
แผนภูมิ 1 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป  จําแนกตาม 
              การเดินทางทองเที่ยว  ในรอบป 2552 - 2556 

ในรอบป 2552 

ในรอบป 2553 

ในรอบป 2554 

ในรอบป 2555 

ในรอบป 2556 

รอยละ 

ไมเดินทาง1/ เดินทาง 

การเดินทาง 

หมายเหตุ :  1/ ไมเดินทางในที่น้ี หมายถึง ไมมีการเดินทางขามจังหวัด 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2557 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ  รวมกับการทองเที่ยวแหง 
ประเทศไทย (ททท.) ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง
ทองเที่ยวของชาวไทย ขึ้นเปนครั้งแรกในป 2552 และครั้งน้ีเปน
ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การเดินทางทองเที่ยวของชาวไทยในรอบปที่ผานมา ทั้งในเรื่อง
การเดินทางทองเที่ยว ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงคใน     
การเดินทาง กิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทาง การจัดการเดินทาง 
คาใชจายในการเดินทาง การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 
รวมทั้งความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเที่ยว โดยเก็บรวบรวมขอมูล 
ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2557 จากประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป
ที่ตกเปนตัวอยางทั่วประเทศ จํานวน 63,060 ราย 

ผลจากการสํารวจ   สรุปไดดังน้ี 

1.  การเดินทางทองเท่ียวตางจังหวัด 

 1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 

 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของ 
ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปทั่วประเทศ เก่ียวกับการเดินทาง 
จากที่อยูอาศัยประจําในจังหวัดหน่ึง ไปยังสถานที่อยู ในอีก 
จังหวัดหน่ึงเปนการชั่วคราว โดยมีจุดประสงคเพื่อการทองเที่ยว
พักผอน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เลนหรือ  
ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับ    
การรักษาตัว หรือประกอบภารกิจอ่ืน ๆ ที่ไมใชเพื่อทํางานประจํา
หรือเพื่อการศึกษา และตองไมใชการเดินทางที่มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อซ้ือสินคามาจําหนาย ซ่ึงถือวาเปนการเดินทางทองเที่ยว พบวา 
ในรอบปที่ผานมา (ในรอบป 2556) มีจํานวนรอยละของประชากร 
ที่ เดินทางทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 64.7 โดยในรอบป  
2552 – 2555 มีผูเดินทางทองเที่ยว รอยละ 48.8 50.1 54.8 
และ 57.8 ตามลําดับ (แผนภูมิ 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  สําหรับกลุมผูที่เดินทางทองเที่ยวในรอบป 2556 พบวา            
มีลักษณะการเดินทางแบบไมพักคางคืนซ่ึงถือวาเปนนักทัศนาจร
ประมาณรอยละ 33.8 สวนผูที่เดินทางมีลักษณะการพักคางคืน
อยางนอย 1 คืน รอยละ 45.3 และผูที่เดินทางทั้ง 2 ลักษณะคือ    
ทั้งพักและไมพักคางคืน รอยละ 20.9 (แผนภูมิ 2) 

   

 
 

   สําหรับผูที่ ไม ได เดินทางทองเที่ยวในรอบป  2556  
ไดใหเหตุผลที่ ไมเดินทาง 5 ลําดับแรก ไดแก ไม มีเวลาวาง  
ไมมีทุนทรัพยเพียงพอสําหรับการเดินทาง ไมชอบเดินทาง  
สภาพเศรษฐกิจไมคอยดี และมีปญหาเรื่องสุขภาพ  (ตาราง 1) 

ตาราง 1  รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่ไมเดินทางทองเที่ยว
ในรอบป 2556 จําแนกตามเหตุผลที่ไมเดินทางทองเที่ยว 

