) 
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 เครื่องมือชิ้นที่ 3 พิมพ์เขียวบริการ (Service blueprinting ) เป็นการระบุขั้นตอนการ
บริการ เวลา ต้นทุนที่ใชใ้นแต่ละขั้นตอน จุดการติดต่อกบัผู้รบับริการ บทบาทของผู้รบับริการ และพนักงาน 
กระบวนการสนบัสนนุ และองค์ประกอบทางกายภาพ ซึ่งพิมพ์เขยีวบริการ เป็นเครื่องมอืที่ชี้ชัดถึงสาเหตุใน
ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึ้นโดยแตล่ะจุดและกระบวนการได้อยา่งชั้นเจน พร้อมพุ่ งเป้าไปยังสาเหตุได้อย่าง
ทันท่วงที  

 เครื่องมือที ่4 การวิเคราะห์พาเรโต (Pareto analysis) เป็นการประยุกต์ความสัมพันธ ์
ระหว่างสาเหตุของการบกพร่องและความบกพรอ่งกับปรมิาณความสูญเสียที่เกิดขึน้ในทุกขั้นตอนของการส่ง
มอบบริการ ซึ่งใชเ้กณฑ์ 80/20 หมายถึง ประมาณร้อยละ 80ของคุณค่าในกระบวนการหนึ่ง จะเกิดความ
เสียหายได้เพียงร้อยละ 20 อันเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้และอาจเกิดขึ้นได้ตลอดการให้บริการ  

 ซึ่งเครื่องมือทั้ง 4 ผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกกระบวนการหรือบางส่วน
ของการปฏิบัติงานจริง  ซึ่งจะทราบถึงสาเหตุและความคลาดเคลือ่นในประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลที่คาด
เดาได้  หากแต่ผลที่ได้ยังไมช่ี้วัดได้ถึงคณุภาพการให้บรกิารทีแ่นช่ัดได้  ท าให้ Zeithaml ได้พัฒนาเครื่องมือ
ที่ใ ช้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการใ นคุณภาพการให้บริการ  โดยปรับปรุงเ กณฑ์ 10  ประการที่ 
Parasuraman, Zeithaml & Berry ได้ก าหนดไว้ขั้นต้น 10 ประการ  ดังนี้  

1. ความเป็นรปูธรรมของการให้บริการ (Tangible) หมายถึง บริการที่ปรากฏและจับต้องได้
ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผู้รับบริการ  

2. ความไว้วางใจ (Reliability) การบริการโดยค านึงถึงค าม ั่นสัญญาอย่างตรงไปตรงมาและ
ถูกต้อง  

3. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) ความเต็มใจในการให้บริการ 
4. สมรรถนะ (Competence) ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความรับผิดชอบอย่างมือ

อาชีพ  
5. ความมีไมตรีจิต (Courtesy) มิตรไมตรีที่มอบแก่ผู้รับบริการ 
6. ความน่าเชื่อถือ (Creditability) ความซื่อตรงและสุจริตของผู้ให้บริการ  
7. ความปลอดภัย (Security) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดการให้บริการ  
8. การเข้าถึงบริการ (Access) การได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
9. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ปฏิสัมพันธ ์อันดีในการสื่อสารระหว่างกัน  
10. การเข้าถึงลูกค้าหรือผู้รับบริการ การค้นหาความต้องการของผู้รับบริการและพร้อม

สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้  
ตัวแบบดังกล่าวได้พัฒนาให้แยกออกเปน็ 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัด

ความคาดหวังในบริการจากองค์การหรือหน่วยงานที่ให้บริการ และส่วนที่ 2 เป็นการวัดการรับรู้ของ
ผู้รับบริการหลงัจาที่ได้รับบรกิารจากองค์การหรอืหน่วยงานผูใ้ห้บริการแลว้ โดยคะแนนจะมชี่วงล าดับการให้
ค่าตั้งแต่ +5 ถึง -5 แล้วน าหลักสถิติการวิจัยท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความเที่ยงตรง 
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(Validity) ลดเหลือเพียง 5 ประการเท่านั้น และยังคงความสมัพันธก์ับหลักการของคุณภาพการให้บริการทั้ง 
10 ประการ ได้แก่  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณุภาพการให้บรกิารจาก 10 องค์ประกอบเหลือ 5
องค์ประกอบ  

ที่มา : Brysland, A. and Curry, A., "Service improvements in public services using SERVQUAL", 
Managing Service Quality, Vol.11, No.6, (2001), pp. 389-401.  

 

1. ความมีตัวตนและจับต้องไ ด้ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพในบริการที่ส่ง
มอบให้ ได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  

2. ความเชื่อถือได้  (Reliability) หมายถึง บริการที่ส่งมอบตรงตามสัญญาที่ก าหนดไว้ ม ี
ความถูกต้อง เหมาะสม และสัมฤทธ ิ์ผลดังที่ควรจะเป็น  

3. การสนองตอบอยา่งรวดเรว็ (Responsiveness) หมายถึง ความพรอ้มและเต็มใจในการส่ง
มอบบริการแก่ผู้รับบริการทุกขณะ 

4. ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความเชือ่ม ัน่ในศักยภาพของผู้ให้บริการอย่างรอบด้าน
ในการให้บริการ   

5. การเ ข้าถึงจิตใจ (Empathy) หมายถึง การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างตรงตามความ
จ าเป็น ต้องการและความปรารถนาของผู้รับบริการ  

มาตรวัดคุณภาพการให้บริการ (SERVQUAL scale) ที่นิยมใช้กันมากที่สุด  โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญเพื่อให้เกิดพัฒนาการทีส่ าคัญในการให้บริการและประสบผลส าเร็จดังเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (Bryslan & 

คุณภาพการให้บริการ 10 
ประการ 

คุณภาพการให้บริการ 5 
ประการ 

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 

ความเช่ือถือได้ ความเช่ือถือได้ 

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

สมรรถนะ 
ความมีไมตรีจิต 

ค่าน่าเช่ือถือ 
ความปลอดภัย 

ความมั่นใจ 

การเข้าถึงบริการ 
การติดต่อส่ือสาร  

การเข้าใจผู้รับบริการ 

การเข้าถึงจิตใจ 
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Curry, 2001)  ประกอบด้วยข้อค าถาม 44 ข้อ ประกอบด้วย 2  ส่วนด้วยกัน คือ การประเมินถึงความ
คาดหวังของผู้รับบรกิารต่อคุณภาพการบรกิารทัง้ 5 ด้านต่อองค์การที่ดีที่สุดในธ ุรกิจบริการที่เฉพาะเจาะจง  
และส่วนที่ 2 ประกอบด้วยค าถาม 22 ข้อเช่นกัน โดยใช้มาตรวัดแบบ 7 สเกล ซึ่งม ีทางเลือกในการตอบ 7 
ประการ โดยเริ่มจากไม่ส าคัญอย่างยิ่งไ ปจนถึงส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการประเมินความคาดหวัง  และน า
ผลลัพธ ์ที่ได้ทั้ง 2 ส่วนนี้ มาเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาคะแนนความห่าง (Gap scores) ของแต่ละด้าน  ยิ่ง
ช่องว่างกว้างเท่าไร ความแตกตางระหวา่งการรบัรู้กับความคาดหวังของลูกค้าก็จะมากขึ้นเท่านั้น  ซึ่งจะท า
ให้การประเมนิคุณภาพการบริการลดลงด้วย  ในทางตรงข้ามยิ่งช่องว่างแคบเท่าไร แสดงว่ าความแตกต่าง
ระหว่างการรับรู้กับความคาดหวังของลูกค้าก็จะลดลง  ย่อมแสดงถึงความแตกต่างกับการรับรู้และความ
คาดหวังก็จะลดลง  ด้วยเช่นกัน   

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยไ ด้ใช้เกณฑ์ SERVQUAL ของ Zeithaml (1985) มาใช้วัด
คุณภาพการให้บรกิารของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  โดยได้มกีารปรับเนื้อสาระ
ในข้อค าถามให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นจริงในการประกอบกิจการฮัจย์ที่ผู้แสวงบุญได้
ประสบจริง   

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มงานการวิจัย ปริญญานิพนธ ์ วิทยานิพนธ ์ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  และได้จัดกลุ่มงานการศึกษาพร้อมสังเคราะห์
องค์ความรู้ที่ได้ม ีรายละเอียด ดังนี้  

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์และปัญหา 
Mohamed Darfoon. (2013 ) . An Examination of Service Quality and 

Satisfaction in a Religious Tourism Setting. Degree of Doctor of Philosophy: Parks, 
Recreation and Tourism Management, The Graduate School of Clemson University.  
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการรบัรูใ้นคุณภาพการให้บริการของผู้แสวงบญุฮัจย์และผลกระทบที่พวกเขา
ได้รับถึงคุณค่าและความพึงพอใจทั้งหมด เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อเข้าถึงเป้าหมายในการ
ประสบการณ์ประกอบพิธ ี ฮัจย์ตลอดการเดินทาง พบว่า คุณภาพการให้บริการที่ผู้แสวงบุญได้ประสบมี
ด้วยกัน 5 ประการได้แก่ ที่พัก ยานพาหนะ การดูแลเอาใจใส่ บริการอาหาร และการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหนา้ 
โดย 5 ประเด็นข้างต้นแสดงนัยส าคัญทางสถติิ โดยม ี29 ปัจจัยที่แสดงถึงคุณภาพการให้บริการในระดับสูงที่
เกี่ยวกับการรบัรูใ้นคุณภาพทีไ่ด้รับ คุณค่าของเงินที่จ่าย และความพึงพอใจโดยรวมกับโปรแกรมฮัจย์ที่ได้ซื้อ
ไป โดยข้อเสนอแนะได้วเิคราะห์และพบวา่ตัวแปรจ านวนมากที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการมีค่าความพึง
พอใจที่ต่ าต่อคุณค่าของเงินที่จ่ายส าหรับโ ปรแกรมฮัจย์ที่ได้ซื้อไป อันแสดงถึงผู้ประกอบกิจการฮัจย์ควร
ค านึงถึงคุณภาพการใหบ้รกิารและพัฒนาศักยภาพการด าเนนิการ  ควรมีการปรบัปรงุ เฝ้าติดตาม และแก้ไข
ในการด าเนนิการทุกขัน้ตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาครัฐควรเข้มงวดเกี่ยวกับบัตรอนุญาตการเป็นตัวแทน
ฮัจย์  การวิจัยครั้งนี้ได้มกีารพัฒนาเครือ่งมอืการประเมนิคุณภาพของโปรแกรมการทอ่งเที่ยวที่ม ีจ าหน่ายใน
ทุกปีด้วย  
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อิสมะแอ หะยีสาและ. (2557). การจัดการเชิงกลยุทธแ์ละผลตอบแทนจากการลงทุนของ
ผู้ประกอบธ ุรกิจฮัจย์ในพื้นที่  5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธ ิวาส สงขลา และสตูล). ปริญญา
บริหารธ ุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความ สัมพันธ ์
ระหว่างข้อมูลของผู้ประกอบกิจการฮัจย์กับแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ ์ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ธ ุรกิจ
ฮัจย์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธ ิวาส สงขลา และสตูล) เพื่อศึกษาลักษณะ
ความสัมพันธร์ะหวา่งแนวคิดการจัดการเชิงกลยทุธก์ับผลตอบแทนการลงทุนด้านยอดจ านวนผู้ประกอบพิธ ี
ฮัจย์ และก าไรขอผูป้ระกอบธรุกจิฮัจย์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธ ิวาส สงขลา และ
สตูล) ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ธ ุรกิจฮัจย์ม ีความส าคัญต่อการจัดการ
เชิงกลยุทธท์ีใ่ช้ในการตัดสินใจ การวางแนวทางการด าเนินงาน และการควบคุมการปฏบิัติงานเชิงกลยุทธ ์ขดี
ความสามารถในการบริหารจัดการและการแข่งขันในธ ุรกิจฮัจย์  

กฤษฎา บ่อทอง. (2558) ปัจจัยในการเลอืกใชส้ายการบินของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ฮัจย์. 
ปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เ อเ ชี ย . โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
เพื่อเปรียบเทียบความคดิเห็นของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่มปีจัจัยแตกตา่งกันไดแ้ก่ พื้นที่ในการให้บรกิารแกผู่้
แสวงบุญ สนามบินต้นทางที่ใชบ้รกิาร และสิทธจิากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ในการให้บริการแก่ผู้
แสวงบุญ ต่อปัจจัยด้านการตลาดของสายการบิน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉ ลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ที่ม ีต่อปัจจัยด้านการตลาดของสายการบินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน และผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่มปีัจจัยแตกต่างกัน ได้แก ่พื้นทีใ่ห้บริการแก่ผูแ้สวงบุญ และสนามบนิ
ต้นทางที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ใช้บริการ มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการตลาดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่จ านวนสทิธขิองคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการฮัจย์ในการให้บริก าร
แก่ผู้แสวงบุญแตกต่างกันอย่างไม่ม ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จิราพร เปี้ยสิทธ ุ, อ าพร วิริยะโกศพ, วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์. (2555). กลยุทธ ์การ
จัดการบริษัทฮัจย์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.้ วารสารอัล -นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, ปีที่ 
7 ฉบับที่ 12 วัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โ อกาส และอุปสรรคของบริษัทฮัจย์ เพื่อ
ก าหนดกลยุทธเ์พื่อการจัดการบริษัทฮัจย์ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการบรษิัทฮัจย์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการตลาดบริษัทฮัจย์ จ าแนกเป็น 4 
ประเด็น ได้แก่ 1. ด้านภาพรวมของผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ 2. ด้านภาพรวมการจัดการฮัจย์ไทย 3 . 
ด้านการบริหารกิจการฮัจย์ไทย และ 4. ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค มาพัฒนาเปน็ยทุธศาสตร์ของการตลาดบริษัทฮัจย์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้คือ 1. สนับสนุน
งบศึกษา วิจัย และประเมินผลการบรหิารจัดการฮัจย์ไทยผ่านสถาบันการศกึษา จัดตั้งศูนย์แกป้ัญหาฮัจย์ไทย
จังหวัดชายแดนใต้ โดยมกีารน าผลการวจัิยและข้อเสนอแนะของนกัวิชาการ และสถาบันการศึกษามาปรบัใช้
เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการฮัจย์ 2. รัฐบาลวางนโยบายและยุทธศาสตร์ฮัจย์ไทยที่ชัดเจนเพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง เป็นต้น 3. รัฐบาลตั้งคณะท างานที่ม ีประสบการณ์เพื่อ
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ศึกษาแก้ไ ขปรับปรุง การบริหารการจัดการฮัจย์อย่างจริงจังและน าไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวงและระเบียบเกี่ยวกบักิจการ 4. รัฐบาลแต่งตั้งคณะท างานที่รับผิดชอบในเรื่องจดทะเบียนผู้น า
กลุ่ม (แซะห์) เพิ่มช่องทางการใหข้้อมลูข่าวสาร ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาคนไทยมุสลิมในทุกขั้นตอนของการ
ประกอบพิธ ีฮัจย์ ดูแลและสร้างศูนย์เตรียมความพร้อมส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์และอุมเราะห์ 
ด าเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ ์อันดีกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย  

จากการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มงานการด าเนินงานของบริษัทและผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทย พบว่า 1. ฮัจย์เป็นศาสนกิจทางศาสนาที่มสุลิมทุกคนหวังและต้องการปฏิบัติให้ถูกต้อง
หลักการของศาสนาและ 2. บริษัทและผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นหน่วยงานกลางประสานงาน และอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญรอบด้าน  นับแต่ก่อนการเดินทาง  ระหว่างการเดินทาง  และหลังการเดินทาง  
ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลการเตรียมตัวส าหรับการประกอบพิธ ีฮัจย์  เอกสาร  ที่พัก  
ยานพาหนะ  อาหาร  และองค์ความรู้ส าหรบัการประกอบพธิฮัีจย์  3.หน่วยงานภาครฐัมสี่วนอย่างยิ่งในการ
เสริมสรา้งความแขง็แกรง่ ประสิทธภิาพและประสิทธ ิผลในการด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นกฎหมาย ระเบยีบ การควบคุมดูแลและอ านวยความสะดวกในการเสนอชื่อผู้แสวงบุญ หนังสือเดินทาง
และหนังสือขออนญุาตเขา้เมอืง การเช่าที่พกั ยานพาหนะ และอาหาร รวมถงึคณะท างานที่คอยดูแลผู้แสวง
บุญขณะปฏิบัติพิธ ีฮัจย์ ณ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยีทกุประการ โดยผู้ประกอบกจิการฮัจย์ต่างก็
ม ีการปรับเปลีย่นการด าเนนิการที่ปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาและขั้นตอนตามล าดับ  แต่กระนั้นก็ยังพบ
ปัญหาที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ไม ่เฉ พาะในประเทศไทยเท่านั้น  ใ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์          

จากการทบทวนวรรณกรรมทัง้หมด  ท าให้ผูว้ิจัยได้พบประเด็นที่ต้องการเกี่ยวกับ “ฮัจย์” 
รอบด้าน  ความส าคัญของการประกอบพิธ ีฮัจย์ส าหรับมุสลิมทั่วโ ลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  บทบาทของผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ที่ม ีส่วนอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการกิจการฮัจย์ในปัจจุบัน  
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บทที่ 3  
 

วิธ ีการด าเน ินการวิจ ัย  
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย” ผู้วิจัยใชร้ะเบยีบวธิกีารวิจัยแบบผสม (Mixed methodology) ใช้วิธ ีการการเก็บรวมรวม
ข้อมูลแบบวธิกีารผสมผสาน (Multi methods) เก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดย
การสัมภาษณ์กึ่งโ ครงสร้าง (Semi Structure Interview) สัมภาษณ์เ ชิงลึก (In-Depth Interview) การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) การสังเกตการณ์แบบไม่ม ีส่วนร่วม  (Non-
Participatory Observation) และการสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  และเชิงปริม าณ (Quantitative 
research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และการสังเคราะห์นโยบายโดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต
แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยมวีตัถุประสงค์การศกึษาวิจัย 1. เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทีม่อีิทธพิลต่อการบรหิารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณภาพ
การให้บริการของบริษทัน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้แสวงบุญ และ 3. 
เพื่อสังเคราะห์นโยบายและแสวงหายุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย  ผู้วิจัยวิเคราะห์ขั้นตอนการศึกษาวิจัยโดยสรุปขั้นตอนทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน  ดังนี้  

 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 

1. ขั้นตอนการส ารวจวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  การ
ประกอบพิธ ีฮัจย์ การด าเนินการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย นโยบายการ
ด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดอิาระเบีย และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ม ีส่วนได้
ส่วนเสียจากการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหาร
กิจการฮัจย์ในประเทศไทยเพื่อแสวงหายุ ทธศาสตร์การบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย 

2. ขั้นตอนการส ารวจเพื่อวิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลความคาดหวังและการรบัรูจ้ริงในคุณภาพ
การให้บริการ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเทีย่วเพือ่แสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมุมมอง
ผู้แสวงบุญโดยใช้ระเบียบวิธ ีการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  และระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย   

3. ขั้นตอนการสังเคราะห์ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการของบริษทัน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทยการวิจัยโ ดยใช้เ ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) เพื่อหา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยจากผู้เชี่ยวชาญ  
และการจัดประชุมเชิงนโยบายกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย  
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จากขั้นตอนการวิจัยทั้ง 3 ขั้นตอน  สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการวิจัยได้ตามภาพที่ 20  ดังนี้  
          ปัจจัยน าเข้า         กระบวนการ                   ผลที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  

โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนดังนี้  
 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เกีย่วกับศาสนาอิสลาม  การประกอบพิธฮัีจย์ 
การด าเนินการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย นโยบายการด าเนินกิจการฮัจย์ใน
ประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการ
บริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยเพื่อแสวงหายุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ใน
ประเทศไทย โดยมีวิธ ีการ  ดังนี้ 

1.1 การส ารวจวรรณกรรมเพื่อวเิคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  การประกอบ
พิธ ีฮัจย์ การด าเนินการของบรษิัทน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย นโยบายการด าเนินกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยการศึกษาข้อมูลจากการวิเคราะห์และ
สังเค ราะห์เ อกส าร (Document Analysis and Synthesis) แ ละการสั มภาษ ณ์เ ชิงลึ ก (In-Depth 
Interview) ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ 1 

ทราบถึงคุณภาพการให้บริการ 

ปัญหา อุปสรรคและเงื่อนไขในการ
ให้บริการของบริษัทน าเที่ยว 

ส ารวจ วรรณ กรรมเพื่ อ วิเ คราะห์แล ะ

สัง เคราะห์ เกี่ ยวกับ ศาสนาอิสลาม  การ
ประกอบพิธีฮัจย์ การด าเนินการของบริษัท

น า เที่ ย วเ พื่ อป ระกอบ กิจการฮัจ ย์ ใน
ประเทศไทย นโยบ ายการด าเ นินกิจการ

ฮัจ ย์ ในป ร ะ เท ศ ไท ย แล ะ ป ระ เท ศ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 

การวิจัยเชิงนโยบาย EDFR การวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการจัดประชุมเชิง

นโยบาย 

ได้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของ
บริษัทน าเ ที่ยวเพื่อป ระกอบกิจการ

ฮัจย์ในประเทศไทย   

เพื่ อสั ง เ คราะห์นโยบ าย และแสวงห า

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบ ริษัท
น า เที่ ย วเ พื่ อป ระกอบ กิจการฮัจ ย์ ใน

ประเทศไทย   

ขั้นตอนที่ 3 

วิเ คราะห์สภ าพแวดล้อมภ ายนอก
และภายใน  

ขั้นตอนที่ 2 

เพื่อวิเ คราะห์และสังเคราะห์ผล คุณภาพ
การให้บ ริการของบ ริษั ทน าเ ที่ ย วเพื่ อ

ประกอบกิจการฮัจย์ ในมุมมองของผู้แสวง
บุญ 

วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม

ความคิดเห็นและการสนทนากลุ่ม 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 

ทราบ ระ เบียบ ขั้นตอนการป ฏิบั ติ
ศาสนกิจ  ขั้นตอนการด าเนินการของ

ผู้ป ระกอบการ นโยบายการด า เนิน
กิจการฮัจย์ ในป ระ เท ศไทยแล ะ

ป ร ะ เ ท ศ ร า ช อ า ณ า จั ก ร
ซาอุ ดิอาระ เบีย  ปัญห า อุป สรรค 

และเงื่อนไขในการบริหารจัดการ 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสาร 

(Document Analysis and 
Synthesis)  

และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-Depth Interview) 

ทราบสภ าพแวดล้อมที่ มีอิท ธิพลต่อ
การบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  
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1.1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  การประกอบพิธ ีฮัจย์ ของกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้   

1.1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกบันโยบายการด าเนนิกจิการฮัจย์ในประเทศไทยและประเทศ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  ของกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนใต้   

1.1.3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกบัการด าเนนิการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย  ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้  และ
รายงานประจ าปีสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้  

1.1.4 สัมภาษณ์เชงิลึก (In-Depth Interview) ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ฮัจย์ จ านวน 21 คน  

1.1.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  
1. วิเคราะห์เปรยีบเทียบขอ้มลูทีไ่ด้จากการศึกษาเอกสาร  โดยการวเิคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis)  
2. วิเคราะห์เปรยีบเทียบขอ้มลูทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
3. วิเคราะห์เปรยีบเทียบขอ้มลูทีไ่ด้เอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินการของบริษัทน า

เที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
4. สังเคราะห์ข้อมูล (Content Synthesis) เพื่อเป็นความรู้เกี่ยวกับการประกอบ

กิจการฮัจย์ ขั้นตอนการด าเนินการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  
1.1.6 ผู้ให้ข้อมลูหลักในการวิจัย (Key Informants) ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก

โดยใช้วิธ ีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายและการด าเนนิการของบรษิัทน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  จ านวนขั้นต่ า 
17 คน เพราะมีผลการวิจัยยืนยันว่า ใช้จ านวนนี้จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยสุด  และได้บุคคลที่ม ีความ
เชี่ยวชาญในประเดน็การศึกษาวิจัยได้จริง (บุญธรรม กิจปรีดาบรสิุทธ ิ,์ 2551: 225-228) โดยก าหนดวิธ ีการ
เลือกผู้เชีย่วชาญด้วยวธิ ีCritical Incident Technique โดยพิจารณาถึงความเชีย่วชาญจริงๆ มา 1 คนก่อน  
แล้วร้องขอให้ผูเ้ชี่ยวชาญท่านนัน้ระบุรายชื่อผู้เชี่ยวชาญต่อไปอีกทา่นละ 3 ชื่อ หรือมากที่สดุเท่าที่จะมากได้ 
จากนั้นร้องขอให้ผู้เชีย่วชาญ 3 ท่านนั้น ระบุรายชื่อผู้เชีย่วชาญต่อไปอกีท่านละ 3 ชื่อ ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนได้
ผู้เชี่ยวชาญมากพอ จึงน ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญเหลา่นั้นมานับความถี่ที่ซ้ าๆ กัน เรียงตามล าดับที่ซ้ ากันมากไป
น้อย จะได้รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตามต้องการ (ผู้ให้ข้อมูลหลัก)  และทุกท่านสมัครใจในการสัมภาษณ์ จ านวน
ทั้งสิ้น 21 คน  ประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และผู้ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน 6 คน  

2. อดีตอะมีรุ้ลฮัจย์และคณะปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน  
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3. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน 5 คน  
4. นักวิชาการศาสนาอิสลาม จ านวน 1 คน 
5. ผู้แสวงบุญ จ านวน 2 คน  
6. แซะห์/ม ัคคุเทศก์ จ านวน 1 คน  
7. สื่อมวลชนอิสลาม จ านวน 1 คน 

1.1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัการบรหิารกิจการฮัจย์ และ

การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ ทั้งไทยและต่างประเทศ จึงร่างแนวทางการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  
ส่วนที่ 2 การบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยและสากล  
ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศ

ไทย  
โดยเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เครื่อง

เขียน เครื่องบันทึกภาพและเสียง และตัวผู้วิจัย   
1.1.8 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานความตรงตามเนื้อหา โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับสิ่งที่วัด เม ื่อ R/N เม ื่อ N คือ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ  และ R คือค่าคะแนนความสอดคล้อง ถ้าค่า IOC ที่ค านวณได้ม ีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไปถือว่าเป็น
แบบสอบถามมคีวามเที่ยงตรง (Validity) อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรบัได้  พร้อมกับการวัดความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา  
โดยวัดจากโครงสรา้งวัตถปุระสงค์ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ได้พิจารณาว่าแบบสอบถามแต่ละข้อ  
และจ านวนข้อของแบบสอบถามที่สรา้งขึ้นนั้น  เป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
มีเนื้อหาคลุมครบถ้วนและสามารถวัดได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  โดยผู้วิจัยได้เสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน โดยค่า IOC โดยรวมที่ได้เท่ากับ 0.95 มีความเที่ยงตรงใช้ได้     

1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มอีิทธพิลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยและการ
บริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย โดยมีวิธ ีการ  ดังนี้  

1.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยการศึกษาหาปัจจัย/เงื่อน ไขที่เป็นโอกาส
และความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค “PESTEL Analysis” โดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์
ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ด้านประชากร (Population Analysis)  
องค์ประกอบที่ 2 ด้านเศรษฐกจิ (Economic Analysis)  
องค์ประกอบที่ 3 ด้านค่านิยมสงัคม (Social Value Analysis)  
องค์ประกอบที่ 4 ด้านเทคโนโลย ี(Technology Analysis)  
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องค์ประกอบที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อม (Environment Analysis)  
องค์ประกอบที่ 6 ด้านกฎหมายและการเมอืง (Legal and Politics Analysis)  

1.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยการศึกษาหาปัจจัย/เงื่อนไขที่เ ป็นจุดแข็ง
และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค “7P’s Analysis” โดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ (Product and Service:P1)  
องค์ประกอบที่ 2 ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย (Place: P2) 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านราคา (Price: P3)  
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion: P4) 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านบุคลากร (People: P5) 
องค์ประกอบที่ 6 ด้านทักษะกระบวนการ (Process: P6) 
องค์ประกอบที่ 7 ด้านสิ่งแวดล้อมเชงิกายภาพ (Physical Evidence: P7)  

1.2.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 

เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์  เพื่อทราบถงึสภาพแวดลอ้มที่มอีิทธ ิพลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทย และการบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ในด้านจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และความ เสี่ยง และใช้เทคนิค TOWS Matrix เป็นเครื่องมือในการวิเ คราะห์เพื่อสร้าง
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการของบริษทัน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป  

1.2.4 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล  
การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิ จั ยใช้วิธ ีการตรวจสอบข้อมูลสาม เส้า 

(Triangulation Analysis) ดังนี้คือ  
1. การตรวจสอบสามเสา้ด้านข้อมลู โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ได้มาในด้าน

เวลา สถานที่และบุคคล ซึ่งข้อมูลใดที่เหมือนกันหรือซ้ า ๆ กันจะถือว่าเป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้  
2. การตรวจสอบสามเสา้ด้านวธิกีารจ าแนกข้อมลู โดยใช้การสงัเกตการณ์ทั้งแบบมี

ส่วนร่วมและไม่ม ีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกอบกัน  

3. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย โดยไ ด้ตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บข้อมูล
ภาคสนามร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ หมั่นทวนตอบ ซักถามผู้ให้ข้อมูลในประเด็นทุกครั้ง 

ประกอบการพิจารณาถึงน้ าเสียง ภาษากาย และบรรยากาศรายรอบ แล้วจึงแปล
ความหมายร่วมกับการถอดความจากเทปเสียง แบบสอบถาม และการบันทึกข้อความ  

1.2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เม ื่อผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งได้รับการอนุญาตอย่างไม่เป็นทางการ

แล้ว จึงติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการท าหนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการ 
และนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ โดยใช้เวลาประมาณ 30 -50 นาทีในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง   
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1.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิ จัยใ ช้การวิเคร าะห์เนื้อหา (Content Analysis) โ ดยใ ช้เทคนิค “PESTEL 

Analysis” และสภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เทคนิค “7P’s” จากทั้ง 2  กระบวนการ ผู้วิจัยสามารถสรุป
วิธ ีการด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 ได้ดังนี้  
ตารางที่ 10  สรุปขั้นตอนที่ 1 การส ารวจวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ ยวกับศาสนาอิสลาม  

การประกอบพิธฮัีจย์ การด าเนินการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 
นโยบายการด าเนนิกจิการฮัจย์ในประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

 

วัตถุประสงค์ วิธ ีการ เอกสาร/ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลที่ได้ 

เพื่อวิเ คราะห์
สภาพแวดลอ้ม
ที่ม ีอิทธ ิพลต่อ
ก าร บ ริ ห า ร
กิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย 

ศึกษาจาก
เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาอิสลาม 
การประกอบ
พิธ ีฮัจย์การ
ด าเนินการของ
บริษัทน าเที่ยว
เพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ใน
ประเทศไทย 
นโยบายการ
ด าเนินกิจการ
ฮัจย์ใน
ประเทศไทย
และประเทศ
ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบยี 

1. ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  
การประกอบพิธฮัีจย์ 
นโยบายการด าเนนิ
กิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทยและประเทศ
ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย  
2. คณะกรรมการ
ส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่ง
ประเทศไทย และผู้
ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินการของบริษทัน า
เที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์  อดีตอะ
มีรุ้ลฮัจย์และคณะ
ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ นักวิชาการ
ศาสนาอิสลาม ผู้แสวง
บุญ แซะห์/ม ัคคุเทศก์
สื่อมวลชนอสิลาม  

1.แบบบันทึก
ข้อมูล/การวิเคราะห์
เนื้อหา  
2. แบบสัมภาษณ์กึง่
โครงสร้าง/การ
วิเคราะห์เนื้อหา
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยใช้
เทคนิค “PESTEL 
Analysis” และ
สภาพแวดล้อม
ภายในโดยใช้
เทคนิค “7P’s” 

ทราบระเบียบ
ขั้นตอนการปฏบิัติ
ศาสนกิจ ขั้นตอน
การด าเนินการ
ของผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ 
นโยบายการ
ด าเนินกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย
และประเทศ
ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย 
ปัญหา อุปสรรค 
และเงื่อนไขในการ
บริหารจัดการ 

ทราบ
สภาพแวดล้อมทีม่ ี
อิทธ ิพลต่อการ
บริหารกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย 
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ผู้วิจัยสรุปผลการด าเนนิการในขั้นตอนที่ 1 การส ารวจวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์และสงัเคราะห์
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม การประกอบพิธฮัีจย์ การด าเนินการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใน
ประเทศไทย นโยบายการด าเนนิกจิการฮัจย์ในประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และ
สัมภาษณ์เชิงลกึผู้มสีว่นได้ส่วนเสยีจากการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ด าเนินการวิจัยโดยศึกษาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์เชงิลึก และวิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกโ ดยใช้เทคนิค “PESTEL Analysis” และสภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เ ทคนิค 
“7P’s” เพื่อตอบวัตถปุระสงค์ข้อที่ 1 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ใน
ประเทศไทย 

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการส ารวจเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมุมมองผู้
แสวงบุญโ ดยใช้ระเบียบวิธ ีการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  และระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แสวงบุญ  

ผู้วิ จัยไ ด้ก าหนดวิธ ีการด าเนินการวิจัยโ ดยใ ช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
methods research) ระหว่าง การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ดังนี้  

2.1 การส ารวจเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมุมมองผู้
แสวงบุญ  

2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใ ช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางประกอบพิธ ีฮัจย์

ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้แสวงบุญชาวไทยที่ เคยเดินทางเพื่อประกอบพิธ ี ฮัจย์ ณ 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างปี 2554 -2559 ซึ่งไม ่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  การก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใชสู้ตรการค านวณแบบไมท่ราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (Non population) โดยมีค่าระดับ
ความเชื่อม ั่นไ ว้ที่  95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไ ด้ .05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550 : 27-28)  
จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 384.16 หรือประมาณ 385 คน  ดังนั้น จ านวนตัวอย่างที่ได้เท่ากับ 385 คน และ
ส ารองความผิดพลาดแบบสอบถามทีไ่ม ่สมบูรณ์ไว้ที่ 5 % ของกลุ่มตัวอย่าง ได้เท่ากับ 20 คน รวมจ านวน
ตัวอย่างทั้งหมด 405 คน  โดยก าหนดระดับความ เชื่อม ั่นไ ว้ที่  95 % ผู้วิ จัยได้คัดเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์คือ เป็นผู้แสวงบุญชาวไทยที่เคยเดินทางเพื่อ
ประกอบพิธ ีฮัจย์ ณ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบยี ระหว่างปี 2554 -2559 และผู้ตอบแบบสอบถาม
พร้อมตอบแบบสอบถามด้วยความสมคัรใจ  ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการศึกษาเปน็กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
(กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุม ธานี และสมุทรปราการ) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวั ดล าปาง จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาและ 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธ ิวาส  รวมทั้งสิ้น 12 
จังหวัด และท าการแบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างและจ านวนแบบสอบถามที่ต้องการ ได้จังหวัดละ 34 ชุด 
ยกเว้นจังหวัด เชียงใหม่ ล าปาง และพระนครศรีอยุธยา ได้จังหวัดละ 33  ชุด เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของ
ประชากรที่เคยเดินทางเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ 

2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ความคาดหวังและการรับรู้จริงของคุณภาพการให้บริการ

บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ  
2.1.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจัิย ดงันี้  
1. ศึกษากรอบแนวคดิในการวิจัย เพื่อก าหนดประเด็นค าถามในแบบสอบถาม ซึ่ง

พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วขอ้งกุบคุณภาพการให้บริการ แบ่งออกเปน็ 5 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 
1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูม ิล าเนา 
ส่วนที่ 2 คือ การวัดความคาดหวังและการรบัรูจ้ริงในคุณภาพการให้บริการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทย ประกอบด้วย ความ เป็นรูปธรรมของการบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจ การ
ตอบสนองต่อผู้รบับรกิาร การให้ความมัน่ใจแกผู่้รบับรกิาร และเข้าใจรู้จักลูกค้า ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจใน
การบริการ ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวแสวงบญุเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคณุภาพการให้บริการของบริษทัน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย   

2. สร้างแบบร่างเครื่องมือวิจัยให้ครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการวิจัย  
3. น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทานความตรงตามเนื้อหา โดยใช้ดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับสิ่งที่วัด เม ื่อ R/N เม ื่อ N คือ จ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ  และ R คือค่าคะแนนความสอดคล้อง ถ้าค่า IOC ที่ค านวณได้ม ีค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไปถือว่าเป็น
แบบสอบถามมคีวามเที่ยงตรง (Validity) อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรบัได้  พร้อมกับการวัดความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา  
โดยวัดจากโครงสรา้งวัตถปุระสงค์ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ได้พิจารณาว่าแบบสอบถามแต่ละข้อ  
และจ านวนข้อของแบบสอบถามที่สรา้งขึ้นนั้น  เป็นเครือ่งมอืทีส่ามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
มีเนื้อหาคลุมครบถ้วนและสามารถวัดได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  โดยผู้วิจัยได้เสนอแ ก่ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน โดยค่า IOC โดยรวมที่ได้เท่ากับ 0.80 มีความเที่ยงตรงใช้ได้     

4. ปรับปรุงแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าในด้านภาษา ใ ห้กระชับ สะกด
ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ และสื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

5. ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอืโดยการน าไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้แสวง
บุญชาวไทยที่เคยเดินทางเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ ณ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ระหว่างปี 2554 -
2559 จ านวน 40 คน  ที่ไม ่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อม ั่น  (Reliability) และความ เที่ยงตรง 
(Validity) ของแบบสอบถาม   การตรวจสอบค่าความเชื่อม ั่นใช้วิธ ีการหาค่าสัมประสิทธ ิ์แอลฟา (Alpha 
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Coefficient) ตามวิธ ีของ Cronbach โดยค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก  แสดงว่ามี
ความเชื่อม ั่นสูง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545: 35) ได้ค่าความเชื่อม ั่นของแบบสอบถามดังนี้  

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยว
เพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ประกอบด้วย  

1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  0.869 
2. ความเชื่อถือไว้วางใจ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  0.873 
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ 0.872 
4. การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  0.873 
5. ความเข้าใจรู้จักลูกค้า ม ีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  0.873 
การรับรู้จริงในคุณภาพการใหบ้รกิารของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใน

ประเทศไทย ประกอบด้วย  
1. ความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  0.872 
2. ความเชื่อถือไว้วางใจ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  0.872 
3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  0.873 
4. การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  0.873 
5. ความเข้าใจรู้จักลูกค้า ม ีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ 0.876 
แบบสอบถามส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการบริการ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  

0.873 
แบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อม ั่นเท่ากับ  0.876 
โดยค่าความ เชื่อม ั่นอยู่ระหว่าง 0 .869-0.876 ซึ่งม ีค่าม ากกว่า 0 .700 ดังนั้น

แบบสอบถามชุดนีจึ้งม ีความน่าเชื่อถอืและมคีวามเที่ยงตรงเป็นที่ยอมรับส าหรบัในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจรงิ
ได้      

6. ได้แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและความเชื่อม ั่นแล้ว น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูล  

ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไ ปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูม ิล าเนา จ านวน 6 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด มีหลาย
ตัวเลือกให้ตอบ  

ส่วนที่ 2 คือ การวัดความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ได้แก่ ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ความเชื่อถือ
ไว้วางใจ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และเข้าใจรู้จักลูกค้า  

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใ จในการบริการ มีจ านวน ข้อ เป็นลักษณะค าถามแบบ 
Semantic Differential Scale มี 5 ระดับ  
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คะแนน  ระดับความพึงพอใจในบริการ  
 1  ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง  
2  ไม่พึงพอใจ  
3  พึงพอใจ 
4  พึงพอใจมาก  
5  พึงพอใจมากที่สุด  

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการทอ่งเที่ยวแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ ม ีจ านวนรวม  
5  ข้อ มีข้อค าถามชนิดปลายเปิดให้เติมค าในช่องว่าง 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย มีจ านวน 1 ข้อ เป็นค าถามปลายเปดิ ให้เติมขอ้ความ
โดยระบุข้อเสนอแนะในช่องว่าง  

7. จัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อท าการรวบรวมข้อมูลการศึกษา  
2.1.4 สถิติที่ใช้ในการศึกษา  

     ในการวิเคราะห์เชิงสถติิจะน าข้อมลูที่ไดม้าวิเคราะห์สถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
วิเคราะห์ค่าสถิติทางประชากรศาสตร์ ซึ่งสถิติที่ใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive statistic) ได้แก่  

1. ความถี่ (Frequency) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
2. ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
3. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ส าหรบัวิเคราะห์ระดับความคาดหวงัและการรบัรู้จริง  โดย

การน าค่าเฉลี่ยของความคาดหวงัลบดว้ยคา่เฉลี่ยของการรับรู้มาแปรความ  ผู้วิจัยใช้มาตรฐานวัด 5 ระดับ 
ดังนี้  

  ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้มากที่สุด  
  ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้มาก  
  ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้ปานกลาง  
  ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้น้อย  
  ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้น้อยที่สุด  
             น าระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้มาแจกแจงความถี่ ค านวณหาค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายขอ้และรายด้านในแต่ละปัจจัยตามตัวแปรโดยการค านวณหาค่าอันตรภาค
ชั้นเพื่อก าหนดช่วงชั้นด้วยการใช้สูตรค านวณและอธ ิบายแต่ละช่วงชั้น ดังนี้  

อันตรภาคชั้น  = ค่าสูงสุด – ค่ าต่ าสุด / จ านวนชั้น  
    = 5-1 / 5  
    = 0.80  

ช่วงชั้นของค่าคะแนน  ค าอธ ิบายส าหรับการแปรผล 
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 1.00 – 1.80   ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้น้อยที่สุด 
 1.81 - 2.60  ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้น้อย 
 2.61 – 3.40   ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้ปานกลาง  
 3.41 – 4.20   ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้มาก  
 4.21 – 5.00   ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรู้มากที่สุด  

เกณฑ์การวัดคุณภาพการให้บริการ ประยุกต์การวัดคุณภาพการให้บริการจาก 
Parasuraman, Ziethaml and Berry (1989: 133 ) ดังนี้  

คะแนนการรับรู ้ลบ คะแนนความคาดหวัง ผลลัพธเ์ป็นบวก หมายถึง ผู้แสวงบุญมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ ฮัจย์  

คะแนนการรับรู ้ลบ คะแนนความคาดหวัง ผลลัพธเ์ป็นศูนย ์หมายถงึ ผู้แสวงบุญมี
ความรู้สึกเฉย ๆ ต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  

คะแนนการรับรู ้ลบ คะแนนความคาดหวัง ผลลัพธเ์ป็นลบ หมายถึง ผู้แสวงบุญไม่
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์   

4. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลความ
คาดหวังและการรับรู้จริง  

2.1.5 การวิเคราะห์หาคุณภาพการใหบ้รกิารของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย  โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยของการรบัรูใ้นคุณภาพการใหบ้รกิารของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ลบด้วยคา่คะแนนเฉลีย่ของความคาดหวงัในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน า
เที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย (Service Quality = Perceived Service Minus Expected 
Service) หรือ (P-E)  

เม ื่อแปรผลจะวิเคราะห์ดังนี้  
หากผลลัพธ ์มคี่าเป็นเท่ากับ 0 แปลว่าผู้แสวงบญุมีความรู้สึกเฉย ๆ ต่อคุณภาพการ

ให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  
หากผลลัพธ ์มคี่าเป็นลบ แปลวา่ ผู้แสวงบุญมไีม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

ของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ 
หากผลลัพธ ์ม ีค่าเป็นบวก แปลว่า ผู้แสวงบุญมีพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

ของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  
2.1.6  การสัมภาษณ์เ ชิงลึกผู้แสวงบุญชาวไทยที่เคยเดินทางเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ ณ 

ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ระหว่างปี 2554 -2559 เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของบริษัทน า
เที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวแสวงบุญเพือ่ประกอบกิจการฮัจย์ 
และท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   
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จากขั้นตอนขั้นตอนการส ารวจเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลความคาดหวังและการรับรู้
จริงในคุณภาพการใหบ้รกิาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  
ได้ดังนี้  

 

ตารางที่ 11 ขั้นตอนการส ารวจเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลความคาดหวังและการรบัรูจ้ริงในคุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  
ในมุมมองผู้แสวงบุญโดยใช้ระเบียบวิธ ีการวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  
และระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

วัตถุประสงค์ วิธ ีการ เอกสาร/ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

เครื่องมือ/การวเิคราะหข์อ้มลู ผลที่ได้ 

เพื่อ
วิเคราะห์
และ
สังเคราะห์
คุณภาพการ
ให้บริการ
ของบริษัท
น าเที่ยวเพื่อ
ประกอบ
กิจการฮัจย์
ในประเทศ
ไทยใน
มุมมองของผู้
แสวงบุญ 

แบบ
ผสมผสาน 
(Mixed 
methods 
research) 
ระหว่าง การ
วิจัยเชิง
ปริมาณ 
(Quantitative 
research) 
และการวิจัย
เชิงคุณภาพ 
(Qualitative 
research) 

ผู้แสวงบุญชาวไทย
ที่เคยเดินทางเพื่อ
ประกอบพิธ ีฮัจย์ 
ณ ประเทศ
ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย 
ระหว่างปี 2554-
2559 จ านวน
ตัวอย่าง 405 คน   

แบบสอบถาม 
/ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความคาดหวังและการรบัรู้
จริง 
การสัมภาษณ์เชงิลึก ความ
คิดเห็นคุณภาพการใหบ้รกิาร
ในมุมมองของผู้แสวงบุญ 
ความพึงพอใจและพฤติกรรม
การท่องเที่ยว / การวิเคราะห์
เนื้อหา  

ทราบถึง
คุณภาพการ
ให้บริการ 
ปัญหา อุปสรรค
และเงื่อนไขใน
การให้บริการ
ของบริษัทน า
เที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศ
ไทยในมมุมอง
ของผู้แสวงบุญ 
 

  
 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสงัเคราะห์ยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ใน ประเทศไทยการวิจัยโ ดย ใช้ เท คนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) เพื่อห า
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยจากผู้เชี่ยวชาญ  
และการจัดประชุมเชิงนโยบายกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวธิกีารรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้วยการประยุกต์เทคนิคการวิจัย
อนาคตแบบ EDFR จ านวน 2 รอบ โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้  
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2.1 การก าหนดและเตรยีมกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ (Panel Experts) ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวนขั้นต่ า 17 คน เพราะมีผลการวิจัยยืนยันว่า ใช้จ านวนนี้จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยสุด 
และได้บุคคลที่มคีวามเชี่ยวชาญในประเด็นการศึกษาวิจัยได้จริง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ ิ์, 2551: 225-
228) โดยก าหนดวิธ ีการเลือกผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธ ี Critical Incident Technique โดยพิจารณาถึงความ
เชี่ยวชาญจริงๆ มา 1 คนก่อน  แล้วร้องขอให้ผูเ้ชี่ยวชาญท่านนั้นระบุรายชื่อผู้เชี่ยวชาญต่อไปอีกท่านละ 3 
ชื่อ หรือมากที่สุดเทา่ที่จะมากได้ จากนั้นร้องขอให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านนั้น ระบุรายชื่อผู้เชี่ยวชาญต่อไปอีก
ท่านละ 3 ชื่อ ท าเช่นนี้เรื่อยไปจนได้ผูเ้ชี่ยวชาญมากพอ จึงน ารายชือ่ผู้เชีย่วชาญเหลา่นั้นมานับความถี่ที่ซ้ าๆ 
กัน เรียงตามล าดับทีซ่้ ากันมากไปนอ้ย จะได้รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญตามต้องการ (ผู้ให้ขอ้มลูหลัก) โดยผู้วจัิยเลือก
ผู้เ ชี่ยวชาญแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โ ดยมีเกณฑ์ใ นการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้เชี่ยวชาญดังนี้  

1. ต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ ความช านาญ และประสบการณท์ี่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปี  

2. เคยเดินทางท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์อย่างน้อย 1 ครั้ง  
3. ต้องไม่เ ป็นหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้น/ด าเนินหรือเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ หรือรับ

ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์  
4. พร้อมและสมัครใจในการให้ข้อมูลตลอดการด าเนินการวิจัย  

2.2 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อสัมภาษณ์ใน 2 ประเด็นหลัก คือ  
2.2.1 แนวโนม้ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ

ฮัจย์ในประเทศไทย เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  
2.2.2 ยุทธศาสตรท์ี่เหมาะสมกบัการบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ

กิจการฮัจย์ในประเทศไทย   
2.3 ผู้วิจัยน าแบบร่างของค าถาม ตรวจสอบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การวิจัย แล้วจึงท าหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมนัดหมายวัน เวลา 
สถานที่กับผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ 

