
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การสาํรวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2552 

 สํานักงานสถิติแหงชาติรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาว
ไทย พ.ศ. 2552  ขึ้นเปนครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบขอมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย ในรอบป 2551 
ทั้งในเรื่องการเดินทางทองเที่ยว ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค
ในการเดินทาง  กิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทาง  การจัดการ
เดินทาง  คาใชจายในการเดินทาง การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 
รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยเก็บรวบรวมขอมูลใน
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2552  จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่
ตกเปนตัวอยางทั่วประเทศ จํานวน 15,440 ราย 

ผลจากการสํารวจ   สรุปไดดังนี้ 

1.  การเดินทางทองเท่ียวตางจังหวัด 

 1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการสํารวจพบวา พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของ
ชาวไทย ในรอบป 2551 มีผูที่เดินทางทองเที่ยว และไมเดินทาง
ทองเที่ยวในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 50.6 และรอยละ 49.4 
ตามลําดับ   หากพิจารณากลุมที่เดินทางทองเที่ยวเกี่ยวกับลักษณะ
การเดินทาง พบวา เปนผูที่เดินทางทองเที่ยวแบบพักคางคืนซึ่งตาม
เกณฑกําหนดจะนับวาเปนนักทองเที่ยว รอยละ 48.0   แบบไมพัก
คางคืนจะนับเปนนักทัศนาจร รอยละ 31.8   และเปนผูที่เดินทางทั้ง 2 
ลักษณะอีกรอยละ 20.2 สําหรับกลุมที่ไมเดินทางทองเที่ยวสวนใหญ
รอยละ 60.6   ใหเหตุผลวาไมมีทนุทรัพยเพียงพอสําหรับการเดินทาง  

รองลงมา คือ ไมมีเวลาวาง รอยละ 54.0 สภาพเศรษฐกิจไมคอยดี 
รอยละ 31.2 และไมชอบเดินทางรอยละ 29.3 

 1.2 การเดินทางทองเท่ียวในรอบป 2551 เม่ือเทียบกับป 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวมผูที่เดินทางทองเที่ยวประมาณ 
1 ใน 3 (รอยละ 35.5) เดินทางทองเที ่ยวลดลงในป 2551 เมื ่อ
เทียบกับป 2550  โดยมีภาคที่มีสัดสวนของผูที่เดินทางทองเที่ยว
ในป 2551 ลดลง มากกวา 1 ใน 3 คือ ภาคใต รอยละ 43.4  ภาค
ตะวันออก รอยละ 42.2   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รอย
ละ 41.9  และภาคกลาง รอยละ 41.6 

 1.3 วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเดินทางทองเท่ียว
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แผนภูมิ 1 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป จําแนกตามการ
 เดินทางทองเที่ยวในรอบป 2551 และลักษณะการเดินทาง 
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แผนภูมิ 3 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เดินทางทองเทีย่ว 
 จําแนกตามวตัถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยว  
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แผนภูมิ 2 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เดินทาง
 ทองเที่ยว จําแนกตามการเดินทางทองเที่ยวในรอบ    
 ป 2551  เม่ือเทียบกับป 2550 และภาค 
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หมายเหตุ : ปริมณฑล คือ นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ 

เทาเดิม ลดลง เพ่ิมข้ึน 



 ง 

 วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยวที่สําคัญ        
5 เรื่องแรกไดแก 1) เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน รอยละ 37.5   2) ตองการ
พักผอน/เปลี่ยนบรรยากาศ รอยละ 32.6   3) เยี่ยมครอบครัวรอยละ 
19.5   4) ซื้อของ/ชอปปง รอยละ 19.1   5) ไหวพระปฏิบัติธรรม 
รอยละ 18.7 

 1.4 กิจกรรมที่ทําระหวางเดินทางทองเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               สําหรับกิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว 5 เรื่องแรก
ไดแก   1)  ทองเที่ยวทั่วไป  รอยละ 59.3   2) พักผอนในที่พัก/บานญาติ/
ไมทํากิจกรรม รอยละ 34.3  3) กิจกรรมเชิงศาสนา รอยละ 33.4   
4) กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม รอยละ 24.4  5) กิจกรรมเชิงนิเวศและ
ผจญภัย รอยละ 11.8 