เหตุผล 
ที่ไมเดินทางทองเที่ยว 

1/ รอยละ 

 ไมมีเวลาวาง 55.4 

 ไมมีทุนทรัพยเพียงพอสําหรับการเดินทาง 45.7 

 ไมชอบเดินทาง 39.0 

 สภาพเศรษฐกิจไมคอยดี 32.2 

 มีปญหาเร่ืองสุขภาพ 25.2 

 ราคาน้ํามันสูง 13.8 

 ไมมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทาง 10.5 

 ปญหาความวุนวายทางการเมือง        7.5 

 ขาดขอมูลในการตัดสินใจ และอื่น ๆ 3.1 

หมายเหต ุ:  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

เ ม่ือพิจารณาภาคที่ประชากรเดินทางไปทองเที่ยว 
พบวา ประชากรเดินทางไปทองเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด 
รอยละ 34.2 รองลงมาเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 30.4 
ภาคตะวันออก รอยละ 18.2 (ตาราง 2) 
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แผนภูมิ 2  รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่เดินทางทองเที่ยว  
 จําแนกตามลักษณะการเดินทาง 

20.9% 

เดินทางทั้ง 2 ลักษณะ 

ไมพักคางคืน 
33.8% 

พักคางคืน 

45.3% 



 

  

ตาราง 2  รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่เดินทางทองเที่ยว    
            จําแนกตามภาคที่เดินทางไปทองเที่ยว 

ภาคที่เดินทางไปทองเที่ยว 1/ รอยละ 

 กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2/ 17.2 

 ภาคกลาง 3/ 34.2 

 ภาคตะวันออก 18.2 

 ภาคเหนือตอนบน 15.7 

 ภาคเหนือตอนลาง 12.8 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30.4 

 ภาคใต 12.8 
 

หมายเหต ุ:  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
  2/ จังหวัดปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ   
               3/ ไมรวม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล 

 1.2 วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยว 

  วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยว 5 อันดับแรก 
ไดแก เยี่ยมญาติ/เพื่อน รอยละ 39.1 ไหวพระ/ปฏิบัติธรรม      
รอยละ 37.2 ตองการพักผอน/เปล่ียนบรรยากาศ รอยละ 31.6    
ซ้ือของ/ชอปปง รอยละ 25.5 และรับประทานอาหารตางจังหวัด  
รอยละ 24.4  (แผนภูมิ 3) 

 

 
 

 

 

 1.3 กิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว 

 สําหรับกิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว  
5 อันดับแรก ไดแก ทองเที่ยวทั่วไป รอยละ 67.9 กิจกรรมเชิง
ศาสนา รอยละ 56.9 พักผอนในที่พักหรือบานญาติ/ไมทํากิจกรรม 
รอยละ 33.7 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม รอยละ 19.6 กิจกรรมเชิง
เกษตรกรรม รอยละ 6.6 (แผนภูมิ 4) 

 
 

            

 

 
  

 

2.   การจัดการเดินทาง 

 2.1 ผูรวมเดินทาง ผูตัดสินใจเลือกการเดินทาง  
           ลักษณะการจัดการเดินทาง และการหาขอมูล 

 ผูที ่เด ินทางทองเที่ยวมากกวาครึ่งหนึ่ง จะเดินทาง
ทองเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ รอยละ 63.5 รองลงมาเดินทางกับ
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน รอยละ 21.6 สําหรับการตัดสินใจเลือก    
การเดินทาง ผูที่เดินทางทองเที่ยวสวนใหญตัดสินใจเอง รอยละ 65.8  
รองลงมาจะเปนครอบครัว/ญาต ิรอยละ 22.1   

 สําหรับลักษณะการจัดการเดินทางสวนใหญจัดการ  
เดินทางเองทั้งหมด รอยละ 89.1 รองลงมามีหนวยงาน/คณะจัดการให      
รอยละ 9.7 สวนวัน/เวลาที่เดินทางทองเที่ยว สวนใหญจะเดินทาง
วันเสาร-อาทิตย รอยละ 38.9 รองลงมาวันหยุดยาว รอยละ 31.9 

           ประชากรที่เดินทางทองเที่ยว สวนใหญไมนิยมหาขอมูล
ขาวสารสําหรับการเดินทางในทุกแหลงขอมูล แตอยางไรก็ตามยังมี
ประชากรที่เดินทางทองเที่ยว สวนใหญจะหาขอมูลขาวสารสําหรับ
การเดินทางจากเพื่อน ญาติ ครอบครัว รอยละ 43.3 