2.4 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้วิจัยได้ใ ช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูที่เก็บรวบรวมครัง้ที่ 1 เพื่อสร้างเปน็แบบสอบถามในการท า EDFR ครั้งที่ 2 โดย
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ Rating Scale เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ  
โดยก าหนดการแปลความหมายของแต่ละระดับดังนี้  

1 หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นในระดับน้อยที่สุด 
2 หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นในระดับน้อย  
3 หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นในระดับปานกลาง  
4 หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นในระดับมาก  
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5 หมายถึง เห็นด้วยกับประเด็นในระดับมากที่สุด  
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มลู 3 ครั้ง คือ หลังจากการสัมภาษณ์ครั้งที่ 1 ผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างแบบสอบถามให้ผู้เชีย่วชาญกรอกข้อมลู และท าการวิเคราะห์ข้อมลู โดย
เว้นระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลูครัง้ที ่2 และ 3 เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 1 
จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด เสนอให้แก่ผูเ้ชีย่วชาญแต่ละคน ตรวจทาน และกรอกข้อมูลเดิมซ้ าอีกครั้งเพื่อเป็น
การวิเคราะห์ความสอดคล้องในค าตอบครั้งที่  2  และครั้งที่  3  พร้อมขอความคิดเห็นเพิ่มเ ติม โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญกรอกข้อความในแบบสอบถามที่ก าหนดให้  

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการกรอกแบบสอบถามครั้งที่ 2 ท าการวิเคราะห์หาค่ามัธ ย

ฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เปน็รายขอ้แลว้เลือกแนวโนม้ที่มคี่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึ้นไป มาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใน EDFR ครั้งที่ 3 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลผลดังนี้  

ค่ามัธ ยฐานระหว่าง 1.00-1.49 แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีโอกาส
แนวโน้มนั้นจะเกิดขึ้นน้อยที่สุด  

ค่ามัธ ยฐานระหว่าง 1.50-2.49 แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีโอกาส
แนวโน้มนั้นจะเกิดขึ้นน้อย 

ค่ามัธยฐานระหว่าง 2.50-3.49  แสดงว่า ผู้เ ชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีโอกาส
แนวโน้มนั้นจะเกิดขึ้นปานกลาง 

ค่ามัธยฐานระหว่าง 3.50-4.49  แสดงว่า ผู้เ ชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีโอกาส
แนวโน้มนั้นจะเกิดขึ้นมาก 

ค่ามัธ ยฐานระหว่าง 4.50-5.00 แสดงว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อความนั้นมีโอกาส
แนวโน้มนั้นจะเกิดขึ้นมากที่สุด 

2.6.1 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
ผู้วิจัยค านวณหาความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่  1 กับควอไทล์ที่ 3  หาก

ผลลัพธ ์ม ีคา่น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อแนวโนม้สอดคล้องกัน แต่
หากผลลัพธ ์ม ีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ม ีต่อแนวโน้มไม่สอดคล้องกัน  

2.6.2 ค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐาน  
ผู้วิจัยก าหนดว่า หากความแตกต่างระหว่างฐานนยิมกับมธัยฐานไม่เกิน 1.00 

จะถือว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ม ีต่อแนวโน้มสอดคล้องกัน  
2.6.3 การพิจารณาความสอดคล้อง  

ผู้วิจัยไ ด้พิจารณาความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 1 กับควอไทล์ที่  3 หาก
ผลลัพธ ์ม ีคา่น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1.50 และความแตกต่างระหว่างฐานนยิมกบัมธัยฐานไม่เกิน 1.00 จะถือว่า
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มตี่อแนวโน้มสอดคลอ้งกัน ในทางตรงขา้มกัน หากผลลัพธ ์ม ีค่ามากกว่า 1.50 
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และความแตกต่างระหว่างฐาน นิยมกับมัธ ยฐานเกิน 1.00 จะถือว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ม ีต่อ
แนวโน้มไม่สอดคล้องกัน   

2.7 การประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting)  
ผู้วิจัยต้องการสังเคราะห์ยุทธ ศาสตร์การบริหาร จัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ

ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย โดยการจัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบาย  จากผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

2.7.1 เครื่องมือที่ใช้  
ผู้วิจัยได้จัดการประชมุเพื่อหาขอ้เสนอเชิงนโยบาย โดยใชก้ารวิจัยเชิงคุณภาพ 

ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.7.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ใหข้้อมลู 4 กลุ่ม จ านวน 101 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยสมคัรใจให้ขอ้มลูเกี่ยวกบัการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 
การด าเนินการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย พร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะอันจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยต่อไป โดยประกอบด้วย  

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย จ านวน 14 คน  
2. นักวิชาการอิสลามศึกษา จ านวน 9 คน  
3. ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เคยเดินทางเพื่อประกอบพิธ ี ฮัจย์ ณ ประเทศ

ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 -2559 จ านวน 67 คน  
4. เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนการด าเนินกิจการ

ฮัจย์ในประเทศไทย จ านวน 11 คน  
ผู้วิจัยด าเนินการจัดการสนทนากลุ่ม จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้  
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโฆษิต หาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน 14 คน  
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม กองกิจการ

ฮัจย์ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนใต้ อ าเภอเมอืง จังหวัดยะลา  ประกอบด้วย นักวิชาการอิสลาม
ศึกษา จ านวน 9 คน 

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรม
หาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทลแอนด์รีสอรท์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ประกอบด้วยผู้แสวงบุญชาวไทยที่
เคยเดินทางเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างปี 2554-2559  จ านวน 67 คน 

ครั้งที่  4  วันศุกร์ที่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุม โรงแรม
หาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้องฯ จ านวน 11 คน  
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2.7.3 วิธ ีการด าเนินการ 
1. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล นัดวันเวลาสถานที่ พร้อมท าหนังสือ

เชิญ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
2. ติดต่อประสานงานกับสถานที่จัดประชุม ห้องประชุม  
3. เตรียมผู้ด าเนินรายการ ผู้จดบันทึก ผู้ช่วยในการจัดประชุม  
4. ก าหนดประเด็นและเนื้อหารายละเอยีดในการประชุมเชิงนโยบายเพื่อสรุป

และแสวงหาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  
5. จัดเตรียมเอกสารการประชุม ฯลฯ  
6. สรุปผลการจัดประชุมเพื่อหาข้อเสนอรา่งยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของ

บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

2.7.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิคการสนทนา

กลุ่ม โดยท าการบันทึกเสียง ภาพ ข้อความ และน ามาถอดความ เพื่อสรุปและแสวงหาร่างยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

2.7.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสนทนากลุ่มทั้ง 4  ครั้ง และการประชุมเชิง

นโยบาย 1 ครั้งท าการวิเคราะห์เนื้อหา และท าการสรุปผลการวิจัยต่อไป    

ตารางที่ 12 ขั้นตอนการสังเคราะห์ยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการของบรษิัทน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทยการวิจัยโดยใช้เทคนิค EDFR  

วัตถุประสงค์ วิธ ีการ ผู้ให้ข้อมูลหลัก เครื่องมือ/การ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลที่ได้ 

เพื่อสังเคราะห์นโยบาย
และแสวงหายุทธศาสตร์
การบริหารจัดการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ใน
ประเทศไทย   

เทคนิคการ
วิจัยอนาคต
แบบ EDFR  

ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน  21 คน  

แบบบันทึกข้อมูล/
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
เนื้อหา (Content 
Analysis) 

ยุทธศาสตร์การ
บริหาร จัดก าร
ขอ งบ ริษั ท น า
เ ที่ ย ว เ พื่ อ
ประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศ
ไทย 

การประชุม
เชิงนโยบาย 

ผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศ
ไทย นักวิชาการ
อิสลามศึกษา ผู้
แสวงบุญชาวไทย 
และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ จ านวน 
101 คน 
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สร ุป 
 

การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย 2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้แสวงบุญ และ 3. เพื่อสังเคราะห์นโยบายและแสวงหายุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  การด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนการส ารวจวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  
การประกอบพิธฮัีจย์ การด าเนินการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย นโยบายการ
ด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดอิาระเบีย และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ม ีส่วนได้
เสียจากการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหาร
กิจการฮัจย์ในประเทศไทยเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย โดยการวเิคราะห์เนือ้หา วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกโดยใช้เทคนิค “PESTEL Analysis” 
และสภาพแวดล้อมภายในโดยใ ช้เทคนิค “7P’s” ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการส ารวจเพื่อวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อแสวงบญุเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมมุมองผูแ้สวงบุญโดยใช้ระเบียบวิธ ีการวิจัยเชิ งปริมาณ 
รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  และระเบียบวิจัย เชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แสวงบุญ  
จ านวนตัวอย่าง 405 คน เครื่องมือทีใ่ช้ คือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลกึ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลค่า ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉ ลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยการวิจัยโดยใ ช้
เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) เพื่อหายุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการของบริษทั
น าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 คน  และการจัดประชุมเชิง
นโยบายกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
แบบสอบถามความคิดเห็น แบบบันทึกความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมเชงินโยบาย สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์   
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บทที่ 4  
 

ผลการวิเ ค ราะห ์ข้อมูล  
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย” โดยมวีตัถุประสงค์การศึกษาวิจัย 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มที่มอีทิธพิลต่อการบริหาร
กิจการฮัจย์ในประเทศไทย 2. เพื่อวิเคราะห์และสังเ คราะห์คุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยในมมุมองของผู้แสวงบุญ และ 3 . เพื่อสังเคราะห์นโยบายและแสวงหา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ผู้วิจัยก าหนด
ขั้นตอนการศึกษาวิจัยโดยสรุปขั้นตอนทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน  ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการส ารวจวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  
การประกอบพิธฮัีจย์ การด าเนินการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย นโยบายการ
ด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดอิาระเบีย และสัมภาษณ์เชิงลกึผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียจากการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหาร
กิจการฮัจย์ในประเทศไทยเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย 

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการประกอบพิธ ีฮัจย์ 
1.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
1.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
1.1.3 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์  

1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีม่อีิทธพิลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ ในประเทศไทยเพื่อ
แสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ 
1.2.2 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์  
 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการส ารวจเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลความคาดหวังและการรับรู้จริง
ในคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  
ในมุมมองผู้แสวงบุญโดยใช้ระเบียบวธิกีารวิจัยเชงิปรมิาณ รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  และระเบียบ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย   

2.1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมุมมองผู้แสวงบุญ  

2.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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2.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยว
เพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ  

2.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการรบัรูจ้ริงในคุณภาพการให้บริการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ 

2.1.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในบริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ  

2.1.5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ ใน
มุมมองของผู้แสวงบุญ  

2.1.6 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิารของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ 

2.1.7 ผลการสังเคราะห์ความคาดหวงัและการรบัรูจ้ริงในคุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมุมมองผู้แสวงบุญ   

 

ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยการวิจัยโ ดยใ ช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) เพื่อหายุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย
จากผู้เชี่ยวชาญ  และการจัดประชุมเชิงนโยบายกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย  

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญเกีย่วกับแนวโน้มความเป็นไปได้ในการสร้าง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  
3.3 ผลการสังเคราะห์เคราะห์ความคิดเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัแนวโน้มความเปน็ไปได้ใน

การสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  
3.4 ผลการสรุปและแสวงหาข้อเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยว เพื่อ

ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 
3.4.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการของบริษัท

น าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  
3.4.2 ผลการสังเคราะห์ข้อสรุปและข้อเสนอยทุธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน า

เที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 
 

ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของการศึกษาแต่ละขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการส ารวจวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  

การประกอบพิธฮัีจย์ การด าเนินการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย นโยบายการ
ด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดอิาระเบีย และสัมภาษณ์เชิงลกึผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียจากการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหาร
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กิจการฮัจย์ในประเทศไทยเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย 

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการประกอบพิธ ีฮัจย์  
1.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสาร (คัมภรี์อัลกุรอาน ฉบับศูนย์กษัตริย์ฟาฮัด เพื่อ

การพิมพ์อัลกุรอาน (1431), อัลม าดีนะห์ อัลมูเนาวาเราะห์ , ม าดีนะห์ , ประเทศราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย)  

ข้อมูลพื้นฐ านเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการประกอบพิธ ี ฮัจย์รวบรวมจาก
คัมภีร์อัลกุรอานที่ได้รับประทานจากวจนะแห่งพระเจ้า โดยท่านศาสดานบีม ุฮัมมัด ศ๊อลลัลลอฮุอะลัย ฮิ
วะซัลลัม ผ่านเทวทตูญิบรีล จ านวน 30 ภาค (ญุซอ์) 114 บท (ซูเราะห์) และ 6,236 วรรค (อายะห์) เพื่อสั่ง
สอนชี้แนะแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคคลและสังคม ไ ม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นคุณงามความดี การร่วมอยู่ใ น
สังคมโดยสันตินับแต่มนษุยเ์กิด ด ารงชีพ กิจกรรมเชิงสร้างสรรคใ์นสงัคม และความตาย รวมถึงศาสตร์แห่ง
โลก การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ ผ่านถ้อยค าสัมผัสอันไพเราะ ร่วม
ถ่ายทอดรวมเวลาทั้งสิ้น 23 ปี ทั้งในช่วง “มักกียะห์” หรือการอพยพในช่วง 13 ปีแรก และช่วง “มะดะนี
ยะห์” หรือหลังการอพยพ 10 ปีหลัง บันทึกบนแผ่นหิน หนังสัตว์ กระดาษ กาบอินทผาลัม  และวัสดุอื่น 
รวบรวมเปน็หลักศาสนา (อัรกานุลอมีาน) หลักปฏบิัติศาสนกิจ (อัรกานุลอิสลาม) และหลกัศีลธรรม (เอี๊ยะห์
ซาน)  

การประกอบพิธฮัีจย์ เป็นหนึง่ในหน้าที่หลักประกอบศาสนกิจ (อัลกานุสอิสลาม ) 
อันเป็นพื้นฐานแรกส าหรับมสุลิมทกุคนต้องน ามาปฏิบตัิ ส าหรับผู้ทีพ่ร้อมด้วยกาย ใจ ทรัพย์ และองค์ความรู้
นอกเหนือจาก กาลีมะชาฮาดะห์ หรือค าปฏิญาณตนด้วยความพร้อม 3 ประการ คือ กล่าวปฏิญาณด้วย
วาจา เลื่อมใสด้วยจิตใจ และปฏิบัตดิ้วยร่างกาย ว่า “ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮ์
และข้าพเจ้าปฏิญาณว่า มุฮัมมัด ศ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ”  

อัสซอล่าห์ หรือ การนมัสการ/ละหมาด เป็นการแสดงความเคารพอัลลอฮฺตะอาลา 
5 ครั้ง คือ ละหมาดดุห์ริ ในช่วงบ่าย ละหมาดอัครี ในช่วงเย็น ละหมาดมัฆริบ ในช่วงตะวันลับขอบฟ้า 
ละหมาดอิซาฮ์ ในช่วงหัวค่ า และละหมาดศุบฮิ ในช่วงแสงอรุณขึ้น ด้วย จิตใจ วาจา และร่างกายพร้อมกัน  

อัสซากาห์ หรือ การบริจาคทาน/ซะกาต คือกุศโลบายอันแยบยลในการขัดเกลา
จิตใจลดละความตะหนี่ สะอาดและปราศจากตัณหา พร้อมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเกื้อกูล  

อัสโสม/อัศเซาม์/อัศศิยาม  หรือ การถือศีลอด เป็นการหักห้ามและฝึกจิตใจตน 
ด้วยความอดทน อดกลั้น ม ีคุณธรรม ปฏิบัติตนด้วยความส ารวม พร้อมส านึกในเมตตาต่ออัลลลอฮฺตะอาลา  

อัล-ฮัจย์ หรือการประกอบพธิฮัีจย์ถือเป็นบทสรปุแห่งอดุมการณ์ทางสังคมอันครบ
สมบูรณ์เหมาะสม (ฮัจย์ม ับรูร)ฺ ด้วยความเท่าเทียม ยิ้มแยม้ ช่วยเหลือ และอภยัแก่กันและกัน ณ ดินแดนอนั
ศักดิ์สิทธ ิ์ด้วยความพร้อมทั้งรา่งกาย ทรัพย์ และปัญญาโดยแท ้พร้อมเยือนเยี่ยมมัสยิดอันส าคัญ 3 แห่งคือ 
มัสยิดหะรอม ณ มหานครมักกะห์ ม ัสยิดนะบะวี ณ เมืองเมดีนะห์ และ มัสยิดอัลอักซอ ณ ฟิลิสฎีน และ
สักการะ “กะอ์บะฮ์” หรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางมัสยิดหะรอม ด้วยการตอวาฟ นับเป็นรูกุนหรือ
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องค์ประกอบส าคัญ 6 ประการอันประกอบด้วย การเอยีะห์รอม หรือการตั้งเจตนาเนยีตทีจ่ะท าฮัจย์ด้วยการ
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าตั้งเจตนาท าฮัจย์ และครองตัวไม่ละเมิดสิ่งต้องห้ามด้วยการท าฮัจย์ เพื่ออัลเลาะห์ตะอา
ลา” จึงเดินทางเพื่อปรากฎตัวหรือวุกูฟ ณ ทุ่งอะรอฟะห์ ตั้งแต่ตะวันคล้อยของวันที่ 9 เดือนซุ้งฮิจยะห์ 
ต่อมาจึงเริ่มเดินวนกะอ์บะฮ์ หรือตอวาฟ 7 รอบ ตั้งแต่พ้นเที่ยงคืนของวันที่ 10 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ แล้วเสร็จ
จึงสะแอ หรือการเดินระหว่างภูเขาซอฟากับภเูขามรัวะห์ 7 เที่ยว แล้วจึงโกนหรือตดัเส้นผม จึงแล้วเสร็จการ
ประกอบศาสนกิจ อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามวายิบฮัจย์ 5 ประ การ ไ ด้แก่ การครองเอียะห์รอมจาก
สถานที่ และเวลาที่ก าหนดให้ พักแรมคืนที่ “มุซดะลิฟะห์” ภายหลังเที่ยงคืนของวนัที ่10 พักแรมคืนที ่“ทุ่ง
ม ีนา” ในคืนวันที่  11-13 แล้วจึงตอวาฟอ าลา (ตอวาฟวะดาอฺ) และการขว้างหินทั้ง 3 ไ ด้แก่ “ย ารอตุ้ลอะ
กอบะห์” “ย ารอตุ้ลวุสตอ” และ “ย ารอตุ้ลอะกอบะห์” ตามวันและจ านวนหินที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

เม ื่อพิจารณาการประกอบพธิฮัีจย์แล้วจะเข้าใจในแก่นแท้แห่งศาสนาอิสลาม อัน
แสดงถึงอิบาดะฮฺหรือรากฐานการสร้างคุณค่าแห่งทุกชีวิตด้วยจิตวิญญาณแห่งสันติ ประชาสังคม  (ญะ
มาอะฮ์) และพหุสังคมอันงดงามแหง่สรรพสิ่ง พร้อมน ามาปฏิบตัิเป็นวิถชีีวิตได้เช่น “ฮัจย์และการเนยีต” คือ
การก าหนดเป้าหมายทีแ่นว่แน่ ไมย่้อท้อตอ่ความล าบาก พร้อมฝ่าอุปสรรคด าเนินไปจนสมบูรณ์  “เอียะห์
รอม” คือการด ารงตนสู่สามญัเชน่วนัก าเนดิ เรียบง่าย ไร้ยศศักดิ์อ านาจหรือมายาที่ประดับตน “มีนา” คือ
การรวมตนแห่งพหอุัตลักษณ์ใหเ้ป็นหนึง่เดียวร่วมกันด้วยความรัก ช่วยเหลือซึง่กันและกนั อดกลั้น ใหอ้ภยัมี
เมตตาต่อกัน  เสมอืนหนึง่ครอบครวัเดียวกนั “อารอฟะฮฺ” คือการตื่นรู้และเข้าใจในตัวตนอย่างมีเป้าหมาย 
“มุซดะลิหะห์” คือการผ่อนปรนกาย สร้างแรงและศรัทธาไว้ท าความดีต่อไปอย่างสงบ “การขว้างหิน” คือ
การเอาชนะกิเลสภายในใจตนด้วยก าลังกายและใจที่ม ุ่งม ั่นอย่างยิ่งยวด “ตอวาฟ” คือการร่วมสร้างความ
จ าเริญ (อิมารอฮ์) อย่างเต็มก าลังความสามารถไมไ่หวตงิต่อสิง่อื่นใด “สะแอ” คือการบ่งชี้ถึงการด ารงอยูแ่ม ้
จะต่อสู้เพื่อให้รอด ไมส่ิ้นหวงั อดทนด้วยความศรทัธาแห่งหนทางแห่งอลัลอฮ์ตะอาลา และ “การโกนศีรษะ/
การขลิบผม” คือการเกลาขัดจิตใจไรส้ิ่งปรงุแต่ง การสละปัจจัยภายนอกปรุงแต่งทั้งมวล สะท้อนความงาม
แห่งจิตใจภายใน อันเปี่ยมด้วยศรัทธาต่ออัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น  

1.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
1. ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลามและการประกอบพิธ ีฮัจย์   

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของศาสนาอิสลาม ผู้วิจัยได้รับข้อมูลการ
สัมภาษณ์ จากผู้ให้ข้อมลูจ านวน  คน สามารถสรปุได้ดังนี้ อิสลามถอืก าเนดิมาในทกุยุคสมัยแห่งมนุษยชาติ 
ขึ้นอยู่ว่าองค์อัลลอฮฺจะแต่งตั้งใครใ ห้เป็นศาสนทูต ท่านนบี ม ูหัมมัด คือศาสนทูตองค์สุดท้ายที่ได้รับพระ
วจนะจากพระผู้เป็นเจ้าเม ือ่ 1437 ปีก่อนนี ้พร้อมท าหนา้ที่ถ่ายทอดค าสอนให้แก่มนุษยชาติ ไม ่เพียงแต่ใน
ดินแดนอาหรับ หากรวมถงึทุกภาคส่วนในโลกเช่นในปจัจุบัน   จึงไม่แปลกที่ผูค้นทั่วไปจะเข้าใจผิดว่าอิสลาม
เป็นศาสนาใหม.่..แท้จริงแล้วศาสนาอิสลามมมีานานและรบัสืบทอดโดยท่านศาสดาท่านนบี ม ูหัมมดั เป็นคน
สุดท้าย เม ื่อท่านอายุได้ 40 ปี ณ ถ้ าฮิรอฮ์ นครมักกะห์  หลักค าสอนพื้นฐานของอิสลามนั้น ประกอบด้วย 
หลักศรัทธา หรือทีเ่รยีกเป็นภาษาอาหรบัวา่ อัรกานุลอีมาน หลักปฏบิัติศาสนกจิ หรือ อัรกานุลอิสลาม และ
หลักศีลธรรม หรือ เอี๊ยะหซ์าน  หลักค าสอนนี้ถกูรวบรวมในคัมภรี์ทางศาสนาที่เรยีกวา่ อัลกุรอาน ที่แปลว่า 
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คัมภีร์ที่ถูกอา่น โดยมกีารรักษาถ้อยค า ความหมายมใิหผ้ิดเพี้ยนจากครัง้ท่านศาสดานบแีมแ้ตน่้อย โดยท่าน
อุม ัรคอลีฟะห์ท่านที่ 2 รวบรวมถอ้ยค าสอนทีจ่ารึกลงบนแผ่นหิน หนังสัตว์ และกาบอินทผาลัม  และท าการ
จารึกลงบนเนื้อกระดาษรวมเป็นเล่มเปน็ครั้งแรก และในครั้งทา่นอุสมาน บินอัฟฟาน คอลีฟะห์คนที่ 3 จึงมี
บัญชาให้ม ีการรวบรวมแล้วเสร็จได้ทัง้หมด 6 เล่ม จึงท าการเผยแพร่ไปยังดินแดนต่าง ๆ พร้อมการอ่านใน
ส านวนเดียวกนั ป้องกันการปลอมแปลงอันอาจจะเกิดขึ้นได้  จึงนับเปน็อลักุรอานฉบับแรกและยังมตีน้ฉบับ
รักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครมกักะห ์ เม ื่อมกีารรวบรวมค าสอนอื่น ๆ ในศาสนาอิสลาม ประกอบ 
ท าให้ได้ถึง 104 เล่ม ซึ่งเป็นสิ่งสะทอ้นถึงค าสอนในศาสนาอิสลามที่มมีายาวนานและถ่ายทอดมาจนถึงท่าน
ศาสดานบี ม ูหัมมัด เช่น “เตารอฮ์” เป็นคัมภีร์ในยุคท่านศาสดามูซา “ซะบูร” ในยุคท่านศาสดาดาวูด 
“อินญีล” ในยุคท่านศาสดาอีซา  

คัมภีร์อัลกุรอานในศาสนาอิสลามนั้น   เนื้อความมิได้เป็นเพียงประวัติท่าน
ศาสดา หรือประวัติของศาสนาอิสลามที่ม ุ่งเพียงเผยแพร่ค าสอน การปฏิบัติ เท่านั้น แต่ยังรวบรวมแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับบุคลในสงัคม การด าเนนิชวีิตรว่มกันในสังคม เศรษฐกิจ การเมอืงการปกครองไว้อย่าง
ครบถ้วน ศรัทธาถือเป็นปฐมบทแห่งมสุลิมชนทั้งหลาย หากสิ่งทีก่ระท าด้วยความปรารถนาในคุณงานความดี
แต่ปราศจากศรัทธาเป็นฐานรับ คุณงานความดีเหล่านั้นก็ม ิอาจเรียกได้ว่าคุณงามความดีได้ด้วยเจตนาที่
เคลือบแฝง และไร้ผลต่อศรทัธาเชน่กนั ไมเ่กิดคณุค่าใดทั้งแก่ผู้กระท าหรือสงัคมรายรอบ การมีศรัทธาที่ยึด
มั่น ปราศจากข้อสงสัย โต้แย้ง และพร้อมปฏิบัติตามด้วยความนอบน้อม นั่นคือศรัทธาที่สมบูรณ์แล้ว   

หลักศรัทธาในศาสนาอิสลาม (อัรกานุสอีมาน) โดยย่อประกอบด้วย  
1. ศรัทธาในอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น  
2. ศรัทธาในมะลาอิกะฮ์ หรือเทพผู้รับบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้า  
3. ศรัทธาในคัมภีร์ อันถือเป็นธรรมนูญสูงสุดที่ใครที่ฝ่าฝืนไม่ได้  
4. ศรัทธาต่อศาสนทูตผู้เป็นศาสดาที่ท าการประกาศอิสลาม  
5. ศรัทธาในวันสิ้นโลก  
6. ศรัทธาในกฎแห่งสภาวการณ์หรือกฎแห่งธรรมชาติ 
หลักศีลธ รรม  (เอี๊ยะซาน) เป็นต้นแบบแห่งความคิด อุดมการณ์ และความ

ประพฤติอันเปน็แบบอย่างอันสะทอ้นถึงหน้าที่ ความรบัผิดชอบ และพฤติกรรมทางสังคมของมุส ลิม ได้แก่  
1. หน้าที่ต่อพระเจ้า  
2. หน้าที่ของผู้รู้  
3. หน้าที่ของผู้ไม ่รู้  
4. หน้าที่ของลูก  
5. หน้าที่ของพ่อแม่  
6. หน้าที่ของเพื่อน  
7. หน้าที่ของสามี ภรรยา  
8. หน้าที่ของผู้น า  
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9. หน้าที่ของประชาชน รวมถึงคุณลักษณะที่ควรละเว้น ข้อห้ามทั้งความคิด 
ค าพูด พฤติกรรม ขณะด ารงตนในสังคมร่วมกันอันจะก่อให้เกิดสันติและความเที่ยงธรรม  

ศาสนพิธ ีในความหมายของอิสลาม มิได้เป็นกิจกรรมที่เกิดเพียงในมัสยิดหรือ
เพื่อกิจทางศาสนาเท่านั้น หากรวมถึงกิจอันเป็นการด าเนินชีวิตนับแต่เกิดจนถึงสิ้นชีวิต เช่น การแต่งงาน 
หรือ นิกะฮ์ การเกิด การเลี้ยงดู การแต่งกาย การด ารงชพี และการตาย วันส าคัญทางศาสนา ก็เช่นวันปใีหม ่
หรือวันอีดิ้ลฟิฎรี ซึ่งจะมีการละหมาด เฉลิมฉลอง บริจาคทรัพย์ และเยี่ยมเยือนหากัน หลังจากสิ้นเดือน
รอมฎอน วันอีติ้ลอัฏฮา หรือวันเฉลิมฉลองทีเ่กี่ยวข้องกับพิธ ีฮัจย์ วันอะรอฟะฮ์ จะเป็นการชุมนุมมุสลิม ณ 
ทุ่งอะระฟะฮ์ ส าหรับผู้แสวงบญุเพื่อประกอบพธิฮัีจย์เทา่นั้น วันตัชรีกหรอืวันขวา้งหิน ก็เช่นกัน และวันอาชู
รอฮ์ โดยทั้ง 3 วันนี้ หากผู้ที่ไมไ่ด้ไปแสวงบญุฮัจย์สามารถปฏบิัติไดโ้ดยการถือศีลอด และปฏิบัติตนเฉกเช่น
มุสลิมทั่วไป 

จึงจะเห็นได้ว่า ฮัจย์เ ป็นศาสนพิธ ีหนึ่งที่ม ุสลิมที่คนปรารถนา มิใช่เพียงแต่
ต้องการให้ปฏบิัติครบสมบูรณ์และเหมาะสมตามหลักปฏิบัติให้ครบ หรือต้องการบุญหรือสวรรค์  หากแต่
ฮัจย์ม ิใช่กิจที่สามารถท าไดโ้ดยง่าย การมาถึงบา้นของพระผูเ้ป็นเจ้าในอดีตเป็นสิ่งที่ท้าทายแก่ม ุสลิมทุกคน
จนเล่าขานเป็นต านาน แม้แต่ในปัจจุบันก็ตาม    

2. ศาสนาอิสลามและการประกอบพิธ ีฮัจย์ในประเทศไทย  
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ของมุสลิมไทยในอดีต

เท่าที่ปรากฏในเอกสารทั้งชั้นต้น/ปฐมภูม ิและชั้นรอง/ทุติยภูม ิ รวมถึงการสัมภาษณ์ได้กล่าวถึงความ
ยากล าบากของการเดินทางทีถ่ือเปน็การตั้งปฏญิาณอย่างแนว่แน่ของมสุลมิผู้ทีต่้องการเดินทางเพื่อแสวงบญุ
ครั้งนี้ โดยถือเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว และ “สั่งตาย” กันเลยก็ว่าได้ เหตุทีเ่ปน็เชน่นัน้เพราะ มุสลมิไทยที่
เดินทางไปประกอบพธิฮัีจย์ทั้งหมด จะต้องใชเ้รือในการเดินทาง ภยันอันตรายมมีากมาย เช่น เรือล่ม เผชิญ
พายุมรสุมจากทะเลอนัดามนั อ่าวเบงกอล มหาสมทุรอินเดีย เสี่ยงโดนดักปล้นจากโจรสลัด หรือผลัดหลง/
หลบพายุ ในประเทศหรือดินแดนที่ห่างไกลเป็นระยะเวลานาน รวมถึงปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
จากโรคภัย อุณหภูม ิที่ผกผัน และภัยสงคราม เป็นต้น  

ดังนั้นในครัง้บรรพกาล  หากใครตัดสินใจที่จะเดินทางไปแล้วนั้น จ าต้องสั่งเสีย
กับครอบครัวและคนที่ตนรัก หรือแบ่งสมบัติกันโดยสิ้นเชิง เสมือนหนึ่งการเดินทางที่ไร้หลักประกันใด ๆ 
และขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระผู้เปน็เจ้าเป็นส าคัญ จ านวนผู้แสวงบุญในอดีตที่รอดชีวิตกลับมานั้นถือ
เป็นปาฎิหารย์ ด ารงตนเป็นฮัจยีเหลือไม่เกินครึ่งหรือ 1 ใน 3 เท่านั้น  (ฮัจยะ/ฮัจยี หมายถึงค าสรรพนาม
ส าหรับผู้แสวงบญุที่ผ่านการประกอบพิธ ีฮัจย์ครบ ถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้ว โดยฮัจยะหมายถึงผู้แสวง
บุญเพศหญิง และฮัจยีหมายถึงผู้แสวงบญุเพศชาย) การจะไปฮัจย์แต่ละครัง้ จะมีการรวบรวมคน ทรัพย ์และ
สิ่งของที่จ าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะคนที่ไปต้องเป็นวัยฉกรรจ์เท่านั้น และมักจะจ ากัดเฉพาะเพศชาย 
รูปแบบการเดินทางด้วยเรือจะมี 2 แบบคือ  

แบบที่ 1 การใช้เรือใบเสาเดียวขนาดเล็ก เรยีกว่า “เรือโด” จะเดินทางครัง้ละไม่
เกิน 5-6 คนต่อเรือ 1 ล า เดินทางลัดเลาะไปตามชายฝัง่เป็นขบวนเรือ จะเดินทางไปล่วงหนา้การไปฮัจย์ ราว 



134  

10-12 เดือน เพื่อป้องกันลมมรสุมที่จะมาในช่วงเดือนพฤษภาคม จึงจะไปราวๆ เดือนพฤศจิกายนหรือต้น
เดือนมีนาคม  ออกทางแหลมมลายู จากจุดนี้ จะเป็นความเสี่ยงส าคัญในการเดินทางด้วย เรือใบเสาเดียว
ขนาดเล็กมาก เนื่องจากลมแรง เผชิญมรสุม เรือไม่สามารถทานแรงลมได้ อาจพลิกคว้ า จึงต้องพักเรือ
บ่อยครั้งตามชายฝัง่นบัแตพ่มา่ บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกาจนถึงทะเลอาหรบั บางครั้งพายุพัดใหเ้รือไปจอด
แล่นที่ม ัลดิฟ อินเดีย ศรีลังกา หรือเกาะมาดากัสการ์ก็เคยมี อยู่ร่วมปีกว่าจะเริ่มเดินทางใหม่ การเดินทาง
ด้วยเรือโดนี้ ม ักเดินทางกันเป็นคณะ มีอุลามาห์ คนน าทางเรือหรือต้นหนเรือ นายหัวหรือหัวหน้าคณะ 
พร้อมผู้แสวงบญุ สัมภาระ เสบยีงและสินค้าจากเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ที่ได้รับความนิยมไปจ าหน่าย ขาย 
หรือแลกเปลี่ยนในเมืองต่าง ๆ และนครมักกะห์ด้วยเช่นกัน เช่น ของป่า งาช้าง เขา/หนังสัตว์ เครื่องเทศ 
เครื่องหอม อัญมณี ธ ัญพืช เป็นต้น  การเดินทางด้วยวิธ ีนี้ ไม ่สามารถคาดการณ์ก าหนดเวลาที่แน่นอนได้ 
บางครั้งไปถึงนครมกักะห์ ก็ยังไมถ่ึงช่วงเทศกาลหรือเลยลว่งเวลานั้นไปแล้ว ก็ต้องรอเวลาอีก 1 ปี กว่าจะถึง
เวลานั้น ผู้แสวงบุญจ าต้องพัก ท างาน และศึกษาวิชาความรู้ต่าง ๆ รอบมัสยิดหะรอม และรายรอบ จะมี
ส านักต่าง ๆ  สอนวิชาความรูท้ั้งด้านศาสนาและทางโลก มีทัง้ภาษาอาหรบั ตุรกี อุดดูห์และมลายู ท าให้ช่วง
ที่รอได้รับความรู้มากมาย ผู้ที่กลับมาในอดีต จะได้ชื่อว่า “โต๊ะฮัจยี” เพราะถือว่า ผู้นั้นเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้ที่ศึกษาหลักการทางศาสนาทุกอย่างครบถ้วนแตกฉาน   

แบบที่ 2 การขึ้นเรือกลไฟและเรือพาณิชย์ไปเมอืงเจดดาห์ การเดินทางลักษณะ
นี้เกิดขึ้นหลงัยุคล่าอาณานิคมไดไ้ม ่นาน เริ่มแรกผู้แสวงบุญจะขึ้นเรือโดยสารจากคลองเตย ไปถึงสิงคโปร์ 
หรือนั่งรถไฟจากสถานีบางกอกน้อย และไปปีนัง เพื่อขอวีซ่าที่สถานกงสุลอังกฤษก่อน เนื่องจากดินแดน
ตะวันออกกลางในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 นั้น ยังตกอยู่ภายใต้จักรวรรดินิยมอังกฤษ  บางครั้งผู้
แสวงบุญต้องรอที่สิงคโปร์เป็นเวลาหลายเดือน กว่าเรือจะแล่นมาถึง ช่วงเวลานั้นก็จะศึกษาภาษาอาหรับ 
และคัมภีร์อังกรุอาน จนเกง่ เรือจะแลน่ผา่นศรลีังกา ทะเลแดงที่ประเทศเยเมน จึงลงเรือทีท่่าเรือกิดะห์ จึงขี่
อูฐหรือเดินจาริกมาพร้อมคณะผู้แสวงบุญจากอาฟริกา ยุโรป  

กระทั่งปลายปี 2480 ร้อยโท ณเณร ตาละลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พระนคร (กรุงเทพมหานคร) เสนอญัตติให้เปิดสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองเจดดาห์  จึงท าให้กิจการฮัจย์
ของมุสลิมไทยเกิดพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกในชีวิต ทรัพย์สินตลอดการ
เดินทางเพื่อแสวงบุญในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน    

จนกระทั่งปลายปี 2490 นั้น เกิดพัฒนาการที่ส าคัญแก่กิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทยเมือ่มเีรือสินค้าที่เดินทางจากคลองเตยไปนครมักกะห์ล าแรก ชื่อ “เรือมักกะห์นาวา” โดยฮัจยีสมบัติ 
เผ่าแสงนิล เช่ามาจากประเทศจีน ที่รับผู้โดยสารและสนิค้าจากคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผ่าน แหลมมลาย ู
มหาสมุทรอนิเดีย ถึงเมอืงเจดดาห ์เรอืล าที่ 2 ชื่อ “เรือมุยอัน” ประมาณปี 2501 เรือล าที่ 3 ชื่อ “เรือฮอย
ยิน” โดยร้อยต ารวจโทสุรยิน ไรวา (ต าแหน่ง ณ ขณะนั้น. กรรมการผู้จัดการบริษทัไทยพิมกิมเซอรว์ิส จ ากัด 
เช่าจากบริษัทโฮฮก ที่ เกาะฮ่องกง รับผู้โดยสารได้ครั้งละ 800 คน พร้อมสินค้า ไปเมืองเจดดาห์ ใช้เวลา
เดินทางไปถงึเจดดาห์เพียง 14-15 วัน/เที่ยว รวมเวลาไปกลับราว 1 เดือนเทา่นั้น และมีคุณหมอท่านแรกที่
ดูแลผู้แสวงบุญ ชื่อ คุณหมอเศรษฐ ี (เซเลบ) สกุลดี ผู้โดยสารส่วนใหญ่ จะเป็นชาวไทยมุสลิมจากภาคใ ต้



135  

มากกว่า 600 คน ต่อเที่ยว เรือล าที่ 4 ชื่อ “เรือกาวีน่า” และเรือล าที่ 5 ชื่อ “เรือแกมโซโล” จากอินโดนเีซยี 
เช่าโดยบรษิัทวัลลเีทรดดิ้งจ ากัด บริหารงานโดยคุณประหยัด อ ามะดี เรือล าที่ 6 ชื่อ “เรือคิงอับดุลอาซีส” 
จากซาอุดิอาระเบีย เช่าโดยบริษัทปัตตานีขนส่งจ ากัด บริหารงานโดยฮัจยีอามีน โต๊ะมีนา และฮัจยีสุหลง 
โต๊ะมีนา เป็นต้น  

จากพัฒนาการช่วงปลายปี พ.ศ. 2480 ถึงต้น พ.ศ. 2500 ดังกล่าว ท าให้ม ุสลิม
ไทยมีโอกาสเดินทางเพื่อประกอบพิธฮัีจย์มากและบ่อยครั้งขึ้น ราคาตั๋วเรือคนละ 1,000 บาท  ไม่เฉพาะแต่
ม ุสลิมในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ยังรวมถึงม ุสลิมในภาคกลาง และภาคเหนือของไทย และบางส่วนของ
ภาคใต้ หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางเพื่อไปแสวงบุญจากที่จะเริ่มเดินทางจากสิงคโปร์หรือ
มาเลเซียแต่เดิม ปรับเปลี่ยนเดนิทางโดยสารรถไฟ ถึงหัวล าโพง กรุงเทพมหานคร แล้วจึงแยกย้ายพักตาม
มัสยิดแถวบางกอกนอ้ย แยกบ้านแขก คลองตัน พระประแดง ปากลัด เม ือ่ถึงเวลา จึงเดินทางมาที่คลองเตย 
เพื่อขึ้นเรอืที่ทา่เรอืคลองเตย นอกเหนอืจากผู้แสวงบุญที่จะเดินทางมาเท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้ญาติสนทิมติร
สหายและคนในชมุชนร่วมเดนิทางมาส่งผูแ้สวงบญุอย่างพร้อมพรรค จัดเตรียมสัมภาระเป็นจ านวนมาก แม้
จะรู้ว่าใช้เวลาเพียง 14-15 วันก็ตาม จนเกิดปรากฏการณ์รถติดขดัในทุกปใีนวันเรอืจะออก นับแต่คลองเตย
จนถึงประตูน้ าเลยก็ม ีและเปดิโอกาสใหส้ตรมีสุลิมสามารถรว่มเดินทางเพื่อไปประกอบพิธ ีฮัจย์เป็นครั้งแรก 
จึงมีการเรียกสตรมีสุลิมทีผ่่านการประกอบพิธฮัีจย์ว่า “ฮัยยะ” รวมถึงม ุสลิมผู้สงูวัยด้วยเช่นกัน  แต่กระนั้น
การเดินทางก็ม ิอาจประกันความปลอดภัยได้ตลอดเวลา  

การบริหารกิจการฮัจย์ของไทย ณ ช่วงเวลานั้น (ก่อนปี 2515) ไม่มขีัน้ตอนอะไร
มาก เพียงท าหนังสือเดินทาง ประทับตราที่ท่าเรือคลองเตย พร้อมซื้อตั๋วขึ้นเรือ โดยวันที่จะออกเดินทาง 
หลังจากขนเสบียง สัมภาระ จับจองพื้นที่ใต้ท้องเรอืกนัแล้ว แม้แต่ในช่วงเดือนรอมฎอน หากใครต้องการจะ
เดินทางก็ไปได้ ไมม่โีควต้าและข้อจ ากัดใด เม ื่อถึงเวลาปล่อยเรือ ผู้บริหารของเรือมากล่าวรายงาน พร้อม
ท่านจุฬาราชมนตรี จะให้โอวาท เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียจะกล่าวสุนทรพจน์ ดูอาห์ และฮาลาล ส่ง
ผู้โดยสาร จึงเป็นอันเสร็จพิธ ี ปล่อยเรือ  

พัฒนาการการบริหารจัดการกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมาถึงจุดเปลี่ยน เม ื่อม ี
การให้บริการโดยสารด้วยสารการบนิเปน็ครัง้แรก นับแต่ปี 2508 แม้ค่าโดยสารจะแพงกว่าการเดินทางโดย
เรือพาณิชย์ด้วยคา่ตั๋วเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ถงึ 10,000 บาทต่อคนโดยประมาณ และต้องเปลี่ยนเครื่อง
หลายต่อก็ตาม ทั้งในระยะแรก จะเป็นการเดินทางเปน็การส่วนตัว หรือคณะเลก็ ๆ  เท่านั้น เม ื่อเปรียบเทยีบ
กับการโดยสารโดยเรือพาณิชย์ กลับได้รบัความสะดวก ย่นระยะเวลา และไมต่้องกังวลกบัความแออัดบนเรอื
ขณะโดยสาร  

กระทั่งเม ื่อป ี2515 รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เกิดเหตกุารณ์ทีเ่รือไม่ไปรับ
ผู้แสวงบุญกลับมาประเทศไทย สถานกงสุลไทย ณ เมืองเจดดาห์ จึงแจ้งกลับมายังรัฐบาลไทย รัฐบาลไทย
สมัยนั้นไมน่ิง่เฉยกับภาวะปัญหาของมสุลมิไทยแมแ้ตน่้อย จึงได้จ้างเรอืพาณิชยไ์ปรบัคณะผู้แสวงบุญกลบัมา
ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้คณะปฏิบัติได้ประกาศคณะปฏิบัติฉบับที่ 111 ลง
นามเมื่อวันที่ 3 เ มษายน พ.ศ. 2515 โดยมีใจความส าคัญว่า “...ต่อไปน้ีอย่างไรก็ตาม เอกชนรายได้ที่รับ
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บริการขนส่งมุสลิมเพื่อประกอบพิธี ฮัจย์ ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงคมนาคม และให้อ านาจกระทรวง
คมนาคมออกกฎระเบียบต่าง ๆ ในการควบคุมการขนส่งเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ...” จึงเป็นครั้งแรกที่ม ีการ
ออกระเบียบ กฎหมาย ควบคุมและบรหิารกิจการฮัจย์อยา่งเปน็ทางการโดยรฐับาลไทย เช่น ระเบียบแบงค์
การรันตี โดยให้บรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบพธิฮัีจย์ต้องมดัจ าเงินกับกระทรวงคมนาคม น าสัญญาการ เช่าเรอื
มายืนยัน ทางกระทรวงคมนาคมจึงจะออกใบอนญุาตใหเ้ดินทางได้  ประกอบกบัทางประเทศราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย ประกาศใหเ้รือพาณิชญ์ที่จะให้บรกิารขนส่งผูโ้ดยสารให้มาประกอบพิธ ีฮัจย์ได้นั้น ต้องเป็น
เรือโดยสารเทา่นั้น ม ิใชเ่รือขนส่งสินค้าอยา่งที่เคยปฏิบตัิกันมา เพื่อใหผู้้แสวงบุญเดินทางอย่างสมเกียรติดั่ง
เป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า ลดความสูญเสียในชีวิตขณะเดินทาง พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญ
ยิ่งขึ้น จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลไทยเข้ามาควบคุมและบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และ
ประเทศไทย ได้ตั้งบรษิัทไทยเดินเรือจ ากัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคม เข้ามาให้บริการแก่ผู้
แสวงบุญเป็นครั้งแรกในปีนั้น โดยใช้เรือชื่อ “ศรีเทพ” “ศรีไทย” และ “นครธน” ให้บริการในช่วงแรก 
พร้อมท าการจดทะเบียนบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน   

จากปรากฎการณ์ดังกล่าว  ท าให้บรษิัทน าเทีย่วเพื่อประกอบพิธฮัีจย์ในสมัยนั้น 
ม ีการปรับเปลีย่นยุทธศาสตร ์ กลยุทธแ์ละแสวงหาวธิใีนการแขง่ขันกับผู้ประกอบการรายใหม่ของกระทรวง
คมนาคม รวมถึงผู้ประกอบกิจการฮัจย์เอกชนรายใหม่  โดยการใช้บริการอากาศยานแทน ในช่วงแรกใ ช้
บริการของสายการบนิ United Arab Airline และ Egypt Airline ในรูปแบบการเช่าเหมาล า โดยอิหม่าม
อับดุรเราะมาน เพียรมานะ เป็นผูป้ระกอบกจิการฮัจย์รายแรกที่ใหบ้รกิารโดยสายการบนินี ้ในป ีพ.ศ. 2516 
เช่าเหมาล าสายการบนิ การูด้าแอร ์จากประเทศอินโดนเีซีย มีผู้แสวงบุญไปร่วม 100 คน ค่าโดย สารเพียง
คนละ 10,000 บาทเท่านั้น  

นอกจากนั้นแล้ว อดีตจุฬาราชมนตรีแช่ม พรหมโยง พร้อมท่านอาจารย์ซัมอุด
ดิน ซัมอุสตาฟาห์ เป็นผู้ประสานงานกับมุสลิมที่เวียดนาม  เมืองไซง่อน ร่วมกับคุณประหยัด จามารี ใ ช้
บริการของสายการบนิปากีสถาน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (PIA) โดยมีคุณเฉลิม ร่องอุ่น เป็นผู้หัวหน้า
คณะเดินทาง ร่วมกับทา่นซัมอดุดิน อุมาฟ นักวิชาการอิสลามอาวุโส เป็นแซะห์ พร้อมครอบครัว (ภรรยา : 
คุณไพเราะ อุมาฟ) และคณะท างานในยุคแรก ได้แก่ คุณอาหมัด อาลาจี หรือ ฮัจยีโอ๊ะ ดัม และอีกหลาย
ท่าน พร้อมกันนั้นในปี พ.ศ. 2518 สายการบินซาอุดิอาระเบีย ไ ด้ให้บริการบินตรง (Direct Flight) จาก
กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) ถึงเมอืงเจดดาห ์โดยไมแ่วะพักทีใ่ดเป็นครัง้แรก จึงนับเปน็ยคุสมยัที่ส าคัญที่ท าให้การ
เดินทางโดยสารเรือพาณิชย์ลดบทบาทและหายไปในหน้าประวัติศาสตร์ของการบริหารกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย กลายเป็นยุคของเครื่องบินโดยสารพาณิชย์จวบจนถึงปัจจุบัน  

