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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว
ประเทศไทยช่ ว งเดื อ นมกราคม ปี พ .ศ.2553 ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม ปี พ .ศ.2559 โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์
การแบ่งกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศในทวีปเอเชีย กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และประเทศรัสเซีย และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
จากประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก และประเทศแอฟริกาใต้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งภูมิภาคของประเทศไทย
ตามปริมาณนักท่องเที่ยวจากประเทศในทวีปเอเชียที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยมากออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เป็นบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 2 เป็นบริเวณ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ และกลุ่มที่ 3 เป็นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค�ำส�ำคัญ : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภูมิภาคของประเทศไทย การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม
Abstract
The purpose of this research was to study the characteristics of foreign tourists in
visiting Thailand from January 2010 to July 2016 by using cluster analysis. The research
results showed that foreign tourists were divided into 3 clusters, Cluster #1: Asia countries,
Cluster #2: America and Europe countries and Russia and Cluster #3: Oceania and South
Africa countries. Furthermore, the regions of Thailand, which the majority group (Asia
countries) popularly visited were separated 3 groups, Group #1: North, West and Central
regions including Bangkok, Group #2: East and South regions and Group #3: Northeast region.
Keywords : foreign tourists, regions of Thailand, cluster analysis
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บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ภูมิประเทศของ
ประเทศไทยมีลักษณะที่แตกต่างกันคือ ภาคเหนือเป็นพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซ้อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภาคกลางเป็นที่ลุ่มน�้ำท่วมถึงโดยมีแม่น�้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น�้ำที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไหลพาดผ่าน ภาคใต้เป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรไทย–มลายู ซึ่งขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้าน
ส่วนภาคตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาพาดตัวลงมาจากทางตะวันตกของภาคเหนือ จึงท�ำให้ประเทศไทย
มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อีกทั้งด้วยความหลากหลายและความแตกต่างกันของภูมิประเทศนี้เอง
ท�ำให้ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นทั้งภูเขา น�้ำตก หรือทะเล ในแต่ละปีประเทศไทย
มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับ
เจตคติและความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยพบว่า สาเหตุส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติสนใจเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วประเทศไทยคือ มีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
ทีเ่ ป็นทะเลซึง่ มีชายหาดทีส่ วยงาม และการมีอาหารไทยทีม่ รี สชาติดี (Suteetorn, B. & Nitikasatsumtorn,
P., 1998) ส�ำหรับปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุทำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วตัดสินใจเดินทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทย คือ ปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ของสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและค่าใช้จา่ ย (Khuntha, N., 2004; Wongpang, A., 2007)
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วจั ด เป็ น อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารที่ มี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ ในการสร้ า ง
รายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จากประเทศทั่วโลกทั้งหมดจ�ำนวน 140 ประเทศ หรือจัดเป็นอันดับที่ 9
จากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดจ�ำนวน 25 ประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา
ท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยไม่ ต�่ ำ กว่ า ปี ล ะ 20 ล้ า นคน จากประเทศทั่ ว โลกจ� ำ นวน 46 ประเทศ ส� ำ หรั บ
การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วของประเทศสามารถท� ำ ได้ โ ดย (1) เพิ่ ม ปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ (2) เพิ่มค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว หรือ (3) เพิ่มจ�ำนวนที่เข้าพักของ
นักท่องเที่ยว (Ministry of Tourism and Sports, 2015) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดไว้ว่า
จะมีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยจ�ำนวน 28.8 ล้านคน แต่จากรายงาน
พบว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยประมาณ 30 ล้านคน จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติทั่วโลก 46 ประเทศ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินความคาดหมาย (Prachachat Online, 2016)
จากรายงานและงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการศึกษาลักษณะของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยจากสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เท่านั้น งานวิจัยครั้งนี้ได้น�ำการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) ซึ่งเป็นสถิติขั้นสูงน�ำประยุกต์ใช้
เพื่อศึกษาลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ จั ด กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ว ่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม ใดที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว
ประเทศไทยมาก
2. เพื่อจัดกลุ่มภูมิภาคของประเทศไทยว่าภูมิภาคใดที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ประเทศไทยมากนี้นิยมไปมาก
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สมมติฐาน
1. ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยจากทุกประเทศทั่วโลก แบ่งออกเป็น
3 กลุ่ม คือ ปริมาณมาก ปริมาณปานกลาง และปริมาณน้อย
2. ปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วตามภู มิ ภ าคของประเทศไทย จากกลุ ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยปริมาณมากแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ปริมาณมาก
ปริมาณปานกลาง และปริมาณน้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถน�ำไปใช้
ในการวางแผน ประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงการท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยมีปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มปริมาณ
ปานกลางและน้อย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ น ปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยตั้ ง แต่
ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาลักษณะของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทมี่ าท่องเทีย่ วประเทศไทย มีขนั้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิ ติ พ รรณนา ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า คลาดเคลื่ อ นมาตรฐาน ใช้ ศึ ก ษาลั ก ษณะทั่ ว ไปของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย
2. การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม
2.1 ใช้จัดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มใดที่นิยมมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยมาก
2.2 ใช้จัดกลุ่มภูมิภาคของประเทศไทยว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยมากท่ อ งเที่ ย วในภู มิ ภ าคใดของประเทศไทยมาก โดยภู มิ ภ าคของประเทศไทยมี ทั้ ง หมด
7 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และ
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
1. เมื่อศึกษาข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยจ�ำนวน 46 ประเทศ ได้แก่
ประเทศบรูไน (Brunei) กัมพูชา (Cambodia) อินโดนีเซีย (Indonesia) พม่า (Myanmar) ฟิลิปปินส์
(Philippines) สิ ง คโปร์ (Singapore) เวี ย ดนาม (Vietnam) จี น (China) มาเลเซี ย (Malaysia)
ลาว (Laos) ฮ่องกง (Hong Kong) ไต้หวัน (Taiwan) ญี่ปุ่น (Japan) เกาหลี (Korea) รัสเซีย (Russia)
อียิปต์ (Egypt) อิสราเอล (Israel) คูเวต (Kuwait) ซาอุดิอาระเบีย (Saudi Arabia) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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(United Arab Emirates: UAE) บั ง กลาเทศ (Bangladesh) อิ น เดี ย (India) เนปาล (Nepal)
ปากีสถาน (Pakistan) ศรีลังกา (Sri Lanka) ออสเตรีย (Austria) เบลเยียม (Belgium) เดนมาร์ก
(Denmark) ฟิ น แลนด์ (Finland) ฝรั่ ง เศส (France) เยอรมั น (Germany) ไอร์ แ ลนด์ (Ireland)
อิตาลี (Italy) เนเธอร์แลนด์ (Netherlands) นอร์เวย์ (Norway) สเปน (Spain) สวีเดน (Sweden)
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) สหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) ออสเตรเลีย (Australia)
นิ ว ซี แ ลนด์ (New Zealand) อาร์ เจนติ น า (Argentina) บราซิ ล (Brazil) แคนาดา (Canada)
สหรัฐอเมริกา (United States of America: USA) และแอฟริกาใต้ (South Africa)
เมื่อพิจารณาจากปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วสามารถแบ่ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศออกเป็น 16 กลุ่ม ได้แก่ ประเทศที่มีปริมาณนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประทศไทยมากจ�ำนวน 6 กลุ่ม และกลุ่มประเทศที่มีปริมาณนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก 8 กลุ่ม
ประเทศที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประทศไทยมาก 6 อันดับแรก ดังนี้
1. สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือประเทศจีน
2. ประเทศมาเลเซีย
3. ประเทศญี่ปุ่น
4. สหพันธรัฐรัสเซียหรือประเทศรัสเซีย
5. ประเทศเกาหลี
6. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือประเทศลาว
และกลุ่มประเทศที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยจ�ำนวนมากอีก 8 กลุ่ม
ดังนี้
1. กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN หรือ AEC) ได้แก่ ประเทศบรูไน พระราชอาณาจักรกัมพูชาหรือ
ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซียหรือประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
หรือประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์หรือประเทศสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือ
เวียดนาม
2. กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (East Asia) ได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนหรือประเทศฮ่องกง และประเทศไต้หวัน
3. กลุ่มประเทศเอเชียกลาง (Middle Asia) ได้แก่ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์หรือประเทศอียิปต์
รัฐอิสราเอลหรือประเทศอิสราเอล รัฐคูเวตหรือประเทศคูเวต ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหรือประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
4. กลุ่มประเทศเอเชียตะวันตก (South Asia) ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศหรือ
ประเทศบังกลาเทศ สาธารณรัฐอินเดียหรือประเทศอินเดีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
หรือประเทศเนปาล สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานหรือประเทศปากีสถาน และสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกาหรือประเทศศรีลังกา
5. กลุ ่ ม ประเทศยุ โ รป (Europe) ได้ แ ก่ สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย หรื อ ประเทศออสเตรี ย
ราชอาณาจักรเบลเยียมหรือประเทศเบลเยียม ราชอาณาจักรเดนมาร์กหรือประเทศเดนมาร์ก สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์หรือประเทศฟินแลนด์ สาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือประเทศฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีหรือ
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ประเทศเยอรมั น สาธารณรั ฐ ไอร์ แ ลนด์ ห รื อ ประเทศไอร์ แ ลนด์ สาธารณรั ฐ อิ ต าลี ห รื อ ประเทศอิ ต าลี
ราชอาณาจั ก รเนเธอร์ แ ลนด์ ห รื อ ประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ ราชอาณาจั ก รนอร์ เวย์ ห รื อ ประเทศนอร์ เวย์
ราชอาณาจักรสเปนหรือประเทศสเปน ราชอาณาจักรสวีเดนหรือประเทศสวีเดน สมาพันธรัฐสวิสหรือ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษ
6. กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (Oceania) ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลียหรือประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์
7. กลุ่มประเทศแถบทวีปอเมริกา (Americas) ได้แก่ สาธารณรัฐอาร์เจนตินาหรือประเทศ
อาร์เจนตินา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลหรือประเทศบราซิล ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา
8. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้หรือประเทศแอฟริกาใต้
ส�ำหรับสถิติพรรณนาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยแสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สถิติพรรณนาของปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย
กลุุ่ม
ค่าเฉลี่ย
ประเทศที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยมาก
– จีน
362,071
– มาเลเซีย
230,615
– ญี่ปุ่น
107,445
– รัสเซีย
99,388
– เกาหลี
96,532
– ลาว
83,985
ประเทศยุโรป
49,628
ประเทศเอเชียตะวันออก
40,303
ประเทศหมูู่เกาะแปซิฟิก
38,980
ประเทศเอเชียตะวันตก
20,504
ประเทศอาเซียน
33,193
ประเทศแถวทวีปอเมริกา
21,720
ประเทศเอเชียกลาง
6,785
ประเทศแอฟริกาใต้
5,908

ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
27,149
5,979
2,468
6,820
2,847
2,070
2,603
1,385
660
398
255
578
214
278

จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากประเทศจีนมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากโดยมี
ปริมาณเฉลี่ยจ�ำนวน 362,071 คนต่อเดือน และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 27,149 คน ส่วนนักท่องเที่ยว
จากประเทศแอฟริกาใต้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยน้อยโดยมีปริมาณเฉลี่ยจ�ำนวน 5,908 คนต่อเดือน
และค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 278 คน
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2. ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มมีดังนี้
2.1 การจัดกลุ่มปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยจากทุกประเทศ
ทั่วโลกที่แบ่งออกเป็น 6 ประเทศกับอีก 8 กลุ่มประเทศ ด้วยแผนภาพเดนโดแกรม (Dendogram)
ดังภาพที่ 1 พบว่า สามารถจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
						• กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
มากมีสมาชิก 9 ตัว ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศลาว
กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มเอเชียตะวันตก และกลุ่มเอเชียตะวันออก
						• กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ปานกลาง มีสมาชิก 3 ตัว ได้แก่ กลุ่มประเทศแถบทวีปอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป และประเทศรัสเซีย
						• กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
น้อย มีสมาชิก 2 ตัว ได้แก่ กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก และประเทศแอฟริกาใต้

ภาพที่ 1 เดนโดแกรมของการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
2.2) จากการจั ด กลุ ่ ม ภู มิ ภ าคของประเทศไทยโดยใช้ เ ฉพาะกลุ ่ ม ที่ มี ป ริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยมากด้วยแผนภาพเดนโดแกรมดังภาพที่ 2 พบว่า สามารถจัดกลุ่ม
ภูมิภาคของประเทศไทยจากกลุ่มที่ 1 ในข้อ 2.1 ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
						• กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นิย มท่ อ งเที่ ย วในภาคกลาง ภาคเหนื อ
ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร
						• กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และภาคใต้
						• กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาพที่ 2 เดนโดแกรมของการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มส�ำหรับภูมิภาคของประเทศไทย
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาลั ก ษณะของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย สามารถสรุ ป
และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยในปริ ม าณมากเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก
ประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียได้แก่ ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศฮ่องกง ประเทศไต้หวัน ประเทศอียิปต์
ประเทศอิสราเอล ประเทศคูเวต ประเทศซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศบังกลาเทศ
ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล ประเทศปากีสถาน และประเทศศรีลังกา ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
รายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่รายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวเอเชียมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน (Ministry of Tourism and Sports, 2015)
ทั้งนี้องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) คาดการณ์ว่าอัตรานักท่องเที่ยวจะขยายตัวขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3
ต่อปี และในปี พ.ศ. 2573 อาจมีปริมาณนักท่องเที่ยวโลกเพิ่มขึ้นถึง 1,800 ล้านคน โดยภูมิภาคเอเชียและ
ภูมิภาคแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมมาท่องเที่ยวประเทศไทยในปริมาณปานกลางได้แก่ ประเทศ
อาร์เจนตินา ประเทศบราซิล ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรีย ประเทศเบลเยียม
ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศ
อิตาลี ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ ประเทศสเปน ประเทศสวีเดน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจั ก ร และประเทศรั ส เซี ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ รายงานจากส� ำ นั ก งานพื้ น ที่ พิ เ ศษเมื อ งพั ท ยา
และพื้นที่เชื่อมโยง–อพท.3 ที่รายงานว่าปัจจัยหลักที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยเนื่ อ งจาก (1) ต้ อ งการแสวงหาสิ่ ง แปลกใหม่ (2) ต้ อ งการหลี ก หนี จ ากความจ� ำ เจ
และ (3) ต้องการพักผ่อน อีกทั้งประเทศไทยยังมีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (Office of
Designated Area 3, 2014)
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2. ลักษณะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยปริมาณมาก พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมท่องเที่ยวในภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก และกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่รายงาน
ว่าภาคเหนือและภาคตะวันตกมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศค่อนข้าง
เย็นตลอดทั้งปี ส�ำหรับภาคกลางเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานที่ส�ำคัญของประเทศไทย เช่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น (Ministry of Tourism and Sports, 2009) และเมื่อพิจารณาปริมาณ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้พบว่า มีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด
ส� ำ หรั บ ภู มิ ภ าคที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นิ ย มมาท่ อ งเที่ ย วรองลงมาได้ แ ก่ ภาคตะวั น ออก
และภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของบริษัท วีแคนดูอิท จ�ำกัด ที่รายงานว่าประเทศไทยมีชายหาด
ที่สวยงามในภาคใต้และภาคตะวันออก ส�ำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่
รู้จักกันดีคือ เมืองพัทยา ซึ่งมีชายหาดที่สวยงามหลายแห่ง เช่น หาดดงตาล หาดจอมเทียน และเกาะล้าน
(Thailand Property Gate, 2012)
ภูมิภาคกลุ่มสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่รายงานว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง มีอากาศร้อนและแห้งแล้งอาจเป็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่นิยม
เดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ (Ministry of Tourism and Sports, 2009)
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