 2.2 พาหนะที่ใชในการเดินทาง 

 ผูเดินทางทองเที่ยวสวนใหญ นิยมเดินทางดวยพาหนะ
สวนตัว/รถยนต รอยละ 63.1 รองลงมาเดินทางดวยรถทัวร/      
รถโดยสารประจําทาง รอยละ 19.8 รถเชา เชน รถตู รถยนต 
รถทัวร/รถบัส รอยละ 14.4 รถไฟ รอยละ 1.6 มีเพียงสวนนอยที่
เดินทางดวยเครื่องบิน รอยละ 1.1 (แผนภูมิ 5) 
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แผนภูมิ 3 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่เดินทางทองเที่ยว   
             จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเทีย่ว  

หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

วัตถุประสงค 1/ 

รอยละ 

เย่ียมญาต/ิเพื่อน 

ไหวพระ/ปฏิบัติธรรม 

  ซ้ือของ/ชอปปง 

 ตองการพักผอน/ 
เปลี่ยนบรรยากาศ 

รับประทานอาหาร 
ตางจังหวัด 

กิจกรรมเชิงศาสนา 

แผนภูมิ 4 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่เดินทางทองเที่ยว 
 จําแนกตามกิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว  
  

กิจกรรม 1/ 

หมายเหตุ :  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

รอยละ 

ทองเที่ยวทั่วไป 

     พักผอนในทีพ่ักหรือ             
บานญาต/ิไมทํากิจกรรม 

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 

กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม 

แผนภูมิ 5 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่เดินทางทองเที่ยว 
 จําแนกตามพาหนะที่ใชในการการเดินทางทองเที่ยว  
  

63.1% 
19.8 % 

14.4 % 

2.7 % 

พาหนะสวนตัว 
รถทัวร/รถโดยสารประจําทาง 

 รถเชาตางๆ 

รถไฟ เครื่องบินและอื่นๆ 

 



 

  

 2.3 สถานที่พักแรม      

ผูที่เดินทางทองเที่ยวแบบพักคางคืนสวนใหญนิยมที่จะ
พักแรมที่บาน/ที่พักของครอบครัว/ญาติ/เพื่อน เพราะไมตองเสีย
คาใชจาย รอยละ 62.6  พักที่โรงแรม รอยละ 16.2 พักที่รีสอรท 
รอยละ 11.6 พักทีบ่ังกะโล รอยละ 2.6 พักที่วัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม 
รอยละ 2.3  พักที่อุทยานแหงชาติ รอยละ 1.1 พักที่บานพักรับรอง
ทางราชการ/เอกชน และโฮมสเตย รอยละ 0.9 และมีสวนนอย
เลือกพักที่เกสตเฮาส และโรงพยาบาล สวนคาเฉล่ียของจํานวนวันที่
เดินทางทองเที่ยวอยูที่ 3.8 วัน 
 

3.  คาใชจายในการเดินทาง 

 สําหรับคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวครั้ง/ทริปลาสุดตอคน
ของผูที่เดินทางทองเที่ยว พบวา อยูที่ประมาณ 2,776 บาทตอคน 
หากเปนการเดินทางแบบไมพักคางคืนอยูที่ 1,418 บาทตอคน    
แบบพักคางคืน 3,914 บาทตอคน หากพิจารณาตามภาคที่อยูอาศัย 
พบวา คนภาคตะวันออก ใชเงินในการเดินทางทองเที่ยวเฉล่ียตอคน
สูงสุด คือ 3,776 บาทตอคน รองลงมากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3,554 บาทตอคน ภาคใต 3,219 บาทตอคน ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
2,460 บาทตอคน ภาคเหนือตอนบน 2,374 บาทตอคน ภาคกลาง 
2,137 บาทตอคน และต่ําสุดในภาคเหนือตอนลางอยูที่ประมาณ 
1,675 บาทตอคน  (ตาราง 3) 

ตาราง 3 คาใชจายในการเดินทางตอคร้ัง/ทริปลาสุดเฉลี่ยตอคน จําแนกตาม 
             ลักษณะการเดินทางและภาคที่อยูอาศัย 