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในยุคเริ่มแรก ได้แก่ บริษัทอุสนี่จ ากัด แซะห์อาหมัด อา
ยีบู ให้บริการใ นเขตจังหวัดภาคใ ต้ของไทย และแซะห์อาหมัด การาจี เป็นแซะห์ที่ใ หญ่ที่สุดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้บรกิารในชว่งต้นจะเปน็ที่พักแบบอาคาร 4-5 ชั้น บริการพัดลม หรือผ้า
ชุบน้ าคลายความร้อนเทา่นั้น ห้องครัวเพื่อประกอบอาหาร เตาถ่านไม้  และห้องพักขนาดพื้นที่ห้อง 4.5 X 
4.5 เมตร รองรับผูแ้สวงบุญราว 8-10 คนต่อห้อง ไมม่สีิ่งอ านวยความสะดวกใดตระเตรยีมเลย แม้แต่การท า
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เต้นท์ที่ทุ่งมนีา รวมถึงหอ้งน้ าก็ต้องจัดเตรยีมกนัเอง ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการขาดแคลนน้ าเปล่า ในช่วง
พิธ ีฮัจย์ ราคาน้ าถีบตัวสูงจาก 200 ริยาล เป็น 3 ,000 ริยาล หรือราว ๆ 20,000 บาทต่อ 1 คันรถ  

เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบิน ไม่เพียงแต่ใ น
ประเทศไทยเทา่นั้น ยังรวมถึงนานาประเทศที่มสุลิมจากทั่วทุกสารทิศเริม่หันมาเดินทางเพื่อประกอบพิธฮัีจย์
ด้วยสายการบินมากขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนั้นเริ่มฟื้นตัวหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราคา
น้ าม ันยังไมสู่ง กฎระเบียบอะไรไมม่าก ไมม่รีะบบโควตาเฉกเชน่ปจัจุบัน มีเพียงหนังสือเดินทางก็ขอวีซ่า ไป
ได้ไม ่ติดขัดอะไร  

จากปรากฎการณ์ดังกล่าวท าให้เ กิด “ระบบซูอ้าลแซะห์” หรือการขึ้นสังกัด
แซะห์หรือมัคคเุทศก์ทีผู่้แสวงบญุนิยมชมชอบมาก ท าให้ผูป้ระกอบกิจการฮัจย์ต้องค านงึถึงปจัจัยเรือ่งนี้เป็น
ส าคัญ แซะห์หรือมคัคุเทศก์ที่มชีือ่เสียงในขณะนัน้ได้แก่ 1. แซะห์เซียม( คุณกุมะดุยมุ เซียม) 2. แซะห์อับดุร
เราะห์มาน เซียม 3. แซะห์ซะอะห์ ม ูซะฟะห์ และ 4. แซะห์ซาเลป ถือเป็น 4 แซะห์ที่ส าคัญและมีบทบาท
อย่างยิ่ง เม ื่อไปถึงซาอุดอิาระเบีย ก็จะมีแซะห์ชาวอาหรบัและคณะ คอยให้บริการที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และน าคณะเดินทางเพื่อประกอบพิธฮัีจย์อีกรอบหนึง่ จากปรากฎการณ์ในระบบซูอ้าลแซะห์ทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ท าใหเ้กิดการคาคลั่งของผู้แสวงบุญทั่วโลกทีต่้องการเดินทาง
ไปกับแซะห์ที่ม ีชื่อเสียงจ านวนมากเกิน เช่น  แซะห์ 1 คน แต่ม ีผู้แสวงบุญมากถึง 4 -5 พันคน จึงเกิดการ
แก้ปัญหารวบรวมแซะห์ทัง้หมดรวมเปน็ “ระบบอาซาซะห์” ในเมอืงมกักะห์และเมดีนาห์ แล้วจัดสรรผู้แสวง
บุญให้เพียงพอต่อการให้บริการขณะประกอบพิธ ีฮัจย์ โดยเริ่มจากในนครเมกกะห์ก่อน แล้วจึงขยายไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ถือเป็นระบบเดียวจนถึงปี พ.ศ. 2521  

ขณะเดียวกัน มีแซะห์ใหมท่ี่เคยเดนิทางเพื่อประกอบพิธฮัีจย์ ศึกษาเล่าเรียนทาง
ศาสนา หรือท างาน ณ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย จัดตั้งคณะและทีมงานโดยอิสระ ไม่ขึ้นกับ
บริษัทน าเที่ยวใด ท าการจัดโปรแกรมการเดนิทางเพื่อแสวงบุญโดยอิสระ เฉกเช่นเดียวกับในจังหวัดภาคใต้ 
ที่ม ีผู้ประกอบกิจการฮัจย์จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เชื้อเชิญให้ม ุสลิมไทยร่วมเดินทางกับคณะ
ด้วยเช่นกัน   

พัฒนาการส าคัญต่อมาคือ ปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
ได้ประกาศยกเลิกระบบซูอ้าลแซะหท์ั้งหมด  จึงจัดเป็น “ระบบมักตับ” โดยประเทศไทยรวมอยู่ในมักตับที่ 
20 ให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ทกุบรษิัทจะต้องช าระค่าบรกิารใหแ้ก่องค์การและหน่วยงานของกระทรวงฮัจย์
โดยตรงเท่านั้น ท าให้เกดิปัญหาการไม่ขึ้นตรงกับระบบมักตับ บ่อยครั้งที่ผู้แสวงบุญชาวไทยต้องหลบซ้อน
การตรวจจับจากเจ้าหน้าที่  ปัญหานี้สิ้นสุดลงได้โดยการตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ในปี พ.ศ. 2533 ขึ้นมาเป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย อะมีรุ้ล ฮัจย์คนแรก คือ อาจารย์การุณ (ซอและห์ ) บุญมั่น เดินทางเ จรจาและยอมรับ/
ต่อรองบางเงื่อนไขให้ปรับใช้ได้กับบริบทของไทยเป็นผลส าเร็จนับแต่ได้รับต าแหน่ง  

เจตนาของระบบมกัตบั ที่กระทรวงฮัจย์ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
ก าหนดใหมข่ึ้นนั้น  ปรารถนาใหป้ระเทศต่าง ๆ  ในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้อยู่ภายใต้อาซาซะหเ์ดียวกัน แล้ว
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ให้อะมีรุ้ลฮัจย์ของแต่ละประเทศ แถลงจ านวนผูแ้สวงบุญ พร้อมจัดสรรแซะห์ คณะท างาน ที่พัก การบริการ
ที่สนามบิน ยานพาหนะ เขตการกางเต้นท์ในทุ่งม ีนาอย่างเป็นระบบระเบียบมากกว่าเดิม   

จนกระทั่งเม ื่อปี พ.ศ. 2534 เกิดเหตุไฟไหมเ้ต้นท์ที่พักที่ทุ่งม ีนาในช่วงเทศกาล
ฮัจย์ นับเป็นอัคคีภัยที่เกิดขึ้นครั้งแรก รุนแรง มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่ง ท าให้กระทรวงฮัจย์ เปลี่ยน
เต้นท์จากผืนผ้ามาเปน็วสัดุกนัไฟ พร้อมแอร์ พัดลมไอน้ า ประจวบกับเ กิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย ท าให้เกิด
ปัญหาผู้แสวงบุญตกค้าง ณ สนามบินกว่าสัปดาห์ ต้องกลับพร้อมสายการบินทหารของรัฐบาลอิรัก  

ส าหรับการบริหารกิจการฮัจย์นั้น เริ่มปรากฎนับตั้งแต่ประกาศพระราชบัญญัติ
ส่งเ สริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยครั้งแรกในปี  พ.ศ. 2524  แต่ครั้งนั้นอยู่ ภายใ ต้ก ากับขอ ง
กระทรวงศึกษาธกิาร โดยสมยัรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นรัฐมนตรี ร่วมกับ คุณพิชัย รัตกุล ดร. 
ไตรรงค์ สุวรรณคีร ีและอาจารย์สมยั เจริญช่าง พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้และปรับปรุงใหม่เป็นครั้งที่ 2 
(พ.ศ. 2532) ในสมยัรฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน นับเปน็การปฏวิัติกฎหมายรบัรองการท างานและการ
บริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือ รออิสบิซาตุลฮัจย์ อัลรัสมียะห์ 
(หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ตามที่พระราชบญัญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2532 ก าหนด
ไว้ และแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จนถึงป ีพ.ศ. 2559 จึงย้ายไปยัง
กระทรวงมหาดไทยจนถึงปจัจุบัน นับเป็นการยกฐานะประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศใน
การประกอบพิธฮัีจย์ และมีคณะกรรมการฯ ดูแล บริหารจัดการ และควบคุม ให้กิจการฮัจย์ของประเทศไทย
มีมาตรฐานเฉกเช่นนานาอารยะประเทศด้วยเช่นกัน ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้ตราระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติ ให้บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงวัฒนธรรมอย่างถูกต้อง ลด
ปัญหาการเดินทางที่ไ ม ่ถูกต้อง ไร้หลักประกัน  และการหลอกลวงผู้แสวงบุญลงไ ด้ม าก รวมทั้ งสร้าง
หลักประกันการเดินทางทั้งไปและกลับ ขจัดปัญหาการหลบเลี่ยงการหลบหนี ไม ่เ ดินทางกลับ และการ
ด าเนินงานทั้งระบบให้รวดเร็วได้มาตรฐานยิ่งขึ้น   

แม้ช่วงแรกอาจารย์การุณ (ซอและห์) บุญมั่น ผู้เป็นอะมรีุ้ลฮัจย์คนแรกของไทย 
แทนจุฬาราชมนตรี (คุณประสงค์ มะหะหมัด) ใ นสมัยนั้น ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ได้เ ห็นปัญหาและสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้กับการบริหารกิจการฮัจย์ไทยและประเทศ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหลายประการ เช่น หน้าที่และงบประมาณของอะมีรุ้ลฮัจย์และคณะ การ
ปรับปรุงห้องน้ าในทุ่งม ีนา (โถปัสสาวะและผ้ากั้น ) การจัดสรรห้องน้ าแยกมุสลิมชายและหญิง รวมถึง
หลักประกันด้านวัคซีนป้องกันโรคแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยเป็นชาติแรก เป็นต้น   

จนถึงปี พ.ศ. 2535 นั้น ทางกระทรวงฮัจย์ ซาอุดิอาระเบีย เริ่มม ีข้อเสนอแนะ
ให้ทางการไทยปรับปรุงการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยทั้งระบบ  ท าให้อะมีรุ้ ลฮัจย์ม ีบทบาท 
ความส าคัญยิ่งขึ้น และความเปลีย่นแปลงทีป่รากฏขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม เช่นปัญหาการหลบเลี่ยงไมเ่ดินทาง
กลับของผู้แสวงบุญ ปัญหาคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่บกพร่อง สินค้าศุลกากร สิ่ง
ต้องห้าม ในขณะเดยีวกนั ปัญหาบางประการเป็นข้อเสนอที่อะมีรุ้ลฮัจย์และคณะ ไม่สามารถแก้ไขได้เพียง
ล าพัง เป็นหน้าที่ของรัฐ บาลไทย ประจวบกับรัฐบาลไทยสมัยนั้น ดร .สุรินทร์ พิศสุวรรณ ด ารงต าแหน่ง
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ จึงรับหน้าที่อะมีรุ้ล ฮัจย์ สับเปลี่ยนกับท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา 
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย และแก้ไขปัญหาหลายประการโดยตรงกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียจนเป็น
ที่เรียบร้อย จนถึงปัจจุบัน   

 

3. ปัญหา อุปสรรคและความทา้ทายในศาสนาอิสลามและการประกอบพิธ ีฮัจย์ใน
ประเทศไทย  

ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2490 นั้น  ปัญหา อุปสรรคและความท้าทายในศาสนา
อิสลามนั้น ไมป่รากฏเด่นชัดในระบบการบรหิารจัดการเช่นในปัจจุบัน ปัญหาที่ปรากฏโดยมากจะเป็นเรื่อง
การคมนาคมขนส่งและการเดินทางไปประกอบพิธฮัีจย์ ณ นครมักกะห์ เนื่องจากต้องไปทางเรือขนาดเล็ก/
กลาง หรือเรือกลไฟ ระยะทางไกล และเผชิญกับภัยธรรมชาติมากมาย ยังไมม่บีรษิัทหรอืหนว่ยงานภาครฐัใด
ก ากับดูแล และควบคุมการเดนิทางเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ ไม ่ม ีหลักประกันอันใดที่ครอบคลุมและคุ้มครอง
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้แสวงบญุถึงสวสัดิภาพและโอกาสที่จะกลบัมายังภมูลิ าเนา ในช่วงแรกนั้นผู้แสวงบุญ
ส่วนใหญ่จึงเป็นเพศชาย/ฮัจจี   

ในระหว่างปี พ.ศ. 2490 จนถึง พ.ศ. 2515 นั้น เม ื่อม ี เรือพาณิชย์ให้บริการ 
ปัญหาที่ปรากฎคือ การแสวงหาผู้แสวงบุญเพื่อไปประกอบพธิฮัีจย์ ดังจะเห็นได้ว่า ม ีเรือพาณิชย์ที่ให้บริการ
มากกว่า 5 บริษัท และสามารถบรรทุกผูโ้ดยสารไปมากขึ้น สะดวกมากกว่าเดิมมาก แต่ละบริษัท ฯ จึงต้อง
อาศัยนายหน้าในการหาผู้แสวงบญุไปให้ไดม้ากที่สุดเทา่ที่เรือสามารถจะบรรทกุไปได้ จึงเกิดการแข่งขันแย่ง
ชิงลูกค้าเกิดขึ้น โดยเฉพาะระหว่างบรษิัทบีกรมิเซอรว์ิสจ ากัด บริษัทวารีเทรดดิ้งจ ากัด บริษัทปัตตานีขนส่ง 
จ ากัด ต่อมา ฮัจยีอับดุรเราะห์มาน เพียรมานะ ได้แยกตัวมาตั้งบริษัท สหบางกอก เซลาตัน จ ากัด  และกล
ยุทธ ์ที่ใช้ในยุคนั้นคือ การแข่งขนัการตัดราคา (Cut-price competitive) จากปกติ 5,000 บาท มาเหลือที่ 
4,000 บาท และ 3,500 บาท เพื่อให้ได้ผู้แสวงบุญให้ได้มากที่สุด จนเกิดภาวะแออัดบนเรือโดยสาร  มีผู้
แสวงบุญจ านวนไม่น้อยที่ป่วยและเสียชีวิตบนเ รือ รวมถึงอาหารและสิ่งอ านวย ความสะดวกบนเรือไ ม่
เพียงพอต่อจ านวนผู้โดยสาร  

ปัญหาการแข่งขันตัดราคาของบรษิัทเรือโดยสารต่าง ๆ  ท าให้ราคาของผู้โดยสาร
แต่ละคนราคาไมเ่ท่ากันแล้ว ในขณะที่บทบาทของแซะห์หรือมัคคุเทศก์ เริ่มเด่นชัดและส าคัญขึ้นในสังคม
มุสลิมมากกว่าชื่อเสียงบรษิัทหรือผู้ประกอบกิจการฮัจย์เสียด้วยซ้ า แต่ม ีแซะห์เพียง 4 คนเท่านั้นที่ผู้แสวง
บุญนิยมใชบ้รกิาร จนเกินขีดความสามารถทีจ่ะรองรบัได ้เฉกเช่นกับแซะห ์และคณะท างานที่นครมกักะห์ ก็
เผชิญปัญหาเดียวกนั รวมถึงปญัหาของทีพ่ัก สาธารณูปโภค อาหาร เครื่องดื่ม สุขลักษณะ และจ านวนผู้คน
ที่เริ่ม เพิ่ม สูงขึ้นหลายเท่าตัวในไม่กี่ปี เป็นปรากฎการณ์สืบเนื่องจากความสะดวกในการเดินทางด้วย
เครื่องบินโดยสาร รวมถงึปัญหาความคับแคบของสถานที ่การลักลอบอยูอ่าศัย ท างาน หลบเลี่ยง เจ้าหน้าที่
รัฐ    
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ปัญหาเหล่านี้เองท าให้รัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ประกาศควบคุมจ านวนคนและ
ยกเลิกระบบซูอ้าลแซะห์ และจัดให้ผู้แสวงบุญ พร้อมคณะท างานต้องอยู่ภายใ นกลุ่มหรือระบบมักตับ
เดียวกัน ในระบบภูม ิภาค โดยมีธง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และเขตพื้นที่ที่แน่นอน ก ากับ  

ปัญหาต่อมาที่พบคือ ความพยายามที่จะจัดระเบียบของรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย
นั้น ท าให้เกิดสิ่งกระตุ้นให้รัฐบาลไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งอะมีรุ้ลฮัจย์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 คือ   
อาจารย์การุณ (ซอและห์) บุญมั่น ขึ้นท าหน้าที่ แม้ใ นช่วงแรก จะยังไ ม่ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือ
งบประมาณที่แน่นอน หลายปีที่ต้องเรี่ยไ ร บริจาค หรือใช้ทุนส่วนตัวอย่างเสียสละยิ่ง แต่ก็พัฒนาขึ้น
ตามล าดับจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับปญัหาการเหยยีบทับกันจนเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นอุบัติเหตุ
ครั้งใหญ่และรุ่นแรงยิ่งที่ท าให้รัฐบาลของซาอุดิอาระเบียถูกต าหนิจากองค์การและนานาชาติ จึงเริ่ม ม ี
นโยบายการควบคุมจ านวนผูแ้สวงบุญขึ้นเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2535 และประกอบกับเหตุการณ์สงคราม
อ่าวเปอร์เซยี นับเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกส าคัญที่มผีลกระทบอย่างยิ่งต่อการบริหารกิจการฮัจย์ของทุก
ประเทศในขณะนั้น  

แต่กระนั้นก็ดี ม ีการท้วงติงจากนานาชาติใ ห้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียท าการ
ปรับปรุงสถานที่ ภูม ิทศัน์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสามารถรองรับกับจ านวนผู้แสวงบุญในแต่ละปี 
พร้อมกับมาตรการจ ากัดจ านวนผู้แสวงบุญหรอืการมอบโควต้าเฉกเช่นที่ปฏิบัติ ในปัจจุบัน  ขณะที่รัฐบาล
ซาอุดิอาระเบียเริ่มเปดิให้บริษทัข้ามชาติ ท าการสร้างทีพ่ัก/โรงแรมที่มมีาตรฐานระดับโลก จนกระทั่งเม ื่อปี 
พ.ศ. 2552 เมื่อมโีครงการปรบัปรุงทางเดิน สิ่งปลูกสร้าง รายรอบมสัยดิหะรอม สร้างระบบการเดนิรถ รถไฟ 
บริการอาหาร เครื่องดื่ม การห้ามประกอบอาหารในอาคารที่พัก การควบคุมการเชา่ที่พักผ่านหนว่ยงานของ
รัฐ ระบบการเงินและธนาคาร บริการน้ าซัมซัม การสร้างสนามบินเพิ่มเติมที่เม ืองเจดดาห์ เม ื องเมดีนะห์ 
และอาคารเสาหินทั้ง 3 ท าให้รฐับาลซาอุดิอาระเบยีจ าต้องลดจ านวนโควตาแต่ละประเทศลงอีกร้อยละ 20 
ซึ่งสิ่งนี้เอง ที่ท าให้ผู้แสวงบุญที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์จ าต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนที่
ประกาศร่วมกันทุกประเทศ ทุกประเทศจะต้องสร้างระบบการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์ของตนให้เปน็รปูธรรม ก าหนดนโยบาย แผนที่ชัดเจน และคณะท างาน ในอัตราส่วนทีก่ าหนด (ผู้
แสวงบุญ 4 คน: คณะท างาน 1 คน) การวางเงินมัดจ าที่พัก ตั๋วเครื่องบินโดยสาร การลงทะเบียน การช าระ
ค่ายานพาหนะ (ขณะประกอบศาสนกิจ) ค่าอาหาร คณะทีมงานทางแพทย์/สาธ ารณะสุข และในปี พ.ศ. 
2560 มีการจ ากัดเที่ยวบนิในอัตราส่วนสายการบินประจ าชาติซาอุดิอาระเบยีและสายการบินประจ าชาติต้น
ทาง 50:50 เท่านั้น โดยรฐับาลไทยไดม้อบหน้าที่นี้แก่ สายการบินไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และสาย
การบินฟายนาส เพื่อลดปัญหาความแออัดในการจราจรทางอากาศ เป็นต้น    

ปัญหาต่อมาที่เกี่ยวเนื่องกับปญัหาที่กลา่วมาข้างต้น พบว่า ราคาของโปรแกรม
การท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ในประเทศไทยนับแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึง พ.ศ. 2559 ราคาขยับสูงขึ้น
กว่าแต่เดิมมาก จากคนละ 10,000 บาท เป็น 180,000 – 250,000 บาท ในขณะที่มขีอ้ร้องเรียนจากผู้แสวง
บุญจ านวนไม่นอ้ยตอ่คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ กระทั่ง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ปรากฏข่าวที่สืบเนื่องมาจากปัญหา “ลอยแพ” ผู้แสวงบุญ จ านวน 22 คน ที่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัด
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สงขลา ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์รายหนึ่ง ก่อนหน้านี้ จนกลายเป็นเหตุการณ์ เปิดโปงถึงพฤติกรรมรับ
ผลประโยชน์เกนิจริงของแซะห์ผูน้ ั้น และเปน็พฤติกรรมทีส่รา้งความเสื่อมเสียแก่วงการฮัจย์ในประเทศไทย 
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และวงการแซะห์อย่างมาก เกิดวิวาทะถกเถียงอย่าง
กว้างขวางต่อพฤติกรรม ดังกล่าว โ ดยเฉพาะเมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้หนึ่ง ได้กล่าวโ จมตี
พฤติกรรมของแซะห์ รวมถึงความไม่โปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ และความตกต่ าใ น
คุณภาพการให้บรกิารของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ไทยในอดีต ราคาฮัจย์ไทยเมือ่เปรียบเทียบกับราคาฮัจย์ของ
ประเทศเพื่อนบา้น จนก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงแกไ้ขพระราชบญัญัติส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
ฉบับปี พ.ศ. 2559 การโอนย้ายคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจากกรมการศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการเข้ามาควบคุมคุณภาพการ
ให้บริการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์อย่างเข้มงวดของหน่วยงานภาครัฐ ในที่สุด  

1.1.3 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์  
พลวัตของการบริหารจัดการกจิการฮัจย์ในประเทศไทยเกดิขึ้นอยา่งต่อเนื่อง เผชิญ

ความเปลี่ยนแปลงทัง้ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของประเทศ อันรวมเป็นบริบททางสังคม 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม หล่อหลอมรวมเป็นรูปแบบบริหารจัดการและการด าเนินการ
กิจการฮัจย์ที่ม ีความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะในประเทศไทย ซึ่งก้าวต่อไปในปี พ.ศ. 2560  เมื่อ
กระทรวงมหาดไทย ได้เข้ามามีบทบาทและควบคุมการบริหารกิจการฮัจย์นับแต่ระดับนโยบายระหว่าง
ประเทศและระดับชาติ จนถึงการปฏิบัติการขององค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะยังผลต่อ
ประสิทธ ิภาพในการด าเนินการยังประโยชน์ สวัสดิภาพ และความผาสุกแก่ม ุสลิมทุกคนต่อไป  

1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีม่อีิทธพิลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยเพื่อ
แสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคนิค PESTEL Analysis เพื่อ

หาปัจจัยที่เป็นโอกาสและความ เสี่ยงที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทยเพื่อแสวงหา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  โดยมีองค์ประกอบในการ
วิเคราะห์ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้  

1.1. ประชากร (Population)  
1.1.1. ปัจจัยที่เป็นโอกาส  

1. จ านวนมุสลิมไทยเพิ่มขึ้น และอาศัยกระจายอยู่ทุกจังหวัดใ น
ประเทศไทยปัจจุบัน   

2. จ านวนผู้แสวงบุญที่ต้องการเดินทางเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ 
ณ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องทุกปี  

3. จ านวนมุสลิม ไทยที่ศึกษาจบระดับอุดมศึกษา และมีรายไ ด้
มากกว่า 15,000 บาท เพิ่มสูงขึ้น  
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4. จ านวนมุสลิมไทยที่อายตุั้งแต ่25 ปีขึ้นไป ถึง 70 ปี ม ีแนวโน้ม
ที่ต้องการเดินทางเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ ณ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  

5. จ านวนผู้แสวงบุญที่ต้องการเดินทางเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ 
ณ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมากกว่า 1 ครั้งในชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น 

1.1.2 ปัจจัยความเสี่ยง  
1.  จ านวนผู้แสวงบุญที่ต้องการเดินทางเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ 

ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  
2.  จ านวนผู้แสวงบุญชะลอ และ/หรือยกเลิกการเดินทางเพื่อ

ประกอบกิจการฮัจย์ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เพิ่มสูงขึ้น  
3.  จ านวนผู้แสวงบุญที่ต้องการเดินทางเพื่อประกอบพิธอีุมเราะห์

ม ีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  
1.2. เศรษฐกิจ (Econimic)  

1.2.1 ปัจจัยที่เป็นโอกาส  
1. ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น  
2. รัฐบาลสนับสนนุดา้นงบประมาณด้านการบริหารกิจการฮัจย์ใน

ประเทศไทย 
3. การประกาศพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในเขต 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

พร้อม โครงการ ASEAN Connect เชื่อมไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐ
มาเลเซียสิงคโปร์  และอินโดนีเซีย  

4. แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรม การ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น  

1.2.2 ปัจจัยความเสี่ยง  
1. ความผันผวนของราคายางพารา ปาล์มน้ าม ัน  และผลิตผล

ทางการเกษตรของไทยและโลก  
2. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า/ชะลอตัว ของไทยทั้งในระดับรากหญ้า 

จนถึงระดับชาติ  
3. การเปลี่ยนถ่ายและย้ายฐานการผลิตของทุนข้ามชาติไ ปยัง

ประเทศอื่นที่ม ีต้นทุนต่ ากว่าไทย 
1.3. ค่านิยมสังคม (Social Value)  

1.3.1 ปัจจัยที่เป็นโอกาส  
1. ฮัจย์ถือเป็น 1 ใน 5 หลักปฎิบัติและศรทัธาแหง่การเป็นมุสลิม

ที่พึงประสงค์ทุกคน  
2. พฤติกรรมทีต่้องการเดินทางพร้อมกนัทัง้ครอบครวัมเีพิ่มสูงขึ้น  
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3. สังคมให้การสนับสนุน พร้อมให้เกียรติแก่ผู้ที่ เคยไปฮัจย์โดย
สมันญานามว่า “ฮัจยะ/ฮัจยี” และได้รับการยกย่องจากสังคมมุสลิม  

4. ค่านิยมที่ต้องการเดินทางเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์มากกว่า 1 ขึ้น
ในชีวิตเพิ่มสูงขึ้น  

1.3.2 ปัจจัยความเสี่ยง  
1. ความรู้  ความเข้าใจ ของคนส่วนใหญ่ในสังคมต่อวิถีม ุสลิมมี

น้อยจ ากัด และมีอคติ 
2. ค่านิยมและภาพลักษณ์เชิงลบต่อมุสลิมด้านความรุนแรง ภัย

ก่อการร้าย  
3. การหลอกลวง สร้างข่าวเท็จ และการฉ ้อโกงผู้แสวงบุญที่

ต้องการเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์ม ีอย่างต่อเนื่อง  
1.4 เทคโนโลยี (Technology)  

1.4.1 ปัจจัยด้านโอกาส  
1. การพัฒนาเทคโนโลย ีและอุปกรณ์การสือ่สารที่สะดวก รวดเรว็

และเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึง  
2. การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร 

สารสนเทศ และสื่อหลายรูปแบบ 
3. รัฐบาลมีการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน

เทคโนโลยีทั้งในส่วนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน  
1.4.2 ปัจจัยความเสี่ยง  

1. รัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมการสื่อสาร ข่าวสาร ผ่านสังคม
ออนไลน์ที่รัดกุม  

2. รัฐบาลยังประชาสัมพันธ ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ไม ่ทั่วถึง
และเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง  

3. ระบบการลงทะเบียนและการด าเนินการยังสลับซับซ้อน ไ ม่
อ านวยความสะดวกให้เสร็จสิ้นภายในขั้นตอนเดียว   

1.5 สิ่งแวดล้อม (Environment)  
1.5.1 ปัจจัยด้านโอกาส  

1. การเข้าถึงพื้นที่ประกอบพิธ ีฮัจย์สะดวก ง่าย และรวดเร็วขึ้น  
2. การขยายพื้นที่การประกอบพิธ ีฮัจย์กว้างขวางและมีศักยภาพ

รองรับผู้แสวงบุญเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 ล้านคนต่อปี  
3. พัฒนาการการบริหารกิจการฮัจย์โดยกระทรวงฮัจย์ ประเทศ

ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียที่รัดกุม พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญรอบด้าน  
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1.5.2 ปัจจัยความเสี่ยง  
1. โครงการปรบัปรุงภูม ิทัศน์ และสาธารณูปโภคยังไม่แล้วเสร็จ 
2. การแปรปรวนของภาวะโ ลกร้อน ความผันผวนทางสภาพ

ภูม ิอากาศ อุณหภูม ิและภัยธรรมชาติม ีมากขึ้น 
3. ศักยภาพการรองรับได้ของพื้นที่ที่จ ากัด ไมส่อดรับกับจ านวนผู้

แสวงบุญที่ม ีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  
1.6 กฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy)  

1.6.1 ปัจจัยด้านโอกาส  
1. พระราชบัญญัติการส่งเสรมิกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่ม ีมา

นับแต่ปี 2524 และมีการปรับปรุงล่าสุดปี 2559 ในประเทศไทย  
2. กระทรวงฮัจย์ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย กับ

ประเทศต่าง ๆ มากกว่า 184 ประเทศทั่วโลก และองค์การมุสลิมระดับโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ก าหนด ปฏิบัติ และด าเนินการอย่างมีประสิทธ ิภาพ   

3. นโยบายการส่งเสรมิการประกอบกจิการฮัจย์ได้รับความรว่มมอื 
ส่งเสริม และพัฒนาร่วมกันในระดับนานาชาติ    

1.6.2 ปัจจัยความเสี่ยง  
1. ข้อจ ากัดด้านนโยบายเฉพาะกลุ่ม และมกัถกูละเลยในประเทศ

ที่ม ุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย  
2. ความเข้มงวดในนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติเฉพาะใน

กลุ่มมุสลิมเท่านั้น  
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค 7P’s Analysis เพื่อหา

ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่มอีทิธพิลต่อการบรหิารกจิการฮัจย์ในประเทศไทยเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์
การบริหารจัดการส าหรบัผู้ประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทย  โดยมีองค์ประกอบในการวิเคราะห์ 7 ด้าน 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (1P: Product/Service) 
2.1.1 ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  

1. โปรแกรมการท่องเที่ยวหลักเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ม ีล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นสากล มีความเสถียร และมีการก ากับเวลา สถานที่ที่แน่นอน  

2. โปรแกรมการทอ่งเที่ยวเสรมิเพื่อประกอบกิจการฮัจย์สามารถ
ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ตามศักยภาพและความต้องการของผู้แสวงบุญได้ทุกรูปแบบ  

3. โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ยิ่งเคร่งครัด 
อ านวยความสะดวก และมอบคุณภาพการให้บริการที่ดีย่อมเป็นที่ต้องการของผู้แสวงบุญทุกคน  

2.1.2 ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน  
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1. โปรแกรมการท่องเที่ยวหลักเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ไ ม ่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทุกอย่างด าเนินตามล าดับขั้นตอน ตามเวลา สถานที่ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

2. โปรแกรมการทอ่งเที่ยวหลักเพื่อประกอบกจิการฮัจย์เหมาะสม
เฉพาะมุสลิมผู้ม ีความพร้อมด้านสุขภาพ ทุนทรัพย์ และความอุตสาหะเท่านั้น  

3. โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ม ีสินค้าและ
บริการอื่นที่เทียบเคียง และเป็นทางเลือกอื่นใด เช่น โปรแกรมการท่องเที่ยวอุมเราะห์  

2.2 ปัจจัยด้านราคา (2P: Price)  
2.2.1 ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  

1. ราคาโปรแกรมมีความหลากหลาย ผู้แสวงบุญสาม ารถ
เลือกสรรได้เพื่อการตัดสินใจจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์หลายบริษัทฯ  

2.2.2 ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน 
1. ราคาโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น

ประเทศไทยอยู่ในระดับสูงเม ื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน  
2. วิวาทะเกี่ยวกับราคา ต้นทุน และการด าเนินการของผู้ประกอบ

กิจการฮัจย์ในประเทศไทย 
3. การแข่งขันด้วยกลยุทธ ์ทางการตลาดมีสูง ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพการให้บริการที่ผู้แสวงบุญจะได้รับ  
2.3 ปัจจัยด้านสถานที่จ าหน่าย (3P: Place)  

2.3.1 ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 
1. สถานที่ตั้งของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ม ีความ

แน่นอน เข้าถึงได้ สามารถติดต่อตามหลักของคณะกรรมการส่งเสริมอิสลามแห่งประเทศไทย  
2. การติดต่อผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เพิ่มพื้นที่ปฏิสัมพันธ ์

ระหว่างผู้ประกอบกิจการฮัจย์และผู้แสวงบุญ   
2.3.2 ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน 

1. ข้อมูลด้านสถานที่ตั้งของผู้ประกอบกิจการฮัจย์บนฐานข้อมูล
ยังไม ่เป็นปัจจุบัน ไมม่กีารตรวจสอบทั้งรายชื่อผูป้ระกอบกิจการฮัจย์ หุ้นส่วน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์และ
โทรสาร ท าให้ยากต่อการติดตาม ตรวจสอบ และซักถามข้อมูล   

2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย (4P: Promotion)  
2.4.1 ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 

1.  เน้นเ ครือข่ายความสัมพันธ ์ เชิงซ้อนในสังคม เพื่อกระตุ้น
การตลาด 

2.   เน้นการประชาสัมพันธ ์ผ่านตัวแทน และฐานลูกค้าเก่า  
3.   เน้นการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ  
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2.4.2 ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน  
1.  การมุ่งเน้นการขายและการประชาสัมพันธ ์ผ่านระบบตัวแทน  
2.  การมุ่งเน้นระบบความสัมพันธ ์เชิงซ้อนในสังคมมากเกินไป  
3.  ข้อจ ากัดด้านชื่อเสียงขององค์การ ผู้ประกอบการฯ และพื้นที่

ในส่วนแบ่งทางการตลาดที่จ ากัด  
4.  ไม ่ม ีการส่งเสริมการขายด้านอื่น  

2.5 ปัจจัยด้านผู้ให้บริการ (5P: People)  
2.5.1 ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  

1. ม ีทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางรอบด้าน  
2. เชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบพิธ ีฮัจย์ 
3. ม ีประวัติที่ดี เคร่งครัดในศาสนา  
4. ความน่าเชื่อถือรอบด้าน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

2.5.2 ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน  
1. บุคลากรที่ม ีคุณสมบัติเพียบพร้อมมีน้อย  
2. บุคลากรอยู่ในช่วงสูงวัย  
3. ต้องใช้การสั่งสมประสบการณ์ บารมี และความสัมพันธ ์ทาง

สังคมเข้าเกื้อหนุนอย่างมาก  
2.6 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (6P: Process)  

2.6.1 ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 
1. ม ีระบบการปฏบิัตทิี่ตายตัว ม ีขัน้ตอนทีแ่นน่อน ปฏิบัติตามวัน 

เวลา สถานที่ที่ถูกก าหนดเช่นทุกปี  
2. ระบบถูกก าหนดตามระเบียบขององค์การระดับชาติและ

นานาชาติ ม ีแบบแผนที่แน่นอน  
2.6.2 ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน 

1. ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบที่ก าหนดขึ้นมา  
2. ผู้ปฏิบัติม ักละเลยและเพิกเฉยกับระเบียบและข้อก าหนดที่ตั้ง

ไว้ 
3. ม ีการสร้างระบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นทุกปี  

2.7 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (7P: Physical Evidence)  
2.7.1 ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง 

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ีที่ตั้งอยู่ในภูม ิภาคที่ม ีม ุสลิมพ านักอยู่
เป็นส่วนใหญ่ เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมาณมณฑล และภาคใต้เท่านั้น   
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2. โปรแกรมการทอ่งเที่ยวเพื่อแสวงบุญจ ากัดให้เฉพาะมุสลิมใน
ประเทศไทยเท่านั้น ป้องกันการแทรกแซงของบริษัทต่างประเทศ  

3. รูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เน้นการ
ประกอบพิธ ีฮัจย์ อุมเราะห์ และการทอ่งเที่ยวที่เกีย่วขอ้งกบัการประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลามเท่านั้น  

4. การด าเนินการมีความเฉพาะ ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญ 
ทักษะ และประสบการณ์ขั้นสูงของผู้ปฏิบัติงาน ยากที่จะเลียนแบบและเรียนรู้ได้โดยง่าย  

5. ม ีสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์คอยสนับสนุน ส่งเสริมและ
ผลักดันไปยังผู้บริหาร 

2.7.2 ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน 
1.  สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ไม ่ม ีบทบาทในคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
2. ม ีข่าวการหลอกลวงใหไ้ปประกอบพธิฮัีจย์ในราคาที่ถูกเกินจริง 

1.2.2 ผลการสังเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทยเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจัดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ดังม ี
รายละเอียดต่อไป  
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ตารางที่ 13 การสังเคราะห์ SWOT (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 

จุดแข็ง (Strenghts) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1โปรแกรมการท่องเที่ยวหลัก/เสริมเพ่ือประกอบกิจการฮัจย์ มี
ล าดับขั้นตอนการปฏิบั ติที่เป็นสากล มีความเสถียร และมีการ
ก ากับเวลา สถานที่ที่แน่นอน 

S2ราคาโปรแกรมมีความหลากหลาย ผู้แสวงบุญสามารถ
เลือกสรรได้เพ่ือการตัดสินใจจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์หลาย
บริษัทฯ 

S3สถานที่ต้ังของบริษัทน าเที่ยวเพ่ือประกอบกิจการฮัจย์มีความ
แน่นอน เข้าถึง ได้ สามารถติดต่อตามหลักของคณะกรรมการ
ส่งเสริมอิสลามแห่งประเทศไทย 
S4การติดต่อผ่านช่องทางสังคมออนไลน์  เพ่ิมพ้ืนที่ปฏิสัมพัน ธ์

ระหว่างผู้ประกอบกิจการฮัจย์และผู้แสวงบุญ   
S5เครือข่ายความสัมพันธ์เชิงซ้อนในสังคมเพ่ือกระตุ้นการตลาด 
S6 การประชาสัมพัน ธ์ผ่านตัวแทน ฐานลูกค้าเก่า   การแข่งขัน

ด้านราคา คุณภาพการให้บริการ 
S7ผู้ให้บ ริการมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางรอบ
ด้านเช่ียวชาญและประสบการณ์เก่ียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ มี

ประวัติที่ดี เคร่งครัดในศาสนา ความน่าเช่ือถือรอบด้าน ทั้งใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
S8 มีระบบการปฏิบั ติที่ตายตัว มีขั้นตอนที่แน่นอน ปฏิบัติตาม
วัน เวลา สถานที่ที่ถูกก าหนดเช่นทุกปี 

S9ระบบถูกก าหนดตามระเบียบขององค์การระดับชาติและ
นานาชาติ มีแบบแผนที่แน่นอน 
S10ผู้ประกอบกิจการฮัจย์มีที่ต้ังอยู่ในภูมิภาคที่ มีมุสลิมพ านัก

อยู่เป็นส่วนใหญ่ เฉพาะกรุงเทพฯ ปริมาณมณฑล และภาคใต้
เท่านั้น   
S11โปรแกรมการท่องเที่ยวเพ่ือแสวงบุญจ ากัดให้ เฉพาะมุสลิม
ในประเท ศไทยเท่านั้น  ป้อง กันการแท รกแซงของบริษั ท

ต่างประเทศ 
S12รูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการท่อง เที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เน้น
การประกอบพิธีฮัจย์  อุมเราะห์ และการท่อง เที่ยวที่เ ก่ียวข้อง

กับการประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลามเท่านั้น 
S13การด าเนินการมีความเฉพาะ ต้องอาศัยความรู้ ความ
ช านาญ ทักษะ และประสบการณ์ขั้นสูงของผู้ปฏิบัติงาน ยากที่

จะเลียนแบบและเรียนรู้ได้โดยง่าย 
S14 มีสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์คอยสนับสนุน ส่งเสริมและ
ผลักดันไปยังผู้บริหาร 

W1โปรแกรมการท่อง เที่ยวหลักเพ่ือประกอบกิจการฮัจย์ ไ ม่
สามารถปรับเปล่ียนได้ ทุกอย่า งด าเนินตามล าดับขั้นตอน ตาม
เวลา สถานที่ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  

W2โปรแก รมการท่ อง เที่ยวห ลักเพ่ื อประกอบกิจก ารฮัจ ย์
เหมาะสมเฉพาะมุสลิมผู้มีความพร้อมด้านสุขภาพ ทุนทรัพย์ 
และความอุตสาหะเท่านั้น  

W3โปรแกรมการท่องเที่ยวเพ่ือประกอบกิจการฮัจย์มีสิน ค้าและ
บริการอ่ืนที่เทียบเคียง และเป็นทางเลือกอ่ืนใด เช่น โปรแกรม
การท่องเที่ยวอุมเราะห์  
W4ราคาโปรแกรมการท่อง เที่ยวเพ่ือประกอบกิจการฮัจย์ ใน

ประเทศไทยอยู่ในระดับสูงเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
W5วิวาทะเก่ียวกับราคา ต้นทุน  และการด าเนินการของ ผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 

W6การแข่งขันด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดมีสูง  ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการให้บริการที่ผู้แสวงบุญจะได้รับ  
W7ข้อมูลด้านสถานที่ต้ังของผู้ประกอบกิจการฮัจย์บนฐานข้อมูล

ยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตรวจสอบทั้งรายช่ือผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ หุ้นส่วน ที่ต้ัง  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ท าให้ยากต่อ
การติดตาม ตรวจสอบ และซักถามข้อมูล   
W8การมุ่งเน้นการขายและการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบตัวแทน 

W9การมุ่งเน้นระบบความสัมพันธ์เชิงซ้อนในสังคมมากเกินไป  
W10ข้อจ ากัดด้านช่ือเสียงขององค์การ ผู้ประกอบการฯ และ
พ้ืนที่ในส่วนแบ่งทางการตลาดที่จ ากัด  

W11ไม่มีการส่งเสริมการขายด้านอ่ืน  
W12บุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมีน้อย  
W13บุคลากรอยู่ในช่วงสูงวัย  
W14ต้องใช้การส่ังสมประสบการณ์ บารมี และความสัมพันธ์ทาง

สังคมเข้าเก้ือหนุนอย่างมาก  
W15สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ไม่มีบทบาทในคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  

W16มีข่าวการหลอกลวงให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในราคาที่ถูกเกิน
จริง 
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ตารางที่ 14 การสังเคราะห์ SWOT (โอกาสและความเสี่ยง) 
 

โอกาส (Opportunities) ความเสี่ยง (Threats) 
O1จ านวนมุสลิมไทยเพ่ิมขึ้น และอาศัยกระจายอยู่ทุกจังหวัดใน
ประเทศไทยปัจจุบัน   ต้องการเดินทางต่อเนื่ องทุกปีต้องการ
เดินทางพร้อมกันทั้งครอบครัวมีเพ่ิมสูงขึ้น 

O2จ านวนมุสลิมไทยที่ ศึกษาจบระดับอุดมศึกษา และมีรายได้
มากกว่า 15,000 บาท เพ่ิมสูงขึ้น 
O3จ านวนผู้แสวงบุญที่ต้องการเดินทางมากกว่า 1 คร้ังในชีวิตมี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
O4ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น 
O5รัฐบาลสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการบริหารกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย 

O6การประกาศพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษในเขต 5 จังหวัดชายแดน
ใต้ พ ร้อ มโค รงก าร  ASEAN Connect เช่ือ มไ ทย กั บก ลุ่ ม
ประเทศอาเซียน  

O7ฮัจย์ถือเป็น  1 ใน 5 หลักปฎิบัติและศรัทธาแห่งการเป็น
มุสลิมที่พึงประสงค์ทุกคน  
O8สังคมให้การสนับสนุน พร้อมให้เกียรติแก่ผู้ที่เคยไปฮัจย์โดย

สมันญานามว่า “ฮัจยะ/ฮัจยี” และได้รับการยกย่องจากสังคม
มุสลิม  
O9การพัฒนาเทคโนโลยี  และอุปกรณ์การส่ือสารที่สะดวก 
รวดเร็วเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึง การพัฒนาช่องทางการเรียน รู้ 

ผ่านเทคโนโลยีการส่ือสาร สารสนเทศ และส่ือหลายรูปแบบ 
O10รัฐบาลมีการส่ง เสริมและเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีทั้งในส่วนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

O11พัฒนาการการบริหารกิจการฮัจย์ โดยกระทรวงฮัจย์ 
ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียที่ รัดกุม พร้อมอ านวย
ความสะดวกรอบด้าน  
O12พระราชบัญญัติการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยที่ มี

มานับแต่ปี 2524 และมีการปรับปรุง ล่าสุดปี 2559 ในประเทศ
ไทย  
O13 กระทรวงฮัจย์  ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย กับ 

184 ประเทศทั่วโลก และองค์การมุสลิมระดับโลก ร่วมเป็น
เจ้าภาพหลักในการก าหนด ปฏิบัติ และด าเนินการอย่าง มี
ประสิทธิภาพ   

O14นโยบายการส่ง เสริมการประกอบกิจการฮัจย์ ได้รับความ
ร่วมมือ ส่งเสริม และพัฒนาร่วมกันในระดับนานาชาติ    

T1จ านวนผู้แสวงบุญแนวโน้มลดลงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558  
T2จ านวน ผู้แสวงบุญชะลอ และ/หรือยกเลิกการเดินทาง เพ่ิม
สูงขึ้น  

T3ความผันผวนของราคายางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลิตผล
ทางการเกษตรของไทยและโลก  
T4ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า/ชะลอตัว ของไทยทั้งในระดับรากหญ้า 

จนถึงระดับชาติ  
T5การเปล่ียนถ่ายและย้ายฐานการผลิตของทุนข้ามชาติไปยัง
ประเทศอ่ืนที่มีต้นทุนต่ ากว่าไทย 
T6ความรู้ ความเข้าใจ ของคนส่วนใหญ่ในสังคมต่อวิถี มุสลิมมี

น้อยจ ากัด และมีอคติ 
T7ค่านิยมและภาพลักษณ์เชิงลบต่อมุสลิมด้านความรุนแรง ภัย
ก่อการร้าย  

T8การหลอกลวง สร้างข่าวเท็จ และการฉ้อโกง ผู้แสวงบุญที่
ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์มีอย่างต่อเนื่อง  
T9รัฐบาลยังไ ม่สามารถควบคุมการส่ือสาร ข่าวสาร ผ่านสังคม

ออนไลน์ที่รัดกุม  
T10รัฐบาลยังประชาสัมพันธ์ข่าวสารเก่ียวกับกิจการฮัจย์ ไ ม่
ทั่วถึงและเท่าทันต่อความเปล่ียนแปลง  
T11ระบบการลงทะเบียนและการด าเนินการยังสลับซับซ้อน ไม่

อ านวยความสะดวกให้เสร็จส้ินภายในขั้นตอนเดียว   
T12โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสาธารณูปโภคยังไม่แล้วเสร็จ 
T13การแปรปรวนของภาวะโลกร้อน ความผันผวนทางสภาพ

ภูมิอากาศ อุณหภูมิและภัยธรรมชาติมีมากขึ้น 
T14ศักยภาพการรองรับได้ของ พ้ืนที่ที่จ ากัด ไม่สอดรับกับ
จ านวนผู้แสวงบุญที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  
T15ข้อจ ากัดด้านนโยบายเฉพาะกลุ่ม และมักถูกละเลยใน

ประเทศที่มุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย  
T16ความเข้มงวดในนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติเฉพาะใน
กลุ่มมุสลิมเท่านั้น  
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จากตารางที่  19  การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมทีม่ ีอิทธ ิพลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ใน
ประเทศไทยเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การบรหิารจัดการส าหรบัผู้ประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทย  โดยใช้
เทคนิค TOWS Matrix ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
ตารางที่ 15 การสังเคราะห์ TOWS Matrix (โอกาสและความเสี่ยง)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOWS 
Matrix 