2.  การจัดการเดินทาง 

 2.1 ผูรวมเดินทาง ผูตัดสินใจเลือกการเดินทาง และลักษณะ 
        การจัดการเดินทาง 

            ในภาพรวมแลวผูที่ เดินทางทองเที่ยวมากกวาครึ่งหนึ่ง 
(รอยละ 56.6) จะเดินทางทองเที่ยวกับครอบครัว/ญาติรองลงมา
เดินทางกับเพื่อน/เพื่อนรวมงาน รอยละ 26.2   เดินทางคนเดียว 
รอยละ 10.8  มีเพียงสวนนอย (รอยละ 6.4)   ที่เดินทางไปกับคูรัก/
แฟน   สําหรับการตัดสินใจเลือกการเดินทาง ผูที่เดินทางทองเที่ยว
ประมาณ    รอยละ 40.9 ระบุวา ครอบครัว / ญาติเปนผูตัดสินใจ   
ตัดสินใจเอง รอยละ 34.8   เพื่อน/เพื่อนรวมงาน รอยละ 13.6  
นอกจากนั้น   เปนบริษัท / ที่ทํางาน  คูรัก / แฟน  และอื่น ๆ  (รอย
ละ 5.7 รอยละ 4.9 และรอยละ 0.1 ตามลําดับ)    
 สวนลักษณะการจัดการเดินทาง สวนใหญรอยละ 81.7 
จัดการการเดินทางเองทั้งหมด รองลงมามีหนวยงาน/คณะจัดการให 
รอยละ 14.4  จัดการเองบางสวนและใหบริษัทนําเที่ยวบางสวน 
รอยละ 2.5 และจัดการเดินทางผานบริษัทนําเที่ยวทั้งหมดรอยละ 1.4    

สวนวัน/เวลาที่เดินทางทองเที่ยวสวนใหญจะเดินทางวันเสาร-
อาทิตย รอยละ 41.2   รองลงมาเดินทางชวงวันหยุดยาว รอยละ 
29.8   วันธรรมดา รอยละ 25.8  และอื่น ๆ รอยละ 3.2 

 2.2 การหาขอมูลขาวสารสําหรับการเดินทาง 

            ผลการสํารวจ พบวา ผูเดินทางทองเที่ยวสวนใหญรอยละ 

67.7  ยังไมคอยหาขอมูลขาวสารสําหรับการเดินทาง มีผูที่เดินทาง

ทองเที่ยวเพียง  รอยละ  32.3 ที่หาขอมูลสําหรับการเดินทาง       

โดยในกลุมนี้ไดระบุแหลงขอมูล ดังนี้  สวนใหญรอยละ 72.6 

สอบถามจากเพื่อน / ญาติ / ครอบครัว  รองลงมานิตยสารทองเที่ยว 

รอยละ 17.5 เว็บไซตการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  รอยละ 16.1   

หนังสือ / Brochure แนะนําแหลงทองเที่ยว รอยละ12.9 และแหลง

อื่น ๆ  (เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน) รอยละ 11.8  

 2.3 พาหนะที่ใชในการเดินทาง 

        ผู เด ินทางทองเที ่ยวสวนใหญร อยละ  53.8 นิยมที ่จะ

เด ินทางดวยพาหนะสวนตัว /รถยนต  รองลงมาเดินทางดวย

รถทัวร/รถโดยสารประจําทาง รอยละ 26.0    รถเชา เชน รถตู รถยนต 

รถทัวร/รถบัส รอยละ 17.1   รถไฟ รอยละ 2.3   มีเพียงสวนนอย 

รอยละ 0.7 ที่เดินทางดวยเครื่องบิน    

 2.4 สถานที่พักแรม 

            สําหร ับผู เด ินทางแบบพ ักค างค ืนมากกว าครึ ่งหนึ ่ง    

(รอยละ  58.9) นิยมที ่จะพักแรมที ่บาน/ที ่พักของครอบครัว/  

ญาต ิ / เพื ่อน  เพราะไมตองเสียคาใชจ าย  รอยละ 19.6 นิยม          

ความสะดวกสบายเขาพักแรมที่โรงแรม รอยละ 10.3 พักตามรีสอรท  

และอีกรอยละ 1.8 พักแรมในที ่พักที ่เปนของอุทยานแหงชาติ

ตางๆ ซึ่งเก็บคาที่พักในราคาที่ไมแพง  สวนโฮมสเตยซึ่ง

นักทองเที่ยวจะตองพักรวมกับเจาของบานภายใตชายคาเดียวกัน

และศึกษาธรรมชาติ  วิถีชีวิตไทย หรือวัฒนธรรมไทยโดยมีการ

จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควรนั้นมีรอยละ 0.7   

สําหรับวิธีการจอง/จัดหาที่พักแรมนั้น สวนใหญ รอยละ 69.5 

ติดตอเขาพักเองโดย  ไมมีการจองลวงหนา   

 

 

 

แผนภูมิ 4 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เดินทางทองเที่ยว 
 จําแนกตามกิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเทีย่ว 
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หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.  คาใชจายในการเดินทาง 