 

ภาคที่อยูอาศัย รวม 
ลักษณะการเดินทาง 

ไมพัก  
  คางคืน 

พัก  
  คางคืน 

รวม 2,776 1,418 3,914 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1/ 3,554 1,632 4,815 

กลาง 2/  2,137 1,333 3,322 

ตะวันออก 3,776 1,759 4,912 

เหนือตอนบน 2,374 1,236 3,447 

เหนือตอนลาง 1,675 1,219 2,104 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,460 1,375 3,279 

ใต 3,219 1,402 4,692 
 

หมายเหตุ : 1/ จังหวัดปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ    
  2/ ไมรวม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล 

 เม่ือพิจารณาคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวเพื่อทราบวาใน
การเดินทางใชจายไปในหมวดใดมากที่สุด พบวา ผูที่เดินทางทองเที่ยว
ใชเปนคาพาหนะเดินทางมากที่ สุด รอยละ 33.3 รองลงมาซ่ึง 
ไมแตกตางกันมากนักเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 33.1 และ
ซ้ือสินคาและของที่ระลึก รอยละ 24.5 (แผนภูมิ 6) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

4.  การเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ 

สําหรับการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของประชากร      
ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ในรอบป 2556 มีเพียงรอยละ 4.1 โดยนิยม
เดินทางในชวง เดือนเมษายน - มิถุนายน มากที่สุด รอยละ 33.3
รองลงมาใกลเคียงกันคือ เดือนตุลาคม - ธันวาคม รอยละ 30.4   
เดือนมกราคม - มีนาคม รอยละ 22.9 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 
รอยละ 13.4 สวนจํานวนครั้งที่เดินทางทองเที่ยวตางประเทศ    
ตอป ในภาพรวมโดยเฉล่ียเดินทาง 1.5 ครั้งตอป 

5.  ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางทองเท่ียว 
 5.1  การวางแผนลวงหนา และการจัดสรรเงินสําหรับ 
  การเดินทางทองเที่ยว 
        สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยว 
สวนใหญไมมีการวางแผนลวงหนากอนการเดินทาง รอยละ 58.1  
ที่มีการวางแผน มีรอยละ 41.9 สวนการจัดสรรวงเงินสําหรับ  
การเดินทางทองเที่ยว พบวา สวนใหญไมมีการจัดสรรเงินไว   
รอยละ 77.2 ที่มีการจัดสรรเงินไวสําหรับการเดินทาง มีเพียง
รอยละ 22.8    

 5.2 การรับรู/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทย 
          ย่ังยืน” ของ ททท. 

 การรับรู /ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม เมืองไทย
ยั่ งยื น” สวนใหญ ไม เ คยรับรู / ไมทราบสโลแกนดั งกลาว        
รอยละ 56.1 สวนที่เคยรับรู/ทราบสโลแกน มีรอยละ 43.9    
โดยสวนใหญรับรู/ทราบจากโทรทัศน รอยละ 94.6 รองลงมา 
จากวิทยุ รอยละ 15.9                                

 5.3 ประโยชนที่ไดรับจากการเดินทางทองเที่ยว 

  จากการสํารวจประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป มีความเห็นวา 
ไดรับประโยชนจากการเดินทางทองเที่ยวในทุกประเด็น        
โดย 3 ประเด็นแรก ไดแก ได รับประสบการณและความรู    
ความเขาใจเก่ียวกับประเทศไทยมากขึ้น รอยละ 50.8 ทําใหเกิด  
ความเขาใจสนิทสนมมากขึ้นภายในหมูญาติ รอยละ 50.3   
และทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น รอยละ 49.1

 

คาใชจายเฉลี่ยตอคน(บาท) 

  แผนภูมิ 6 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่เดินทางทองเที่ยว
  จําแนกตามหมวดคาใชจายที่ใช 

33.3% 

33.1% 

24.5 % 

5.9 % 3.2% 

อาหาร/เครื่องดื่ม 

 

ที่พัก 
พาหนะเดินทาง 

 
ซื้อสินคาและของที่ระลึก 

ใชจายอื่น ๆ 