โอกาส (Opportunities) ความเสี่ยง (Threats) 
O1จ านวนมุสลิมไทยเพิ่มขึ้น และอาศัยกระจายอยู่ทุกจังหวัดใน
ประเทศไทยปัจจุ บัน  ต้องการเดินทางต่อ เน่ืองทุกปีต้องการ
เดินทางพร้อมกันท้ังครอบครัวมีเพิ่มสูงขึ้น 
O2จ านวนมุสลิมไทยท่ีศึกษาจบระดับอุดมศึกษา และมีรายได้
มากกว่า 15,000 บาท เพิ่มสูงขึ้น 
O3จ านวนผู้แสวงบุญท่ีต้องการเดินทางมากกว่า 1 ครั้งในชีวิตมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
O4ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มดีขึ้น 
O5รัฐบาลสนับสนุนด้านงบประมาณด้านการบริหารกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย 
O6การประกาศพื้นท่ีเศรษฐกิจพเิศษในเขต 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
พร้อมโครงการ ASEAN Connect เชื่อมไทยกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน  
O7ฮัจย์ถือเป็น 1 ใน 5 หลักปฎิบัติและศรัทธาแห่งการเป็นมุสลมิ
ท่ีพึงประสงค์ทุกคน  
O8สังคมให้การสนับสนุน พร้อมให้เกียรติแก่ผู้ท่ีเคยไปฮัจย์โดย
สมันญานามว่า “ฮัจยะ/ฮัจยี” และได้รับการยกย่องจากสังคม
มุสลิม  
O9การพัฒนาเทคโนโลยี และอุปกรณ์การสื่อสาร ท่ีสะดวก 
รวดเร็วเข้าถึงประชาชนได้ท่ัวถึง การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ และสื่อหลายรูปแบบ 
O10รัฐบาลมีการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีท้ังในส่วนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
O11พัฒนาการการบริหารกิจ การฮัจ ย์โ ดยกระทรวงฮัจ ย์ 
ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียท่ีรัดกุม พร้อมอ านวย
ความสะดวกรอบด้าน  
O12พระราชบัญญัติการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทยท่ีมี
มานับแต่ปี 2524 และมีการปรับปรุงล่าสุดปี 2559 ในประเทศ
ไทย  
O13 กระทรวงฮัจย์  ประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย กับ 
184 ประเทศท่ัวโลก และองค์การมุสลิมระดับโลก ร่วมเป็น
เจ้าภาพหลักในการก าหนด ปฏิบัติ  และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
O14นโยบายการส่งเสริมการประกอบกิจการฮัจย์ได้รับความ
ร่วมมือ ส่งเสริม และพัฒนาร่วมกันในระดับนานาชาติ    

T1จ านวนผู้แสวงบุญแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  
T2จ านวนผู้แสวงบุญชะลอ และ/หรือยกเลิกการเดนิทาง เพิ่ม
สูงขึ้น  
T3ความผันผวนของราคายางพารา ปาล์มน้ ามัน และผลิตผล
ทางการเกษตรของไทยและโลก  
T4ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า/ชะลอตัว ของไทยท้ังในระดับราก
หญ้า จนถึงระดับชาติ  
T5การเปลี่ยนถ่ายและย้ายฐานการผลติของทุนข้ามชาติไปยัง
ประเทศอื่นท่ีมีต้นทุนต่ ากว่าไทย 
T6ความรู้ ความเข้าใจ ของคนส่วนใหญ่ในสงัคมต่อวิถมีุสลมิมี
น้อยจ ากัด และมีอคติ 
T7ค่านิยมและภาพลักษณ์เชิงลบต่อมุสลิมด้านความรุนแรง 
ภัยก่อการร้าย  
T8การหลอกลวง สร้างข่าวเท็จ และการฉ้อโกงผู้แสวงบุญ ท่ี
ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์มีอย่างต่อเน่ือง  
T9รัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมการสื่อสาร ข่าวสาร ผ่าน
สังคมออนไลน์ท่ีรัดกุม  
T10รัฐบาลยังประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ไม่
ท่ัวถึงและเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง  
T11ระบบการลงทะเบียนและการด าเนินการยังสลับซับซ้อน 
ไม่อ านวยความสะดวกให้เสร็จสิ้นภายในขั้นตอนเดียว   
T12โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสาธารณูปโภคยังไม่แล้ว
เสร็จ 
T13การแปรปรวนของภาวะโลกร้อน ความผันผวนทางสภาพ
ภูมิอากาศ อุณหภูมิและภัยธรรมชาติมีมากขึ้น 
T14ศักยภาพการรองรับได้ของพื้นท่ีท่ีจ ากัด  ไม่สอดรับกับ
จ านวนผู้แสวงบุญท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  
T15ข้อจ ากัดด้านนโยบาย เฉพาะกลุ่ม และมักถูกละเลยใน
ประเทศท่ีมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อย  
T16ความเข้มงวดในนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติเฉพาะ
ในกลุ่มมุสลิมเท่าน้ัน  
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ตารางที่ 16 การสังเคราะห์ TOWS Matrix (จุดแข็ง จุดอ่อน และยุทธศาสตร์) 
 

จุดแข็ง (Strenghts) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน  
(ST Strategy) 

S1โปรแกรมการท่องเทีย่วหลัก/เสริมเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์มีล าดับขั้นตอนการปฏิบติัที่เป็นสากล มี
ความเ สถียร และ มีการก ากับ เ วลา สถานที่ที่
แน่นอน 
S2ราคาโปรแกรมมีความหลากหลาย ผู้ แสวงบุญ
สามารถเลือกสรรได้ เ พื่ อการตัดสินใจจากผู้
ประกอบกิจการฮัจย์หลายบริษัทฯ 
S3สถานที่ ต้ั งของบ ริษัทน า เที่ ยวเ พื่อป ระกอบ
กิจการฮัจย์มีความแน่นอน เข้าถึงได้ สามารถติดต่อ
ตามห ลักของคณะกรรมการส่งเ สริมอิสลามแห่ ง
ประเทศไทย 
S4การติดต่อผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เพิ่มพื้นที่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบ กิจการฮัจย์และผู้
แสวงบุญ   
S5เครือข่ ายความสัมพันธ์เชิ งซ้อนในสังคมเพื่ อ
กระตุ้นการตลาด 
S6 การประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทน ฐานลูกค้าเก่ า  
การแข่งขันด้านราคา คุณภาพการให้บริการ 
S7ผู้ให้บริการมีทักษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ทางรอบด้านเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การป ระกอบพิ ธีฮัจย์มีประวัติที่ ดี  เค ร่งครัดใน
ศาสนา ความน่าเ ชื่ อถือรอบ ด้าน ทั้ ง ในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต 
S8 มีระบบการปฏิบัติที่ตายตัว มีขั้นตอนที่แน่นอน 
ปฏิบัติตามวัน เวลา สถานที่ที่ถูกก าหนดเช่นทุกปี 
S9ระบบ ถูกก าห นดตามระ เบียบ ของ อง ค์การ
ระดับชาติและนานาชาติ มีแบบแผนที่แน่นอน 
S10ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ มีที่ต้ังอยู่ในภูมิภาคที่ มี
มุสลิมพ านักอยู่ เป็นส่ วนใหญ่  เฉพาะกรุงเทพฯ 
ปริมาณมณฑล และภาคใต้เท่าน้ัน   
S11โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญจ ากัดให้
เฉพาะ มุสลิมในประเทศไทยเท่าน้ัน ป้องกันการ
แทรกแซงของบริษัทต่างประเทศ 
S12รูปแบบการทอ่งเที่ยวเป็นการท่องเทีย่วเฉพาะ
กลุ่มที่เน้นการประกอบพิธีฮัจย์ อุมเราะห ์และการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการประกอบศาสนกิจของ
ศาสนาอิสลามเท่าน้ัน 
S13การด าเนินการมีความเฉพาะ ต้องอาศัยความรู้ 
ความช านาญ ทักษะ และประสบการณ์ขั้นสูงของ
ผู้ปฏิบั ติงาน ยากที่จ ะเลียนแบ บและเ รียนรู้ได้
โดยง่าย 
S14 มีสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์คอยสนับสนุน 
ส่งเสริมและผลักดันไปยังผู้บริหาร 

 

SO1ส่งมอบ คุณภ าพการให้บ ริการทั้ งระบ บ ด้วย
มาตรฐานระดับโลก 
SO2มุ่งเน้นการบริการบ นพื้นฐานของศาสนกิจของ
อิสลามที่ถูกต้องและเหมาะสม 
SO3ผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต “ฮัจย์มับรูรฺ” ของผู้แสวงบุญอย่างยั่งยนื 
SO4บริษัทน าเ ที่ ยวเพื่ อป ระกอบกิจการฮัจย์ ใน
ประเทศไทยเป็นอง ค์การที่มีความน่าเชื่ อถือ  และ
ด ารงเอกลักษณ์ของมุสลิมไทย 
SO5บริษัทน าเ ที่ ยวเพื่ อป ระกอบกิจการฮัจย์ ใน
ประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อ เป็นองค์การแห่ ง
การเ รียนรู้และด าเนินการอย่าง โปร่งใส มีธรรมาภิ
บาล 

  

ST1เปิ ดก ารมี ส่ วนร่ วมให้ ทุ ก ภ า คส่ว นเป็ น
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
ST2สร้างมาตรฐานและกฎเกณฑ์ในการควบ คุม 
บูรณาการ และตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ 
บริษัทฯ ผู้ประกอบการฯ แซะห์ คณะท างานภายใต้
องค์การและระบบเดียวกัน  
ST3พัฒนาศักยภ าพผู้ประกอบ การ คณะท างาน 
แซะห์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ
ฮัจย์ 
ST4พั ฒ น าระ บ บ ข้ อ มู ล ข่ า วส ารแ ล ะก า ร
ประชาสัมพันธ์ที่อ านวยความสะดวกและ เส ริม
ประสิทธิภาพการด าเนินกิจการฮัจย์ 
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ตารางที่ 16 การสังเคราะห์ TOWS Matrix (จุดแข็ง จุดอ่อน และยุทธศาสตร์) (ต่อ) 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข  
(WO Strategy) 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT 
Strategy) 

W1โปรแกรมการท่อง เที่ ยวหลักเพื่อป ระกอบ
กิจการฮัจย์ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทุกอย่าง
ด า เนินตามล าดับ ขั้นตอน ตามเวลา สถานที่ที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
W2โปรแกรมการท่อง เที่ ยวหลักเพื่อป ระกอบ
กิจการฮัจย์เ หมาะสมเฉพาะมุสลิมผู้ มีความพร้อม
ด้านสุขภาพ ทุนทรัพย์ และความอุตสาหะเท่าน้ัน  
W3โปรแกรมการท่องเ ที่ยวเพื่ อประกอบ กิจการ
ฮัจย์มีสินค้าและบริการอื่นที่เทียบเคียง และเป็น
ทางเ ลือกอื่นใด เช่น โปรแกรมการท่องเที่ ยวอุม
เราะห์  
W4ราคาโป รแกรมการท่องเที่ ยวเพื่ อป ระกอบ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทยอยู่ในระดับสูงเม่ือเทียบ
กับประเทศเพื่อนบ้าน  
W5วิวาทะ เ กี่ ย วกับ ราค า ต้ นทุน  แ ละกา ร
ด าเนินการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทย 
W6การแข่งขันด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดมีสูง ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการให้บริการที่ผู้แสวงบุญจะ
ได้รับ  
W7ข้อมูลด้านสถานที่ต้ังของผู้ประกอบกิจการฮัจย์
บนฐานข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตรวจสอบ
ทั้งรายชื่อผู้ ประกอบกิจการฮัจย์  หุ้ นส่วน ที่ต้ั ง 
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ท าให้ยากต่อการ
ติดตาม ตรวจสอบ และซักถามข้อมูล   
W8การมุ่งเน้นการขายและการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบตัวแทน 
W9การมุ่งเน้นระบบความสัมพันธ์เชิงซ้อนในสังคม
มากเกินไป  
W10ข้อจ ากั ดด้านชื่ อ เ สีย งข อง อง ค์ก าร ผู้
ประกอบการฯ และพื้นที่ในส่วนแบ่งทางการตลาด
ที่จ ากัด  
W11ไม่มีการส่งเสริมการขายด้านอื่น  
W12บุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมมีน้อย  
W13บุคลากรอยู่ในช่วงสูงวัย  
W14ต้องใช้การสั่งสมประสบการณ์ บารมี และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมเข้าเกื้อหนุนอย่างมาก  
W15สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ไม่มีบทบาทใน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แหง่ประเทศไทย  
W16มีข่าวการหลอกลวงให้ไปประกอบพิธีฮัจย์ใน
ราคาที่ถูกเกินจริง 

WO1เพิ่ มบ ทบ าทห น้าที่ ความรับ ผิดชอบ และ
งบประมาณของอะมีรุ้ลฮัจย์และคณะท างาน 
WO2แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ ง
ประเทศไทย ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย สอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลง 
WO3เพิ่มต าแหน่งคณะท างานและคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยใหค้รอบคลุมผู้มี
ส่วนได้เ สียทั้ งระบ บและมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย แผน และการด าเนินการทั้งระบบ  
WO4ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดในการด าเนินกิจการฮัจย์ระดับท้องถิ่นและ
ภูมิภาค  
WO5ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่ผู้แสวงบุญและบุคคล
ทั่วไป  พร้อม Call Center รับแจ้ งข้อ ร้อง เรียน 
สอบถาม 
WO6ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองภายใต้กรอบบัญญัติทางศาสนาอิสลามและ
สวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้แสวงบุญเป็น
ส าคัญ 

WT1รวบ รวมองค์ความรู้เกี่ ยวกับฮัจย์ของไทยใน
ระดับท้องถิ่น ภู มิภาค ชาติ และนานาชาติ พร้อม
บูรณาการและเชื่อมโยงให้เป็นระบบ  
WT2ส่งเสริมศักยภาพมุสลิมให้มีความพร้อมในการ
ประกอบ พิธีฮัจย์ที่เหมาะสม ถูก ต้องและตรงตาม
ความต้องการของแต่ละบุคคล  
WT3ส่งเสริมความเชื่อม่ันและศรัทธาแกมุ่สลิมทุกคน
ในการประกอบพิธีฮัจย์ 
WT4ส่ง เส ริมการออมท รัพย์อย่าง เป็นระบบ กับ
สถาบันทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นระบบ 
WT5ขจัดการคอรัปชั่น ทุจริต และการหลอกลวงใน
ทุกขั้นตอนของการประกอบพิธีฮัจย์ 
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จากตารางที่ 16 การสังเคราะห์ TOWS Matrix น าไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์ 4 แนวทาง
คือ  

1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) ประกอบด้วย  
SO1ส่งมอบคุณภาพการให้บริการทั้งระบบด้วยมาตรฐานระดับโลก  
SO2มุ่งเน้นการบริการบนพื้นฐานของศาสนกิจของอิสลามที่ถูกต้องและเหมาะสม 
SO3ผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ฮัจย์ม ับรูรฺ” ของผู้

แสวงบุญอย่างยั่งยืน 
SO4บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยเป็นองค์การที่ม ีความ

น่าเชื่อถือ และด ารงเอกลักษณ์ของมุสลิมไทย  
SO5บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุง่เนน้การพัฒนาเพื่อเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้และด าเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล  
2. ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ประกอบด้วย  

ST1เปิดการมีส่วนร่วม ให้ทุกภาคส่วนเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง
ประเทศไทย 

ST2สร้างมาตรฐานและกฎเกณฑ์ในการควบคมุ บูรณาการ และตรวจสอบประเมนิผล
การด าเนินการ บริษัทฯ ผู้ประกอบการฯ แซะห์ คณะท างานภายใต้องค์การและระบบเดียวกัน  

ST3พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ คณะท างาน แซะห์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารกิจการฮัจย์ 

ST4พัฒนาระบบขอ้มลูขา่วสารและการประชาสัมพันธท์ี่อ านวยความสะดวกและเสรมิ
ประสิทธ ิภาพการด าเนินกิจการฮัจย์ 

3. ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ประกอบด้วย  
WO1เพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและงบประมาณของอะมีรุ้ลฮัจย์และ

คณะท างาน 
WO2แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสรมิกิจการฮัจย์แหง่ประเทศไทย ใหม้ ีเนื้อหาที่ทันสมัย 

สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 
WO3เพิ่มต าแหนง่คณะท างานและคณะกรรมการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย

ให้ครอบคลมุผู้มสี่วนได้เสยีทัง้ระบบและมสี่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนนิการทั้งระบบ  
WO4ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในการด าเนินกิจการฮัจย์

ระดับท้องถิ่นและภูม ิภาค  
WO5ประชาสัมพันธเ์ชงิรกุแกผู่้แสวงบญุและบุคคลทั่วไป  พร้อม Call Center รับแจ้ง

ข้อร้องเรียน สอบถาม  
WO6ตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนนิการอยา่งต่อเนื่องภายใต้กรอบบัญญัติทาง

ศาสนาอิสลามและสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้แสวงบุญเป็นส าคัญ 
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. ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ประกอบด้วย  
WT1รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับฮัจย์ของไทยในระดับท้องถิ่น ภูม ิภาค ชาติ และ

นานาชาติ พร้อมบูรณาการและเชื่อมโยงให้เป็นระบบ  
WT2ส่งเสริมศักยภาพมุสลิม ให้ม ีความพร้อม ในการประกอบพิธ ีฮัจย์ที่เหมาะสม 

ถูกต้องและตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล  
WT3ส่งเสริมความเชื่อม ั่นและศรัทธาแก่ม ุสลิมทุกคนในการประกอบพิธ ีฮัจย์  
WT4ส่งเสรมิการออมทรพัย์อย่างเป็นระบบกับสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องและเป็น

ระบบ 
WT5ขจัดการคอรัปชั่น ทุจริต และการหลอกลวงในทุกขั้นตอนของการประกอบพิธ ี

ฮัจย์ 
 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้เชีย่วชาญคือ การมองบรษิัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในฐานะที่เปน็องค์การทางธรุกจิ ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะใหใ้ช้การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์การด าเนนิการขององค์การ เป็นเครื่องชี้น าในการเสนอกลยุทธ ์และยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ด้านวิสัยทัศน์ 
1. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเป็น

องค์การแห่งการเรยีนรูแ้ละด าเนนิการอยา่งโปรง่ใส มีธรรมาภิบาล ราคามิตรภาพ บนพื้นฐานของศาสนกิจ
ของอิสลาม 

ด้านพันธกิจ  
1. การให้บริการเพื่อประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ดว้ยมาตรฐาน ห่วงใยในสุขสวัสดิ

ภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้แสวงบุญ มุ่ง

สร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผูแ้สวงบุญ ด้วยบุคลากรที่มทีักษะ ประสบการณ์ และความรู้ทางศาสนา
อิสลาม 

3. ม ุ่งรังสรรค์ “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบุญทุกคนตลอดการเดินทาง 
4. ม ุ่งพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารด้วยองคค์วามรู้ นวัตกรรมการใหบ้รกิาร และคุณธรรม  
ด้านเป้าหมาย 
1. ผู้แสวงบุญทุกคนบรรลุเ ป้าหมายในการประกอบศาสนกิจด้วยความถูกต้องและ

สมบูรณ์แบบตามหลกัของศาสนามสุลมิตลอดทุกขั้นตอน พร้อมสวัสดิภาพทั้งชีวิ ตและทรัพย์สินตลอดการ
เดินทาง 

2. ผู้แสวงบุญไ ด้รับบริการครบถ้วน ตรงตามโปรแกรมการท่องเที่ยวและค ามั่นสัญญา 
และสร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญตลอดการเดินทาง  ด้วยราคาที่ยุติธรรม  
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3. ผู้แสวงบุญสามารถรับรู้ถงึคุณค่าและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการด ารงชีวิตและ
ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่พึงประสงค์ 

ด้านวัตถุประสงค์  
1. เพื่อใ ห้ผู้แสวงบุญบรรลุวัตถุประสงค์ของการประกอบศาสนกิจ “ฮัจย์” ตามหลัก

ศาสนาอิสลาม 
2. เพื่อให้ผู้แสวงบุญความพึงพอใจและประทับตลอดการเดินทาง 
3. เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภั ยทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สิน ตลอดการเดินทาง 
 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการส ารวจเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลความคาดหวังและการรับรู้จริง
ในคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  
ในมุมมองผู้แสวงบุญโดยใช้ระเบียบวธิกีารวิจัยเชงิปรมิาณ รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  และระเบียบ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย   

2.1 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมุมมองผู้แสวงบุญ 

2.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้แสวงบุญที่ใช้เป็นตัวอย่างใ น

การศึกษาครั้งนี้ จ านวนตัวอย่าง 405 คน แต่ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 290 ชุด เม ื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่สามารถใช้ประมวลผลได้ จ านวน 287 ชุด คิดเป็นร้อยละ 70.86  เป็นค่าที่สูง
กว่ามาตรฐานจ านวนขั้นต่ าร้อยละของแบบสอบถามที่ใชใ้นการค านวณทางสถติิวิจัยอย่างน้อยรอ้ยละ 20.00 
ระยะเวลาในการแจกแบบสอบถามระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ ์ 2560 รวมระยะเวลาในการ
รวบรวมขอ้มลูทัง้สิ้น 5 เดือน เกณฑ์การพิจารณาคือต้องเป็นผู้แสวงบุญที่เคยเดินทางเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2559 และพร้อมใหข้้อมลูด้วยความสมคัรใจ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมขอ้มลู พร้อมสัมภาษณ์เชิงลึกในเนือ้หาเกี่ยวกับการประกอบพิธ ีฮัจย์ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
การแสวงบุญ และข้อคิดเหน็เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทย สามารถสรุปด้วยตารางที่  17 จ านวนความถี่และค่าร้อยละของลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้  
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ตารางที่  17 จ านวนความถี่และค่าร้อยละของลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน)(n =287) ร้อยละ 

1. เพศ เพศชาย 
เพศหญิง 

214 
73 

74.60 
25.40 

2. อายุ อายุต่ ากว่า 25 ปี 
อายุระหว่าง 25-34 ปี 
อายุระหว่าง 35-44 ปี 
อายุระหว่าง 45-54 ปี 
อายุมากกว่า 54 ปีขึ้นไป 

7 
21 
22 
79 
158 

2.40 
7.30 
7.70 
27.50 
55.10 

3. สถานภาพ โสด 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกทาง 

45 
170 
72 

15.70 
59.20 
25.10 

4. ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

157 
115 
15 

54.70 
40.10 
5.20 

5. อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ธรุกิจส่วนตัว 
อื่น ๆ  

67 
70 
150 

23.30 
24.40 
52.30 

6. ภูม ิล าเนา  ภาคใต้ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ภาคกลาง  
ภาคเหนือ 

140 
80 
32 
35 

48.80 
27.90 
11.10 
12.20 

 
จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร์ของผู้แสวงบุญที่ใช้เป็นตัวอย่าง

ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 405 คน แต่ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 290 ชุด และเมื่อตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่สามารถใช้ประมวลผลได้ จ านวน 287 ชุดเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 70.86 โดย
สามารถอธ ิบายจ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้  

เพศ พบว่า ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  จ านวน 214 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.60 และเพศหญิง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40  

อายุ พบว่า ผู้แสวงบุญที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุตั้งแต่และมากกว่า 5 5 ปีขึ้นไ ป 
จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 44-54 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
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27.50 อายุระหว่าง 35-44  ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 อายุระหว่าง 25-34 ปี จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.73 และ อายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40  

สถานภาพการสมรส พบว่า ผู้แสวงบุญที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.10 และสถานภาพโสด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70  

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้แสวงบุญที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 115 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.10 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20  

อาชีพ พบว่า ผู้แสวงบุญที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพอื่น ๆ เช่น เกษียณ ว่างงาน 
แม่บ้าน พ่อบ้านและเกษตรกร จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 รองลงมาคือ อาชีพประกอบธ ุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 และอาชพีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 23.30  

ภูม ิล าเนา พบว่า ผู้แสวงบุญที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีภูม ิล าเนาในภาคใต้ จ านวน 140 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 รองลงมาคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 80 คน  คิดเป็นร้อยล ะ 27.90  
ภาคเหนือ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 และภาคกลาง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10  

 

2.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยว
เพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ  

 การวิเคราะห์ข้อมลูความคาดหวังในคุณภาพการใหบ้ริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในมมุมองของผู้แสวงบุญ ผู้วิจัยได้ก าหนดประเดน็การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้
จริงในคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านลักษณะกายภาพ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านความเชื่อถือ 
ด้านการตอบสนองฯ ด้านความเชื่อใ จ ผลการวิเคราะห์ดังม ีรายละเอียดในตารางที่ 18 ดังนี้  
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ตารางที่ 18 ความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมุมมองของผู้แสวงบุญ 
n = 287 

คุณภาพการให้บริการของบริษัทน า
เที่ยวในมุมมองของผู้แสวงบุญ 

คาดหวัง 
มากที่สุด 

(5) 

คาดหวัง 
มาก 
(4) 

คาดหวัง 
ปานกลาง 

(3) 

คาดหวัง 
น้อย 
(2) 

คาดหวัง 
น้อย 

ที่สุด (1) 

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับความคาดหวัง 

total % total % total % total % total % 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
- ความมีชื่อเสียง และราคา 
- โรงแรมที่พัก  
- อาหารและเครื่องดื่ม  
- พาหนะ 
- เอกสาร  
ภาพรวม 

 
153 
148 
132 
123 
110 

 
53.31 
51.57 
46.00 
42.86 
38.33 

 
130 
120 
145 
150 
163 

 
45.30 
41.81 
50.52 
52.26 
56.79 

 
4 
19 
10 
14 
10 

 
1.39 
6.62 
3.48 
4.88 
3.48 

 
0 
0 
0 
0 
3 
 

 
0 
0 
0 
0 

1.05 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
4.52 
4.45 
4.42 
4.37 
4.31 
4.41 

 
0.67 
0.83 
0.73 
0.84 
0.74 
0.76 

 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 

ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
- ผู้แสวงบุญพึงพอใจ 
- ความเป็นมิตร 
- เข้าถึงความต้องการ 
- บรรยากาศที่ดี  
- เคร่งครัด 
ภาพรวม  

 
102 
146 
134 
169 
245 

 
35.54 
50.87 
46.69 
58.89 
85.37 

 

 
166 
108 
150 
112 
42 
 

 
57.84 
37.63 
50.26 
39.02 
14.63 

 
10 
33 
3 
3 
0 

 
3.48 
11.50 
1.05 
1.05 

0 

 
9 
0 
0 
3 
0 

 
3.14 
0 
0 

1.05 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
4.26 
4.39 
4.46 
4.56 
4.85 
4.50 

 
0.66 
0.77 
0.73 
0.78 
0.51 
0.69 

 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 158 
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ตารางที่ 18 ความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ ในมุมมองของผู้แสวงบุญ (ต่อ)  
 

 
คุณภาพการให้บริการของบริษัทน า

เที่ยวในมุมมองของผู้แสวงบุญ 

คาดหวัง 
มากที่สุด 

(5) 

คาดหวัง 
มาก 
(4) 

คาดหวัง 
ปานกลาง 

(3) 

คาดหวัง 
น้อย 
(2) 

คาดหวัง 
น้อย 

ที่สุด (1) 

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับความคาดหวัง 

total % total % total % total % total % 

ด้านความเชื่อถือ 
- การเตรียมตัวก่อนเดินทาง 
- บริการตามที่ก าหนด 
- รักษาค ามั่นสัญญา 
- ผิดพลาดพร้อมแก้ไข 
- ประทับใจนับแต่แรกพบ 
ภาพรวม  

 
109 
112 
120 
97 
74 
 

 
37.98 
39.02 
41.81 
33.80 
25.78 

 
165 
174 
160 
152 
173 

 

 
57.49 
60.63 
55.74 
52.96 
60.28 

 
13 
1 
7 
35 
20 

 
4.53 
0.35 
2.44 
12.19 
6.96 

 
0 
0 
0 
3 
0 

 
0 
0 
0 

1.05 
0 
 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
4.33 
4.39 
4.39 
4.19 
3.91 
4.24 

 
0.64 
0.71 
0.69 
0.84 
0.57 
0.9 

 

คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 

คาดหวังมากที่สุดคาดหวัง
มาก 

คาดหวังมาก 
คาดหวังมากที่สุด 

ด้านการตอบสนองฯ 
- ตอบสนองทันที 
- จัดหาข้อมูลดี 
- แนะน าการใช้เวลาว่าง 
- หมั่นตรวจตรา 
- เฝ้าระวัง 
ภาพรวม  

 
105 
96 
109 
146 
135 

 
36.59 
33.45 
37.98 
50.87 
47.04 

 
92 
167 
173 
112 
113 

 

 
32.06 
58.19 
60.28 
39.02 
39.37 

 

 
88 
24 
5 
29 
32 

 
30.66 
8.36 
1.74 
10.10 
11.15 

 
2 
0 
0 
0 
7 

 
0.70 
0 
0 
0 

2.44 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
4.05 
4.25 
4.36 
4.41 
4.31 
4.28 

 
0.82 
0.73 
0.64 
0.62 
0.88 
0.74 

 
คาดหวังมาก 

คาดหวังมากที่สุดคาดหวัง
มากที่สุด 

คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 159 
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ตารางที่ 18 ความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ ในมุมมองของผู้แสวงบุญ (ต่อ)  
 

คุณภาพการให้บริการของบริษัทน า
เที่ยวในมุมมองของผู้แสวงบุญ 

คาดหวัง 
มากที่สุด 

(5) 

คาดหวัง 
มาก 
(4) 

คาดหวัง 
ปานกลาง 

(3) 

คาดหวัง 
น้อย 
(2) 

คาดหวัง 
น้อย 

ที่สุด (1) 

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับความคาดหวัง 

total % total % total % total % total % 

ด้านความมั่นใจ 
- ตระหนักถึงความแตกต่าง 
- เสริมศรัทธา 
- ความเป็นมืออาชีพ  
- การสื่อสารที่ดี  
- ม ั่นใจในความปลอดภัย 
ภาพรวม 

 
88 
76 
166 
101 
143 

 
30.66 
2.65 
57.83 
35.19 
49.83 

 
143 
185 
118 
91 
129 

 
49.83 
64.46 
41.11 
31.71 
44.95 

 
48 
24 
3 
95 
15 

 
16.72 
8.36 
1.05 
33.10 
5.23 

 
8 
2 
0 
0 
0 

 
2.79 
0.70 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
4.08 
4.17 
4.57 
4.02 
4.45 
4.26 

 
0.89 
0.79 
0.64 
0.67 
0.61 
0.72 

 
คาดหวังมาก 
คาดหวังมาก 

คาดหวังมากที่สุดคาดหวัง
มาก 

คาดหวังมากที่สุด 
คาดหวังมากที่สุด 

160 
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จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมมุมองของผูแ้สวงบุญ ประกอบดว้ย ลักษณะทางกายภาพ การ
เข้าถึงจิตใจ ความเชื่อถือได้ การตอบสนองในการแก้ปัญหาที่รวดเ ร็ว และความมั่นใจในคุณภาพการ
ให้บริการ เม ื่อจ าแนกเป็นรายได้ อธ ิบายได้ดังนี้   

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้แสวงบุญมคีวามคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 เม ื่อพิจารณารายข้อพบว่า  

ผู้แสวงบุญมีความคาดหวงัในดา้นลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุดทุกข้อ 
อันดับหนึ่งคือ โปรแกรมการท่องเทีย่วเพื่อแสวงบญุ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 รองลงมาคือ โรงแรม/ที่พักที่มชีื่อเสียงและราคายุติธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐ านเท่ากับ 0.83 บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ม ีคุณภาพ ถูกหลักโ ภชนาการและ
สุขอนามัย โดยมคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ยานพาหนะที่ทันสมัยใช้งาน
ได้ตลอดเวลา โดยมคี่าเฉลีย่เทา่กับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.84 และ เอกสารที่ถูกต้องตาม
หลักศาสนาทุกประการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ตามล าดับ   

ด้านการเข้าถึงจิตใจ ผู้แสวงบุญมคีวามคาดหวังในด้านการเข้าถึงจิตใจโดยรวมอยู่ในระดับ
คาดหวังมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 เม ื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า  

ผู้แสวงบุญมีความคาดหวงัในดา้นการเข้าถึงจิตใจอยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุดทุกข้อ โดย
อันดับหนึ่งคือ ความเคร่งครัดในการประกอบศาสนกจิเพื่อบรรลุการประกอบพิธฮัีจย์ โดยมคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 
4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 รองลงมาคือ การสร้างบรรยากาศที่ดตีลอดการแสวงบญุ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 การสนองตอบความต้องการของผู้แสวงบุญ
อย่างเข้าใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากับ 4.46 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.73 การมีอัธยาศัยไมตรีที่ด ีโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.77 และการสร้างความพึงพอใจตลอดการแสวงบญุ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ตามล าดับ   

ด้านความเชื่อถือ  ผู้แสวงบุญมีความคาดหวังในด้านความเชื่อถือได้โดยรวมอยู่ในระดับ
คาดหวังมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 เม ื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า  

ผู้แสวงบุญมีความคาดหวงัในดา้นความเชื่อถือ อยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุด ในเรื่อง การ
รักษาค ามั่นสัญญาต่อผู้แสวงบญุและบริการตรงตามโปรแกรมที่ก าหนด  โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 การปฐมนิเทศและการเตรียมตัวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ผู้แสวงบุญมีความคาดหวังในด้านความ เชื่อถือ อยู่ใน
ระดับคาดหวังมาก ในเรือ่ง การยอมรบัความผดิพลาดและพร้อมแก้ไข และการสร้างความประทับใจนับ



162  

แต่แรกพบ โ ดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 และ 0.57 
ตามล าดับ   

ด้านการสนองตอบในการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว  ผู้แสวงบุญมีความคาดหวังใ นด้านการ
สนองตอบในการแก้ปัญหาที่รวดเร็วโดยรวมอยู่ในระดับ คาดหวังมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เม ื่อพิจารณารายข้อพบว่า  

ผู้แสวงบุญมีความคาดหวังในด้านการสนองตอบในการแก้ปัญหาที่รวดเร็วในระดับความ
คาดหวังมากที่สุดในเรือ่ง การหมัน่สังเกต ตรวจตรา และรักษาทั้งสุขภาพ ทรัพย์สนิและความเป็นอยู่ของ
ผู้แสวงบุญ โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.41  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 การแนะน าวิธ ีใช้เวลาว่าง
อย่างมีประโยชน์ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 การเฝา้ระวังภยัแก่
ผู้แสวงบุญ โดยมีค่าเ ฉลี่ย เท่ากับ 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 .88 การจัดหาข้อมูลที่ดีไ ม ่
บกพร่อง 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 และระดับความคาดหวังมากในเรื่อง การสนองตอบ
ทันที ปราศจากการรอคอยและปฏิเสธแม้แต่น้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.82 ตามล าดับ    

ด้านความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ ผู้แสวงบุญมีความคาดหวังในด้านความมั่นใจใน
คุณภาพการให้บรกิารโดยรวมอยู่ในระดับคาดหวังมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.72 เม ื่อพิจารณารายข้อพบว่า  

ผู้แสวงบุญมีความคาดหวงัในดา้นความมัน่ใจในคุณภาพการใหบ้ริการ อยู่ในระดับคาดหวัง
มากที่สุด ในเรื่อง ความสามารถเป็นเลิศในทุกด้านอย่างมืออาชีพ โดยมีค่าเฉ ลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 รองลงมาคือ ความมัน่ใจในความปลอดภัยทั้งชวีิตและทรพัย์สนิตลอดการ
เดินทาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ระดับความคาดหวังมาก  ใน
เรื่อง การเสริมศรทัธาตลอดการแสวงบุญ โดยมคีา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 
การตระหนักในบริการและความตอ้งการที่แตกต่าง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.89 และการสื่อสารที่ดี และจูงใจผู้แสวงบุญ โดยมคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 ตามล าดับ 

 

2.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการรบัรู้จริงในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยว
เพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ 
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ตารางที่ 19 การรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมุมมองของผู้แสวงบุญ  
n = 287 

 
คุณภาพการให้บริการของ

บริษัทน าเที่ยวในมุมมองของผู้
แสวงบุญ 

รับรู้ 
มากที่สุด 

(5) 

รับรู้ 
มาก 
(4) 

รับรู้ 
ปานกลาง 

(3) 

รับรู้ 
น้อย 
(2) 

รับรู้ 
น้อย 

ที่สุด (1) 

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับการรับรู้จริง 

total % total % total % total % total % 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 
-ความมีชื่อเสียงและราคา 
- โรงแรมที่พัก  
- อาหารและเคร่ืองดื่ม 
- พาหนะ 
- เอกสาร  
ภาพรวม 

 
0 
65 
41 
5 
80 

 
0 

22.65 
14.29 
1.74 
27.87 

 

 
45 
98 
63 
10 
96 
 

 
15.70 
34.15 
21.95 
3.48 
33.45 

 
188 
87 
93 
30 
84 

 
65.51 
30.31 
32.40 
10.45 
29.27 

 
34 
7 
60 
97 
19 

 
11.85 
2.44 
20.91 
33.80 
6.62 

 
20 
30 
30 
145 
8 

 
6.97 
10.45 
10.45 
50.52 
2.79 

 
2.90 
3.56 
3.09 
1.72 
3.77 
3.01 

 
0.89 
0.71 
0.72 
0.62 
0.73 
0.73 

 
การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้ปานมาก  
การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้น้อยที่สุด 

การรับรู้มาก  
การรับรู้ปานกลาง 

ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
- ผู้แสวงบุญพึงพอใจ 
- ความเป็นมิตร 
- เข้าถึงความต้องการ 
- บรรยากาศที่ดี  
- เคร่งครัด 
ภาพรวม  

 
15 
77 
51 
60 
70 

 
5.23 
26.83 
17.77 
20.91 
24.39 

 
37 
61 
49 
48 
15 

 
12.89 
21.25 
17.07 
16.72 
5.23 

 
46 
89 
86 
106 
64 
 

 
16.03 
31.01 
29.97 
36.93 
22.30 

 
113 
28 
84 
44 
101 

 

 
39.37 
9.76 
29.27 
15.33 
35.19 

 
76 
32 
17 
29 
37 
 

 
26.48 
11.15 
5.92 
10.10 
12.89 

 
2.31 
3.43 
3.11 
3.23 
2.93 
3.00 

 
0.87 
0.72 
0.63 
0.60 
0.61 
0.69 

 
การรับรู้น้อย 
 การรับรู้มาก 

การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้ปานกลาง 163 
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ตารางที่ 19 การรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมุมมองของผู้แสวงบุญ (ต่อ)  

 
คุณภาพการให้บริการของ

บริษัทน าเที่ยวในมุมมองของผู้
แสวงบุญ 

รับรู้ 
มากที่สุด 

(5) 

รับรู้ 
มาก 
(4) 

รับรู้ 
ปานกลาง 

(3) 

รับรู้ 
น้อย 
(2) 

รับรู้ 
น้อย 

ที่สุด (1) 

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับการรับรู้จริง 

total % total % total % total % total % 
ด้านความเชื่อถือ 
- การเตรียมตัวก่อนเดินทาง 
- บริการตามที่ก าหนด 
- รักษาค ามั่นสัญญา 
- ผิดพลาดพร้อมแก้ไข 
- ประทับใจนับแต่แรกพบ 
ภาพรวม 

 
37 
27 
21 
25 
49 

 
12.89 
9.41 
7.32 
8.71 
17.07 

 
46 
48 
51 
34 
63 

 
16.03 
16.72 
17.77 
11.85 
27.95 

 
106 
68 
89 
49 
107 

 
36.93 
23.69 
31.01 
17.07 
37.28 

 
49 
127 
88 
79 
18 
 

 
17.07 
44.25 
30.66 
27.53 
6.27 

 
49 
17 
38 
100 
50 

 
17.07 
5.92 
13.24 
34.84 
17.42 

 
2.91 
2.79 
2.75 
2.32 
3.15 
2.78 

 
0.61 
0.62 
0.57 
0.66 
0.65 
0.62 

 
การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้ปานกลาง  

การรับรู้น้อย  
การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้ปานกลาง 

ด้านการตอบสนองฯ 
- ตอบสนองทันที 
- จัดหาข้อมูลดี 
- แนะน าการใช้เวลาว่าง 
- หมั่นตรวจตรา 
- เฝ้าระวัง 
ภาพรวม  

 
16 
27 
59 
31 
41 

 
5.57 
9.41 
13.59 
10.80 
14.29 

 
36 
30 
63 
19 
39 

 
12.54 
10.45 
21.95 
6.62 
13.59 

 
42 
53 
85 
86 
64 

 
14.63 
18.47 
29.62 
29.97 
22.30 

 
149 
89 
39 
66 
74 

 
51.92 
31.01 
13.59 
23.00 
25.78 

 
44 
88 
41 
85 
69 

 
15.33 
30.66 
14.29 
29.62 
24.04 

 
2.41 
2.37 
3.21 
2.46 
2.68 
2.63 

 
0.68 
0.71 
0.76 
0.70 
0.74 
0.72 

  
การรับรู้น้อย  
การรับรู้น้อย  

การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้น้อย  

การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้ปานกลาง 164 
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ตารางที่ 19 การรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมุมมองของผู้แสวงบุญ (ต่อ)  

คุณ ภ าพก ารให้ บ ริก ารข อ ง
บริษัทน าเที่ยวในมุมมองของผู้
แสวงบุญ 

รับรู้ 
มากที่สุด 

(5) 

รับรู้ 
มาก 
(4) 

รับรู้ 
ปานกลาง 

(3) 

รับรู้ 
น้อย 
(2) 

รับรู้ 
น้อย 

ที่สุด (1) 

 
X 

 
S.D. 

 
ระดับการรับรู้จริง 

total % total % total % total % total % 
ด้านความมั่นใจ 
- ตระหนักถึงความแตกต่าง 
- เสริมศรัทธา 
- ความเป็นมืออาชีพ  
- การสื่อสารที่ดี  
- มั่นใจในความปลอดภัย 
ภาพรวม 

 
33 
41 
22 
17 
20 

 
11.50 
14.29 
7.67 
5.92 
6.97 

 
37 
47 
57 
67 
38 

 
12.89 
16.38 
19.86 
23.34 
13.24 

 
57 
84 
97 
43 
66 

 
19.85 
29.27 
33.80 
14.98 
23.00 

 
96 
87 
81 
99 
104 

 
33.45 
30.31 
28.22 
34.49 
36.24 

 
64 
28 
30 
61 
59 

 
22.30 
9.76 
10.45 
21.25 
20.56 

 
2.58 
2.95 
2.86 
2.58 
2.50 
2.69 

 
0.64 
0.69 
0.71 
0.68 
0.57 
0.66 

  
การรับรู้น้อย  

การรับรู้ปานกลาง  
การรับรู้ปานกลาง  

การรับรู้น้อย  
การรับรู้น้อย  

การรับรู้ปานกลาง 

165 
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จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกับการรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมมุมองของผูแ้สวงบุญ ประกอบดว้ย ลักษณะทางกายภาพ การ
เข้าถึงจิตใจ ความ เชื่อถือได้ การตอบสนองในการแก้ปัญหาที่รวดเ ร็ว และความมั่น ใจในคุณภาพการ
ให้บริการ เม ื่อจ าแนกเป็นรายได้ อธ ิบายได้ดังนี้   

ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้แสวงบุญมีการรับรู้จริงโดยรวมอยู่ในระดับการรับรู้จริงปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 เม ื่อพิจารณารายข้อพบว่า  

ผู้แสวงบุญมีการรบัรู้จริงในด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับการรับรู้มาก เอกสารที่
ถูกต้องตามหลักศาสนาทุกประการ และโรงแรม/ห้องพกัมชีื่อเสียง ราคายุติธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.77 และ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.73 และ 0.71 ตามล าดับ รองลงมาคือ บริการอาหาร
และเครื่องดื่มที่มคีุณภาพ ถูกหลักโภชนาการและสุขอนามัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.89 โปรแกรมการท่องเที่ยว โ ดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.72 และเรื่องสุดทา้ยคือ ยานพาหนะทีท่ันสมยัใช้งานได้ตลอดเวลา อยู่ในระดับการรับรู้จรงิน้อย  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ตามล าดับ 

ด้านการเข้าถึงจิตใจ ผู้แสวงบุญมีการรับรู้จริงในด้านการเข้าถึงจิตใจโดยรวมอยู่ในระดับ
การรับรู้จริงมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 เม ื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า  

ผู้แสวงบุญมีการรับรู้จริงในด้านการเข้าถึงจิตใจ  อยู่ในระดับการรับรู้มาก คือ การมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65 รองลงมาคือ การ
สร้างบรรยากาศที่ดีตลอดการแสวงบุญ อยู่ในระดับการรับรู้ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 การสนองตอบความตอ้งการของผูแ้สวงบุญอยา่งเขา้ใจ อยู่ในระดับการ
รับรู้ปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 ความเคร่งครัดในการ
ประกอบศาสนกิจเพื่อบรรลุการประกอบพิธ ีฮัจย์ อยู่ในระดับการรับรู้ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กับ 0.57 และอันดับสุดทา้ยคือ การสร้างความพึงพอใจตลอดการแสวง
บุญ อยู่ใ นระดับการรับรู้จริงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2 .31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐ าน เท่ากับ 0.66 
ตามล าดับ   

ด้านความเชื่อถอื  ผู้แสวงบุญมกีารรบัรูจ้ริงในด้านความเชื่อถือได้โดยรวมอยู่ในระดับการ
รับรู้จริงปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 เม ื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า  

ผู้แสวงบุญมีการรบัรูจ้ริงในด้านความเชื่อถือ อยู่ในระดับการรับรู้จริงปานกลาง เรื่องการ
สร้างความประทับใจนับแต่แรกพบ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 
รองลงมาคือ การปฐมนิเทศและการเตรียมตัวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ อยู่ในระดับการรับรู้จริงปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.91 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 การบริการตรงตามโปรแกรมที่ก าหนด 
อยู่ในระดับการรบัรูจ้ริงปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 และ
การรักษาค ามั่นสัญญาต่อผู้แสวงบุญ อยู่ในระดับการรับรู้จรงิปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 อันดับสุดท้ายคือ การยอมรับความผิดพลาดและพร้อมแก้ไข อยู่ใ น
ระดับการรับรู้จริงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 ตามล าดับ 

ด้านการสนองตอบในการแก้ปัญหาที่รวดเ ร็ว  ผู้แสวงบุญมีการรับรู้จริงใ นด้านการ
สนองตอบในการแก้ปัญหาที่รวดเร็วโดยรวมอยู่ในระดับ การรับรู้จริงปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 เม ื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

ผู้แสวงบุญมีการรบัรูจ้ริงในด้านการสนองตอบในการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว อยู่ในระดับการ
รับรู้จริงมาก ในเรื่องการแนะน าวิธ ีใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76รองลงมาคือ เรือ่งการเฝา้ระวังภยัแก่ผู้แสวงบุญ อยู่ในระดับการรบัรูจ้ริง
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 การหมั่นสังเกต ตรวจตรา 
และรักษาทั้งสุขภาพ ทรัพย์สนิและความเป็นอยูข่องผูแ้สวงบญุ อยู่ในระดับการรับรู้จริงปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 การสนองตอบทันที ปราศจากการรอคอย
และปฏิเสธแมแ้ต่นอ้ย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 และเรื่องการ
จัดหาข้อมูลที่ดีไมบ่กพรอ่ง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากับ 2.37 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 อยู่ในระดับ
การรับรู้จริงน้อย  ตามล าดับ 

ด้านความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ ผู้แสวงบุญมีการรับรู้จริงในด้านความมั่นใจใ น
คุณภาพการให้บรกิารโดยรวมอยูใ่นระดับการรบัรูจ้ริงปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.66 เม ื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

ผู้แสวงบุญมีการรบัรูจ้ริงในด้านความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับการรับรู้
จริงปานกลาง คือเรื่องการเสริมศรัทธาตลอดการแสวงบุญ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.69 รองลงมาคือเรื่อง ความสามารถเป็นเลิศในทุกด้านอย่างมืออาชีพ อยู่ในระดับ
การรับรู้จริงปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 ส่วนเรื่องการ
ตระหนักในบรกิารและความต้องการที่แตกตา่ง อยู่ในระดับการรบัรูจ้ริงนอ้ย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.68 การสื่อสารที่ดี และจูงใจผู้แสวงบุญ อยู่ในระดับการรับรู้จริงน้อย 
โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.58ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 และเรื่องสุดทา้ยคือ ความมัน่ใจในความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดการเดินทาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.57 อยู่ในระดับการรับรู้จริงน้อย ตามล าดับ  

 

2.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการเปรยีบเทียบความคาดหวังและการรับรู้จริง
ในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมุมมองของผู้แสวงบุญ 

จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัการเปรียบเทยีบความคาดหวัง
และการรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมุมมองของผู้
แสวงบุญ ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ การเข้าถึงจิตใจ ความเชื่อถือได้ การตอบสนองในการ
แก้ปัญหาที่รวดเร็ว และความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ เม ื่อจ าแนกเป็นรายได้ อธ ิบายได้ดังนี้  
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จากตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยว
เพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมุมมองของผู้แสวงบุญ (Service quality = Perceived service minus 
expected service: P-E) เป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในมุมมองของผู้แสวงบุญ มีค่าเฉลี่ย (P-E) เป็นลบทุกด้าน โ ดยด้านการสนองตอบในการ
แก้ปัญหาที่รวดเร็ว เป็นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.65 รองลงมาคือ ด้านความมั่นใจในคุณภาพการ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.57 อันดับสามคือ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.50 อันดับสี่คือ
ด้านความเชื่อถอื  ค่าเฉลีย่เทา่กับ -1.46 และอันดับสดุท้ายคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ค่าเฉลีย่เทา่กับ 
-1.40 ตามล าดับ   
ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น

มุม มองข องผู้ แสวงบุญ (Service quality = Perceived service minus expected 
service: P-E) เป็นรายด้าน  

 

คุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในมมุมองของผู้แสวงบุญ
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของ
การรับรู้จริง 

ค่าเฉลี่ยของ
ความคาดหวัง 

ส่วนต่าง
ค่าเฉลี่ย 

ล าดับ
ที่ 

1. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.01 4.41 -1.40 5 

2. ด้านการเข้าถึงจิตใจ 3.00 4.50 -1.50 3 
3. ด้านความเชื่อถือ   2.78 4.24 -1.46 4 
4 . ด้านการสนองตอบ ใน การแก้ปัญห าที่

รวดเร็ว 
2.63 4.28 -1.65 1 

5. ด้านความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ 2.69 4.26 -1.57 2 
 
2.1.5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในบรกิารของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ

ฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ  
ผู้วิจัยได้ใชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมอืในการรวบรวมข้อมูล โดยประกอบด้วย

ค าถามจ านวน 7 ข้อ เกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ เป็นค าถามแบบ Sementic Differentiation เลือกตอบได้ 5 
ระดับ ผลการวิจัยดังนี้  

ผู้แสวงบุญมีความพึงพอใจในบรกิารของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์
ในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.33 เม ื่อพิจารณารายขอ้พบว่า อันดับหนึง่และสองมคี่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากันคือ ด้าน
ความคุ้มค่าของเวลาและทรัพย์ที่จ่าย ตลอดการเดินทาง และด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของการแสวงบุญ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 เท่ากัน อันดับสาม
คือ ด้านโรงแรม /ที่พัก ตลอดการเดินทาง อยู่ใ นระดับพึงพอใ จปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3 .19 ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 อันดับสี่คือ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดการเดินทาง อยู่ในระดับพึง
พอใจปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.14 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 อันดับห้าคือ บริการอาหาร/
เครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง อยู่ในระดับพึงพอใ จปานกลาง ค่าเฉ ลี่ย เท่ากับ 2 .86  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  1.30 อันดับหกคือ ด้านพาหนะการเดนิทางทุกประเภท ตลอดการเดินทาง อยู่ในระดบั
ความพึงพอใจปานกลาง และอันดับสดุท้ายคือ การปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ แซะห์ และคณะ ตลอด
การเดินทาง อยู่ในระดับความพึงพอใจนอ้ย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88  
 
ตารางที่  21 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในบริการของบริษัทน าเที่ย วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น

ประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ 
 

ความพึงพอใจในบริการของบริษทัน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้แสวงบุญ 

X S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

1.ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดการเดินทาง 
2.ด้านโรงแรม/ที่พัก ตลอดการเดินทาง 
3.ด้านบริการอาหาร/เครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง 
4.ด้านพาหนะการเดินทางทุกประเภท ตลอดการเดินทาง 
5.การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ แซะห์ และคณะ  
  ตลอดการเดินทาง  
6.ความคุ้มค่าของเวลาและทรัพย์ที่จ่าย ตลอดการเดินทาง  
7.บรรลุวัตถุประสงค์ของการแสวงบุญ  
8.ภาพรวม 

3.14 
3.19 
2.86 
2.62 
2.60 

 
4.55 
4.55 
3.35 

1.17 
1.15 
1.30 
0.96 
0.88 

 
0.49 
0.49 
0.33 

พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจปานกลาง 

พึงพอใจน้อย 
 

พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมากที่สุด 

พึงพอใจมาก 
 

2.1.6 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ 
ในมุมมองของผู้แสวงบุญ  

ผู้วิจัยได้ใชแ้บบสอบถามเปน็เครือ่งมอืในการรวบรวมข้อมูล โดยประกอบด้วย
ค าถามจ านวน 5 ข้อ เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ที่ได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  ค าถามทั้ง 5 ข้อ เป็นค าถามปลายเปิด  และให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามกรอกค าตอบในช่องว่างที่ก าหนด สามารถสรุปดังต่อไปนี้  

ค่าใ ช้จ่ายที่ผู้แสวงบุญซื้อโปรแกรมแสวงบุญครั้งนี้  ประมาณ 180 ,000 – 
250,000 บาท/คน โดยจ านวนที่น้อยที่สุดคือ 0 นั่นคือผู้แสวงบุญที่เดินทางไปกับโครงการฯ ของศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดภาคใต้ และจ านวนที่สูงที่สุดคือ 250,000 บาทต่อคน   

ค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายซื้อของในการท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ จ านวน 
5,000 – 400,000 บาท จากการสัมภาษณ์ร่วมกับการตอบแบบสอบถาม  ท าให้ทราบว่าผู้แสวงบุญจะ
ได้รับเงินจากญาติ พี่น้อง และเพื่อนบ้าน ในทุนทรัพย์ที่ใช้ระหว่างการประกอบพิธ ีฮัจย์ โดยมารยาทผู้
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แสวงบุญจะมีการซื้อของฝาก โดยสินค้าที่นิยมซื้อได้แก ่เครือ่งประดับ เชน่ ก าไลขอ้มอื (เพศหญิง ) แหวน
เงินประดับอัญมณี (มรกตและทับทิม ) เสื้อผ้า ชุดโต๊ป ผ้าคลุมศีรษะ ผ้ารองละหมาด พรมปูพื้น พรม
ประดับ ผลอินทผลัม ชุดโซฟา ชุดชา ภาชนะอาหารโลหะ อัลกุรอานและสิ่งพิมพ์ทางศาสนาภาษาอาหรบั 
ฯลฯ หากมีสินค้าที่ซื้อจ านวนมาก ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จะให้ผู้แสวงบุญรวมสินค้าและจัดส่งไปผ่านตู้
บรรทุกสินค้าทางเรือ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 เดือน  

ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ ประมาณ 40-45 วัน  
ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ (รวมครั้งนี้ด้วย ) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางเป็นครั้งแรก จ านวนครั้งที่มากที่สุดคือ 5 ครั้ง  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปน็ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทาง

ท่องเที่ยวแสวงบญุเพื่อประกอบพธิฮัีจย์ครั้งนี ้ รองลงมาคือ การออมเงินผ่านสถาบนัทางการเงิน สหกรณ์ 
และสถาบันการเงิน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 6.97 ที่เดินทางจากโครงการ
ส่งเสริมคนดีม ีคุณธรรม  

จากการสัมภาษณ์ร่วมกับการตอบแบบสอบถาม ผู้แสวงบุญทุกคนไม่เห็นด้วย
กับการขายทรัพย์สนิเพื่อใช้ในการทอ่งเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ เช่นเดียวกับการกู้ยืมทั้งในระบบและ
นอกระบบ เพราะขัดกับข้อก าหนดทางศาสนาของผู้แสวงบุญที่ต้องมีความพร้อม ทั้งทางร่างกาย ทุน
ทรัพย์ และสติปัญญา โดยผู้แสวงบุญจะมีการวางแผนทางการเงินล่วงหน้า 5-10 ปีก่อนการเดินทาง  
รวมถึงทุนทรัพยท์ี่ไดจ้ากการระดมทนุจากบุคคลต่าง ๆ  ในครอบครัว แต่ม ักจะเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการ
ท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์มากกว่าการจ่ายในการซื้อโปรแกรมการแสวงบุญ 

2.1.7 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษัทน าเที่ยว
เพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ 

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษัท
น าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ นประเทศไทย ลักษณะค าถาม เป็นค าถามปลายเปิด ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเขียนความคิดเห็นโดยอิสระ ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดั งนี้  

1. หน่วยงานภาครัฐฯ ควรเขา้มาดูแลและควบคุมคุณภาพการให้บริการของผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ ม ีการตรวจสอบราคาโปรแกรมการท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้แสวงบุญ   

2. หน่วยงานภาครัฐฯ ควรมกีารจัดองค์การที่ควบคุมและบรหิารกจิการฮัจย์ ใน
รูปแบบรัฐวิสาหกิจหรอืองคก์ารมหาชน ที่ใหบ้รกิารฮัจย์นบัแต่การฝากเงิน การจัดบริการอุมเราะห์ ฮัจย์ 
เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย  

3. ควรส่งเสรมิให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด มีส่วนในการอบรมและ
ให้ความรู้แก่ผู้ทีต่้องการไปแสวงบุญอย่างต่อเนื่องทุกป ีโดยเฉพาะจังหวัดอื่น ๆ  ไม ่เพียงเฉพาะภาคใตแ้ละ
กรุงเทพมหานครเท่านั้น  

4. ควรยกระดับนโยบายฮัจย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยค านึงถึงสวัสดิภาพและ
เป้าหมายของการประกอบพิธ ีฮัจย์แก่ม ุสลิมไทยในประเทศ  
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5. ควรร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ตรวจสอบและวัดคุณสมบัติ
ของผู้น ากลุ่มผู้ประกอบพธิฮัีจย์ และแซะห์ เหมอืนกับมคัคุเทศก์ ม ีการออกบตัรถาวร พร้อมแสดงตนทุก
ครั้งเม ื่อปฏิบัติงาน 

2.1.8 ผลการสังเคราะห์ความคาดหวงัและการรบัรูจ้ริงในคุณภาพการให้บริการ ความ
พึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมุมมองผู้แสวงบุญ   

ผลการศึกษา “ความคาดหวังและการรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการ ความ
พึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมุมมองผู้แสวงบุญ ” 
พบว่า ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 54 ปีขึ้ นไป 
สมรส/อยู่ด้วยกัน วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปรญิญาตรี ประกอบอาชีพอืน่ๆ ได้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษตรกร 
และวัยเกษียณ และมีภูม ิล าเนาในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย   

ข้อมูลด้านความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับคาดหวงัมากที่สดุทุกดา้น ขณะที่ด้านการรบัรูจ้รงิ
ในคุณภาพการให้บริการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับ
รับรู้ปานกลางทุกด้าน   

การเปรียบเทยีบการรบัรูจ้ริงและความคาดหวงัในคณุภาพการให้บริการ ความ
พึงพอใจ และพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  ในมมุมองผูแ้สวงบุญ พบว่า 
คุณภาพการให้บรกิารของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมมุมองของผู้แสวงบุญ มีค่าเฉลี่ย (P-
E) เป็นลบทุกด้าน เม ื่อพิจารณาตามเกณฑ์การวัดคุณภาพการให้บริการ ประยุกต์การวัดคุณภาพการ
ให้บริการจาก Parasuraman, Ziethaml and Berry (1989: 133 ) พบว่า คะแนนการรับรู้จริง ลบ 
คะแนนความคาดหวัง ผลลัพธเ์ป็นลบ หมายถึง ผู้แสวงบุญไมพ่ึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของบรษิทั
น าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์   

ความพึงพอใจในบริการของบริษทัน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทย ในมุมมองของผู้แสวงบญุ พบว่า ความพึงพอใจในบริการโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก แต่การ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ แซะห์ และคณะ ตลอดการเดินทาง อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย  

ค่าใ ช้จ่ายที่ผู้แสวงบุญซื้อโปรแกรมแสวงบุญครั้งนี้  ประมาณ 180 ,000 – 
250,000 บาท/คน ค่าใช้จ่ายในการจับจ่ายซื้อของในการท่องเทีย่วเพื่อประกอบพธิฮัีจย์ จ านวน 5,000 – 
400,000 บาท สินค้าที่นิยมซือ้ได้แก่ เครื่องประดับ เช่น ก าไลข้อมอื (เพศหญิง) แหวนเงินประดับอัญมณี 
(มรกตและทับทิม -เพศชาย) เสื้อผ้า ชุดโต๊ป ผ้าคลุมศีรษะ ผ้ารองละหมาด พรมปูพื้น  พรมประดับ ผล
อินทผลัม ชุดโซฟา ชุดชา ภาชนะอาหารโลหะ อัลกุรอานและสิ่งพิมพ์ทางศาสนาภาษาอาหรับ ฯลฯ 
ระยะเวลาใ นการท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ี ฮัจย์ ประมาณ 40 -45 วัน ส่วนใหญ่เดินทางเป็นครั้งแรก 
จ านวนครั้งที่มากที่สุดคือ 5 ครั้ง  ส่วนใหญ่ตนและครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้ริการของบริษัท
น าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทย ดังนี้ คือ หน่วยงานภาครัฐฯ ควรเข้ามาดูแลและควบคุม
คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้แสวงบุญ  ควรมีการ จัด
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องค์การที่ควบคุมและบริหารกิจการฮัจย์ ในรูปแบบรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน  ควรส่งเสริมใ ห้
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ควรยกระดับนโยบายฮัจย์ให้เปน็วาระแห่งชาติ  ควรตรวจสอบและ
วัดคุณสมบัติของผู้น ากลุ่มผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์ และแซะห์  

 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ

ประกอบกิจการฮัจย์ใ นประเทศไทยการวิจัยโ ดยใช้เ ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) เพื่อหายุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทยจากผู้เชี่ยวชาญ  และการจัดประชุมเชิงนโยบายกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย  

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  
การวิจัยในขั้นนี้ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 คน ตามแบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสรา้งที่ผู้วจัิยสรา้งขึ้นเพื่อตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อประมวลยุทธศาสตร์
ของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

ผลการสัมภาษณ์สามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้  
1. ด้านวิสัยทัศน์ใ นการบริหาร จัดการบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น

ประเทศไทย มีดังนี้  
1.1 บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นคุณภาพการ

ให้บริการที่เน้นคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งใ นระดับชาติ และสากล ภายใ ต้
กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเดียวกัน   

1.2 บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นการบริการบน
พื้นฐานของศาสนกิจของอสิลาม ผสานองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้แสวง
บุญอย่างยั่งยืน/“ฮัจย์ม ับรูรฺ”  

1.3 บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยเป็นองค์การที่ม ีความ
น่าเชื่อถือ มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก โดยผสานทุนทางสังคม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของ
มุสลิมไทย 

1.4 บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อ
เป็นองค์การแหง่การเรยีนรูแ้ละด าเนนิการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ราคามิตรภาพ บนพื้นฐานของ
ศาสนกิจของอิสลาม   

2. ด้านพันธกิจในการบรหิารจัดการบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทย มีดังนี้  

2.1 การให้บริการเพื่อประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ด้วยมาตรฐาน ห่วงใยใน
สุขสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

2.2 การพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารทกุด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้แสวง
บุญ มุ่งสร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญ ด้วยบุคลากรที่ม ีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้
ทางศาสนาอิสลาม  
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2.3 มุ่งรังสรรค์ “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบุญทุกคนตลอดการเดินทาง 
2.4 มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยองค์ความรู ้นวัตกรรมการให้บริการ และ

คุณธรรม 
3. ด้านเป้าหมายในการบริหารจัดการบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น

ประเทศไทย มีดังนี้ 
3.1 ผู้แสวงบุญทุกคนบรรลุเป้าหมายในการประกอบศาสนกิจด้วยความถูกต้อง

และสมบูรณ์แบบตามหลักของศาสนามุสลิมตลอดทุกขั้นตอน พร้อมสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดการเดินทาง 

3.2 ผู้แสวงบุญได้รับบริการครบถ้วน ตรงตามโปรแกรมการท่องเที่ยวและค ามั่น
สัญญา และสร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญตลอดการเดินทาง  ด้วยราคาที่ยุติธรรม  

3.3 ผู้แสวงบุญสามารถรับรู้ถึงคุณค่าและไ ด้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการ
ด ารงชีวิตและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่พึงประสงค์  

4. ด้านวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย มีดังนี้ 

4.1 เพื่อให้ผู้แสวงบุญบรรลุวัตถุประสงค์ของการประกอบศาสนกิจ “ฮัจย์” ตาม
หลักศาสนาอิสลาม  

4.2 เพื่อให้ผู้แสวงบุญความพึงพอใจและประทับตลอดการเดินทาง  
4.3 เพื่อให้ผู้แสวงบญุได้รับบรกิารด้วยคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภยัทัง้ชีวิตและ

ทรัพย์สิน ตลอดการเดินทาง  
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปได้ในการ
สร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

การวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยยังคงก าหนดกลุ่มเชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกับรอบแรกส าหรับ
ตอบค าถามในแบบสอบถามความคิดเห็น  ซึ่งลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน  
วิเคราะห์ข้อมูลที่ไ ด้จากแบบสอบถามเพื่อหาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐ านนิยม (Mode) ค่าพิสัย
ระหว่างควาไทล์ (Interquartile range) เปน็รายข้อ  เพื่อพิจารณาเลือกร่างนโยบายและแสวงหากลยทุธ ์
ของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ที่ประสบผลส าเร็จในประเทศไทย  คือ  ค่าม ัธยฐานตั้งแต่ 3.5 
ขึ้นไปและมคีวามสอดคลอ้งกับความคิดเหน็ของผู้เชีย่วชาญที่มคี่าพิสัยระหว่างควอไทลไ์มเ่กิน 1.5 ขึ้นไป  
และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐ านที่ม ีค่าไม ่เกิน  1.0 ซึ่งผลการวิเคราะ ห์ข้อมูล
สามารถแสดงได้ดังนี้ 



ฉ   

ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ร่างนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ในด้านวิสัยทัศน์  
 

 
ร่างนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ

กิจการฮัจย์ในประเทศไทย 

ค่ามัธย
ฐาน 

(Median) 

ค่าฐาน
นิยม 

(Mode) 

ค่าฐาน
นิยม – 
ค่ามัธย
ฐาน 

ควอ
ไทล์ 3 
(Q3) 

ควอไทล์ 
1 (Q1) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 
(QR=Q3

-Q1) 

ความ
เป็นไปได ้

ความ
สอดคล้อง 

ด้านวิสัยทัศน์ 
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นคุณภาพการ
ให้บริการที่ เน้นคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งใ น
ระดับชาติ และสากล ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเดียวกัน   

4.00 4.00 0.00 4.25 4.00 0.25 มาก สอดคล้อง 

บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นการบริการบน
พื้นฐานของศาสนกิจของอิสลาม ผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต “ฮัจย์ม ับรูรฺ” ของผู้แสวงบุญอย่างยั่งยืน 

4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง 

บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยเป็นองค์การที่ม ีความ
น่าเชื่อถือ และด ารงเอกลักษณ์ของมุสลิมไทย  

4.00 4.00 0.00 5.00 4.00 1.00 มาก สอดคล้อง 

บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุง่เน้นการพัฒนาเพื่อ
เป็นองค์การแหง่การเรยีนรูแ้ละด าเนนิการอยา่งโปรง่ใส มีธรรมาภิบาล ราคา
มิตรภาพ บนพื้นฐานของศาสนกิจของอิสลาม  

4.50 5.00 0.50 5.00 4.00 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 22 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าความเป็นไปได้ด้านวิสัยทัศน์ส าหรับร่างนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ในเรื่องบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุง่เนน้คณุภาพการให้บริการที่เนน้คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล และเปน็ทีย่อมรบัทัง้
ในระดับชาติ และสากล ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเดียวกัน  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าม ัธยฐาน ≥ 
3.50) และมีความเห็นสอดคล้องกันทั้งหมด 4  ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าความเป็นไปได้ส าหรับ ร่าง
นโยบายยุทธศาสตร์ของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าม ัธย
ฐาน ≥ 4.50) คือ บริษัทน าเที่ยวเพือ่ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเป็น องค์การแห่ง
การเรียนรู้และด าเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ราคามิตรภาพ บนพื้นฐานของศาสนกิจของอิสลาม  



ฉ   

ตารางที่ 23 การวิเคราะห์ร่างนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย   ในด้านพันธกิจ 
 

 
ร่างนโยบายยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ

กิจการฮัจย์ในประเทศไทย 

ค่ามัธ*

ยฐาน 
(Median) 

ค่าฐาน

นิยม 
(Mode) 

ค่าฐาน

นิยม – 
ค่ามัธย
ฐาน 

ควอไทล์ 

3 (Q3) 

ควอไทล์ 

1 (Q1) 

ค่าพิสัย

ระหว่าง 
ควอไทล ์
(QR=Q3-

Q1) 

ความ

เป็นไป
ได้ 

ความ

สอดคล้อง 

ด้านพันธกิจ 

การให้บริการเพื่อประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ด้วยมาตรฐาน ห่วงใย
ในสุขสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้
แสวงบุญ มุ่งสร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญ ด้วยบุคลากรที่
ม ีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ทางศาสนาอิสลาม  

4.00 4.00 0.00 5.00 4.00 1.00 มาก สอดคล้อง 

มุ่งรังสรรค์ “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบุญทุกคนตลอดการเดินทาง 4.00 4.00 0.00 5.00 4.00 1.00 มาก สอดคล้อง 
มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมการให้บริการ 
และคุณธรรม 

4.00 4.00 0.00 5.00 4.00 1.00 มาก สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 23 ผู้ เชี่ยวชาญมีความ เห็นว่าความเป็นไปได้ด้านพันธกิจส าหรับร่างนโยบาย
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ นประเทศไทย  อยู่ในระดับมาก 
(ค่าม ัธยฐาน ≥ 3.50) และมีความเห็นสอดคล้องกันจ านวนทุกข้อ จากทั้งหมด 4 ข้อ คือ 1. การให้บริการเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ดว้ยมาตรฐาน ห่วงใยในสขุสวสัดิภาพและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. การพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้แสวงบุญ มุ่งสร้างความพึงพอใจและ
ประทับแก่ผู้แสวงบุญ ด้วยบุคลากรทีม่ทีักษะ ประสบการณ์ และความรู้ทางศาสนาอิสลาม 3. ม ุ่งรังสรรค์ “ฮัจย์
ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบญุทุกคนตลอดการเดินทาง และ 4. ม ุ่งพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม
การให้บริการ และคุณธรรม  



ฉ   

ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ร่างนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ในด้านเป้าหมาย  
 

ร่างนโยบายยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทย 

ค่ามัธย
ฐาน 

(Median) 

ค่าฐาน
นิยม 

(Mode) 

ค่าฐาน
นิยม – 

ค่ามัธย
ฐาน 

ควอไทล์ 
3 (Q3) 

ควอไทล์ 
1 (Q1) 

ค่าพิสัย
ระหว่าง 

ควอไทล ์
(QR=Q3-

Q1) 

ความ
เป็นไป

ได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ด้านเป้าหมาย 
ผู้แสวงบุญทุกคนบรรลุเป้าหมายในการประกอบศาสนกิจด้วยความถูกต้อง
และสมบูรณ์แบบตามหลักของศาสนามสุลิมตลอดทกุขัน้ตอน พร้อมสวัสดิ
ภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดการเดินทาง 

4.00 4.00 0.00 5.00 4.00 1.00 มาก สอดคล้อง 

ผู้แสวงบุญได้รบับรกิารครบถ้วน ตรงตามโปรแกรมการทอ่งเที่ยวและค ามัน่
สัญญา และสร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญตลอดการ
เดินทาง  ด้วยราคาที่ยุติธรรม  

4.00 4.00 0.00 5.00 4.00 1.00 มาก สอดคล้อง 

ผู้แสวงบุญสามารถรับรู้ถึงคุณค่าและได้รับประโ ยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการ
ด ารงชีวิตและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่พึงประสงค์ 

4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 24 ผู้เชี่ยวชาญมีความเหน็วา่ความเปน็ไปได้ส าหรับร่างนโยบายยทุธศาสตร์การบรหิาร
จัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทย ด้านเป้าหมาย  อยู่ในระดับมาก (ค่าม ัธยฐาน ≥ 
3.50) และมีความเห็นสอดคล้องกนัทกุข้อ คือ 1. ผู้แสวงบุญทุกคนบรรลุเป้าหมายในการประกอบศาสนกิจด้วย
ความถูกต้องและสมบรูณแ์บบตามหลกัของศาสนามสุลมิตลอดทุกขั้นตอน พร้อมสวัสดิภาพทั้งชีวติและทรัพย์สิน
ตลอดการเดินทาง 2. ผู้แสวงบุญได้รับบริการครบถ้วน ตรงตามโปรแกรมการท่องเที่ยวและค ามั่นสัญญา และ
สร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผูแ้สวงบุญตลอดการเดนิทาง  ด้วยราคาที่ยุติธรรม และ 3. ผู้แสวงบุญสามารถ
รับรู้ถึงคุณค่าและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการด ารงชีวิตและปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่พึงประสงค์  



ฉ   

ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ร่างนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไ ทย  ในด้านวัตถุประสงค์ 
 

 
ร่างนโยบายยทุธศาสตร์การบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ

กิจการฮัจย์ในประเทศไทย 

ค่ามัธย

ฐาน 
(Median) 

ค่าฐาน

นิยม 
(Mode) 

ค่าฐาน

นิยม – 
ค่ามัธย
ฐาน 

ควอไทล์ 

3 (Q3) 

ควอไทล์ 

1 (Q1) 

ค่าพิสัย

ระหว่าง 
ควอไทล ์
(QR=Q3-

Q1) 

ความ

เป็นไป
ได้ 

ความ

สอดคล้อง 

ด้านวัตถุประสงค์ 

เพื่อใ ห้ผู้แสวงบุญบรรลุวัตถุประสงค์ของการประกอบศาสนกิจ “ฮัจย์” 
ตามหลักศาสนาอิสลาม  

4.00 4.00 0.00 5.00 4.00 1.00 มาก สอดคล้อง 

เพื่อให้ผู้แสวงบุญความพึงพอใจและประทับตลอดการเดินทาง 4.00 4.00 0.00 5.00 4.00 1.00 มาก สอดคล้อง 

เพื่อให้ผู้แสวงบญุได้รับบรกิารดว้ยคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภยัทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน ตลอดการเดินทาง 

4.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 มาก สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 25 ผู้เชี่ยวชาญมีความเหน็วา่ความเปน็ไปได้ส าหรับร่างนโยบายยทุธศาสตร์การบรหิาร
จัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทย  ด้านวัตถุประสงค์  อยู่ในระดับมาก (ค่าม ัธย
ฐาน ≥ 3.50) และมีความเหน็สอดคลอ้งกันทุกข้อ คือ 1. เพื่อให้ผู้แสวงบุญบรรลุวัตถุประสงค์ของการประกอบ
ศาสนกิจ “ฮัจย์” ตามหลักศาสนาอิสลาม 2. เพื่อใหผู้้แสวงบญุความพึงพอใจและประทับตลอดการเดินทาง และ 
3. เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รบับริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดการเดินทาง  

 
3.3 ผลการสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นไปได้ในการสร้าง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  
ผู้เชี่ยวชาญมีความเหน็วา่ความเปน็ไปได้ส าหรับร่างนโยบายยุทธศาสตร์ของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อ

ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ด้านวิสัยทัศน์ คือ บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย
มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเป็นองค์การแหง่การเรยีนรู้และด าเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ราคามิตรภาพ บน
พื้นฐานของศาสนกิจของอิสลาม  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเหน็วา่ความเปน็ไปได้ส าหรับร่างนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ด้านพันธกิจ คือ 1. การให้บริการเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์และอุมเราะห์ด้วยมาตรฐาน ห่วงใยในสุขสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้แสวงบุญ มุ่งสร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้
แสวงบุญ ด้วยบุคลากรที่มทีักษะ ประสบการณ ์และความรูท้างศาสนาอิสลาม 3. ม ุ่งรังสรรค์ “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้
แสวงบุญทุกคนตลอดการเดินทาง และ 4 . ม ุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมการ
ให้บริการ และคุณธรรม  

ผู้เชี่ยวชาญมีความเหน็วา่ความเปน็ไปได้ส าหรับร่างนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ด้านเปา้หมาย  คือ 1. ผู้แสวงบุญทุกคนบรรลเุป้าหมายใน
การประกอบศาสนกิจด้วยความถกูต้องและสมบรูณแ์บบตามหลกัของศาสนามสุลิมตลอดทุกขั้นตอน พร้อมสวัสดิ
ภาพทั้งชีวิตและทรัพยส์ินตลอดการเดินทาง 2. ผู้แสวงบุญได้รบับรกิารครบถ้วน ตรงตามโปรแกรมการท่องเที่ยว
และค ามั่นสัญญา และสร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญตลอดการเดินทาง  ด้วยราคาที่ยุตธิรรม และ 
3. ผู้แสวงบุญสามารถรับรู้ถงึคุณค่าและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดตอ่การด ารงชีวติและปฏิบตัิตนเป็นมสุลมิที่พึง
ประสงค์ 

ผู้เชี่ยวชาญมีความเหน็วา่ความเปน็ไปได้ส าหรับร่างนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ด้านวัตถุประสงค์  คือ 1. เพื่อใ ห้ผู้แสวงบุญบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการประกอบศาสนกจิ “ฮัจย์” ตามหลักศาสนาอิสลาม 2. เพื่อให้ผู้แสวงบุญความพึงพอใจและ
ประทับตลอดการเดินทาง และ 3. เพื่อให้ผูแ้สวงบุญได้รบับริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยทั้งชีวติและ
ทรัพย์สิน ตลอดการเดินทาง 

 

3.4 ผลการสรุปและแสวงหาข้อเสนอยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทย 
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3.4.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัท
น าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มส าหรับกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย 4 กลุ่ม 
โดยจัดกลุ่มละ 1 ครั้ง รวมจ านวน 4 ครั้ง รวมผู้ร่วมสนทนากลุ่มจ านวน 101 คน โดยมีประเด็นในการสนทนา
กลุ่มคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ปัญหาและอุปสรรค แนว
ทางแก้ไขและการพัฒนาการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  บทบาทและความส าคัญของผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ต่อการด าเนินการกิจการฮัจย์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  โดยการประชุมทั้ง 4 ครั้ง และการประชุมเชิง
นโยบาย 1 ครั้ง ผู้วิจัยเปิดอิสระใหผู้้ใหข้้อมลูหลักสนทนาเกีย่วกบัประเด็นดังกล่าว  และมีการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่ม ีส่วนร่วมทั้ง 5 ครั้ง 

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน 14 คน วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2560 ณ 
โรงแรมโฆษิต หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สรุปผลการสนทนากลุ่ม  
1. ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ใ นปัจจุบันอยู่ใ นภาวะด้านลบของสังคม 

เนื่องจากมีผู้ที่ไมเ่ขา้ใจในกระบวนการบรหิารจัดการและการท างานของผู้ประกอบการ เปิดเผยข้อมลูที่ผิดไปจาก
ความเป็นจริงออกสูส่าธารณชนในลักษณะบิดเบอืน ท าให้ผู้คนสว่นใหญ่ในสงัคมตั้งค าถามเกีย่วกับการด าเนนิการ 
การให้บริการ และราคาของโปรแกรมการท่องเที่ยว ท าให้ผูป้ระกอบกจิการฮัจย์ ตกเป็นจ าเลยสังคมโดยปริยาย  

2. ปัญหาของผู้แสวงบุญ ที่ไม ่ม ีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่น  
    ด้านเอกสารของผู้แสวงบุญ : การกรอกข้อมูล MOFA / E-track เพื่อลงทะเบียน 

เอกสารการรับรองจากส านักงานอิสลามประจ าจังหวัด ในกรณีที่บางจังหวัดไม่ม ีคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัด จ าเป็นต้องขออนมุตัิเอกสารจากส านักจุฬาราชมนตรี กรุงเทพมหานคร หนังสือเดินทาง การยื่นขอวีซ่า 
และเอกสารยืนยันตัวบคุคลหลังการอนมุตัิรายชื่อจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งปร ะเทศไทย ซึ่งทุก
ขั้นตอนมีระยะเวลา และขั้นตอนราชการ  ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งรายชื่อและเอกสารการลงทะเบียน  

    ด้านการเงิน : ผู้แสวงบุญมักจะช าระค่าธรรมเนียมแบง่เป็นงวด ๆ  มากกว่าช าระครั้ง
เดียว การผิดนัดช าระ ท าให้เกิดความล่าช้าในทุกขั้นตอน  

    ด้านความรู้ในการประกอบศาสนกิจ : ผู้แสวงบุญขาดความรู้ และเข้าใจผิดในหลาย
กระบวนการ  เม ื่อมกีารปฐมนเิทศมกัจะผิดนัด และขาดการอบรม ด้วยเหตุผลต่าง ๆ  ซึ่งทุกผู้ประกอบกจิการฮัจย์ 
จะมีการปฐมนิเทศและอบรมอย่างนอ้ย 3 ครั้ง ก่อนการเดินทางจริง เม ือ่เดินทางจริง จ าเป็นต้องอบรมและสร้ าง
ความเข้าใจในทุกการปฏิบัติศาสนกิจใหม่ทั้งหมด 

    ด้านการเตรียมสุขภาพ  :  ผู้แสวงบุญมักมขีอ้อ้างในการเดินทางไปตรวจสุขภาพ ฉ ีด
วัคซีน และหลงลืม/ท าหาย บัตรสขุภาพของตน และผูแ้สวงบุญบางคนที่สภาพสุขภาพอยูใ่นกลุ่มสีแดง (กลุ่มเสี่ยง
สูง. ม ักจะไม่ฟังค าเตือนและข้อห้าม ต้องการจะไปเดินทางอย่างเดียวไม่ฟังค าเตือน ท าให้การปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ ผู้น ากลุ่ม แซะห์ และคณะ ต้องหมัน่สงัเกต และดูแลอย่างใกลช้ิด (ที่สามารถเดินทางประกอบพิธ ี
ฮัจย์ได้คือ กลุ่มสีเหลืองและสีเขียว.    
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    ด้านปฎิสัมพันธ ์ระหว่างผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ผู้น ากลุ่มผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์ แซะห์
และผู้แสวงบุญ เรื่องนีเ้ปน็สิง่ที่ตอ้งใช้การสื่อสารอยา่งมาก เนื่องจากผู้แสวงบุญมกัจะพูดและเชือ่แต่เฉพาะแซะห์
ที่ตนสมัครหรือให้ความสนิทสนมเทา่นั้น เม ือ่มกีารประชาสัมพันธ ์ประกาศ และการขอความร่วมมอืใด ต้องกล่าว
ซ้ า ย้ าและทวนการสื่อสารอย่างมาก 

ด้านการสละสิทธ ิ์ของผู้แสวงบุญ ผู้แสวงบุญจ านวนหนึ่งเ ม ื่อรายชื่อที่ลงทะเบียน
ตามล าดับก่อนหลังนั้น  ไม ่สามารถเดินทางไ ด้ด้วยปัญหาที่ต้องการเดินทางร่วมกับคู่สม รส หรือสมาชิกใ น
ครอบครัวในคราวเดียวกัน สามารถแจ้งกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และหน่วยงานที่ดูแลได ้โดยสามารถสละสทิธ ิไ์ด้ 
1 ครั้งในการลงทะเบียน เพื่อให้รายชื่อและสิทธ ิ์สามารถเป็นไปตามที่ผู้แสวงบุญต้องการ หรือการสละสิทธ ิ์
เนื่องจากปัญหาทางการเงินทีไ่มส่ามารถช าระค่าธรรมเนยีมทั้งหมด รวมถึงการเสียชีวิต/ทุพลภาพ ซึ่งหากเปน็เหตุ
สุดวิสัย ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ก็พร้อมที่จะด าเนินการให้ด้วยความเต็มใจ   

ด้านพฤติกรรมของผู้แสวงบุญ สิ่งแรกที่ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่ มักกระท าหลังจาก
เดินทางถึง  คือ การ จับจ่ายซื้อของทั้งเพื่อตนเอง หรือเป็นของฝาก ไม่สนใจใ นการอบรม มอบความรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือปลีกวเิวก อยู่แต่ในห้องพัก ไมเ่ข้ารับการอบรม ท าให้ไมท่ราบขัน้ตอนและระเบียบในการปฏิบัติ
ในแต่ละอย่าง รวมถึงเหตุการณ์ความเป็นไปที่เปน็เงือ่นไขปัจจุบัน หรือบางครัง้ใช้จ่ายมากจนเหลือเงินไม่พอที่ใช้
จ่ายระหว่างที่ประกอบศาสนกิจ   

3. ปัญหาระหว่างผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ผู้น ากลุ่มผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์ แซะห์และผู้แสวง
บุญ  

    ผู้แสวงบุญ : เนื่องจากผู้แสวงบุญที่ต้องการเดินทางเพื่อประกอบพิธฮัีจย์ โดยมากจะ
มีการบอกกล่าวกันในกลุ่มเครอืญาติ ฮุซตาซ และผู้น าศาสนา และมีการติดต่อกับแซะห์ ผู้น ากลุ่มฯ  มากกว่าการ
ติดต่อกับผู้ประกอบกิจการฮัจย์   โดยตรง โดยเฉพาะในต่างจังหวัด  และการตัดสินใจ มุ่งแต่เปรียบเทียบราคา
มากกว่าสนใจรายละเอียดในโปรแกรมการท่องเทีย่ว เชน่พาหนะ ที่พัก อาหาร และบริการอื่น ๆ  หรือชื่อเสยีงของ
บริษัทฯ ทักษะ ประสบการณ์ ความช านาญของผู้น าคณะ แซะห์ รวมถึงความรู้ที่มอบให้   

    ผู้น ากลุ่มฯ และแซะห์  : ถือเป็นปญัหาใหญ่ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ าต้องพิจารณา 
เนื่องจากผู้น ากลุ่มฯ และแซะห์ เป็นคนกลางและเชื่อมโยงระหวา่งผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และผู้แสวงบุญ โดยผูน้ า
กลุ่มฯ และแซะห์ อาจเป็นผู้น าศาสนาในท้องถิ่น อุซตาซหรือผู้ที่เคยเดินทางไปประกอบพิธ ีฮัจย์/อุมเราะห์ มา
ก่อน และมีความน่าเชื่อถอืในท้องถิ่น ม ีวาทศิลป์ และบารมี แต่ผู้น ากลุ่มฯ และแซะห์บางคนมีพฤติกรรมทุจริต 
เช่นน าเสนอโปรแกรมการทอ่งเทีย่วมากกว่า 1 บริษัทแก่ผู้แสวงบุญ หรือน าเสนอในราคาที่สูงกว่าโปรแกรมที่ผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ น าเสนอ รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนยีมโดยปราศจากใบเสร็จรับเงิน ท าให้ผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ ได้รับผลกระทบจากเรือ่งนี ้โดยผู้น ากลุ่มฯ และแซะห ์เหล่านี้จะเวียนไปตามบริษัทฯ และผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ ต่าง ๆ โดยมีรายชื่อผู้แสวงบุญมาต่อรองรับผลประโยชน์ ท าให้เกิดความเสียหายโดยตรงแก่ผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ และผู้แสวงบุญ ดังที่ม ีข่าวทุกปี  

4. ปัญหาเกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏบิัติจากกฎ ระเบียบของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  :  เป็น
สิ่งที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ต้องเรียนรูต้ลอดเวลา ถึงกฎ ระเบียบและเงื่อนไขทีเ่พิ่มเติมขึ้นและเข้มงวดขึ้น ม ีสิ่งที่
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ต้องปฏิบัติใหม่ๆ ทุกปี และทั้งหมดต่างเป็นสิ่งท้าทายในการปฏิบัติงาน ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ าต้องเรียนรู้ 
ปรับตัว และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น  

เงื่อนไขโควตาผูใ้ห้บรกิาร เดิมจากผู้แสวงบุญ 4 คน ต่อผู้ให้บรกิาร 1 คน มีการปรับใน
ปี 2560 เป็น ผู้แสวงบุญ 8 คน ต่อผู้ให้บริการ 1 คน   

เงื่อนไขการส่งรายชือ่ผู้แสวงบญุ เช่นฮัจย์ปี 2560 ต้องส่งรายชือ่และยืนยันรายชื่อก่อน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งที่ยังไมม่ขี้อตกลงเรือ่งสายการบนิทีใ่ห้บริการ รวมถงึรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าที่พัก 
อาหาร ยานพาหนะที่ยังไม ่ลงตัว ท าให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ไม ่สามารถสรุปรายชื่ อได้ทัน  

ปัญหาการขอวีซ่าแก่ผู้แสวงบุญ เป็นปัญหาที่เกดิซ้ าทุกป ีนับแต่ป ี2552 ที่ท าให้รายชื่อ
ผู้แสวงบุญล่าช้า นับแต่การลงทะเบียนผ่านระบบ MOFA / E-track ที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง
ประเทศไทย ชุดกระทรวงวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน (2560 ) ที่ท าให้รายชื่อปัจจุบันของผู้แสวงบุญไม่ปรากฏ ไม่
สามารถระบุจ านวนที่แท้จริงของผู้แสวงบุญในแต่ละปีไ ด้ ม ีผลต่อการจองห้องพัก ตั๋ว เครื่องบิน  อาหาร 
ยานพาหนะ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เตรียมแก่ผู้แสวงบุญ รวมถึงขวัญก าลัง
ของผู้แสวงบุญที่ม ีต่อการด าเนินการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ด้วยเช่นกัน  

ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ าต้องมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคม ปัจจุบันมสีมคมผู้ประกอบการ 
3 แห่ง ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบกจิการฮัจย์ภาคกลาง สมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้ และสมาคมผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ภาคใต้ตอนล่าง และเปน็ตวักลางในการสื่อสารระหว่างผู้แสวงบุญ กับผู้ประกอบกิจการฮัจย์  ต่อรอง
กับหน่วยงานทั้งภายในและนอกประเทศ และตรวจสอบการด าเนินงานของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ใ ห้ได้รับ
มาตรฐาน และอยู่ในกรอบการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนา บนพื้นฐานของความเป็นธรรมที่สุด   

5. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ได้ชี้แจงเรือ่งโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญว่า ในการ
จัดโปรแกรมฯ ต่าง ๆ จะมีการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับท่าน
ศาสดาควบคู่โดยตลอด ด้วยวัตถปุระสงค์ใหผู้้แสวงบญุได้ระลึกถึงเหตุการณ์และสถานที่ส าคัญที่เกิดขึ้น อันเป็น
ที่มาของการประกอบพิธ ีฮัจย์ในปัจจุบัน ทั้งในเมืองมักกะห์ เมดีนะห์ หรือเม ืองรายรอบ  ในขณะที่ผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ หลายแห่ง ได้น าเสนอการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น  ๆ เ ช่นที่อียิปต์ จอร์แดน ตุรกี และ
อิสราเอล ท าให้ราคาของโปรแกรมมคี่าแตกต่างกันไป ไมเ่ฉพาะแต่เรื่องโรงแรมห้องพัก และบรกิารอื่น ๆ  ที่ขึ้นอยู่
กับความต้องการและความสามารถของผู้แสวงบุญเป็นหลัก   

 
กลุ่มที่ 2 นักวิชาการอิสลามศึกษา จ านวน 9 คน วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ 

หอประชุมอธ ิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี อ าเภอยะรัง จังหวัดยะลา   
สรุปผลการสนทนากลุ่ม  
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับฮัจย์และอมุเราะห์ ยังอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะผู้รู้เท่านั้น ควรพัฒนา

องค์ความรู้เหล่านี้เขา้ไปในหลักสูตร โดยเฉพาะในโรงเรยีนสอนศาสนาหรือปอเนาะ ให้ทราบถึงขึ้นตอนที่ถูกต้อง  
2. ควรมีการปฏิรปูหน่วยงานและคณะท างานฮัจย์ใหม ่โดยเฉพาะคณะกรรมการสง่เสรมิ

กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ควรมตีัวแทนจากผู้ประกอบการ สมาคมฯ และนักวิชาการอิสลามศึกษา มากกว่านี้   
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3. ควรพัฒนาการวิจัยและการศึกษาในสหวิทยากรเกี่ยวกับฮัจย์และอุมเราะห์ เพื่อใ ช้
พัฒนาการด าเนินการ ระบุปญัหา อุปสรรค และขจัดสิ่งเหล่านีเ้พื่อประโยชน์แก่ม ุสลิมทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

4. แสวงหาความร่วมมอืระหวา่งประเทศ ทั้งในระดับภูมภิาคอาเซียน และเอเชยี เพื่อให้
เกิดพลังในความร่วมมือ สร้างมาตรฐานการให้บริการผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ในมาตรฐานเดียวกัน การสร้าง
อ านาจการต่อรองโควตาจากรัฐบาลราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย การต่อรองการเช่าที่พัก/โรงแรมแก่ผู้แสวงบุญ 
การต่อรองการเดินทางโดยสายการบนิ และยานพาหนะภายใน ขณะปฏิบัติศาสนกิจ และการได้รับสิทธ ิ์ในการ
ประกอบอาหาร ให้บริการแก่ผู้แสวงบุญชาวไทย และชาวเอเชีย  

5. การพัฒนานโยบายและแนวทางการด าเนินการทีม่ ุง่ประโยชน์แก่ผูแ้สวงบุญเป็นหลัก 
สร้างมาตรฐานและเนน้คณุภาพการให้บรกิาร การตรวจสอบ การลงโทษ และการรับผิดชอบ โดยมกีฎหมายและ
ระเบียบที่ท าได้จริง 

 
กลุ่มที่  3  ผู้แสวงบุญชาวไทยที่ เ คยเดิน ทางเพื่อประกอบพิธ ี ฮัจย์ ณ ประเท ศ

ซาอุดิอาระเบีย ระหว่างปี 2554-2559  จ านวน 67 คน วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม กอง
กิจการฮัจย์ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

สรุปผลการสนทนากลุ่ม โดยได้ประเด็น 5 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 1. ความพร้อมของผู้
แสวงบุญในการเดินทางท่องเทีย่วเพื่อประกอบพธิฮัีจย์ 2 . คุณภาพการให้บรกิารของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทย ดังนี้ 

1. ความพร้อมของผู้แสวงบุญในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ สามารถ
สรุปเป็นประเด็นดังนี้  

   1.1 “ฮัจย์” เป็นเป้าหมายส าคัญของมสุลิมทุกคน โดยหวังว่าต้องเดินทางให้ได้ครั้ง
หนึ่งในชีวติ หรือมากกว่า 1 ครั้ง หากมีโอกาส ดังนั้นมสุลมิทุกคนต้องจัดระเบียบชีวิต แสวงหาความรู้ ทรัพย์สิน 
อาชีพ และสุขภาพให้พร้อมที่จะเดินทาง โดยมุ่งที่ “ฮัจย์ม ับรูรฺ” หรือความสมบูรณ์พร้อมตลอดการปฏิบัติ ณ 
ดินแดนศักดิ์สิทธ ิ์นั้น    

1.2 “ฮัจย์” เป็นภารกิจที่มสุลิมทัว่โลกจะมารวมตัวกนั เพื่อประกอบศาสนกิจพร้อมกัน 
ปีละครั้ง และท าทุกปี รัฐบาลไทยควรยกวาระนีใ้ห้มคีวามส าคัญระดับชาติ ม ิใชเ่พราะประเด็นศาสนาเท่านั้น แต่
ฮัจย์คือพลังของมนุษยชาติ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และอารยะแห่งสามัญชนบนโลกใบนี้   

1.3  ผู้แสวงบุญควรแสวงหาความรู้ เกี่ ยวกับ การประกอบ พิธ ี ฮัจย์ทุกด้านเพื่ อ
เตรียมพรอ้มการปฏิบตัิอยา่งเหมาะสม การหวังพึ่งฮุซตาซ แซะห์ หรือคณะท างาน เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเพียงอย่างเดียว ตระหนักในเป้าหมายส าคัญของการประกอบศาสนกิจทุกขณะ
เป็นส าคัญ    

1.4 ผู้แสวงบุญควรตระหนักถึงบทบาทของตนหลังการเดินทางกลับภูม ิล าเนาของตน
จากการประกอบศาสนกิจ ย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  ท ากิจเพื่อสังคม  และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ไมเ่พียงแต่ค าน าหน้าชื่อว่า “ฮัจยะ / ฮัจยี” เท่านั้น พฤติกรรมทีด่ีพร้อมเป็นแบบอยา่งที่พึงประสงค์ด้วย
เช่นกัน  
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1.5 มุสลิมคนใดที่ต้องการเดินทางไปแสวงบุญ  ควรตระหนกัในความเป็นจริง เหตุและ
ผล เชื่อม ั่นใ นข่าวสารของภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์
สอบถามด้วยตนเองทนัท ีที่สายด่วน 1880 หรือกองกิจการฮัจย์ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 073-
274-715 อย่าเชื่อข่าวลือ ของฟรี หรือกลลวงใด ๆ ที่แฝงเจตนาทุจริต       

2. คุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 
สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้  

2.1 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ควรเคร่งครัดการท างานของคณะท างาน แซะห์ และ
ผู้แทนโดยค านึงถึงคุณภาพการให้บริการรอบด้านแก่ผู้แสวงบุญทุกคน ตลอดการปฏิบัติงาน มากกว่าสิ่งอื่นใด 