 เมื่อพิจารณาคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวครั้ง/ทริปลาสุด

ตอคน พบวา ในภาพรวมอยูที่ประมาณ 2,228 บาทตอคน หากเปน

การเดินทางแบบไมพักคางคืนอยูที่ 1,154 บาทตอคน   แบบพักคาง

คืน 3,062 บาทตอคน   หากพิจารณาเปนรายภาค พบวา ภาคใตมี

คาใชจายในการเดินทางเฉลี่ยตอคนสูงสุด คือ 2,873 บาทตอคน   

รองลงมาภาคตะวันออก 2,535 บาทตอคน   กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 2,477 บาทตอคน  ภาคเหนือตอนบน 2,323 บาทตอคน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,104 บาทตอคน  ภาคเหนือตอนลาง 

1,809 บาทตอคน  และต่ําสุดในภาคกลางอยูที่ประมาณ 1,760 บาท

ตอคน 

ตาราง 1  คาใชจายในการเดินทางครั้ง/ทริปลาสุดเฉลี่ยตอคน  จําแนกตาม  
                ลักษณะการเดินทาง  และภาค 

ลักษณะการเดินทาง 

ภาค รวม ไมพักคางคืน 
(นักทัศนาจร) 

พักคางคืน 
(นักทองเที่ยว) 

รวม 2,228 1,154 3,062 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2,477 1,287 3,354 

กลาง   1,760 1,100 2,544 

ตะวันออก 2,535 1,171 3,394 

เหนือตอนบน 2,323 964 3,332 

เหนือตอนลาง 1,809 930 2,358 

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 2,104 1,096 2,777 

ใต 2,873 1,390 4,129 
หมายเหตุ : ปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

4.  การเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ 

 สําหรับการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของประชาชนที่มีอายุ  

15 ปขึ้นไปในรอบป 2551 มีเพียงรอยละ 3.9  และเปนการเดินทาง

ในชวงเดือนเมษายน - มิถุนายน มากที่สุด คือประมาณรอยละ 31.4 

ของผูที่เดินทางไปตางประเทศ เดือนตุลาคม - ธันวาคมรอยละ 29.0 

เดือนมกราคม - มีนาคม รอยละ 27.6  เดือนกรกฎาคม - กันยายน 

รอยละ 12.0 สวนจํานวนครั้งที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศตอป 

พบวา โดยเฉลี่ยเดินทาง 1.8 ครั้งตอป 

 
 

5.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทองเท่ียว 

 5.1 การวางแผน/จัดสรรเงินสําหรับการเดินทางทองเท่ียว 

          ผลการสํารวจ พบวา คนไทยสวนใหญรอยละ 84.1 ไมมี

การวางแผน /จ ัดสรรเง ินสําหร ับการเด ินทางท อง เที ่ยวไว

ลวงหนา   มีเพียงสวนนอย  (รอยละ  15.9) ที ่ม ีการวางแผน /

จัดสรรเงิน  โดยมีการจัดสรรเงินไว 2,001-5,000 บาทตอป รอยละ 5.5 

5,001-10,000 บาทตอป  รอยละ 4.3   10,001-20,000 บาทตอป 

รอยละ 2.4    ไมเกิน 2,000 บาทตอป รอยละ 2.3   20,0001-30,000 

บาทตอป  และมากกวา 30,000 บาทตอป รอยละ 0.9 และรอยละ 0.6 

 5.2 การรับรู/ทราบสโลแกน “เท่ียวไทยครึกคร้ืน เศรษฐกิจไทย

คึกคัก” 

          การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดทําการประชาสัมพันธ

การทองเที่ยวภายใตสโลแกน “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทย

คึกคัก”  เพื่อกระตุนและสงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ  

เพื่อชวยเหลือผูประกอบการดานการทองเที่ยว หลังจากประสบ

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ผลการสํารวจ พบวา คนไทยสวนใหญรอย

ละ 69.9 รับรู/ทราบสโลแกนนี้ โดยสวนใหญรอยละ 68.7  รับรู/

ทราบจากโทรทัศน รองลงมา วิทยุ รอยละ 10.3   ปายโฆษณา 

รอยละ 6.4 แผนโปสเตอร รอยละ 2.0 

 สําหรับความรูสึกเมื่อไดเห็น/ไดยินสโลแกน “เที่ยวไทย

ครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” พบวา กวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 59.1) 

ระบุวาสโลแกนนี้ทําใหรูสึกอยากเดินทางทองเที่ยว อยางไรก็ตาม

ยังมีอีกรอยละ  40.9  ที่รูสึกเฉย ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากยังไมมี  

ความพรอมที่จะเดินทางทองเที่ยว 

 
 

คาใชจายเฉลี่ยตอคน 