2.2 พลังการพูดปากต่อปากจากผู้แสวงบุญ มีผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพการให้บริการ
และการด าเนินการของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ทุกด้าน ทั้งด้านบวกและด้านลบ     

2.3 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ควรติดต่อกับหนว่ยงานภาครฐัออกบัตรประจ าตัวแซะห์ 
และคณะท างานที่เป็นทางการ หรือบตัรทีอ่อกโดยผู้ประกอบกิจการฮัจย์ พร้อมแสดงบัตรทุกครั้งเม ื่อติดต่อกับผู้
แสวงบุญ โดยเฉพาะการสร้างความเชือ่ม ัน่ถงึในการน าเสนอโปรแกรมการแสวงบุญ และการออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกครั้ง และหมั่นตรวจสอบการด าเนินงานของแซะห์ และคณะท างานที่สังกัดของตน    

2.4 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ควรติดต่อกับผูแ้สวงบญุโดยตรง ต่อเนือ่ง และมีแผนการ
ปฏิบัติตนอย่างเป็นทางการก่อนการเดินทาง เพราะบางเรื่องผู้แสวงบุญไม่ทราบ เช่นเอกสารส่วนตัว หนังสือ
เดินทาง การปฐมนิเทศ การจัดสัมภาระ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในการเดินทาง ฯลฯ   

2.5 ผู้แสวงบุญทุกคนทราบดีถงึเงื่อนไข บริบทเหตุการณ์ และการด าเนินการของผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ แซะห์ และคณะท างานทุกคนขณะประกอบศาสนกิจ ที่เผชญิข้อจ ากัดและสามารถเกดิความ
บกพร่อง ปัญหาได้ทุกเม ื่อ หากแต่ผู้ประกอบการ แซะห์ และคณะท างานทุกคนควรเร่งรีบแก้ไข จริงจัง จริงใ จ
และแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงตลอดการด าเนินการ   

กลุ่มที่  4 เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องฯ จ านวน 11 คน ครั้งที่ 4  วันพฤหัสบดีที่ 30 
มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโ รงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

สรุปผลการสนทนากลุ่ม  
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิกจิการฮัจย์ในประเทศไทย สามารถสรปุได้ 9 ประเดน็

ดังนี้ 1. การจัดสรรจ านวนผู้แสวงบุญไปประกอบพธิฮัีจย์ 2 . การจัดเที่ยวบิน 3. การจัดเช่าที่พัก 4. การจัดอาหาร 
5. การยื่นวีซ่า 6. การประชาสัมพันธ ์7. การอ านวยความสะดวกในประเทศไทย 8. การอ านวยความสะดวกใน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  9. บทบาทและความรับผิดชอบของแซะห์ ผู้ประกอบการ และผู้แสวงบุญ ดังม ี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การจัดสรรจ านวนผู้แสวงบุญไปประกอบพิธ ี ฮัจย์ ยังไ ม ่ชัดเจนและจ านวนไม่
เหมาะสมกบัความต้องการภายในประเทศคือจ านวน 10,400 คน เป็นไปตามการก าหนดของกระทรวงกิจการ
ฮัจย์ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยจ านวนที่ต้องการจริงคือ 13,000 คนต่อปี หรือมากกว่านั้น     
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แนวทางการแก้ไข ควรส่งผูแ้ทนทางการไทยและผู้ทรงคุณวุฒิเดินทางไปร่วมเจรจากับ
ทางซาอุดิอาระเบีย ให้ทราบถงึจ านวนโควตาทีแ่นน่อนและชัดเจนในแต่ละปใีห้เนิน่ๆ ก่อนถงึช่วงให้ลงทะเบยีนใน
ระบบออนไลน์  

การจัดสรรโ ควตาผู้แสวงบุญ จ านวน 8,320 คน และผู้ให้บริการผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์ 
จ านวน 2,080 คน ซึ่งเป็นการจัดสรรในสดัส่วน 4 ต่อ 1 ซึ่งในสัดส่วนผู้ประกอบการมีจ านวนมาก เปิดโอกาสให้
เกิดช่องว่างและความไม่เป็นธรรม  

แนวทางการแก้ไข 1.ลดจ านวนผู้ใหบ้รกิารลง เพื่อน าไปเพิ่มจ านวนให้กับผู้แสวงบุญให้
มากขึ้น โดยจัดสรรใหม่เป็น 8 ต่อ 1 และ 2 . จัดใหม่การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์ปีต่อปี 

การประกาศรายชื่อผู้แสวงบญุล่าช้า ความไมพ่ร้อมหรือการยกเลิกสิทธ ิ์กะทันหันของผู้
ได้รับสิทธ ิ ์การเลือ่นชื่อผูแ้สวงบุญที่มคีวามพร้อมในบญัชีส ารองใช้เวลานานหลายเดือนเกินไป ดังปรากฏการณ์ใน
ปี 2559 ที่ม ีผู้แสวงบุญเดินทางจริง น้อยกวา่โควตาที่ได้รับ รวมถึงความล่าช้า / ไม ่ม ีการแจกจ่ายรายชื่อผู้แสวง
บุญ ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการฯ แก่หน่วยงานท้องถิ่น การท่าอากาศยาน ส านั กงานวัฒนธ รรม จังหวัด 
ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดสรร จัดระเบยีบ และการด าเนนิงานเพื่อเตรยีมการจัดส่งผู้แสวงบุญเดินทางไปในแต่ละ
สนามบิน ไม่วา่จะเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่า
อากาศยานนราธ ิวาส เป็นต้น  

แนวทางการแก้ไข 1. ก าหนดมาตรการ แผนและกรอบระยะเวลาเพื่อให้ได้รายชื่อและ
จ านวนผู้เดินทางฯ ที่ม ีความชัดเจน 2. เร่งรัดผู้ประกอบการด าเนินงานตามแผนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัด โดยต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ์ของทุกปี  

2. การจัดเที่ยวบิน  กลายเป็นผลพวงที่เกิดจากปัญหาที่  1 ท าให้ผู้ประกอบการ ไ ม่
สามารถด าเนินการจัดเที่ยวบนิใหก้ับผู้แสวงบญุได ้เนือ่งจากไมม่คีวามชัดเจนในจ านวน รายชื่อผู้ที่จะเดินทาง ท า
ให้บริหารจัดการยาก ไมว่่าจะเปน็วซี่า ตั๋วโดยสาร และส่งผลให ้บจก.การบินไทยด าเนินการจัดเทีย่วบนิเหมาะส า
ค่อนข้างล่าช้า อัตราค่าโดยสารเครื่องบินของ บจก.การบินไทยที่สูงกว่าสายการบินอื่น ๆ  และออกเดินทางไป
ซาอุดิอาระเบียวันละ 2 เที่ยวแตข่ากกลบัจากซาอุดิอาระเบีย มีเพียงวันละ 1 เที่ยวบิน ท าให้ก่อนปี พ.ศ. 2560 
ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการของสายการบนิอื่นทีร่าคาถูกกว่า (ไมใ่ช่เครื่องบินเช่าเหมาล า. เป็นกลุ่มที่ม ีจ านวน
คนน้อยและแวะต่อเครื่องที่สนามบินอื่น ๆ หลายชั่วโมง ท าใหผู้้แสวงบญุเหนื่อยล้า นอกจากนี้ผู้ประกอบการฮัจย์
ไทยบางรายมไิด้แจ้งก าหนดการไปถึงซาอุดิอาระเบีย และเมือ่มาถงึแลว้มปีัญหาในการจัดหายานพาหนะและทีพ่กั
ในทันที การบริหารจัดการไมส่อดคลอ้งกับระบบออนไลน์หรือ E-Track ของทางการซาอุดิอาระเบยีที่ก าหนดให้ผู้
แสวงบุญกลุ่มเดียวกันต้องเดินทางด้วยกันและเข้าที่พักทีเ่ดียวกันกลุ่มละ 45 คน ในปี 2560 กระทรวงกจิการฮัจย์ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้แจ้งกฎเกณฑ์สัดส่วนการให้บรกิารของสายการบนิในกิจการฮัจย์ใหม่ โดยระบุให้สาย
การบินประจ าชาตินั้น ๆ  50 % สายการบินประจ าชาติของซาอุดิอาระเบีย 50 % กลายเป็นความท้าทายใหม่ที่
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐต้องจัดการอย่างเร่งด่วน     

แนวทางการแก้ไข 1. ก าหนดมาตรการ แผน และกรอบระยะเวลาการจัดเที่ยวบินที่
ชัดเจน 2. เร่งรัดผู้ประกอบการด าเนินงานตามแผน และกรอบระยะเวลาก าหนดอย่างเคร่งครัด 3 . ให้ม ีการจัด
เที่ยวบินขนสง่ผู้ประกอบพิธฮัีจย์ โดยก าหนด 2 รูปแบบคือ เทีย่วบนิพิเศษเหมาล า และเทีย่วบนิปกติ 4 . ให้ บจก.
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การบินไทย จัดเที่ยวบนิพิเศษที่ท่าอากาศยานนราธวิาสไปยังเมอืงมะดีนะห ์จ านวน 6 เที่ยวบนิ โดยรฐับาลไมต่อ้ง
ชดเชยค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการบิน และการจัดเที่ยวบินพิเศษที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ไปยังเม ืองมะดีนะห์ใ น
เที่ยวบินถดัไป และก าหนดราคาบัตรโดยสารเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือต่ ากว่า 5. ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ น าผู้แสวงบุญเดินทางด้วยเที่ยวบินเหมาล าให้เพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะจะท าให้ผู้แสวงบุญมีความ
สะดวก ใช้เวลาน้อยในการเดินทาง ไมเ่หนด็เหนือ่ย การเจ็บป่วยมนีอ้ย ผู้แสวงบุญแข็งแรงและสามารถประกอบ
ศาสนกิจได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ   

3. การเช่าที่พัก กลายเป็นสิ่งทา้ทายอยา่งยิ่งทีเ่กิดขึ้นนบัแต่ปี 2558 ที่กระทรวงกิจการ
ฮัจย์ระบุให้ผู้ประกอบการทุกประเทศ จ าต้องด าเนินเรื่องที่พักให้เรียบร้อยตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน
ระบบสัญญาเช่าออนไลน์ จึงจะมีผลต่อการออกวีซาแก่ผู้แสวงบุญต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบการ 
จ าต้องเร่งหาที่พัก แม้ราคาจะแพงกว่าปี 2557 เป็นต้นมาก็ตอ้งกระท า เพราะติดขัดดว้ยก าหนดเวลาอันจ ากัดใน
การหาที่พัก หรือบางรายไมไ่ด้ด าเนนิการติดต่อ / ช าระเงินและประสานงานกับเจ้าของอาคารให้เสร็จสิ้น ก่อนปดิ
การลงทะเบียนออนไลน์  

แนวทางการแก้ไข 1. ก าหนดมาตรการแผน และกรอบระยะเ วลาการจัดเช่าที่พักที่
ชัดเจน 2. เร่งรัดผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ด าเนินงานตามแผนและกรอบระยะเ วลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 3 . 
ก าหนดให้เช่าที่พักในระบบส านักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยระบบเดียว 4 . ขอความร่วมมือผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ เช่าที่พัก/โรงแรมทีอ่ยู่ใกล้มสัยดิหะรอมใหม้ากขึ้น เพื่อ เป็นการยกระดับมาตรฐาน 5. ขอความร่วมมอื
ให้ผู้ประกอบการหรือบรษิัทรว่มกันเช่าที่พักให้เปน็อาคารเดียว 6 . ควรหยิบยกประเด็นการฉอ้โกงของผู้ประกอบ
กิจการฮัจย์ ขึ้นมาหารือในทีป่ระชุมคณะกรรมการส่งเสริมกจิการฮัจย์แห่งประเทศไทย และหามาตรการลงโทษ/
ปรับ หรือยึดเงินค้ าประกัน พร้อมทั้งขึ้นบัญชีชื่อว่าเคยท าความผิด ก าหนดมาตรการห้ามหรือไม่อนุญาตให้
ประกอบการ ทั้งนี้ภาครัฐควรวางมาตรการที่เข้มงวดและลงโทษผู้กระท าความผิด  

4. การจัดอาหาร ปี 2559 เป็นปีแรกทีท่างซาอุดิอาระเบีย เปน็ผูก้ ากับดูแลอาหารใหแ้ก่
ผู้แสวงบุญ คณะผู้ประกอบการ และทีมงาน แต่ด้วยรสชาติ รายการอาหารทีซ่้ าๆ หรือองค์ประกอบด้านอรรถรส
ที่ท าให้ผู้แสวงบุญรับประทานได้น้อย เลี่ยน ไม่ถูกปาก ส่งผลต่อความเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติศาสนกิจ  

แนวทางการแก้ไข ควรให้อะมีรุ้ล ฮัจย์และคณะ เข้าร่วมเ จรจาและเปิดโ อกาสให้ผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ เข้าร่วมการจัดสรรอาหาร ให้แก่ผู้แสวงบุญ ด้วยฝีม ือ วัตถุดิบ และรายการอาหารไทย  

5. การยื่นวีซ่า กรมการศาสนาจัดหน้าทีป่ระสานโดยตรงในการขอออกวีซ่ากับสถานทูต
ซาอุดิอาระเบียอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ประกอบการหากไมม่คีวามพร้อมด้านเอกสารการยื่น จึงเป็นผลให้การรับอนุม ัติ
ล่าช้าและส่งผลต่อการไมป่รากฏชื่อผูเ้ดินทาง ในขณะที่ผู้แสวงบุญฯ ไม่ทราบข้อก าหนดและเงื่อนไขการขอวีซ่า 
รวมถึงแซะห์กไ็มท่ราบเช่นกัน การจัดกลุ่มๆ ละไมเ่กนิ 50 คน เพื่อวีซ่าไม ่ได้ส่งผลต่อการเดินทางเป็นกลุ่ม การ
เข้าที่พักเป็นกลุ่ม ท าให้เกิดปัญหาในการขึ้นรถและการเข้าที่พัก  

แนวทางการแก้ไข 1. ควรด าเนินการวีซ่าแบบปี 2559 และเคร่งครัด เข้มงวด และ
ลงโทษผู้ไม ่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างรวดเร็ว 2 . ก าหนดมาตรการให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ถือปฏิบัติในการส่ง
เอกสาร การจัดเช่าที่พัก รวมทัง้การท าสัญญาใช้บริการอาหารให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาอย่างเ คร่งครัด 3. 
ควรมีการประชาสัมพันธ ์ถึงข้อก าหนด และเงื่อนไขในการขอวีซ่าเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดพลาดของผู้ตกค้าง  
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6. การประชาสัมพันธ ์การประชาสัมพันธท์างวิทย ุแผ่นปลวิตลอดจนโปสเตอร์ ไมไ่ดผ้ล
เท่าที่ควร ท าให้ผู้ทีจ่ะเดินทางได้รบัขา่วสารไมท่ัว่ถึง ในขณะที่คนทั่วไปไมรู่ข้้อมลูเกี่ยวกับฮัจย์ เช่นวิธ ีการจัดสรร
โควตา วิธ ีการลงทะเบียน เงินค้ าประกันการเดินทาง การยกเลิก การโอนย้าย ฯลฯ จึงไม่ม ีการวางแผนล่วงหน้า
ในการเดินทาง และอาจท าให้ได้รับข้อมูลที่ไม ่ชัดเจนจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์ รวมถึงปัญหาการหลอกลวง  

แนวทางการแก้ไข ควรมกีารประชาสัมพันธ ์เชิงรุกกับผู้แสวงบุญ มีการนัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทีมวิทยากรบรรยาย ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจพร้อมสนับสนุนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ
โซเซียล และองคก์ารที่เกีย่วขอ้งกบัการประกอบพธิฮัีจย์ เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้วยหมายเลขด่วน 4 หลัก เน้น
การประชาสัมพันธ ์แบบ 2 ทาง  

7. การอ านวยความสะดวกในประเทศไทย ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก
ในประเทศไทยเกิดจากผู้แสวงบุญไมท่ราบว่ามีการอ านวยความสะดวกด้านใดบ้าง การตรวจหนังสือเดินทางไม่
สามารถกระท าได้ เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายไมน่ าเอกสารมาให้ตรวจทันเวลา สัมภาระที่ผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ น ามาขึ้นเครื่องมีสิ่งของต้องห้ามน าขึ้นเครื่อง เช่น ทุเรียน ขนุน จ าปาดะ น้ าบูดู  

แนวทางการแก้ไข ควรออกกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติ โดยมีบทลงโทษ ผู้ประกอบการที่
ไม ่ให้ความร่วมมือ ประชาสัมพันธ ์และแจ้งผู้แสวงบุญเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้าม น าขึ้นเครื่องบิน และสัมภาระที่
สามารถน าติดตัวได้ ก าชับผู้น ากลุ่มให้ตรวจสอบสมัภาระของผู้แสวงบุญ รณรงค์ให้ความส าคัญในการรักษาความ
สะดวก โดยก าหนดลงในหลักสูตรการให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และผู้แสวงบุญ โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในเรื่องนี้  

8. การอ านวยความสะดวกในประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย จ านวนเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่สนามบินมะดีนะห์ และสนามบินเจดดาห์ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับมีน้อย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ม ีม ีอยู่
เหน็ดเหนื่อยมาก เพราะต้องปฏิบตัิงานตลอดทั้งวัน รถยนต์รับ -ส่งผู้แสวงบุญ ไม่ม ีคุณภาพ แอร์เสีย เครื่องยนต์
ช ารุด ม ารยาท ความรู้และค าช านาญทางของผู้ขับขี่ บุคลากรขาดการบริหาร จัดการที่ม ีสายงานบังคับบัญชา
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ทีเ่กี่ยวข้องปฏิบตัิหน้าที่อ านวยความสะดวกมาจากหลายหน่วยงาน แต่ปัญหาส าคัญคือการ
ขาดเอกภาพของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ที่ไม ่ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ  

แนวทางการแก้ไข 1. ควรประชุมซกัซ้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนกอ่นไปปฏิบัตหินา้ที่ให้มคีวาม
เข้าใจใ นหน้าที่ทุกสถานที่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งข้อปฏิบัติ บริบทเหตุการณ์ ข้อห้ามต่าง ๆ 2 . จัด
คณะท างานปฏิบัติการอ านวยความสะดวกในแต่ละสถานที่ให้ลง ตัวก่อนการเดินทาง 3.ควรสรรหาผู้ที่ม ี
ความสามารถ รู้และเข้าใจในภารกิจฮัจย์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฮัจย์ เป็นที่ยอมรบัและมคีวามรู้ในการบริหาร
จัดการ 4. ควรมีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่แต่เนิ่นๆ มีการอบรมและประชุมชีแ้จงภารกิจเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเดินทาง
รวมถึงผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และแซะห์ ให้รูว้่าเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานอะไรบา้ง เพื่อจะได้บอกแก่ผู้แสวงบุญ มีการ
จัดคณะท างานปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกในแต่ละสถานที่ลงตัวก่อนการเดินทาง มีผังโครงสร้างการ
บริหาร และผู้ม ีอ านาจในการสั่งการให้ชัดเจน 5. จัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการฮัจย์และบัตร
ประจ าตัวผู้แสวงบุญในรปูแบบ Smart Card ให้คงทนแขง็แรง และ 6. ควรมีการเจรจาท าสัญญาเกี่ยวกับสภาพ
รถยนต์ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น  
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9. บทบาทและความรบัผดิชอบของแซะห์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และผู้แสวงบุญ แซะห์
หรือมัคคุเทศก์ เป็นปัญหาทีไ่มม่กีารพูดถงึดังนี ้การที่แซะห์ก าหนดราคาค่าบรกิารเอง เก็บค่าบริการเองและออก
ใบเสร็จเอง แซะห์เก็บค่าธรรมเนยีมเกินจ านวนที่ก าหนดและเก็บไว้กับตัวเอง แซะห์เลือกผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
เอง และเปลี่ยนกะทันหัน จัดส่งเอกสารล่าช้าและซ้ าซ้อนกันหลายผู้ประกอบการ ขณะที่ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ 
ประสบปัญหาที่ไมไ่ดร้ับสมคัรลงทะเบยีนผู้จะไปประกอบพธิฮัีจย์ด้วยตัวเอง ไมไ่ด้แต่งตั้งผู้แทนเป็นทางการ ตาม
พระราชบัญญัติ ไม ่ได้จัดปฐมนเิทศหรอืจัดน้อยครัง้แก่ผูแ้สวงบญุ ประสบปัญหาเงินทนุหมนุเวียนในการเช่าที่พัก 
สายการบิน และอาหาร ที่ต้องจ่ายในจ านวนมากและระยะเ วลาจ ากัด การ จัดอาหารและที่พักที่เหมาะสม 
ปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏบิัติศาสนกิจ ไม่ได้ปฏิบัติให้การจัดผู้ไปประกอบพิธ ีฮัจย์เดินทางเป็นกลุ่ม ไม ่ส่ง
บัญชีผู้แสวงบุญให้กับส านักงานอ านวยความสะดวก ณ เมืองมะดีนะห์และมักกะห์ การไม่ก ากับดูแลแซะห์ใ น
สังกัดอย่างเคร่งครดั เพราะกลวัแซะห์จะย้ายสังกัด ทั้ง ๆ  ที่รู้ว่าแซะห์ท าไม ่ถูกต้องและต้องการให้รัฐจัดระเบียบ
แซะห์ ส าหรับผู้แสวงบุญ ปัญหาที่ประสบคือ ทุนทรัพย์ ที่ยังไ ม ่ม ีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและไ ร้
ศักยภาพ ท าให้ไม ่ม ีความพร้อมในการจ่ายช าระ ปัญหาการขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างถ่องแท้
และเข้าใจ ปัญหาการหลอกลวง ปัญหาสุขภาพของผู้แสวงบุญ ปัญหาความเชื่อม ั่นใ นตัวของแซะห์ม ากกว่า
ชื่อเสียงและประวัติของผู้ประกอบกิจการฮัจย์   

แนวทางการแก้ไข 1. ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ออกบัตรประจ าตัวให้แก่แซะห์ 
เพื่อแสดงตัวตนว่าเป็นผู้ใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการ 2. ปรับให้มกีารขึ้นทะเบียนแซะห ์พร้อมการตรวจสอบและมี
ผลตามกฎหมาย 3. ผู้ประกอบการควรเจรจาตกลงกับผู้ใหบ้รกิารอาหารให้ชัดเจน มีการก าหนดเมนูอาหารและ
ปริมาณที่เหมาะสม 4. เพื่อไมใ่ห้เกดิปัญหาในการด าเนนิการที่อาจส่งผลต่อการขอวีซ่า ผู้แสวงบุญจึงเห็นสมควร
ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ช าระเงินบรกิารอาหารที่เมอืงมกักะห ์และเมอืงมาดีนะห์ พร้อมค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ผ่านระบบออนไลน ์ในการลงทะเบยีนขึ้นตอนที่ 2 ส่วนการเบกิช าระอาหารใหแ้ก่ผูใ้ห้บริการรายใดให้
เป็นไปตามค าร้องของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ เหมือนเ ช่นการเบิกช าระค่าที่พัก 5. ควรจัดใหม่ช่องทางการ
ประสานงานที่รวดเรว็ขึน้ในการประสานงานกบัซาอุดิอาระเบีย ในกรณีที่มเีหตุการณ์ฉกุเฉนิ เพื่อให้ม ีการบริหาร
จัดการเป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพ และทันท่วงที ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนชาวไทย
มุสลิมทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 6 . ประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมและ
รับมือกับการระบาดของเชื้อโรค MERS 7. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จะต้องวางแผนไว้ลว่งหน้า ขยายโอกาสให้ผูท้ี่ม ี
รายได้น้อย สามารถเดินทางประกอบพิธ ีฮัจย์ในราคาต่ าลง ตามแบบของผู้แสวงบุญประเ ทศอินโดนีเซีย หรือ
มาเลเซีย ซึ่งที่พักจะอยู่ห่างจากมสัยดิหะรอมหลายกิโลเมตร แต่มรีถบัสรับส่งผู้แสวงบุญจากที่พักสู่ม ัสยิดหะรอม
ตามเวลาของการละหมาด  7. ควรมีมาตรการในการควบคุมการตรวจสอบ และก ากับการด าเนินงานของผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ ให้ม ีความซื่อสัตย์ และมีความรับ ผิดชอบในการด าเนินงานกิจการฮัจย์   และ 8. การโอน
กิจการฮัจย์จากกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธ รรม ไปยังกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะส่งผลให้การบรหิารจัดการดูแลกิจการฮัจย์ม ีประสิทธ ิภาพมากขึ้น และ
สามารถเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างใกลช้ิดมากขึน้ เนื่องจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มี
กลไกเชื่อมโยงเขา้ถึงระดับหมูบ่้าน และชุมชนอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามและประสานการ



191  

ด าเนินงานร่วมกนัอยา่งใกล้ชดิในทุกมติ ิระหว่างชว่งเวลาการเปลีย่นผ่านเพื่อให้สง่ผลกระทบต่อการ ด าเนินการใน
ระยะต่อไป 

3.4.2 ผลการสังเคราะห์ข้อสรุปและข้อเสนอร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน า
เที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  

จากการประชุมเชิงนโยบาย วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ผลการศึกษาเบื้องต้น  
ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ยุทธศาสตรแ์ละกลยทุธส์ าหรับการบริหารจัดการบริษทัน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย จ าแนกออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์  ภายใต้แนวคิด “TERMS” ดังนี้  

T = Transformational leadership  
E = Evaluation and Access to Sustainability Development  
R = Research and Development to Hajj Innovations  
M = Manage and create the body of knowledge to practice 
S = Success to be the Excellent Organization in Service Qulity for 21 st 

Century 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมความเป็นผู้น าในความเปลี่ยนแปลง (T = Transformational 

leadership)  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ุ่งสร้างสรรค์บริการด้วยคุณภาพบน

พื้นฐานแห่งองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมแห่งฮัจย์ 
กลยุทธ ์  
1. พัฒนาหลักวิชาการในการสร้างแผนและกรอบการด าเนินการอย่างมืออาชีพ  
2. ส่งเสริมนวัตกรรมการใหบ้รกิาร องค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพเฉพาะและโดดเด่น

ขององค์การผา่นการวิจัยและการพัฒนา  
3. แสวงหาความรู้เพิ่มเติม สร้างพันธมิตร และเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที ่2 ม ุ่งการประเมนิและวดัผลเพือ่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (E = Evaluation 

and Access to Sustainability Development) 
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เปน็องค์การทีม่ ุง่พัฒนาบริการด้วยธรร

มาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืน  อย่างมืออาชีพ และกลไกการตรวจสอบที่ม ี
ประสิทธ ิภาพ  

กลยุทธ ์  
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการตรวจสอบการด าเนินการอย่าง 360 องศา  
2. มุ่งส่งเสริมการท างานและการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการวิจัยและพัฒนาแก้ไขอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง 
ยุทธ ศาสตร์ที่  3  เส ริมสร้างการวิจัยและพัฒ นาเพื่ อน าไ ปสู่นวัต กรรมแห่งฮัจย์ (R = Research and 
Development to Hajj Innovations) 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ุ่งสร้างสรรค์บริการด้วยคุณภาพบน
พื้นฐานแห่งองค์ความรู้  

กลยุทธ ์  
1. พัฒนาหลักวิชาการในการสร้างแผนและกรอบการด าเนินการอย่างมืออาชีพ  
2. ส่งเสริมนวัตกรรมการใหบ้รกิารดว้ยองค์ความรู ้ทักษะ และศักยภาพเฉพาะและโดด

เด่นขององค์การผ่านการวิจัยและพัฒนา  
3. แสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม สร้างพันธมิตร และเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ปฏิบัติการ (M = Manage and 

create the body of knowledge to practice )  
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เปน็องค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนาและ

ด าเนินการด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
กลยุทธ ์  
1. พัฒนาผู้ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจการฮัจย์สู่ความเป็น

เลิศด้านคุณภาพการให้บริการ  
2. พัฒนาและส่งเ สริมศักยภาพของบุคลากรให้ม ีองค์ความรู้ที่ เท่าทัน และสามารถ

ถ่ายทอดได้ตามบทบัญญัติศาสนา  
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูแ้กส่าธารณะในทุกด้านเกี่ยวกับการประกอบพิธ ีฮัจย์

ในสื่อทุกรูปแบบ  
ยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างความส าเรจ็ด้วยการเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศด้วยคุณภาพ

การให้บริการแห่งศตวรรษที่ 21 (S = Success to be the Excellent Organization in Service Qulity for 
21st Century)  

เป้าหมายเชิงยุทธ ศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ีประสบการณ์ ทักษะ แล ะ
ความสามารถที่พรอ้มใหคุ้ณภาพการให้บริการด้วยความเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้แสวงบุญ
ทุกระดับด้วยมาตรฐานระดับโลก  

กลยุทธ ์  
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทุกด้านเพื่อสอดรับมาตรฐานระดับสากล  
2. พัฒนาบริการเพื่อม ุ่งส าเร็จใน “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบุญทุกคน  
3. พัฒนาและส่งมอบบรกิารที่คุม้ค่าในประสบการณ์โดยมุ่งหวังสวัสดิภาพทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินของผู้แสวงบุญทุกคน  
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บทที่ 5  
 

สร ุปผลการศ ึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์
ในประเทศไทย มีวัตถปุระสงค์เพื่อ 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหารกิจการฮัจย์ใน
ประเทศไทย 2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทยในมุมมองของผู้แสวงบุญ และ 3. เพื่อสังเคราะห์นโยบายและแสวงหายุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  ข้อมูลที่ได้รบั ผู้วิจัยสามารถน าไ ป
เป็นยุทธศาสตร์พัฒนากิจการฮัจย์ในประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษา  ดังนี้  
 

สร ุปผลการศ ึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการส ารวจวรรณกรรมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  
การประกอบพิธฮัีจย์ การด าเนินการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย นโยบายการ
ด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทยและประเทศราชอาณาจักรซาอุดอิาระเบีย และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ม ีส่วนได้
ส่วนเสียจากการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ม ีอิทธ ิพลต่อการบริหาร
กิจการฮัจย์ในประเทศไทยเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การบริหารจั ดการส าหรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ใ น
ประเทศไทย 

ผู้วิจัยพบว่า ผลการสังเคราะห์จากเอกสารเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยในอดีต ไม่สามารถมองเฉพาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
ผู้ประกอบการฯ เท่านั้น แต่เป็นปัญหาองค์รวม ในระบบและมีความสัมพันธ ์กัน  สามารถจ าแนกได้คือ  

1. ปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  
2. ความสัมพันธ ์ระหว่างผู้ประกอบการฯ แซะห์ ผู้แสวงบุญ และองค์การภาครัฐ   
3. สภาพการแข่งขันทางการตลาดในบริบทปัจจุบัน  
4. การประชาสัมพันธ ์และการสื่อสารในภายในและภายนอกระหว่างองค์การภาครัฐ ผู้

ประกอบการฯ และผู้แสวงบุญ  
5. ปัญหาจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล รวมถึงนโยบายที่ควบคุมเชิงนโยบาย  
6. การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ฮัจย์”และการพัฒนาองค์ความรู้นี้ในเชิงวิชาการ 
 
สรุปผลการสังเ คราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 21 คน คือ การมองบริษัทน า

เที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในฐ านะที่ เป็นองค์การทางธ ุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ใช้การก าหนด 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงคก์ารด าเนนิการขององค์การ เปน็เครื่องชี้น าในการเสนอร่างยุทธศาสตร์
และกลยุทธ ์ดังนี้  

ร่างด้านวิสัยทัศน์ 
1. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการที่เน้น

คุณภาพ มาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งใ นระดับชาติ และสากล ภายใ ต้กฎหมายแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเดียวกัน   

2. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นการบริการบนพื้นฐานของ
ศาสนกิจของอิสลาม ผสานองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ฮัจย์ม ับรูรฺ” ของผู้แสวง
บุญอย่างยั่งยืน 

3. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทยเปน็องค์การที่มคีวามน่าเชื่อถือ และ
ด ารงเอกลักษณ์ของมุสลิมไทย 

4. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้และด าเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ราคามิตรภาพ บนพื้นฐานของศาสนกิจของ
อิสลาม 

ร่างด้านพันธกิจ  
1. การให้บริการเพื่อประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ดว้ยมาตรฐาน ห่วงใยในสุขสวัสดิภาพ

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. การพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้แสวงบุญ มุ่งสร้าง

ความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญ ด้วยบุคลากรที่ม ีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ทางศาสนา
อิสลาม 

3. ม ุ่งรังสรรค์ “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบุญทุกคนตลอดการเดินทาง 
4. ม ุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมการให้บริการ และคุณธรรม  
ร่างด้านเป้าหมาย 
1. ผู้แสวงบุญทุกคนบรรลุเปา้หมายในการประกอบศาสนกิจด้วยความถูกตอ้งและสมบรูณแ์บบ

ตามหลักของศาสนามุสลิมตลอดทุกขั้นตอน พร้อมสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดการเดินทาง 
2. ผู้แสวงบุญได้รับบริการครบถ้วน ตรงตามโปรแกรมการท่องเที่ยวและค ามั่นสัญญา และ

สร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญตลอดการเดินทาง  ด้วยราคาที่ยุติธรรม  
3. ผู้แสวงบุญสามารถรับรู้ถึงคุณค่าและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการด ารงชีวิตและ

ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่พึงประสงค์ 
ร่างด้านวัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ผู้แสวงบุญบรรลุวัตถุประสงค์ของการประกอบศาสนกิจ “ฮัจย์” ตามหลักศาสนา

อิสลาม 
2. เพื่อให้ผู้แสวงบุญความพึงพอใจและประทับตลอดการเดินทาง 
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3. เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดการเดินทาง 

สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมลูพื้นฐานในการด าเนินการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการ
ฮัจย์ในประเทศไทย พบว่า การบริหารกิจการฮัจย์โ ดยบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์นั้น ผู้
ประกอบการฯ จ าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2532 เป็น
หลัก โดยมีกรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม เป็นผู้ด าเนินการ และมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์
แห่งประเทศไทยเป็นผู้ก ากับและควบคุมการบริหารกิจการฮัจย์ จนถึงปี พ.ศ. 2559 ในปี 2560 กรมการ
ศาสนา กระทรวงมหาดไทย เปน็ผูด้ าเนนิการต่อ ในการด าเนนิการนั้น ม ีผู้น าฮัจย์ในต าแหน่งที่เรียกว่า “อะ
มีรุ้ลฮัจย์” เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเจรจาโควตา รับทราบข้อปฏิบัติ และดูแลผู้แสวงบุญขณะ
ปฏิบัติศาสนกิจ ส่วนผู้ประกอบกิจการฮัจย์นั้น  ต้องยื่นความจ านงในการขออนุญาตด าเนินการกับ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยก่อน และจึงด าเนินการให้บริการแก่ผู้แสวงบุญ โดยมี
แซะห์ หัวหน้าคณะฯ คอยเป็นผู้ประสานระหว่างผู้ประกอบการฯ และผู้แสวงบุญ การบริการแก่ผู้แสวงบุญ
ได้แก่ การลงทะเบียนจองรายชื่อ การท าหนังสือเดินทาง การตรวจสุขภาพและฉ ีดวัคซีน การขอหนังสือ
อนุญาตเข้าเม ือง (Visa) การปฐมนเิทศและอบรมความรูเ้กี่ยวกับการประกอบศาสนกิจอยา่งน้อย 3 ครั้ง การ
เช่าที่พัก อาหาร ตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับ เป็นต้น  

 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการส ารวจเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลความคาดหวังและการรับรู้จริง
ในคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์  
ในมุมมองผู้แสวงบุญโดยใช้ระเบียบวธิกีารวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม  และระเบียบ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนากลุ่มกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย   
ผลการวิจัยพบว่า  

ด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 54 ปีขึ้นไป 
สมรส/อยู่ด้วยกัน  ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และเกษียณ ว่างงาน พ่อบ้าน แม่บ้าน และเป็น
เกษตรกร มีภูม ิล าเนาในจังหวัดภาคใต้  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคาดหวังในคุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในมุมมองของผู้แสวงบุญ พบว่า ผู้แสวงบุญมีความคาดหวังโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
เม ื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะกายภาพ อันดับหนึ่งคือ โปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญ ด้าน
การเข้าถึงจิตใจ อันดับหนึง่คือ ความเครง่ครดัในการประกอบศาสนกิจเ พื่อบรรลุการประกอบพิธ ีฮัจย์ ด้าน
ความเชื่อถือ อันดับหนึง่คือ การรักษาค ามัน่สญัญาต่อผู้แสวงบุญและบรกิารตรงตามโปรแกรมทีก่ าหนด ด้าน
การสนองตอบในการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว อันดับหนึ่งคือ การหมั่นสังเกต ตรวจตรา และรักษาทั้งสุขภาพ 
ทรัพย์สินและความ เป็นอยู่ของผู้แสวงบุญ ด้านความมั่น ใจในคุณภาพการให้บริการ อันดับหนึ่งคือ 
ความสามารถเป็นเลิศในทุกด้านอย่างมืออาชีพ  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ในมมุมองของผู้แสวงบุญ พบว่า ผู้แสวงบุญมีการรับรู้จริงในคุณภาพการให้บริการของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในมมุมองของผู้แสวงบุญ โดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับการรับรู้จริง
ปานกลาง ยกเว้น ด้านการเข้าถงึจิตใจ ที่อยู่ในระดับการรบัรูจ้ริงมากที่สุด เม ื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ อันดับหนึ่งคือ เอกสารที่ถูกต้องตามหลักศาสนาทุกประการ ด้านการเข้าถึงจิตใ จ 
อันดับหนึ่งคือ การมีอธัยาศัยไมตรีทีด่ี ด้านความเชือ่ถือ อันดับหนึ่งคือ การสร้างความประทับใจนับแต่แรก
พบ ด้านการสนองตอบในการแก้ปญัหาที่รวดเร็ว อันดับหนึง่คือ การแนะน าวิธ ีใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์
ที่สุด ด้านความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ อันดับหนึ่ง คือ การเสริมศรัทธาตลอดการแสวงบุญ  

ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพการใหบ้รกิารของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในมมุมอง
ของผู้แสวงบุญเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพการให้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใ น
มุมมองของผูแ้สวงบุญ มีค่าเฉลี่ย (P-E) เป็นลบทกุด้าน โดยด้านการสนองตอบในการแก้ปญัหาที่รวดเร็ว เปน็
อันดับ 1 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.65 รองลงมาคือ ด้านความมัน่ใจในคุณภาพการใหบ้รกิาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.57 
ด้านการเข้าถึงจิตใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.50 ด้านความเชื่อถือ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.46 และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ -1.40 ตามล าดับ สะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการที่ผู้แสวงบุญได้รับน้อยกว่าที่
คาดหวังในทุกประการ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในบริการของบรษิัทน าเทีย่วเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทย ในมุมมองของผู้แสวงบญุ พบว่า ผู้แสวงบุญมีความพึงพอใจในบริการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทยโดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อันดับหนึ่งและสองมี
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากันคือ ด้านความคุ้มคา่ของเวลาและทรัพย์ที่จ่าย ตลอดการเดินทาง 
และด้านบรรลุวัตถุประสงค์ของการแสวงบุญ อันดับสามคือ ด้านโรงแรม/ที่พัก ตลอดการเดินทาง อันดับสี่
คือ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดการเดินทาง อันดับห้าคือ บริการอาหาร/เครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง 
อันดับหกคือ ด้านพาหนะการเดินทางทุกประเภท ตลอดการเดินทาง และอันดับสุดท้ายคือ การ ปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการ แซะห์ และคณะ ตลอดการเดินทาง  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ของผู้แสวงบุญ 
พบว่า ผู้แสวงบุญมีค่าใช้จ่ายซื้อโปรแกรมแสวงบุญครั้งนี้ต่ าสุด 0 บาท เนื่องจากเข้าร่วมโครงการคนดีม ี
คุณธรรมของศนูยอ์ านวยการบรหิารจังหวดัชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และสูงที่สุด 250,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่อยู่ระหว่าง 5,000 – 400,000 บาท สินค้าที่นิยมซื้อได้แก่ เครื่องประดับ เช่น ก าไลข้อมือ (เพศหญิง) 
แหวนเงินประดับอัญมณี (มรกตและทับทมิ)  ชุดโต๊ป ผ้าคลุมศีรษะ ผ้ารองละหมาด พรมปูพื้น พรมประดับ 
ผลอินทผลัม ชุดโซฟา ชุดชา ภาชนะอาหารโลหะ อัลกุรอานและสิ่งพิมพ์ทางศาสนาภาษาอาหรับ ฯลฯ ใช้
เวลาประมาณ 40 -45 วันในการเดินทางท่องเที่ยว และส่วนใหญ่เดินทางเป็นครั้งแรก โดยตนเองและ
ครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ พบว่า  
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1. หน่วยงานภาครัฐฯ ควรเขา้มาดูแลและควบคุมคุณภาพการให้บริการ มีการตรวจสอบราคา
โปรแกรมการท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้แสวงบุญ   

2. หน่วยงานภาครัฐฯ ควรมีการจัดองค์การที่ควบคุมและบริหารกิจการฮัจย์ ในรูปแบบ
รัฐ วิสาหกิจหรือองค์การมหาชน ที่ใ ห้บริการ ฮัจย์นับแต่การฝากเงิน การ จัดบริการอุมเ ราะห์ ฮัจย์ 
เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย  

3. ควรส่งเสรมิให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด มีส่วนในการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่
ต้องการไปแสวงบุญอยา่งต่อเนื่องทุกป ีโดยเฉพาะจังหวัดอื่น ๆ  ไม ่ เพยีงเฉพาะภาคใต้และกรุงเทพมหานคร
เท่านั้น  

4. ควรยกระดับนโ ยบายฮัจย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ โ ดยค านึงถึงสวัสดิภาพ คุณภาพการ
ให้บริการและเป้าหมายของการประกอบพิธ ีฮัจย์แก่ม ุสลิมไทยในประเทศเป็นหลัก  

5. ควรร่วมกับกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬาการ ตรวจสอบและวัดคุณสมบัติของผู้น ากลุ่มผู้
ประกอบพิธ ีฮัจย์ และแซะห์ เหมอืนกบัมคัคุเทศก์ ม ีการออกบัตรถาวร พร้อมแสดงตนทุกครัง้เม ื่อปฏิบัติงาน  

 
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์คุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิัทน าเที่ยวในมุมมองของผู้แสวง

บุญ  โดยการวิจัยเชงิคุณภาพ ใช้วิธกีารการสนทนากลุ่ม เพื่อทราบถงึคุณภาพการใหบ้รกิาร ปัญหา อุปสรรค 
และเงื่อนไขในการบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวฯ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการฯ จ านวน 14 คน วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโฆษิต 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า  

สรุปผลการสนทนากลุ่ม  
1. ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการฯ ในปัจจุบันอยู่ในภาวะด้านลบของสังคม  
2. ปัญหาของผู้แสวงบุญ ที่ไม ่ม ีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเอกสารของผู้แสวงบุญ  

ด้านการเงิน  ด้านความรู้ในการประกอบศาสนกิจ ด้านการเตรียมสุขภาพ  ด้านปฎิสัมพันธ ์ระหว่าง
ผู้ประกอบการฯ ผู้น ากลุ่มผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์ แซะห์และผู้แสวงบุญ ด้านการสละสิทธ ิ์ของผู้แสวงบุญ ด้าน
พฤติกรรมของผู้แสวงบุญขณะประกอบศาสนกิจ 

3. ปัญหาระหว่างผู้ประกอบการฯ ผู้น ากลุ่ม ผู้ประกอบพิธ ีฮัจย์ แซะห์และผู้แสวงบุญ เช่น 
พฤติกรรมของผู้แสวงบุญ  ระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้น ากลุ่มฯ และแซะห์และผู้ประกอบ การฯ    

4. ปัญหาเกี่ยวกับขัน้ตอนการปฏบิัติจากกฎ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น เงื่อนไข
โควตาผู้ให้บริการ เงื่อนไขการส่งรายชื่อผู้แสวงบุญ ปัญหาการขอวีซ่าแก่ผู้แสวงบุญ  

   

กลุ่มที่ 2 นักวิชาการอิสลามศึกษา จ านวน 9  คน วัน จันทร์ที่ 20 มีนาคม  พ.ศ. 2560 ณ 
หอประชุมอธ ิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฎอนี อ าเภอยะรัง จังหวัดยะลา  พบว่า  

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับฮัจย์และอุมเราะห์ ยังอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะผู้รู้เท่านั้น  
2. ควรมีการปฏิรูปหน่วยงานและคณะท างานฮัจย์ใหม่  
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3. แสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูม ิภาคอาเซียน และเอเชีย  
4. การพัฒนานโยบายและแนวทางการด าเนินการที่ม ุ่งประโยชน์แก่ผู้แสวงบุญเป็นหลัก  
 

กลุ่มที่ 3 ผู้แสวงบุญชาวไทยที่ เคยเดินทางเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ระหว่างปี 2554-2559  จ านวน 67 คน วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม กองกิจการฮัจย์ 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า  

1. ความพร้อมของผู้แสวงบุญในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ สามารถสรุปเป็น
ประเด็นดังนี้  

   1.1 “ฮัจย์” เป็นเป้าหมายส าคัญของมสุลมิทุกคน โดยมุง่ที่ “ฮัจย์ม ับรูร”ฺ หรือความสมบูรณ์
พร้อมตลอดการปฏิบัติ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธ ิ์นั้น    

1.2 รัฐบาลไทยควรยกวาระนีใ้ห้ม ีความส าคัญระดับชาติ เพราะฮัจย์คือพลังของมนุษยชาติ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และอารยะแห่งสามัญชนบนโลกใบนี้   

1.3 ผู้แสวงบุญควรแสวงหาความรูเ้กี่ยวกับการประกอบพิธฮัีจย์ทุกดา้นเพื่อเตรยีมพรอ้มการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม    

1.4 ผู้แสวงบุญควรตระหนักถึงบทบาทของตนหลังการเดินทางกลับภูม ิล าเนาของตนจาก
การประกอบศาสนกิจ  

1.5 การตรวจสอบข่าวสารก่อนการตัดสินใจ  
2. คุณภาพการให้บรกิารของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย สามารถ

สรุปประเด็นได้ดังนี้  
2.1 ผู้ประกอบการฯ ควรเคร่งครัดการท างานของคณะท างาน แซะห์ และผู้แทนโดย

ค านึงถึงคุณภาพการให้บริการรอบด้านแก่ผู้แสวงบุญทุกคน  
2.2 พลังการพูดปากต่อปากจากผู้แสวงบุญ มีผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพการให้บริการและการ

ด าเนินการของผู้ประกอบการฯ ทุกด้าน ทั้งด้านบวกและด้านลบในอนาคต      
2.3  ผู้ประกอบการฯ ควรติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐออกบัตรประจ าตัวแซะห์ และ

คณะท างานที่เป็นทางการ หมั่นตรวจสอบการด าเนินงานของแซะห์ และคณะท างานที่สังกัดของตน   
2.4 ผู้ประกอบการฯ ควรติดต่อกับผู้แสวงบุญโดยตรง ต่อเนื่อง และมีแผนการปฏิบัติตน

อย่างเป็นทางการก่อนการเดินทาง  
2.5 ผู้แสวงบุญทุกคนทราบดีถึงเ งื่อนไ ข บริบทเหตุการณ์ และการด าเนินการของ

ผู้ประกอบการฯ แซะห์ และคณะท างานทุกคนขณะประกอบศาสนกิจ ที่ เผชิญข้อจ ากัดและสามารถเกิด
ความบกพร่อง ปัญหาได้ทุกเม ือ่ หากแต่ผู้ประกอบการ แซะห์ และคณะท างานทุกคนควรเรง่รบีแกไ้ข จริงจัง 
จริงใจและแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงตลอดการด าเนินการ   
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กลุ่มที่ 4 เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องฯ จ านวน 11 คน ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 30 และศุกร์ที่ 
31 มีนาคม  พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา พบว่า  

1. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นควรไ ด้รับการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้าง 
“ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบุญทุกคน และเป็นเ กียรติประวัติที่นานาประเทศรับทราบถึงประสิทธ ิภาพการ
ท างาน  

2. ปัญหาเชิงโครงสร้าง ควรเป็นเรื่องแรกที่ได้รับการแก้ไข ด้านกฎหมาย ด้านโครงสร้าง
องค์การและระเบียบเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักรัฐธรรมนูญและประชาธ ิปไตย  

3. ควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการด าเนินการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ใน
ประเทศไทยโดยหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานอิสระ  

4. เน้นการประชาสัมพันธเ์ชิงรุกกบัผู้แสวงบุญและผู้ที่สนใจเดินทางเพื่อประกอบศาสนกิจ ใน
ระดับชุมชน พร้อมการฝึกอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ในระดับจังหวัดและชุมชนบ่อยครั้งขึ้น  

5. ให้อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถงึงบประมาณ อะมีรุ้ลฮัจย์และคณะผู้แทนไทย 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ใ นประเทศไทยการวิจัยโ ดยใช้เ ทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Future 
Research) เพื่อหายุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย
จากผู้เชี่ยวชาญ  และการจัดประชุมเชิงนโยบายกับผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย  พบว่า 

ด้านวิสัยทัศน์ คือ บริษัทน าเทีย่วเพือ่ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุง่เน้นการพัฒนาเพื่อ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และด าเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ราคามิตรภาพ บนพื้ นฐานของ
ศาสนกิจของอิสลาม   

โดยผู้เชีย่วชาญมีความเหน็วา่ความเปน็ไปได้ส าหรับร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษัทน า
เที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าม ัธยฐาน ≥ 4.50) 

ด้านพันธกิจ คือ  
1. การให้บริการเพื่อประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ดว้ยมาตรฐาน ห่วงใยในสุขสวัสดิภาพ

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
2. การพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้แสวงบุญ มุ่งสร้าง

ความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญ ด้วยบุคลากรที่ม ีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ทางศาสนา
อิสลาม 

3. ม ุ่งรังสรรค์ “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบุญทุกคนตลอดการเดินทาง 
4. ม ุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมการให้บริการ และคุณธรรม  
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ผู้เชี่ยวชาญมีความเหน็วา่ความเปน็ไปได้ด้านพันธกิจส าหรับร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย อยู่ใ นระดับมาก (ค่าม ัธ ยฐาน ≥ 3.50) และมี
ความเห็นสอดคล้องกันจ านวนทุกข้อ จากทั้งหมด 4 ข้อ  

ด้านเป้าหมาย คือ  
1. ผู้แสวงบุญทุกคนบรรลุเปา้หมายในการประกอบศาสนกิจด้วยความถูกตอ้งและสมบรูณแ์บบ

ตามหลักของศาสนามุสลิมตลอดทุกขั้นตอน พร้อมสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดการ เดินทาง 
2. ผู้แสวงบุญได้รับบริการครบถ้วน ตรงตามโปรแกรมการท่องเที่ยวและค ามั่นสัญญา และ

สร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญตลอดการเดินทาง  ด้วยราคาที่ยุติธรรม  
3. ผู้แสวงบุญสามารถรับรู้ถึงคุณค่าและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการด ารงชีวิตและ

ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่พึงประสงค์ 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเหน็วา่ความเปน็ไปได้ส าหรับร่างนโยบายและยุทธศาสตรข์องบรษิัทน าเทีย่ว

เพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ด้านเป้าหมาย  อยู่ในระดับมาก (ค่าม ัธ ยฐาน ≥ 3 .50) และมี
ความเห็นสอดคล้องกันทุกข้อ 

 ด้านวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพื่อให้ผู้แสวงบุญบรรลุวัตถุประสงค์ของการประกอบศาสนกิจ “ฮัจย์” ตามหลักศาสนา

อิสลาม 
2. เพื่อให้ผู้แสวงบุญความพึงพอใจและประทับตลอดการเดินทาง 
3. เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดการเดินทาง 
ผู้วิจัยได้จัดการประชมุเชิงนโยบาย ในวันศกุร์ที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรม

หาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเทลแอนด์รีสอรท์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 21 คน ในการ
สรุปและพิจารณาร่างนโยบายและแสวงหากลยุทธ ์และยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบริษัทน าเที่ยวเพื่อ
ประกอบกิจการฮัจย์ที่ประสบผลส าเร็จในประเทศไทย พบว่า  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิกจิการฮัจย์ในประเทศไทยอันสัมพันธก์ับการบริหารจัดการ
บริษัทน าเที่ยวเพ่อประกอบกิจการฮัจย์ที่ประสบผลส าเรจ็ในประเทศไทยสามารถสรปุได้ 9 ประเด็นดงันี้  

1. การจัดสรรจ านวนผู้แสวงบญุไปประกอบพิธฮัีจย์  
2. การจัดเที่ยวบิน  
3. การจัดเช่าที่พัก  
4. การจัดอาหาร  
5. การยื่นวีซ่า  
6. การประชาสัมพันธ ์ 
7. การอ านวยความสะดวกในประเทศไทย  
8. การอ านวยความสะดวกในประเทศซาอุดีอาระเบีย   
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9. บทบาทและความรบัผดิชอบของแซะห์ ผู้ประกอบการฯ และผู้แสวงบญุ   
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ผลการวจัิยที่ไดใ้นขัน้ตอนที ่1 และ 2 เห็นความสัมพันธร์ะหว่างการบริการ

กิจการฮัจย์และการบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ที่ประสบผลส าเร็จในประเทศ
ไทยอย่างใกล้ชิด จึงสรุปและเสนอดังนี้  

1. ร่างนโยบายการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ดังนี้  
- การปรับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2524, 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 กฎกระทรวง ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2541) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยการควบคุมกิจการการรับจัดบริการขนส่งในกิจการฮัจย์ การจัดบริการอื่นที่เกี่ยวกับ
กิจการฮัจย์ และการโฆษณา หรือกระท าการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการฮัจย์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2541 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543  

- จัดตั้งหน่วยงานอิสระ ใ นรูปแบบรัฐ วิสาหกิจ/องค์การ (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพดูแล ก ากับ ควบคุม 
และบริหารกิจการฮัจย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับชุมชน ภูม ิภาค ประเทศและนานาชาติ   

- สร้างความร่วมมือกับนานาชาติในภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉ ียงใ ต้ ใ นการแสวงหา
แนวทางความร่วมมือในการบริหารกิจการฮัจย์ใ นระดับอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธ ิภาพ และ
พัฒนาการบริหารจัดการกิจการฮัจย์ร่วมกัน  

 - ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และน าองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการฮัจย์ใ น
รูปแบบการวิจัยและการพฒันา พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในสื่อต่าง ๆ สู่สาธารณชน และขยายผลสู่ชุมชน  
และท้องถิ่น ให้เกิดความเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต  

- ประชาสัมพันธแ์ละสร้างความเข้าใจโดยยึดหลักมนุษยธรรม ภราดรภาพ และความเท่า
เทียมตามหลักการพัฒนาความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs 
2030) ในการบริหารกิจการฮัจย์ในระดับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ในมติิของวัฒนธรรม ผ่านความร่วมมอื
ระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด    

2. ร่างนโยบายกลยุทธ ์และยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ที่ประสบผลส าเร็จในประเทศไทย 

ด้านวิสัยทัศน์ คือ บริษัทน าเทีย่วเพือ่ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยมุง่เน้นการพัฒนาเพื่อ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และด าเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ราคามิตรภาพ บนพื้นฐานของ
ศาสนกิจของอิสลาม   

ด้านพันธกิจ คือ  
1. การให้บริการเพื่อประกอบกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ดว้ยมาตรฐาน ห่วงใยในสุขสวัสดิภาพ

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
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2. การพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารทุกด้าน ตอบสนองความต้องการของผู้แสวงบุญ มุ่งสร้าง
ความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญ ด้วยบุคลากรที่ม ีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ทางศาสนา
อิสลาม 

3. ม ุ่งรังสรรค์ “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบุญทุกคนตลอดการเดินทาง 
4. ม ุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมการให้บริการ และคุณธรรม  
ด้านเป้าหมาย คือ  
1. ผู้แสวงบุญทุกคนบรรลุเปา้หมายในการประกอบศาสนกิจด้วยความถูกตอ้งและสมบรูณแ์บบ

ตามหลักของศาสนามุสลิมตลอดทุกขั้นตอน พร้อมสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดการเดินทาง  
2. ผู้แสวงบุญได้รับบริการครบถ้วน ตรงตามโปรแกรมการท่องเที่ยวและค ามั่นสัญญา และ

สร้างความพึงพอใจและประทับแก่ผู้แสวงบุญตลอดการเดินทาง  ด้วยราคาที่ยุติธรรม  
3. ผู้แสวงบุญสามารถรับรู้ถึงคุณค่าและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อการด ารงชีวิตและ

ปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่พึงประสงค์ 
ด้านวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพื่อให้ผู้แสวงบุญบรรลุวัตถุประสงค์ของการประกอบศาสนกิจ “ฮัจย์” ตามหลักศาสนา

อิสลาม 
2. เพื่อให้ผู้แสวงบุญความพึงพอใจและประทับตลอดการเดินทาง 
3. เพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดการเดินทาง 
จากผลการศึกษาเบื้องต้น  ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ยุทธศาสตรแ์ละกลยทุธส์ าหรับการบริหาร

จัดการบริษัทน าเทีย่วเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทย จ าแนกออกเป็น 5 ยุทธศาสตร ์ ภายใตแ้นวคดิ 
“TERMS” ดังนี้  

T = Transformational leadership  
E = Evaluation and Access to Sustainability Development  
R = Research and Development to Hajj Innovations  
M = Manage and create the body of knowledge to practice 
S = Success to be the Excellent Organization in Service Quality for 21st Century 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเ สริมความ เป็นผู้น าในความ เปลี่ยนแปลง (T = Transformational 

leadership)  
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ุ่งสร้างสรรค์บริการด้วยคุณภาพบนพื้นฐาน

แห่งองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมแห่งฮัจย์ 
กลยุทธ ์  

1. พัฒนาหลักวิชาการในการสร้างแผนและกรอบการด าเนินการอย่างมืออาชีพ  
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2. ส่งเสริมนวัตกรรมการให้บริการ องค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพเฉพาะและโดดเด่นของ
องค์การผ่านการวิจัยและการพัฒนา  

3. แสวงหาความรู้เพิ่มเติม สร้างพันธมิตร และเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ม ุ่งการประเมินและวัดผลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (E = Evaluation and 

Access to Sustainability Development) 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นองค์การที่ม ุ่งพัฒนาบริการด้วยธรรมาภิ

บาล โปร่งใ ส ตรวจสอบได้ พร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืน  อย่างมืออาชีพ แ ละกลไกการตรวจสอบที่ม ี
ประสิทธ ิภาพ  

กลยุทธ ์  
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการตรวจสอบการด าเนินการอย่าง 360 องศา  
2. มุ่งส่งเสริมการท างานและการให้บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการวิจัยและพัฒนาแก้ไขอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเพือ่น าไปสู่นวัตกรรมแห่งฮัจย์ (R = Research 

and Development to Hajj Innovations) 
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ุ่งสร้างสรรค์บริการด้วยคุณภาพบนพื้นฐาน

แห่งองค์ความรู้  
กลยุทธ ์  
1. พัฒนาหลักวิชาการในการสร้างแผนและกรอบการด าเนินการอย่างมืออาชีพ  
2. ส่งเสริมนวัตกรรมการใหบ้รกิารดว้ยองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพเฉพาะและโดดเด่น

ขององค์การผ่านการวิจัยและพัฒนา  
3. แสวงหาองค์ความรู้เพิ่มเติม สร้างพันธมิตร และเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ปฏิบัติการ (M = Manage and create 

the body of knowledge to practice)  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เ ป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  พัฒนาและ

ด าเนินการด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
กลยุทธ ์  
1. พัฒนาผู้ประกอบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจการฮัจย์สู่ ความเป็นเลิศ

ด้านคุณภาพการให้บริการ  
2. พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพของบุคลากรใหม้ ีองค์ความรู้ที่เท่าทัน และสามารถถ่ายทอด

ได้ตามบทบัญญัติศาสนา  
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูแ้กส่าธารณะในทุกด้านเกี่ยวกับการประกอบพธิฮัีจย์ในสื่อ

ทุกรูปแบบ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความส าเร็จด้วยการเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศด้วยคุณภาพการ
ให้บริการแห่งศตวรรษที ่21 (S = Success to be the Excellent Organization in Service Quality for 
21st Century)  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ีประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถที่
พร้อมให้คณุภาพการให้บริการด้วยความเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้แสวงบุญทุกระดับ
ด้วยมาตรฐานระดับโลก  

กลยุทธ ์  
1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการทุกด้านเพื่อสอดรับมาตรฐานระดับสากล  
2. พัฒนาบริการเพื่อม ุ่งส าเร็จใน “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้แสวงบุญทุกคน  
3. พัฒนาและส่งมอบบริการที่คุ้มค่าในปร ะสบการณ์โ ดยมุ่งหวังสวัสดิภาพทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินของผู้แสวงบุญทุกคน  
จากผลการศึกษาท าให้ผู้วจัิยได้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยว

เพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยรูปแบบใหม่ คือ “TERMS” โดยสามารถอธ ิบายได้ดังนี้  
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 ยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธก์ารบรหิารจัดการของบริษทัน าเทีย่วเพือ่ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทย 

 

อภิปรายผล 
 

จากผล การวิจัย พบว่า บริบทภ าย ใน และภายนอก (Internal & External Contexts) 
หมายถึง บริบททั่วไปของการบริหารกิจการฮัจย์ในประเทศไทย และประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบี ย 
ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนนิการของผูป้ระกอบการและผู้แสวงบุญทุกปี สอดคล้องกับการศึกษาของ Sharifah 
Binti Ismail. (2005) เรื่อง The Hajj in the Malay World 1850-1950: Its Historical Dimension and 
Impact. Degree of Master of Human Science in History and Civilizat ion, International Islamic 
University Malaysia. พบว่า ม ีรูปแบบการถกเถียงและปฏิสัมพันธ ์ระหว่างผู้แสวงบุญและโ ลกมุสลิม 
โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจและอิทธ ิพลของฮัจย์ต่อโ ลกมุสลิม การประกอบพิธ ีฮัจย์ม ีอิทธ ิพลต่อการ
ก าหนดขอบเขตและลักษณะสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธ รรมของชาวมาเลย์  และยังส่งผลต่อ
โครงสร้างการจัดระเบียบในสังคมชาวมาเลย์ใ นช่วงหลังคริสต์ศตวรรษที่  19 และ ใ นช่วงต้นของ

บริบทภายในและภายนอก 
(Internal & External Contexts) 

T 
E 
R 
M 
S 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลการ
ด าเนินการ 

(Operational 

Output) 
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คริสต์ศตวรรษที่ 20 ฮัจย์ เชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ใ นโลกของมุสลิมชาวมาเลย์ให้สัมพันธ ์ต่อกันเองและ
สัมพันธ ์ต่อโลกมุสลิมภายนอก และต่อนโยบายรัฐสวัสดิการอันเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ 

 ส าหรับในด้านของกระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการในทีน่ี้หมายถึงกระบวนการ
ในการจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธก์ารบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศ
ไทย สอดคล้องกับการศึกษาของ CAkeel Ibrahim al-Ken” (1995). The Hajj: Past, Present, and 
Future “The Communication Aspect”. Ph.D. Dissertation of Institution of Communications 
Studies, The University of Leeds. ที่พบว่า การจาริกแสวงบุญเป็นปรากฏการณ์อันสัมผัสได้ถึงความมี
อารยะของมนุษยชาติ ไมเ่พียงแต่เดินทางไปจากที่หนึง่สู่อกีสถานที่หนึ่งเทา่นั้น แต่ยังรวมถงึการเดินทางเพื่อ
พัฒนาจิตวิญญาณและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผูแ้สวงบุญไปพร้อมกัน รวมถึงคุณลักษณะส าคัญของการ
จาริกแสวงบุญในครสิต์ศตวรรษที ่21 ผู้แสวงบญุไมเ่พียงแต่เดินทางเท่านั้น การเรียนรู้ถึงแก่นสาร เพิ่มพูน
คุณค่าในประสบการณ์ถงึเบื้องลกึ และตระหนักถงึคุณค่าของกิจกรรมและสิ่งแวดลอ้มของสถานที่ส าคัญด้วย
จิตส านึก แห่ งก ารท่ องเที่ ยวอ ย่า งยั่งยื น  แล ะ  Baker, D. and Crompton, J. (2000). ศึกษาเรื่ อง Quality 
satisfaction and behavioral intentions พบว่า การจาริกแสวงบุญในโ ลกสมั ยใ หม่ จึงกล ายสภ าพ เป็ น
อุตสาหกรรมการบริการที่ม ีความส าคัญและมีความ เป็นสากลมากยิ่งขึ้น   สิ่งอ านวยความสะดวก 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การจัดระเบียบการคมนาคมขนส่ง ระบบโทรคมนาคม การสื่อสาร ที่พัก ฯลฯ โดย
ค านึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการเป็นส าคัญ พร้อมผนวกรวมการแสวงบุญกับการ ท่องเที่ยวให้
เป็นอันหนึง่อันเดียวกัน  ผู้แสวงบุญสามารถซือ้โปรแกรมการท่องเที่ยวและเดินทาง ใช้บรกิารบริษัทน าเที่ยว 
และมีม ัคคุเทศกน์ าทางพรอ้มอธ ิบาย สื่อความหมาย และให้บริการแก่ผู้แสวงบุญในทุกขณะ อ านวยความ
สะดวกนับแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทางอย่างเป็นระบบ รวมถึงรัฐบาลที่เป็น
เจ้าของแหล่งท่องเทีย่ว  ยังเลง็เห็นความส าคัญของการจาริกแสวงบุญ มีการก าหนดกฎหมาย ร่างระเบียบ 
ข้อก าหนด ปรับปรุงภูม ิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ านวยความสะดวก และจัดระเบียบด้วยศาสตร์การ
จัดการให้เป็นระบบ  

ส่วนผลการด าเนินการ (Operational Output) หมายถึง ผลการด าเนินการหลังที่เ กิดขึ้น
โดยตรงกับผูแ้สวงบญุและผู้ทีเ่กี่ยวข้องอย่างยั่งยืน ได้แก่รายได้ สอดคล้องกับการศึกษา  Sharma, S. et al. 
(2009). เรื่อง Social and Behavioural Aspects of Pilgrim Satisfaction. พบว่า พลวัตการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญนับแต่ปลายทศศตวรรษที ่90 ด้วยรายไดโ้ดยรวมมากกว่าพันลา้นเหรยีญสหรัฐจากการท่องเทีย่วเพือ่
แสวงบุญ สถิติผู้แสวงบุญมากกว่า 330 ล้านคนในศาสนสถานส าคัญต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50,000 แห่ง สะท้อน
การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้แสวงบุญที่ต้องการสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่ ม ีคุณภาพ มีระดับและ
รสนิยมที่สูงขึ้น พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทาง พักอาศัย และเครื่องประกอบพิธ ีกรรม ดัง
การศึกษาของ Kiralova (2010) ที่ระบุถึงจ านวนผูแ้สวงบญุในปี 2013 เฉพาะที่วาติกันแห่งเดียว มีมากกว่า 
5.5 ล้านคน มีเงินหมนุเวียนทั้งหมดมากกว่า 18 พันล้านยูโร และยังม ีแนวโน้มที่จะสูงยิ่งขึ้น ท าให้นครรัฐ
วาติกันจ าต้องจัดระเบียบ และวางนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ  เพื่อรองรับความเปลีย่นแปลงเชิงพฤติกรรม
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ของนักท่องเทีย่วโดยมุง่เน้นที่ความพึงพอใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเป็น
ส าคัญ  

ส่วน “TERMS” คือตัวย่อของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบ
กิจการฮัจย์ในประเทศไทย ไ ด้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเ สริมความ เป็นผู้น าในความเปลี่ยนแปลง (T = 
Transformational leadership) ยุทธศาสตร์ที ่2 ม ุ่งการประเมนิและวัดผลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (E = 
Evaluation and Access to Sustainability Development ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการวิจัยและ
พัฒน าเพื่อ น าไป สู่นวัตกรรม แห่งฮัจย์ (R = Research and Development to Hajj Innovations ) 
ยุทธศาสตร์ที ่4 บริหารและสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ปฏิบัติการ (M = Manage and create the body of 
knowledge to practice) และยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความส าเร็จด้วยการเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ
ด้วยคุณภาพการให้บริการแห่งศตวรรษที่ 21 (S = Success to be the Excellent Organization in 
Service Qulity for 21st Century) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Jerry Noonan., (2017). เรื่อง “Culture 
and Strategy in the Travel and Tourism Sector” พบว่า การเดินทางของผู้แสวงบุญในทศวรรษที่ 1990 ถึง
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ว่าเป็น “ยุคสมัยใหมแ่ห่งการจาริกแสวงบุญ” ที่ม ีองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีสว่นเกี่ยวข้องและจัดการอย่างเปน็ระบบ สร้างแบบแผน มาตรฐานและมีความห่วงใยในสวัสดิภาพ
ของผู้แสวงบุญทั้งในระดับบุคคลที่ต้องการใหผู้้แสวงบุญทุกคนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อม
ได้รับบริการที่ทรงคุณค่าในประสบการณ์ และกระตุ้นใหเ้กิดความภักดีแก่ศาสนา และในระดับภาครวมที่ม ี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบองค์รวมนับแต่สร้างนโยบาย แผนงาน กลยุทธ ์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาทั้งระบบพัฒนามาตรฐานในระดับโลกโดยค านึงถึงความยั่งยืนทั้งระบบ  

 

ข้อเสนอแนะเช ิงนโยบาย  
 

ในส่วนงานภาครัฐควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการฮัจย์ของประเทศไทย ดังนี้  
1. ร่วมมือกบัประเทศในภูม ิภาคอาเซียนในการบริหารกิจการฮัจย์ ทั้งด้านองค์ความรู้ เกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพการให้บริการของบรษิัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในระดับอาเซียน ที่พัก โรงแรม 
ยานพาหนะ อาหาร และสาธารณสุข  

2. เพิ่มพื้นที่และต าแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยแก่ผู้แทนผู้
ประกอบกิจการฮัจย์ แซะห์ และผู้น าคณะฯ เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดนโยบาย แผน การด าเนินการ 
การตรวจสอบ และการประเมนิผล เพื่อปรับปรงุ แก้ไข ป้องปราม และพัฒนากิจการฮัจย์ในประเทศไทยให้
ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อผู้แสวงบุญทุกคน  

3. ตั้งองค์การกลางในการรับผิดชอบออมเงิน  การรับเงิน ออกใบเสร็จ และประชาสัมพันธ ์
ข่าวสารแก่ผู้แสวงบญุ พร้อมสายด่วน 24 ชั่วโมง ที่ผู้แสวงบญุ และผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสถานะของผู้
แสวงบุญ ข้อมูล รายละเอียดการเดินทาง สถานะ/เลขที่จดทะเบียน/ใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายของ
ผู้ประกอบการ แซะห์ และผู้น าคณะฯ  
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4. ก าหนดหน้าที่ ความรับผดิชอบ บทบาท และงบประมาณที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมแก่อะมีรุ้ล
ฮัจย์และคณะในการด าเนินการ ตรวจสอบ รายงาน และประเมนิผลการด าเนนิกิจการฮัจย์ในแต่ละปรีะหว่าง
ไทยและนานาประเทศอย่างสมเกียรติ 

5. ประชาสัมพันธ ์เชิงรุกแก่ผู้แสวงบุญ ผู้ที่ต้องการเดินทาง มุสลิมไทย และบุคคลทั่วไปถึง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวสารกิจการฮัจย์อย่างต่อเนื่อง เท่าทัน และรวดเร็วต่อสถานการณ์ที่แปรผันอย่าง
รวดเร็ว เพื่อเพิ่มความเชื่อม ัน่และศรัทธาเกี่ยวกับการปฏบิัตฮัิจย์อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่ สุด หรือ “ฮัจย์
ม ับรูรฺ”  

6. ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ทุกแห่ง ต้องท าประกันการเดินทางเพื่อสร้างความมั่นใ จ 
และความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้แสวงบุญทุกคนตลอดการเดินทาง  

7. ส่งเสริมบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบแกค่ณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทกุแหง่
ให้ม ีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ในการอบรม ถ่ายทอดการประกอบกิจการฮัจย์ที่ถกูต้องและเหมาะสมแกผู่้
แสวงบุญทุกคน  

  

ในส่วนงานผูป้ระกอบกิจการฮัจย์ควรให้การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการฮัจย์ของประเทศไทย 
ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ควรร่วมมอืและผนึกก าลังรว่มกันในรปูแบบสมาคมและองค์การ เพื่อ
รวมพลังในการต่อรอง เสนอแนะ และก าหนดนโยบาย แผน และการด าเนินการทุกขั้นตอนอย่างเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากบริบททั้งภายในและภายนอกประเทศไทย โ ดยเฉ พาะกฎเกณฑ์จากประเทศ
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย อันยังประโยชน์ต่อธ ุรกิจและผู้แสวงบุญอย่างยั่งยืน  

2. ส่งเสริมและสร้างความชอบธรรมด้านราคา และคุณภาพการให้บริการของโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวหลากรูปแบบ ตามความต้องการความสามารถ  และศักยภาพด้านทุนทรัพย์ของผู้แสวงบุญ  

3. ร่วมมือในการพัฒนากิจการฮัจย์ในประเทศไทยทุกรูปแบบกับสถาบันอุดมศึกษาด้วยการ
วิจัยและการพัฒนา พร้อมน าองค์ความรู้ทีไ่ด้ปรบัปรุง แก้ไข และพัฒนากิจการฮัจย์ให้ม ีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ 

4. ร่วมมือกบัอะมรีุล้ฮัจย์ คณะท างาน หน่วยงานภาครฐั ในการพัฒนากิจการฮัจย์ในประเทศ
ไทยทุกขั้นตอน โดยวางบนพื้นฐานของมนุษยธรรมและธรรมาภิบาลแก่ผู้แสวงบุญ  

 

ในส่วนงานผู้แสวงบุญควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการฮัจย์ของประเทศไทย ดังนี้  
1. พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย ความรู้และจิตใจอย่างเป็นระบบ นับแต่การเนียตที่จะไป

ประกอบพิธ ีฮัจย์อย่างมีเป้าหมาย หมั่น เรียนรู้และพัฒนาตนอย่างมีเป้าหมายและเข้าใ จในแก่นแท้ของ 
“ฮัจย์” รวมถึงจัดระเบยีบชีวิต การเงิน และครอบครวัอยา่งเปน็ระบบควบคู่กับการพัฒนาจิตปัญญาใหพ้รอ้ม
ต่อการประกอบพิธ ีฮัจย์  

2. ฉลาดเลือก ตัดสินใจ ใ นโปรแกรมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการฯ รวมถึงแซะห์และ
คณะท างานฯ ที่มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการเป็นหลัก มากกว่าราคา  
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3. เพื่อให้บังเกิด “ฮัจย์ม ับรูร”ฺ ที่ถูกต้องและเหมาะสมตลอดระยะเวลาในการประกอบพิธ ีฮัจย์ 
ควรหมั่นแสวงหาความรู้และทบทวนจนเข้าใจ พร้อมปฏิบัติได้ด้วยศรัทธา  

4. หากมีค าถามสงสัย ควรสอบถามข้อมลูจากหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง อย่าหลงเชื่อข่าวลอื 
และหากพบพฤติกรรมใด หรือคณะบุคคลที่ส่อในท างทุจริต หลอกลวง รีบแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตรวจสอบโดยเร็ว  

5. เม ื่อปฏิบัติตนหลังจากปฏิบัติศาสนกิจด้วยสวัสดิภาพ ณ ภูม ิล าเ นา จงยึดมั่นในศรัทธ า 
ช่วยเหลือและใหค้ าแนะน าแก่ผูท้ี่ต้องการแสวงบญุทุกคน ด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเจตนาที่ม ุ่ง ประสงค์
พัฒนาตน ผู้อื่นและสังคมอย่างสันติสุข สมดั่งค าสรรพนามที่ได้รับเกียรติว่า “ฮัจยะ/ฮัยยี” ตลอดไป   
 

ข้อเสนอแนะ  
 

จากยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของบริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทยที่
ได้จากการวิจัยด้วยวิธกีาร EDFR และการสนทนากลุม่ ผู้วิจัยสามารถได้มาซึ่งยุทธศาสตร์การจัดการส าหรับ
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร จัดการหน่วยงาน/บริษัทที่ด าเนินการน าคณะบุคคล/กลุ่ม
บุคคลแสวงบุญเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเ สริมความ เป็นผู้น าในความ เปลี่ยนแปลง (T = Transformational 
leadership) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ุ่งสร้างสรรค์บริการด้วยคุณภาพบนพื้นฐาน
แห่งองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมแห่งฮัจย์ ดังนี้  

1. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทย ควรใชก้ลยทุธพ์ัฒนาหลักวชิาการใน
การสร้างแผนและกรอบการด าเนนิการอยา่งมืออาชีพ กลยุทธส่งเสริมนวัตกรรมการให้บริการ องค์ความรู้ 
ทักษะ และศักยภาพเฉพาะและโดดเด่นขององค์การผ่านการวิจัยและกลยุทธ ์การพัฒนา แสวงหาความรู้
เพิ่มเติม สร้างพันธมิตร และเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  

1.1 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์และคณะ ควรร่วมมอืกับนักวชิาการจากสถาบันอดุมศึกษาร่วม
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพการให้บริการ ที่เป็นจุดแข็งขององค์การที่ยากจะ
เลียนแบบ เสริมสร้างและพัฒนาโอกาสขององคก์ารใหเ้ป็นความได้เปรยีบทางการแข็งขัน โดยหมัน่ตรวจสอบ 
ประเมินผล ร่วมแกไ้ข ปรับปรงุผลการด าเนนิการที่เปน็จุดอ่อนขององคก์ารใหพ้ร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง
อย่างเท่าทัน ความเสีย่งขององคก์ารใหเ้ป็นโอกาสด้วยศกัยภาพ ความสามารถ และทักษะประสบการณอ์ยา่ง
ผู้น า 

1.2 ผู้ประกอบกิจการฮัจย์และคณะ ควรหมั่นแสวงหาองค์ความรู้ด้วยการประชุมทั้งใ น
และต่างประเทศ รวมถึงการเข้ามสี่วนร่วมในกจิกรรม WORLD HAJJ FAIR ในประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางเพื่อรับทราบข้อมลูที่เทา่ทันและสามารถพยาการณ ์ตระเตรียม พร้อมด าเนินการได้
ต่อไป  
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1.3  ผู้ประกอบกิจการฮัจย์และคณะ ควรสร้างผู้น าฯ รุ่น ใ หม่ขึ้นม าเ รียนรู้  ปฏิบัติ 
ด าเนินการและบริหารร่วมกับผูน้ าฯ รุ่นปจัจุบัน เพื่อเป็นการสบืทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอนั
เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์อันพึงประสงค์ต่อไป  

1.4  ผู้ประกอบกิจการฮัจย์และคณะ ควรร่วมกับนักวิชาการ พัฒนานวัตกรรมการ
ให้บริการ องค์ความรู ้ทักษะ และศักยภาพเฉพาะและโดดเด่นขององค์การเพื่อพัฒนาองค์ความรูสู้่ความเป็น
เลิศต่อไป 

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ควรจะ  
2.1 ส่งเสริมการจัดประชุมทางวิชาการ/การวิจัยในระดับภมูภิาค ระดับชาติและนานาชาติ

ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ และสมาคมฯ รวมถงึหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทย 

2.2 การให้ทุนสนบัสนุนการวิจัยเพือใชเ้ชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ
ฮัจย์ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ร่วมพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรมการให้บริการ  

2.3 ส่งเสริมการจัด WORLD HAJJ FAIR กิจกรรมฮาลาลในระดับภมู ิภาค ระดับชาติและ
นานาชาติ พร้อมผลักดนัและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสินค้าที่แสดงถงึอัตลกัษณ์และความโดดเด่น
ของมุสลิมไทยสู่นานาชาติ      

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ม ุ่งการประเมินและวัดผลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (E = Evaluation and 
Access to Sustainability Development) เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นองค์การที่
ม ุ่งพัฒนาบริการด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได ้พร้อมพัฒนาสู่ความยัง่ยืน อย่างมืออาชีพ และกลไก
การตรวจสอบที่ม ีประสิทธ ิภาพ  

1. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทย ควรใชก้ลยทุธม์ ุง่พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้วยการตรวจสอบการด าเนินการอย่าง 360 องศา กลยุทธ ์ม ุง่สง่เสรมิการท างานและการให้บริการ
ด้วยหลักธรรมาภบิาล พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยการวิจัยและพัฒนาแกไ้ขอยา่งสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง 
ดังนี้  

1.1 ควรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกรรมการ
ในการก าหนดนโยบาย แผน และผลการด าเนนิกิจการฮัจย์ในทุกปี พร้อมเสนอแนะการปรับแก้ไขในปัญหา
อุปสรรคที่ประสบ   

1..2 ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ และร่วมตรวจสอบด้วยหลักธรรมภิ
บาล 

1.3 ควรมีการพัฒนาจุดแขง็ และโอกาสใหโ้ดดเดน่ พร้อมปรบัปรุงจุดอ่อน และความเสี่ยง
ด้วยองค์ความรู้ที่เท่าทันและเป็นระบบอย่างมืออาชีพ  

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ควรจะ  
2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เขา้เปน็กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ฮัจย์แห่งประเทศไทย  
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2.2 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วดัความส าเร็จบนความเทีย่งธรรม 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมตรวจสอบได้ด้วยธรรมภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาเพือ่น าไปสู่นวัตกรรมแห่งฮัจย์ (R = Research 
and Development to Hajj Innovations) เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ุ่งสร้างสรรค์
บริการด้วยคุณภาพบนพื้นฐานแห่งองค์ความรู้  

1. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ควรใช้กลยุทธ ์กลยุทธ ์พัฒนาหลัก
วิชาการในการสร้างแผนและกรอบการด าเนินการอย่างมอือาชีพ กลยุทธส์ง่เสรมินวัตกรรมการให้บริการด้วย
องค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพเฉพาะและโดดเด่นขององค์การผ่านการวิจัยและพัฒนา กลยุทธ ์แสวงหา
องค์ความรู้เพิ่มเติม สร้างพันธมิตร และเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้  

1.1 ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนา
กิจการฮัจย์ลักษณะทวิภาคี/สหกิจศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในการ
ปฏิบัติงานเสมือนจริง  

1.2 ร่วมพัฒนาองค์ความรูผ้่านการวิจัยและวิชาการอยา่งเปน็ระบบ และพรอ้มประยุกตใ์ช้
ในเชิงพาณิชย์ได้  

1.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาอาหรับ องค์ความรู้ด้านศาสนาอิสลาม และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในคริสตศตวรรษที่ 21  

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ควรจะ  
2.1 ส่งเสริมให้ม ีการฝึกอบรมแซะห์ คณะผู้น าการเดินทาง ที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมใบ

ประกาศนียบัตร บัตรประจ าตัว  
2.2 ส่งเสริมใหม้กีารฝกึอบรมภาษาอาหรับ องค์ความรูด้้านศาสนาอิสลาม และทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการในคริสตศตวรรษที่ 21 แก่แซะห์ คณะผู้น าการเดินทาง และผู้ประกอบกิจการฮัจย์  
2.3 สร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารกิจการฮัจย์ในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์

ความรู้เกี่ยวกับฮัจย์ในไทย   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ปฏิบัติการ (M = Manage and create 

the body of knowledge to practice) เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์ผู้ประกอบกิจการฮัจย์เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ พัฒนาและด าเนินการด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  

1. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกจิการฮัจย์ในประเทศไทย ควรใชก้ลยทุธพ์ัฒนาผู้ประกอบการ
เป็นองค์การแหง่การเรยีนรูเ้พื่อพัฒนากิจการฮัจย์สู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการให้บริการ กลยุทธ ์พัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้ม ีองค์ความรู้ที่เท่าทัน และสามารถถ่ายทอดได้ตามบทบัญญัติศาสนา 
และกลยุทธ ์พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะในทุกด้านเกี่ยวกับการประกอบพิธ ีฮัจย์ในสื่อทุก
รูปแบบ ดังนี้  
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1.1 ควรใช้องค์ความรูท้างวิชาการในการวางแผน ก าหนดยทุธศาสตร์องค์การ ก าหนดกล
ยุทธ ์ วิเคราะห์องค์การ ร่วมประเมนิผล ตรวจสอบอย่างเป็นระบบด้วย Deming Cycle (Plan Do Check 
Act) และแก้ไขจุดอ่อน พร้อมป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างเป็นระบบ  

1.2 ควรมีแผนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ 5 ปี ส าหรับองค์การ  
1.3 ควรมีการประเมินผลรอบด้านด้วยแนวคิด BSC  

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ควรจะ  
2.1 ส่งข้อเสนอแนะไปยังผู้ประกอบกิจการฮัจย์ทุกปี พร้อมแนะแนวทางการแก้ไ ข 

ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ  
2.2 ร่วมพัฒนาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้ม ีศักยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขันในระดับภูม ิภาค และระดับชาติ  
2.3 ส่งเสริมสิน เชื่อพัฒนาผู้ประกอบการฯ ร่วมกับสถาบันทางก ารเงินในการพัฒนา

ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้มศีกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนัในระดับภมู ิภาค และ
ระดับชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างความส าเรจ็ด้วยการเปน็องคก์ารแห่งความเปน็เลิศด้วยคุณภาพการ
ให้บริการแห่งศตวรรษที ่21 (S = Success to be the Excellent Organization in Service Quality for 
21st Century) เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ม ีประสบการณ์ ทักษะ และความสามารถที่
พร้อมให้คณุภาพการให้บริการด้วยความเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้แสวงบุญทุกระดับ
ด้วยมาตรฐานระดับโลก  

1. บริษัทน าเที่ยวเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ควรใช้กลยุทธ ์พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการทกุด้านเพื่อสอดรบัมาตรฐานระดับสากล กลยุทธพ์ัฒนาบรกิารเพือ่ม ุง่ส าเร็จใน “ฮัจย์ม ับรูรฺ” แก่ผู้
แสวงบุญทุกคน และกลยุทธพ์ัฒนาและสง่มอบบริการที่คุม้ค่าในประสบการณ์โดยมุ่งหวังสวัสดิภาพทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของผู้แสวงบุญทุกคน ดังนี้  

1.1 ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในการประชาสัมพันธ ์ อบรม และเสริม
ศรัทธาด้วยความเชื่อม ัน่แก่ผู้แสวงบุญถึงคุณภาพการใหบ้รกิาร ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้แสวงบุญที่แตกต่างกัน  

1.2 ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยในการก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการเพื่อสอดันมาตฐานระดับสากล  

1.3 ร่วมกับสถาบันอุดมศกึษาในการวิจัยถึงแนวโน้มพฤติกรรมการบริโภคของผู้แสวงบุญ
ในอนาคตเพื่อพยากรณ์ความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมน ามาปรับใช้ในแผนการตลาดที่เหมาะสมต่อไป  

2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการฮัจย์ในประเทศไทย ควรจะ 
2.1 ร่วมกับสถาบันทางการเงินส่งเสริมการออมเพื่อวัตถุประสงค์ฮัจย์อย่างเป็นระบบ  
2.2 ร่วมกับประชาสัมพันธ ์เชิงรุกส่งเสริมการออม การรักษาสุขภาพ การเตรียมตัวเพื่อ

ประกอบพิธ ีฮัจย์ การฝึกอบรมการปฏิบัติศาสนกิจ  



212 

2.3 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการมอบ
โอกาสให้เดินทางเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ 
 

ข้อเสนอแนะส าหร ับงานวิจ ัยคร ั้งต่อไป  
 

1. การวิจัยครั้งนี้ควรด าเนินการศีกษาวิจัยเปรียบเทียบนโยบายและแผนการด าเนินการ
เกี่ยวกับฮัจย์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  

2. การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ในประเทศไทย  
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แบบสัมภาษณ์ก ึ่งโ ครงสร ้าง 
เ ร ื่อง 

ย ุทธศาสตร ์การบร ิหารจ ัดการของบร ิษัทน  าเท ี่ยวเพื่อประกอบกิจการฮ ัจย ์ในประเทศ ไทย  
 

ค ำชี้แจง  
1. แบบสัมภำษณ์ชดุนี้เปน็เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลประกอบกำรวิจัย เรื่องยุทธศำสตร์กำรบริหำร

จัดกำรของบริษัทน ำเที่ยวเพื่อประกอบกิจกำรฮัจย์ในประเทศไทย  
2. แบบสัมภำษณ์ม ีจ ำนวน 4 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  
ตอนที่ 2 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรค และสิ่งที่ทำ้ทำยที่หน่วยงำนของผูใ้ห้

ข้อมูลรับรู้และประสบด้วยตนเองระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกำรฮัจย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  
ตอนที่ 3 แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับควำมคำดหวงัของผูใ้ห้ขอ้มลูในกำรด ำเนินกิจกำรฮัจย์

ในประเทศไทยให้ประสบผลส ำเร็จและบังเกิดควำมยั่งยืนสืบต่อไป  
ตอนที่ 4  แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงเกี่ยวกับกำรเดินทำงเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ในอนำคต ควร

ปรับเปลี่ยนอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมที่สุด  
3. โปรดตอบค ำถำมที่ตรงตำมสภำพควำมเป็นจริง โดยท ำเครื่องหมำย หรือเขียนตำมที่ประสบจริง 

เพรำะข้อมูลทีไ่ด้จะมีคุณค่ำและเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิง่ต่อกำรวิจัย ข้อมลูที่รวบรวมได้จะน ำมำวิเครำะห์
และน ำเสนอในภำพรวมเท่ำนั้น ผู้วิจัยจะถือเป็นควำมลับและจะไม่น ำไปเผยแพร่แต่ประกำรใด  

ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณผูใ้ห้ขอมลูทกุท่ำนเป็นอย่ำงสงู ที่กรุณำให้ควำมรว่มมอืในกำรสัมภำษณ์
ครั้งนี้ หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดโปรดสอบถำมข้ำพเจ้ำ นำยมำโนช พรหมปัญโญ สำขำกำรจัดกำร คณะ
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร โทร. 09 -9234-6638, email: ononoe@gmail.com 

 
      นำยมำโนช พรหมปัญโญ 
       นักศึกษำปริญญำเอก สำขำกำรจัดกำร  
             คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
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ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ก ึ่งโ ครงสร ้างเก ี่ยวก ับข้อมูลท ั่วไปของผู้ให ้ข้อมูล  
 

1.1 ชื่อ-สกุล ผู้ให้ข้อมูล  
........................................................................................................................................................................ 
 
1.2 ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรกิจกำรฮัจย์ในประเทศไทย  
........................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที ่2 แบบสมัภาษณก์ ึง่โครงสรา้งเก ีย่วกบัปญัหา อ ุปสรรค และสิง่ท ีท่า้ทายท ีห่นว่ยงานของผูใ้หข้อ้มลูรบัร ู้
แ ละประสบด้วยตนเองระหว่างการด าเน ินก ิจการฮ ัจย ์ในอดีตจนถึงป ัจจ ุบ ัน  
 

2.1 ปัญหำ อุปสรรค และสิ่งที่ท้ำทำยที่หน่วยงำนของผู้ให้ข้อมูลรับรู้และประสบด้วยตนเองระห ว่ำงกำรด ำเนิน
กิจกำรฮัจย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
........................................................................................................................................................................ 
........................................... ............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที ่3 แบบสมัภาษณก์ ึง่โครงสรา้งเก ีย่วกบัความคาดหวังของผู้ให ้ข้อมูลในการด าเน ินก ิจการฮ ัจย ์ใน
ประเทศ ไทยให ้ประสบผลส าเ ร ็จและบังเก ิดความย ั่งย ืนสืบต่อไป  
 

3.1 ควำมคำดหวังของผู้ใหข้้อมลูในกำรด ำเนินกิจกำรฮัจย์ในประเทศไทยให้ประสบผลส ำเร็จและบังเกิดควำม
ยั่งยืนสืบต่อไป 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที ่4 แบบสอบถามกึง่โครงสรา้งเก ีย่วกบัการเดนิทางเพื่อประกอบพธิฮีจัย ์ในอนาคต ควรปร ับเปลี่ยน
อย ่างไ รจ ึงจะเหมาะสมที่ส ุด  
 

4.1 กำรเดินทำงเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ในอนำคต ควรปรับเปลี่ยนอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมที่สุด  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
ผู้จัดบันทึกกำรสัมภำษณ์.........................................................วัน/เดือน/ปี สัมภำษณ์........................................... 
สถำนที่สัมภำษณ์............................................................................................................ 
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แบบสอบถามการวิจ ัย  
เ ร ื่อง 

ความคาดหวังและการรบัร ูจ้รงิในคณุภาพการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจ และพฤตกิรรมการท ่องเท ี่ยวแสวง
บุญเพื่อประกอบกิจการฮ ัจย ์ ในมุมมองของผู้แ สวงบุญ  

ค ำชี้แจง  
1. แบบสอบถำมชุดนีเ้ป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นกำรเก็บข้อมลูประกอบกำรวิจัย เรือ่ง ควำมคำดหวงัและกำรรบัรู้

จริงในคุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจ และพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบ
กิจกำรฮัจย์ ในมุมมองของผู้แสวงบุญ 

2. แบบสอบถำมมีจ ำนวน 5 ตอน ประกอบด้วย  
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมข้อมลูควำมคำดหวังและกำรรบัรูจ้ริงในคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของบริษัทน ำ

เที่ยวเพื่อประกอบกิจกำรฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ  
ตอนที่ 3  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในบริกำรของบริษัทน ำเที่ยวเพื่อประกอบกิจกำรฮัจย์ใ น

ประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ   
ตอนที่ 4 แบบสอบถำมพฤติกรรมกำรท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจกำรฮัจย์ ในมุมมอง

ของผู้แสวงบุญ  
ตอนที่ 5 แบบสอบถำมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรของบริษทัน ำเทีย่วเพื่อประกอบ

กิจกำรฮัจย์ในประเทศไทย ในมุมมองของผู้แสวงบุญ  
3. โปรดตอบค ำถำมที่ตรงตำมสภำพควำมเป็นจริง โดยท ำเครื่องหมำย หรือเขียนตำมที่ประสบจริง 

เพรำะข้อมูลทีไ่ด้จะมีคุณค่ำและเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิง่ต่อกำรวิจัย ข้อมลูที่รวบรวมได้จะน ำมำวิเครำะห์
และน ำเสนอในภำพรวมเท่ำนั้น ผู้วิจัยจะถือเป็นควำมลับและจะไม่น ำไป เผยแพร่แต่ประกำรใด  

ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณผูใ้ห้ขอมลูทกุท่ำนเป็นอย่ำงสงู ที่กรุณำให้ควำมรว่มมอืในกำรสัมภำษณ์
ครั้งนี้ หำกท่ำนมีข้อสงสัยประกำรใดโปรดสอบถำมข้ำพเจ้ำ นำยมำโนช พรหมปัญโญ สำขำกำรจัดกำร คณะ
วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร โทร. 09 -9234-6638, email: ononoe@gmail.com 

      นำยมำโนช พรหมปัญโญ 
       นักศึกษำปริญญำเอก สำขำกำรจัดกำร  
             คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ [  ] 1. ชำย  [  ] 2. หญิง 
2. อำยุ [  ] 1. ต่ ำกว่ำ 25 ปี [  ] 2. อำยุระหว่ำง 25-34 ปี [  ] 3. อำยุระหว่ำง 35-44 ปี 
    [  ] 4. อำยุระหว่ำง 45-54 ปี  [  ] 5. อำยุมำกกว่ำ 54 ปี ขึ้นไป 
3. สถำนภำพ  
 [  ] 1. โสด  [  ] 2. สมรส/อยู่ด้วยกัน  [  ] 3. หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกทำง 
4. ระดับกำรศึกษำ 
 [  ] 1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี [  ] 2. ปริญญำตรี   [  ] 3. สูงกว่ำปริญญำตรี  
5. อำชีพ  
 [  ] 1. ธ ุรกิจส่วนตัว [  ] 2. รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ  

[  ] 3. อื่น ๆ (ระบุ)............................... 
6. ภูม ิล ำเนำ  
 [  ] 1. ภำคเหนือ  [  ] 2. กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

[  ] 3. ภำคกลำง  [  ] 4. ภำคใต้  
  

ตอนที ่2 แบบสอบถามข้อมลูความคาดหวังและการรบัร ูจ้รงิในคณุภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัน  าเท ีย่วเพื่อ
ประกอบกิจการฮ ัจย ์ในประเทศ ไทย ในมุมมองของผู้แ สวงบุญ  

ค ำชี้แจง : ขอให้ท่ำนประเมินควำมคำดหวังและกำรรับรู้จริงใ นคุณภำพกำรให้บริกำรแต่ละด้ำน และท ำ
เครื่องหมำย  ในช่องตัวเลือกที่ตรงกับระดับกำรประเมนิของทำ่น โดยให้น ำหนักคะแนนเปน็ 5 ระดับ โดยเริ่ม
ที่คอลัมภ์ควำมคำดหวังทั้งหมด ก่อนจึงจะท ำเครื่องหมำยต่อไปในคอลัมภ์กำรรับรู้จริง ดังนี้  
 1 ระดับควำมคำดหวัง / ระดับกำรรับรู้น้อยที่สุด  
 2 ระดับควำมคำดหวัง / ระดับกำรรับรู้น้อย 
 3 ระดับควำมคำดหวัง / ระดับกำรรับรู้ปำนกลำง 
 4 ระดับควำมคำดหวัง / ระดับกำรรับรู้มำก 
 5 ระดับควำมคำดหวัง / ระดับกำรรับรู้มำกที่สุด  
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ระดับความ
คาดหวัง 

ค ุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัน  าเท ีย่วเพื่อประกอบกิจการ
ฮ ัจย ์ในประเทศ ไทย ในมุมมองของผู้แ สวงบุญ  

ระดบัการร ับร ู้จร ิง 

5 4 3 2 1 ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ 1 2 3 4 5 
     โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญ      
     โรงแรม/ที่พักที่ม ีชื่อเสียงและรำคำยุติธรรม       
     อำหำรและเครื่องดื่มที่ม ีคุณภำพ ถูกหลักโภชนำกำรและ

สุขอนำมัย 
     

     ยำนพำหนะที่ทันสมัยใช้งำนได้ตลอดเวลำ      

     เอกสำรที่ถูกต้องตำมหลักศำสนำทุกประกำร       
5 4 3 2 1 ด้ำนกำรเข้ำถึงจิตใจ 1 2 3 4 5 
     กำรสร้ำงควำมพึงพอใจตลอดกำรแสวงบุญ      
     กำรมีอัธยำศัยไมตรีที่ดี       

     กำรสนองตอบควำมต้องกำรของผู้แสวงบุญอย่ำงเข้ำใจ      
     กำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีตลอดกำรแสวงบุญ      
     ควำมเคร่งครดัในกำรประกอบศำสนกิจเพือ่บรรลกุำรประกอบพธิ ี

ฮัจย์ 
     

5 4 3 2 1 ด้ำนควำมเชื่อถือ 1 2 3 4 5 

     กำรปฐมนิเทศและกำรเตรียมตัวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์         
     บริกำรตรงตำมโปรแกรมที่ก ำหนด      
     กำรรักษำค ำมั่นสัญญำต่อผู้แสวงบุญ      
     กำรยอมรับควำมผิดพลำดและพร้อมแก้ไข      

     กำรสร้ำงควำมประทับใจนับแต่แรกพบ      
5 4 3 2 1 ด้ำนกำรสนองตอบในกำรแก้ปัญหำที่รวดเร็ว 1 2 3 4 5 
     กำรสนองตอบทันที ปรำศจำกกำรรอคอยและปฏิเสธแม้แต่น้อย       

     กำรจัดหำข้อมูลที่ดีไม ่บกพร่อง      
     กำรแนะน ำวิธ ีใช้เวลำว่ำงอย่ำงมีประโยชน์ที่สุด      
     กำรหมั่นสังเกต ตรวจตรำ และรักษำทั้งสุขภำพ ทรัพย์สินและ

ควำมเป็นอยู่ของผู้แสวงบุญ 
     

     กำรเฝ้ำระวังภัยแก่ผู้แสวงบุญ      
 
 
 

พลิกหน้ำถัดไป 
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ระดับความ
คาดหวัง 

ค ุณภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัน  าเท ีย่วเพือ่ประกอบกจิการ
ฮ ัจย ์ในประเทศ ไทย ในมุมมองของผู้แ สวงบุญ  

ระดบัการร ับร ู้จร ิง 

5 4 3 2 1 ด้ำนควำมมั่นใจ 1 2 3 4 5 
     กำรตระหนักในบริกำรและควำมต้องกำรที่แตกต่ำง      
     กำรเสริมศรัทธำตลอดกำรแสวงบุญ      
     ควำมสำมำรถเป็นเลิศในทุกด้ำนอย่ำงมืออำชีพ      

     กำรสื่อสำรที่ดี และจูงใจผู้แสวงบุญ      
     ควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดกำร

เดินทำง 
     

ตอนที ่3 แบบสอบถามความพึงพอใจในบรกิารของบรษิทัน  าเท ีย่วเพือ่ประกอบกจิการฮจัยใ์นประเทศไทย ใน
มุมมองของผู้แ สวงบุญ   

ความพงึพอใจในบรกิารของบรษิทัน  าเท ีย่วเพือ่ประกอบกิจการ
ฮ ัจย ์ในประเทศ ไทย ในมุมมองของผู้แ สวงบุญ  

ระดับความพึงพอใจ  
1 2  3  4  5 

1.ด้ำนสถำนที่ท่องเที่ยว ตลอดกำรเดินทำง      

2.ด้ำนโรงแรม/ที่พัก ตลอดกำรเดินทำง      
3.ด้ำนบริกำรอำหำร/เครื่องดื่ม ตลอดกำรเดินทำง      
4.ด้ำนพำหนะกำรเดินทำงทุกประเภท ตลอดกำรเดินทำง      

5.กำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร แซะห์ และคณะ ตลอดกำร
เดินทำง  

     

6.ควำมคุ้มค่ำของเวลำและทรัพย์ที่จ่ำย ตลอดกำรเดินทำง       

7.บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรแสวงบุญ       
8.ภำพรวมของควำมพึงพอใจ      

ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการท ่องเท ี่ยวเพื่อแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการฮ ัจย ์  
           ในมุมมองของผู้แ สวงบุญ  
4.1 ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้แสวงบุญซื้อโปรแกรมแสวงบุญครั้งนี้  ประมำณ ............................. บำท  
4.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจับจ่ำยซื้อของในกำรท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ จ ำนวน ............................. บำท 
4.3 ระยะเวลำในกำรท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ ประมำณ ............................. วัน  
4.4 ประสบกำรณ์กำรเดินทำงท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธ ีฮัจย์ (รวมครั้งนี้ด้วย. ............................. ครั้ง  
4.5 ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในครั้งนี้ คือ ............................... 
ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะเก ีย่วกบัคณุภาพการใหบ้รกิารของบรษิทัน  าเท ีย่วเพื่อประกอบกจิการฮจัยใ์นประเทศ

ไทย ในมุมมองของผู้แ สวงบุญ  
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค  
รายนามอะมีร ุ้ลฮ ัจย ์ระหว่างปี พ.ศ . 2533 -2559 
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ล าดับ ปี พ.ศ . รายนามอะมีร ุ้ลฮ ัจย ์ บทบาทและความรบัผดิชอบ (ขณะด ารงต าแหนง่) 
1. 2533 นำยกำรุณ  บุญมั่น กรรมกำรกลำงอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
2. 2534 นำยกำรุณ  บุญมั่น กรรมกำรกลำงอิสลำมแหง่ประเทศไทย 

3. 2535 นำยกำรุณ  บุญมั่น กรรมกำรกลำงอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
4. 2536 นำยสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรชี่วยวำ่กำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
5. 2537 นำยสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรชี่วยวำ่กำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
6. 2538 นำยสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรชี่วยวำ่กำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

7. 2539 นำยวันมูหะมดันอร ์มะทำ รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
8. 2540 นำยวันมูหะมดันอร ์มะทำ ประธำนรัฐสภำ 
9. 2541 นำยวันมูหะมดันอร ์มะทำ ประธำนรัฐสภำ 

10. 2542 นำยสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
11. 2543 นำยสุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
12. 2544 นำยสวำสดิ์  สุมำลยศักดิ์ จุฬำรำชมนตรี 
13. 2545 นำยสวำสดิ์  สุมำลยศักดิ์ จุฬำรำชมนตรี 

14. 2546 นำยด ำรง  สุมำลยศักดิ์ กรรมกำรกลำงอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
15. 2547 นำยสวำสดิ์  สุมำลยศักดิ์ จุฬำรำชมนตรี 
16. 2548 นำยสวำสดิ์  สุมำลยศักดิ์ จุฬำรำชมนตรี 

. 2549 นำยสวำสดิ์  สุมำลยศักดิ์ จุฬำรำชมนตรี 
18. 2549/2 นำยอิมรอน มะลูลมี รักษำกำรวุฒิสมำชิก 
19. 2550 นำยอิสมำอีลลุตฟี จะปะกียำ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแหง่ชำติ 
20. 2551 นำยพิเชษฐ สถิรชวำล  เลขำธ ิกำรคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย 

21. 2552 นำยอิสมำอีลลุตฟี จะปะกียำ  สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
22. 2553 ศ.ดร.อิมรอน มะลูลีม   ประธำนผู้ทรงคุณวุฒิ ส ำนักจุฬำรำชมนตรี 
23. 2554 รศ.ดร.อิสมำแอ อำลี  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 

24. 2555 รศ.ดร.นำยอิสมำแอ อำลี  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
25. 2556 นำยอำซิส พิทักษ์คุมพล จุฬำรำชมนตรี   
26. 2557 นำยอำซิส พิทักษ์คุมพล จุฬำรำชมนตรี   
27. 2558 นำยอำซิส พิทักษ์คุมพล จุฬำรำชมนตรี   

28. 2559 นำยอรุณ  บุญชม รองประธำนผูท้รงคุณวุฒจุิฬำรำชมนตร ี
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ภาคผนวค  ง 
บัญช ีจ  านวนผู้แ สวงบุญเพื่อประกอบพิธ ีฮ ัจย ์ ประจ  าป ี 2559 (ฮ.ศ .1437)  
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ที่ เลขที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ผู้ไดส้ทิธ ิ ผู้ให้บรกิาร ศ อ.บต. รวม 
1 47/2555 บจก. กียะแทรฟเวิลแอนด์ฮัจย์ 13 3 0 16 
2 15/2558 หจก. กูจิฮัจย์ แอนด์ ทัวร์  27 7 0 34 
3 6/2555 หจก. โกตำบำรู แทรเวล 64 7 0 71 
4 70/2555 หจก. โกปรำซี แอนด์ ฮัจย์  9 2 0 11 
5 41/2555 หจก. โกศลกิจแทรเวล  77 10 0 87 

6 11/2555 บจก. คำบิยำร 18 1 0 19 
7 1/2555 หจก. จะนะ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ 160 22 0 182 
8 5/2558 บจก. ชำรีฟ 1400 (ไทยแลนด์) 156 25 0 181 
9 59/2555 หจก.ซำลีมะห์ อินเตอร์เทรด 92 20 0 112 

10 73/2555 บจก. ซำเล็ม อินเตอร์เนช่ันแนล 85 11 0 96 
11 4/2554 หจก. ซีล ำลอง กรุ๊ป 34 4 0 38 
12 72/2555 หจก. ไซยด้ีย์ เอกซ์เพรส แอนด์ ทัวร์ 114 13 0 127 
13 20/2558 บจก. ดำน่ำ กรุ๊ป  337 48 0 385 
14 74/2555 หจก. ดิยำน่ำ ฮัจย์  52 6 0 58 
15 44/2555 หจก. ดี.ไอ.เอ็น.อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 152 23 0 5 
16 2/2555 หจก. ดีเจริญ ฮัจย์ 323 74 0 397 
17 51/2555 หจก. ตัลบิยะฮ์ 86 12 0 98 

18 38/2555 บจก. ทิม อินเตอร์เทรด 83 17 0 100 
19 68/2555 หจก. นัจวำ เทรเวิล  115 41 0 156 
20 15/2555 หจก. นำทวีบิสเน็ส แอนด์ ทรำเวลเซอร์วิส 138 14 0 152 
21 37/2555 หจก. นำปำเลน แทรเวิล แอนด์ ทัวร์  139 11 0 150 

22 60/2555 บจก. เน็ตมำร์ท ทัวร์ 40 10 0 50 
23 4/2555 หจก. บำงกอกฮัจย์ แอนด์ ทรำเวล  250 50 0 3000 

24 5/2555 หจก. บำรอกะฮ์ 152 25 0 177 
25 1/2554 บจก. บำรำกัต ทรำเวล 22 1 0 23 

26 4/2558 หจก. บินดำวูด ฮัจย์ แอนด์ ทัวร์ 26 6 0 32 
27 62/2555 บจก. บูเลย์ 21 4 0 25 

28 9/2558 หจก. ปะนำเระ ฮัจย์แอนด์ทัวร์ 63 5 0 58 
29 9/2555 หจก. ปำตำนีฮัจแอนด์ทัวร์ 64 11 0 75 
30 52/2555 หจก. พังงำฮัจย์ เซอร์วิส  87 8 0 95 
31 1/2558 หจก. พีแอล แทรเวล แอนด์ ฮัจย์ 59 14 0 73 
32 55/2555 หจก. ไพซอล แทรเวล แอนด์ ทัวร์ริง 105 13 0 118 
33 27/2555 หจก. มัรยำนเอ็กซเพรส 258 42 0 300 
34 61/2555 หจก. มัรวำนเทรดด้ิง 123 24 0 147 
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ที่ เลขที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ผู้ไดส้ทิธ ิ ผู้ให้บรกิาร ศ อ.บต. รวม 
35 29/2555 หจก. มีฟตะห์ ทัวร์  96 17 0 113 
36 9/2554 หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์เซอร์วิส 163 26 0 189 
37 3/2555 หจก. มูฮำยีรีน เทรเวล แอนด์ ทัวร์ 230 26 0 256 
38 67/2555 หจก. รุสดีลิซซียำฮะห์ 142 35 0 7 
39 8/2558 บจก. รุสลัน เซ็นเตอร์ 118 5 0 123 

40 10/2554 หจก. วำซิมทัวร์ 36 4 0 40 
41 14/2558 บจก. วำย.เอ็น.พี.เอส.รอยัลเทรเวิลเซอร์วิส 25 5 0 30 
42 26/2555 หจก. สตูลฮัจย์ เซ็นเตอร์ 36 3 0 39 
43 32/2555 หจก. สลำมรับเบอร์ 145 14 0 159 

44 80/2555 หจก. แสงธรรม เจริญสุขฮัจย์และอุมเรำะห์ 51 9 0 60 
45 76/2555 หจก. หำดใหญ่ ฮัจย์ เซ็นเตอร์ 146 12 0 158 
46 53/2555 หจก. อะห์หมัด เทรเวล แอนด์ ทัวร์ 14 1 0 15 
47 71/2555 หจก. อับดุลอำซีส ทัวร์ 35 5 0 40 
48 43/2555 หจก. อัล นูรอยน์ เทรเวิล 63 9 0 72 
49 10/2555 หจก. อัล-จำซีร่ำ เทรเวล 56 10 0 66 
50 28/2555 หจก. อัลนูรแอนด์เทรเวล เซอร์วิส  188 28 0 216 
51 18/2558 หจก. อัลมำส ทรำเวล แอนด์ เซอร์วิส 185 38 0 223 

52 64/2555 หจก. อัลรอฮ์มัต ทัวร์ แอนด์ ฮัจย์ เซอร์วิส 19 3 0 22 
53 7/2558 หจก. อัล-รอฮะห์ ทัวร์ 68 3 0 71 
54 11/2558 หจก. อัล-อลีนำ ทรำเวล  227 27 0 254 
55 24/2555 หจก. อัล-อะมำน ทัวร์ 42 7 0 49 

56 56/2555 หจก. อัลอำดำมีแทรเวลเซอร์วิส 1 12 0 129 
57 10/2558 หจก. อัลอำดำละห์ 55 3 0 58 

58 40/2555 หจก. อัสลัม ทรำเวล  40 10 0 50 
59 21/2558 หจก. อำซัม ทรำเวิล  89 11 0 100 

60 3/2558 บจก. อำบู อัดลี ทรำเวล 37 8 0 45 
61 23/2558 หจก. อำบูบัซซำม แอนด์ อัล-เกำซัร ฮัจย์ เซอร์วิส 95 12 0 107 

62 12/2558 หจก. อำบูฮำนำน แทรเวิล 103 22 0 125 
63 20/2555 หจก. อำมำนะ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์  34 6 0 40 
64 16/2558 หจก. อำมันทรำเวลแอนด์ทัวร์  49 10 0 59 
65 50/2555 หจก. อมมีนีน บิสเน็ส แอนด์ ทัวร์ 24 5 0 29 
66 /2555 หจก. อำมีเรำะ ทรำเวิล  72 16 0 88 
67 58/2555 หจก. อำร์เซนต์ เทรเวล แอนด์ ทัวร์  88 17 0 105 
68 7/2554 บจก. อิกรอมฮัจย์แอนด์แทรเวิล  168 7 0 175 
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ที่ เลขที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ผู้ไดส้ทิธ ิ ผู้ให้บรกิาร ศ อ.บต. รวม 
69 54/2555 หจก. อิคลำส เทรดด้ิง แอนด์ เทรเวล  112 21 0 133 
70 6/2554 หจก. อินตันเอกซ์เพรส  0 0 200 200 
71 30/2555 หจก. อิบนูอัฟฟำน  160 17 0 177 
72 13/2558 หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์ 83 3 0 86 
73 66/2555 หจก. เอ็ม.เจ. เซอร์วิส 16 9 0 25 

74 12/2555 หจก. เอส.ดับลิว.เปอร์นิก้ำ ปัตตำนี  144 11 0 155 
75 22/2555 หจก. เอส.ที.อำระเบียน กรุ๊ป  418 49 0 467 
76 25/2555 หจก. เอส.เอ็ม.ที. ทรำเวล 66 8 0 74 
77 24/2558 บจก. เอศเอ็น ฮัจย์ แอนด์ อุมเรำะห์ เซอร์วิส  24 1 0 25 

78 3/2554 หจก. แอนตีสัน เทรเวล แอนด์เซอร์วิส  14 3 0 17 
79 57/2555 หจก. โอมำร์ทัวร์  38 5 0 43 
80 14/2555 หจก. ฮัจเซนเตอร์แอนด์ทรำเวิลเซอร์วิส  39 7 0 46 
81 49/2555 หจก. ฮัจย์ยียำ เทรเวล เซอร์วิส 40 9 0 49 
82 31/2555 หจก. ฮำญำติ เทรเวิล 252 40 0 292 
83 16/2555 หจก. ฮิลมีย์ เทรเวล 16 5 0 21 
84 34/2555 หจก. ฮีดำยะห์ ทัวร์  117 21 0 138 
85 13/2555 หจก. ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์  40 4 0 44 

   8,179 1,223 200 9,602 
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ภาคผนวก จ  
ภาพการศ ึกษา วิจ ัย ส ัมภาษณ์ และด าเน ินการประช ุมเช ิงน โยบาย  
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สัมภำษณ์ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อิสมำอีลลุตฟี จะปะกียำและนำยนะรี คงบันทึก 
 
 
 

 
 

ผู้วิจัยสัมภำษณ์ผู้แสวงบุญที่เคยประกอบพิธ ีฮัจย์ 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%B5_%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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สัมภำษณ์ นำยแวมูอ ำม ัด สะรีเดะและภรรยำ 

 
 
 
 

 
นำยวุฒิ หวังบู่ และอำจำรย์สุวิทย์ สลำมเต๊ะ 
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สัมภำษณ์นำยอิสมำแอ มะเด็ง คณะท ำงำนชุดอะมีรุ้ลฮัจย์และ ศอ.บต. 
 
 

 
 

บรรยำกำศกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย 
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คณะกรรมกำรของสมำคมผู้ประกอบกิจกำรฮัจย์ภำคใต้  
 

 
ผู้วิจัยและสัมภำษณ์คณะผู้แสวงบุญ  
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ผู้วิจัยและคณะผู้แสวงบุญ ขณะท ำกำรสรุปร่ำงยุทธศำสตร์ฯ  
 
 

 
 

ผู้วิจัยและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกิจกำรฮัจย์ในประเทศไทย  
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ผู้วิจัยขณะน ำเสนอผลกำรวิจัยและน ำไปสู่กำรประชุมเชิงนโยบำย  
 
 

 
 

กำรอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้แสวงบุญโดยคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดสงขลำ  
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การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพโดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 
 
 
 

 
 

การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้แสวงบุญด้านสุขภาพ 
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ภาคผนวก ฉ   
สายการบินขาไป (เท ี่ยวบินออก) ประจ  าป ี พ.ศ . 2559 (ฮ.ศ .1437)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ฉ  

 

No. Departure 

Date 

Departure 

Time 

Flight No 

From 

From Transit To Flight No 

Arrival 

Arrival 

Date 

Arrival 

Time 

Name of Hajj Operator Number of 

Travel 

Number of 

group 

1 03/08/2016 00:55:00 MS961 Suvarnbhumi Cairo Madinah Ms675 04/08/2016 01:44:00 S.W.Pernkar Pattani 67 2 

21:50:00 UL883 Suvarnbhumi Colombo Jeddah UL281 04/08/2016 18:00:00 AMIROH TRAVEL 68 2 

        Total 135  

2 04/08/2016 00:30:00 RU181 Suvarnbhumi Amman Madinah RJ720 04/08/2016 22:15:00 NAJWA 46 1 

          Rusdee Lisseyahah Ltd., Part. 53 1 

  00:55:00 MS961 Suvarnbhumi Cairo Madinah MS677 04/08/2016 19:30:00 Al-Alina Travel Ltd., Part. 129 3 

  07:10:00 EK375G Phuket Dubai Madinah EK809G 04/08/2016 15:55:00 Hatyai hajcenter 158 4 
  08:00:00 TG8800 Hatyai - Madinah TG8800 04/08/2016 14:00:00 Hatyai Travel Ltd., Part. 206 5 

          SALAMRABBER 83 2 

  11:55:00 GF153 Suvarnbhumi Bahrain Madinah GF7 04/08/2016 18:15:00 Barakah 124 3 

  11:50:00 TG8802 Narathiwat - Madinah TG8802 04/08/2016 18:00:00 ANTESAN TRAVEL AND SERVICE  1 

          Chana Travel and Touri Ltd., Part. 10 1 

          Ikrom haj and travel ltd. 38 1 

          NAJWA 71 2 

          Rusdee Lisseyahad Ltd., Part. 85 2 

          SALAMRABBER 65 2 

  15:50:00 TG8804 Narathiwat - Madinah TG8804 04/08/2016 22:00:00 Haj center & Travel Service 46 1 

          HIDAYAH 99 3 

          KEEYAH 16 1 

          MEFTAH 49 1 

          P.L.Travel & Hajj Lid., Part. 73 2 

  19:35:00 QR841 Phuket Doha Madinah QR14 05/08/2016 03:05:00 Garbiyat 19 1 

  20:40:00 WY816 Suvarnbhumi Muscat Madinah WY679 05/08/2016 16:20:00 Booley 25 1 247 
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No. Departure 

Date 

Departure 

Time 

Flight No 

From 

From Transit To Flight No 

Arrival 

Arrival 

Date 

Arrival 

Time 

Name of Hajj Operator Number of 

Travel 

Number of 

group 

          HUSAINI 44 1 

          Total 1,456 17 

3 05/08/2016 00:30:00 RJ183 Suvarnbhumi Amman Madinah RJ722 06/08/2016 04:35:00 Panare Haj and Touri 68 2 

  00:55:00 MS961 Suvarnbhumi Cairo Madinah MS677 05/08/2016 19:30:00 Al-Alina Travel Ltd., Part. 1 3 

  00:55:00 MS961 Suvarnbhumi Cairo Madinah MS675 06/08/2016 01:40:00 HIDAYAH 39 1 

          Wasim Tour 40 1 

  02:05:00 QR837 Suvarnbhumi Doha Madinah QR18 05/08/2016 10:35:00 AHMAD 15 1 
          ALRAHMATTOUR & HAJ SERVICE 22 1 
          AMINEEN 29 1 
          AMIROH TRAVEL 20 1 
  21:30:00 GF151 Suvarnbhumi Bahrain Madinah GF9 06/08/2016 03:50:00 ABU ADLI TRAVEL Co., LTD. 45 1 
          Abu hanan Travel 54 1 
          Hilmi Travel 21 1 
  08:00:00 TG8806 Hatyai  Madinah TG8806 05/08/2016 14:00:00 Al-ADALAH LIMITED PARTNERSHIP 58 2 

          NAJWA 39 1 

          Nathawee Business and Travel 152 4 

          RUSDEE LISSEYAHAD Ltd.,Part. 39 1 
  11:50:00 TG8808 Narathiwat  Madinah TG8808 05/08/2016 18:00:00 AL-ALINA TRAVEL Ltd., Part. 8 1 
          AL-NUR 81 2 

          D.I.N. 52 1 
          Netmart Tour Co., Ltd.  50 1 
          TALBIAH 98 3 

  15:50:00 TG8810 Narathiwat  Madinah TG8810 05/08/2016 22:00:00 Abu Hanan Travel 71 2 
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No. Departure 

Date 

Departure 

Time 

Flight No 

From 

From Transit To Flight No 

Arrival 

Arrival 

Date 

Arrival 

Time 

Name of Hajj Operator Number of 

Travel 

Number of 

group 

          Al-RAHAH TOUR 71 2 

          MARWAN 147 4 

           1,336  

4 06/08/2016 00:55:00 RJ181 Suvarnbhumi Amman Madinah RJ722 07/08/2016 04:35:00 Hayat Travel Ltd., Part. 67 2 

          M.G. 25 1 

          SALAMRABBER 11 1 

  08:20:00 QR843 Phuket Doha Madinah QR16 06/08/2016 15:15:00 AL-JAZEERA 37 1 
  09:10:00 EK397 Phuket Dubai Madinah EK809 05/08/2016 15:55:00 Chana Travel and Tour Ltd., Part. 46 1 

  13:05:00 TG8812 Hatyai  Madinah TG8812 06/08/2016 19:05:00 Al-Adami Travel Service Ltd., Part 129 3 

          AL-JAZEERA 29 1 

          IKHLAS 133 3 

  18:20:00 TG8814 Hatyai  Madinah TG8814 07/08/2016 00:20:00 Armana Travel 40 1 

          Napa;en Travel 127 3 

          Pisol Travel & Touring 118 3 

  18:20:00 EY405 Suvarnbhumi Albudhabi Madinah EY345 07/08/2016 03:45:00 Ameen Travel and Tour Ltd., Part. 59 2 

          Total 821 17 

5 07/08/2016 00:30:00 RJ181 Suvarnbhumi Amman Madinah RJ720 07/08/2016 22:15:00 Bangkok Haj and Travel Ltd., Part. 68 2 

  00:55:00 MS961 Suvarnbhumi Cairo Madinah MS677 07/08/2016 19:30:00 Omar Tour Ltd., Part. 43 1 

          S.W.Pernikar Pattani 88 2 

          ULFAH HAJ LIMITED PARTNERSHIP 53 1 

  02:05:00 QR837 Suvarnbhumi Doha Madinah QR18   KUJI HAJAND TOUR Ltd., Part. 34 1 

  09:10:00 WY818 Suvarnbhumi Muscat Madinah WY679   AL-NUR 43 1 

  13:05:00 TG8816 Hatyai  Madinah TG8816   BUNDAWOOD HAJ AND TOUR 32 1 
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No. Departure 

Date 

Departure 

Time 

Flight No 

From 

From Transit To Flight No 

Arrival 

Arrival 

Date 

Arrival 

Time 

Name of Hajj Operator Number of 

Travel 

Number of 

group 

          D.I.N. 123 3 

          Salem International Co.Ltd. 95 2 

          ULFAH HAJ LIMITED PARTNERSHIP 33 1 

  18:20:00 TG8818 Hatyai  Madinah TG8818   IBNU AFFAN 7 4 

          Maryan Express  111 3 

  21:30:00 GF151 Suvarnbhumi Bahrain Madinah GF9 08/08/2016 03:50:00 Chana Travel and Tour Ltd., Part. 25 1 

          Ikrom haj and travel ltd 80 2 
          Zilamlong Group 38 1 

          Total 1,043  

6 08/08/2016 00:30:00 RJ183 Suvarnbhumi Amman Madinah RJ722 09/08/2016 04:35:00 Bangkok Haj and Travel 112 3 

  00:55:00 MS961 Suvarnbhumi Cairo Madinah MS675 09/08/2016 01:40:00 Patani Haj and Tour  75 2 

  09:10:00 WY818 Suvarnbhumi Muscat Madinah WY677 08/08/2016 22:20:00 AL-NUR 92 2 

  13:05:00 TG8820 Hatyai  Madinah TG8820 08/08/2016 19:05:00 Azam Travel 100 3 

          Chana Travel and Tour  101 2 

          Hayat Travel  19 1 

          Ikrom haj and travel ltd 57 2 

  18:20:00 TG8822 Hatyai  Madinah TG8822 09/08/2016 00:20:00 Barakah 53 1 

          Intan express 200 5 

          Maryan Express and Tour 27 1 

  21:30:00 GF151 Suvarnbhumi Bahrain Madinah GF7 09/08/2016 18:15:00 KOTABARU 71 2 

          Total 907  

7 09/08/2016 00:55:00 RU181 Suvarnbhumi Amman Madinah RJ720 09/08/2016 22:15:00 Bangkok Haj and Travel 98 2 

  02:05:00 QR837 Suvarnbhumi Doha Madinah QR18 09/08/2016 10:35:00 SAIDEY EXPRESS & TOUR 31 1 
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  09:11:00 UL403 Suvarnbhumi Columbo Jeddah UL281 09/08/2016 18:00:00 Y.N.P.S. 30 1 

  13:05:00 TG8824 Hatyai  Madinah TG8824 09/08/2016 19:05:00 AZENTI 95 2 

          KOPERASI & HAJ  11 1 

          SATUNHAJJ 39 1 

          TIM INTERTRADE 100 3 

  20:40:00 QR835 Suvarnbhumi  Doha Madinah QR1 10/08/2016 03:05:00 MEFTAH 64 2 

          Total 468  
8 11/08/2016 19:35:00 QR841 Phuket Doha Madinah QR14 12/08/2016 03:05:00 Muhayeerin  90 2 

          Total 90  

9 13/08/2016 00:10:00 EK379G Phuket Dubai Madinah EK809G 13/08/2016 15:55:00 Pang-nga Haj 95 2 

  09:10:00 EK397 Phuket Dubai Madinah EK809 13/08/2016 15:55:00 Muhayeerin 61 2 

  19:35:00 QR841 Phuket Doha Madinah QR14 14/08/2016 03:05:00 AZENT1 10 1 

          Napalen  23 1 

          Total 189  

10 14/08/2016 09:10:00 WY818 Suvarnbhumi  Muscat Madinah WY679 14/08/2016 16:20:00 S.T.Arabian 90 2 

  11:50:00 GF153 Suvarnbhumi  Bahrain Madinah GF7 14/08/2016 18:15:00 S.T.Arabian 126 3 

          DIYANA 24 1 

  21:30:00 GF151 Suvarnbhumi Bahrain Madinah GF9 15/08/2016 12:20:00 S.T.Arabian 133 3 

          Total 373  

11 15/08/2016 00:30:00 RJ183 Suvarnbhumi Amman Madinah RJ722 16/08/2016 04:35:00 RUSLAN CENTER 26 1 

          S.T.Arabian Group 74 2 

  00:55:00 MS961 Suvarnbhumi Cairo Madinah MS677 15/08/2016 19:30:00 DEECHAROEN 135 3 

  02:25:00 EK371 Suvarnbhumi Dubai Madinah EK 809 15/08/2016 15:55:00 S.M.T. Travel 74 2 
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  07:10:00 EK395 Phuket Dubai Madinah EK 809 15/08/2016 15:55:00 Mulayeerin Travel 105 2 

          Total 414  

12 16/08/2016 00:55:00 RJ181 Suvarnbhumi Amman Madinah RJ720 16/08/2016 22:15:00 Ruslan Center  97 2 

  19:35:00 QR841 Phuket Doha Madinah QR14 /08/2016 03:05:00 Maryan Express and Tour  79 2 

          Total  6  

13 /08/2016 00:55:00 MS961 Suvarnbhumi Cairo Madinah MS677 /08/2016 19:30:00 DEECHAROEN 135 3 

  09:10:00 WY818 Suvarnbhumi Muscat Madinah WY679 /08/2016 16:20:00 Dana Group  132 3 
           267  

14 18/08/2016 00:55:00 MS961 Suvarnbhumi Cairo Madinah MS677 18/08/2016 19:30:00 DEECHAROEN 127 3 

  06:45:00 EK351 Suvarnbhumi Dubai Madinah EK809 18/08/2016 15:55:00 Uslam Travel 50 2 

  11:50:00 GF153 Suvarnbhumi Bahrain Madinah GF7 18/08/2016 18:15:00 Dana Group  162 4 

  19:35:00 QR841 Phuket Doha Madinah QR14 19/08/2016 03:05:00 Maryan Express 83 2 

  20:40:00 WY816 Suvarnbhumi Muscat Madinah WY679 19/08/2016 16:20:00 Dana Group 91 2 

          Total 513  

15 19/08/2016 21:30:00 GF151 Suvarnbhumi Bahrain Madinah GF9 20/08/2016 10:15:00 Al-Aman Tour 49 2 

          Total 49  

16 23/08/2016 15:50:00 EK377 Suvarnbhumi Dubai Jeddah EK801 24/08/2016 03:40:00 Kosolkit Travel 87 2 

          Total 87  

 25/08/2016 01:35:00 EK385 Suvarnbhumi Dubai Jeddah EK805 25/08/2016 08:50:00 DIYANA 34 1 

  07:10:00 EK395G Phuket Dubai Madinah EK809G 25/08/2016 15:55;00 SAIDEY EXPRESS 96 2 

  11:50:00 GF153 Suvarnbhumi Bahrain Madinah GF7 25/08/2016 18:15:00 S.T.Arabian Group 45 1 

          Total 5  

18 26/08/2016 21:30:00 GF151X Suvarnbhumi Bahrain Jeddah GF181X 27/08/2016 03:55:00 HAJJIYA 49 1 
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          Total 49  

19 2708/2016 20:40:00 WY816G Suvarnbhumi Muscat Madinah WY679G 28/08/2016 16:20:00 SAENGTHAM CHAROENSUK 60 2 

          Total 60  

20 28/08/2016 09:10:00 WY818 Suvarnbhumi Muscat Madinah WY677 28/08/2016 22:20:00 Muhammad Haj 22 1 

  11:50:00 GF153 Suvarnbhumi Bahrain Madinah GF7 28/08/2016 18:15:00 Muhammad Haj 167 4 

  21:15:00 QR833 Suvarnbhumi Doha Jeddah QR1184 29/08/2016 03:05;00 Abudul Aziz 40 1 

          Total 229  

21 29/08/2016 09:10:00 WY818 Suvarnbhumi Muscat Jeddah WY675 29/08/2016 16:50:00 Barakat travel 23 1 

          Total 23  

22 30/08/2016 20:40:00 QR835 Suvarnbhumi Doha Jeddah QR1184 31/08/2016 03:04:00 Almas Travel  108 2 

          Total 108  

23 31/08/2016 11:50:00 GF153 Suvarnbhumi Bahrain  Jeddah GF3 31/08/2016 20:20:00 SN Haj&Umrah 25 1 
          Total 25  

24 01/09/2016 01:15:00 RJ181 Suvarnbhumi Amman Madinah RJ720 01/09/2016 22:15:00 Bangkok Haj and Travel  22 1 

  11:50:00 GF153 Suvarnbhumi Bahrain Jeddah GF3 01/09/2016 20:20:00 SALEEMAH 112 3 

          Total 134  

25 02/09/2016 11:50:00 GF153 Suvarnbhumi Bahrain Jeddah GF3 02/09/2016 20:20:00 Almas Travel 115 3 

  21:30:00 GF151 Suvarnbhumi Bahrain Jeddah GF181 03/09/2016 03:55:00 SHAREEF 1400 181 4 

          Total 296  

26 03/09/2016 00:55:00 RJ181 Suvarnbhumi Amman Jeddah RJ708 03/09/2016 08:50:00 Abubassam and al-kaosar  107 3 

          Total 107  

27 04/09/2016 00:30:00 RJ183 Suvarnbhumi Amman Jeddah RJ702 04/09/2016 13:55:00 Al nuroyr Travel 72 2 

          Total 72  
           9,6022  
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ที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน 
ได้สิทธิ 

หมายเลข
อาคาร 

ชื่ออาคาร จ านวน
ที่พัก 

รวม ขาด 
/เกิน 

1 บจก. กียะ แทรฟเวิลแอนด์ฮัจย์ 16 20 ดารูล ฟาตีเมาะห์ 16 16 0 
2 หจก. กูจิฮัจย์ แอนด์ ทัวร์  34 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 34 34 0 
3 หจก. โกตาบารู แทรเวล 71 29 ดารูล กูรอยซี 71 71 0 
4 หจก. โกปราซี แอนด์ ฮัจย์ 11 13 โรงแรมฮิลตัน (5.  11 11 0 
5 หจก. โกศลกิจแทรเวล 87 3 อาบูสุไลมาน 87 87 0 
6 บจก. คาบิยาร 19 19 วาดี ดียาฟัฮ 3 19 19 0 
7 หจก. จะนะแทรเวลแอนด์ทัวร์ 182 4 มานาซิลบารอกะห์ 40 182 0 
   13 โรงแรมฮิลตัน (3. 52   
   13 โรงแรมฮิลตัน (4. 88   
   19 วาดี ดียาฟัฮ 3 2   
8 บจก. ซารีฟ 1400 (ไทยแลนด์. 181 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 181 181 0 
9 หจก. ซาลีมะห์ อินเตอร์เทรด 112   0 0 -112 
 บจก. ซาเล็มอินเตอร์เนชั่นแนล 96 25 อัลฮูจูน  94 94 -2 
10 หจก. ซีล าลอง กรุ๊ป 38 32 ดารุลปาลัมบัน 38 38 0 
11 หจก. ไซยดี้ย์ เอกซ์เพรส 127 9 กอศรุลมัสสาเราะห์ 31 129 2 
   13 โรงแรมฮิลตัน (1. 98   
12 บจก. ดาน่า กรู๊ป 385 11 รอซาด นากีบ 230 385 0 
   12 เยาฮาเราะห์ มีนา 155   
13 หจก. ดิยาน่า ฮัจย์ 58 32 ดารุลปาลัมบัน 58 58 0 
14 หจก. ดี.ไอ.เอ็น 5 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 52 5 0 
   25 อัลฮูจูน 123   
15 หจก. ดีเจริญ ฮัจย์ 397 5 รีตาจ ฮัลซอฟวะห์ 397 397 0 
16 หจก. ตัลบิยะฮ์ 98 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 98 98 0 
 บจก. ทิม อินเตอร์เทรด  100 9 กอศรุลมัสสาเราะห์ 100 100 0 
18 หจก. นิจวา เทรเวิล  156 13 โรงแรมฮิลตัน (4. 84 156 0 
   19 วาดี ดียาฟัฮ 3 47   
   21 โรงแรมดารุลอีมาน 25   
19 หจก. นาทวีบิสเน็ส  152 13 โรงแรมฮิลตัน (1.  152 152 0 
20 หจก. นาปาเลน 150 3 อาบูสุไลมาน 1 153 3 
   4 มานาซิลบารอกะห์ 60   
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ที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน 
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ที่พัก 

รวม ขาด 
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   13 โรงแรมฮิลตัน (3. 70   
   18 ดารุล ฟาอัด 22   
21 บจก. เน็ตมาร์ท ทัวร์ 50 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 51 51 1 
22 หจก. บางกอกฮัจย์ 300 3 อาบูสุไลมาน  2 302 2 
   13 โรงแรมฮิลตัน (1. 278   
   26 ดารุลซอฟวัฮ 22   
23 หจก. บารอกะฮ์ 7 2 อัลซาวาลี 94 7 0 
   13 โรงแรมฮิลตัน (2. 83   
24 บจก. บารากัต ทราเวล 23 27 ฟุนดุกอัลซอฟวัฮ 23 23 0 
25 หจก บินดาวูด  32 14 อัจยาดุลกอมัร 26 32 0 
   18 ดารุล ฟาอัด 6   
26 บกจ. บูเลย์ 25 10 คอดีเยาะห์  26 26 1 
27  หจก. ปะนาเระ  68 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 58 68  
    ดารุลมูนิร 10   
28  หจก. ปาตานีฮัจแอนด์ทัวร์ 75 31 ลุลุ ซูอัยบ 75 75 0 
29 หจก. พังงานฮัจย์ 95 33 ดารุลตอแฮร 95 95 0 
30  หจก. พีแอล แทรเวล  73 13 โรแรมฮิลตัน (2. 73 73 0 
31 หจก. ไพซอล แทรเวล 118 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 119 119 1 
32 หจก. มัรยานเอ็กซเพรส 300 7 กอซรุลซากีรีน 127 303 3 
   8 รีฮานะห์ อัลซะบี 150   
   13 โรงแรมฮิลตัน (2. 26   
33 หจก. มัรวานเทรดดิ้ง  147 6 บัสนาวี 147 147 0 
34 หจก. มีฟตะห์ ทัวร์ 113 14 อัจยาดุลกอมัร 113 113 0 
35 หจก. มูฮัมมัด ฮัจย์เวอร์วิส 189 5 รีตาจ อัลซอฟวะห์ 7 189 0 
    อับดุลลอฮ วัน  156   
   24 อัล กอเอ็ด 13   
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ที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน 
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   28 อัลมุติก 3   
   31 ลุลุ ซูอัยบ 10   
36 หจก. มูฮายีรีน เทรเวล 256 4 มานาซิลบารอกะห์ 248 256 0 
   32 ดารุลปาลัมบัน 8   
37 หจก. รุสดีลิซซียาฮะห์ 7 13 โรงแรมฮิลตัน (3. 180 180 3 
38 บจก. รุสลัน เซ็นเตอร์  123 15 วาลาฮูด ซัด 123 123 0 
39 หจก. วาซิมทัวร์ 40 14 อัจยาดุลกอมัร  40 40 0 
40 หจก.วาย.เอ็น.พี.เอส  30 10 คอดีเยาะห์ 30 30 0 
41 หจก. สตูลฮัจย์ 39 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 39 39 0 
42 หจก. สลามรับเบอร์ 159 19 วาดี ดียาฟัฮ 3 20 160 1 
   21 โรงแรมดารุลอีมาน 140   
43 หจก. แสงธรรมฯ  60 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 60 60 0 
44 หจก. หาดใหญ่ฮัจย์เซ้นเตอร์ 158 19 วาดี ดียาฟัฮ 3 8 158 0 
   21 โรงแรมดารุลอีมาน 150   
45 หจก. อะห์หมัด เทรเวล 15 19 วาดี ดียาฟัฮ 3 15 15 0 
46 หจก.อับดุลอาซีส ทัวร์ 40 18 ดารุล ฟาอัด 11 40 0 
   29 ดารุล กูรอยซี 29   
47 หจก. อัล นูรอยน์  72 20 ดารุล ฟาตีเมาะห์ 72 72 0 
48 หจก. อัล-จาซีร่า เทรเวล  66 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 67 67 1 
49 หจก. อัลนูรแอนด์ทราเวล 216 13 โรงแรมฮิลตัน (5. 75 216 0 
   16 ดารุล ซาวี 131   
   20 ดารุล ฟาตีเมาะห์ 10   
50 หจก.อัลมาส ทราเวล 223 24 อัล กอเอ็ด 108 223 0 
   30 ดารุล ฟากีฮ 115   
51 หจก อัลรอฮ์มัต ทัวร์ 22 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 22 22 0 
52 หจก อัล-รอฮะห์ ทัวร์  71 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 71 71 0 
53 หจก. อัล-อลีนา ทราเวล 254 22 ดารุลมูนิร 127 254 0 
   23 ศัฮรูล มักกะห์ 127   
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ที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน 
ได้สิทธิ 

หมายเลข
อาคาร 
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ที่พัก 

รวม ขาด 
/เกิน 

54 หจก. อัล-อะมาน ทัวร์ 49 9 กอศรุลมัสสาเราะห์ 49 49 0 
55 หจก. อัลอาดามีแทรเวล 129 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 129 129 0 
56 หจก. อัลอาดาละห์ 58 13 โรงแรมฮิลตัน (3. 36 61 3 
   21 โรงแรมดารุลอีมาน 25   
57 หจก. อัสลัม ทราเวล 50 25 อัลฮูจูน 37 50 0 
   31 ลุลุ ซูอัยบ 13   
58 หจก. อาซัม ทราเวิล 100 13 โรงแรมฮิลตัน (4. 80 100 0 
   19 วาดี ดียาฟัฮ 3  20   
59 บจก. อาบู อัดลี ทราเวิล 45 2 อัลชาวาลี 35 45 0 
   32 ดารุลปาลัมบัน 10   
60 หจก. อาบูบัซซามฯ 107 28 อัลมุติก 103 107 0 
    อับดุลลอฮ วัน 4   
61 หจก. อาบูฮานาน ทราเวิล 125 1 อัจวาดุซซาลาม 125 125 0 
62 บจก. อามานะ แทรเวิลฯ  40 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 40 40 0 
63 หจก. อามานีน ฯ  29 1 อัจวาดุซซาลาม 29 30 1 
   20 ดารูล ฟาตีเมาะห์ 1   
64 หจก. อามีเราะ ทราเวิล 88 10 คอดีเยาะห์ 68 88 0 
   13 โรงแรมฮิลตัน (1. 20   
65 หจก.อาร์เซนต์ เทรเวลฯ  105 1 อัจวาดุซซาลาม 102 106 1 
   20 ดารูล ฟาตีเมาะห์ 4   
66 บจก อิกรอมฮัจย์ฯ 5 13 โรงแรมฮิลตัน (3. 90 5 0 
   21 โรงแรมดารุลอีมาน  85   
67 หจก. อีคลาส เทรดดิ้งฯ 133 13 โรงแรมฮิลตัน (1. 133 133 0 
68 หจก. อินตันเอกซ์เพรส 200 13 โรงแรมฮิลตัน (2. 200 200 0 
69 หจก. อิบนูอัฟฟาน 7 13 โรงแรมฮิลตัน (5. 6 6 -1 
70 หจก. อุลฟะห์ ฮัจญ์ 86 1 อัจวาดุซซาราม 33 86 0 
   4 มานาซิลบารอกะห์ 52   
    อับดุลลอฮฺ วัน 1   

 
 



259 

 

ที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จ านวน 
ได้สิทธิ 

หมายเลข
อาคาร 

ชื่ออาคาร จ านวน
ที่พัก 

รวม ขาด 
/เกิน 

71 หจก. เอ็ม.เจ.เซอร์วิส 25 10 คอดีเยาะห์ 25 25 0 
72 หจก. เอส.ดับลิว.เปอร์นิก้าฯ  155 6 บัสนาวี 3 156 1 
   31 ลุลุ ซูอัยบ 138   
   32 ดารุลปาลัมบัน 15   
73 หจก. เอส.ที.อาราเบียน กรุ๊ป 467 9 กอศรุลมัสสาเราะห์ 360 473 6 
   13 โรงแรมฮิลตัน (1. 50   
   15 วาลาอูล ซัด 60   
   31 ลุลุ ซูอัยบ 2   
    อับดุลลอฮ วัน 1   
74 หจก. เอส.เอ็ม.ที.ทราเวล 74 31 ลุลุ ซูอัยบ 74 74 0 
75 บจก. เอสเอ็น ฮัจย์ฯ  25 31 ลุลุ ซูอัยบ 25 25 0 
76 แอนตีสัน เทรเวลฯ  13 โรงแรมฮิลตัน (3. 18 18 1 
77 หจก. โอมาร์ทัวร์ 43 9 กอศรุลมัสสาเราะห์ 43 43 0 
78 หจก.ฮัจเซนเตอร์ฯ 46 1 อัจวาดุซซาราม 44 46 0 
   20 ดารูล ฟาตีเมาะห์ 2   
79 หจก.ฮัจย์ยียาฯ  49 18 ดารุล ฟาอัด 48 48 -1 
80 หจก. ฮาญาติ เทรเวิล  292 13 โรงแรมฮิลตัน (3. 240 292 0 
   19 วาดี ดียาฟัฮ 3 52   
81 หจก.ฮิลมีย์ เทรเวล 21 19 วาดี ดียาฟัฮ 3 22 22 1 
82 หจก.ฮีดายะห์ ทัวร์ 138 1 อัจวาดุซซาลาม 130 138 0 
   20 ดารูลฟาตีเมาะห์ 8   
83  หจก.ฮูซัยนี เทรเวิล แอนด์ ฮัจย์ 44 1 อัจวาดุซซาลาม 44 44 0 
  9,602   9,516 9,516 -86 

 
 
 
 
 
 
 
 



260 

 

ประวัติผู้วิจ ัย  
 

ชื่อ – สกุล   
ที่อยู่ 
ที่ท ำงำน  
 
ประวัติกำรศึกษำ 
     พ.ศ. 2544 
 
     พ.ศ. 2548                        
 

พ.ศ. 2554 
 
พ.ศ. 2558 

 
ประวัติกำรท ำงำน 
     พ.ศ. 2549 – 2559 
     พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
      
      
 
 

นำยมำโนช พรหมปญัโญ 
119/1 หมู่ที่ 5 ต ำบลปงแสนทอง อ ำเภอเมอืง จังหวัดล ำปำง 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง วิทยำลัยสหวิยำกำรเลขที ่248  
หมู่ที่ 2 ต ำบลปงยำงคก อ ำเภอเมอืง จังหวัดล ำปำง   
 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำประวัตศิำสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำมหำบณัฑิต สำขำประวัติศำสตรเ์อเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำคหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำกำรโรงแรมและ
ภัตตำคำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช  
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำบริหำรธรุกิจมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำร
บริกำรอุตสำหกรรมบรกิำร มหำวิทยำลัยสวนดุสติ 
 
อำจำรย์ประจ ำ มหำวิทยำลัยสยำม กรุงเทพมหำนคร  
อำจำรย์ประจ ำ วิทยำลัยสหวิทยำกำร   
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง  

 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix

