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แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางท่องเที่ยว    
            จําแนกตามภาคที่เดินทางไปท่องเที่ยว ในรอบปี 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 

    1.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว 
 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว 5 อันดับแรก 

ได้แก่ เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน ร้อยละ 37.4 ท่องเที่ยว/
ต้องการพักผ่อน ร้อยละ 23.4 ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 10.6 
ซื้อของ/ช้อปปิ้ง ร้อยละ 8.4 และประชุม/สัมมนา ร้อยละ 5.1 
(แผนภาพ 2) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1.3 กิจกรรมที่ทําระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 
         สําหรับกิจกรรมที่ทําระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว  
5 อันดับแรก ได้แก่ ท่องเที่ยวทั่วไป ร้อยละ 61.9 พักผ่อนในที่พัก
หรือบ้านญาติ/ไม่ทํากิจกรรม ร้อยละ 32.4 กิจกรรมเชิงศาสนา   
ร้อยละ 31.1 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 12.3 กิจกรรมเชิง
นันทนาการ ร้อยละ 5.8 (แผนภาพ 3) 

 
 

            

 
  

 

 

 

 

 

 
 

2. การจัดการเดินทาง 
 2.1 ผู้ตัดสินใจเลือกการเดินทาง ลักษณะการจัดการเดินทาง  
           ผู้ท่ีเดินทางท่องเท่ียวมากกว่าครึ่งหนึ่ง จะเดินทางท่องเท่ียว
กับครอบครัว/ญาติ ร้อยละ 63.3 รองลงมาเดินทางกับเพื่อน/
เพ่ือนร่วมงาน ร้อยละ 19.2 สําหรับการตัดสินใจเลือกการเดินทาง
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว/ญาติ ร้อยละ 44.1 รองลงมาตัดสินใจด้วย
ตนเอง ร้อยละ 37.5 

       สําหรับลักษณะการจัดการเดินทางส่วนใหญ่จัดการเดินทางเอง
ทั้งหมด ร้อยละ 90.1 รองลงมามีหน่วยงาน/คณะจัดการให้  
ร้อยละ 8.7 ส่วนวัน/เวลาท่ีเดินทางท่องเท่ียว ส่วนใหญ่จะเดินทาง
วันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 37.4 รองลงมาวันธรรมดา ร้อยละ 30.6   
และวันหยุดเทศกาล ร้อยละ 30.5 

   2.2 พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
        ผู้เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมเดินทางด้วยพาหนะ
ส่วนตัว/รถยนต์ ร้อยละ 65.0 รองลงมาเดินทางด้วยรถโดยสาร 
ประจําทาง/รถตู้ ร้อยละ 18.0 รถเช่า เช่น รถตู้ รถยนต์ รถบัส 
ร้อยละ 13.6 รถไฟ/เคร่ืองบิน และอื่นๆ ร้อยละ 3.4 (แผนภาพ 4) 

 
 
 
 

 
 
 
 
     
       

 

แผนภาพ 2 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางท่องเที่ยว จําแนก   
              ตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว ในรอบปี 2557 

หมายเหตุ :  กิจกรรมตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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แผนภาพ 3 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางท่องเที่ยว จําแนก      
                ตามกิจกรรมที่ทําระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ในรอบปี 2557 
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แผนภาพ 4 รอ้ยละของประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทีเ่ดนิทางทอ่งเที่ยว  จําแนก
 ตามพาหนะที่ใช้ในการการเดินทางท่องเที่ยว ในรอบปี 2557 



 

  

 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
     สําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวคร้ัง/ทริปต่อคนของ  
ผู้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว พบว่า อยู่ท่ีประมาณ 2,600 บาทต่อคน   
หากเป็นการเดินทางแบบไม่พักค้างคืนอยู่ที่ 1,239 บาทต่อคน   
แบบพักค้างคืน 3,612 บาทต่อคน หากพิจารณาตามภาคท่ีอยู่อาศัย 
พบว่า คนกรุงเทพมหานคร ใช้เงินในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย      
ต่อคนสูงสุดคือ 3,476 บาทต่อคน รองลงมาภาคตะวันออก 3,053 บาท      
ต่อคน  ภาคใต้ 2,914 บาทต่อคน ภาคกลาง 2,476 บาทต่อคน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,217 บาทต่อคน และตํ่าสุดคือ ภาคเหนือ 
1,984 บาทต่อคน (ตาราง 2) 

ตาราง 2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคร้ัง/ทริปเฉลี่ยต่อคน จําแนกตาม   
           ลักษณะการเดินทางและภาคที่อยู่อาศัย ในรอบปี 2557  
 

ภาคที่อยู่อาศัย รวม 
ลักษณะการเดินทาง 

ไม่พัก  
  ค้างคืน 

พัก  
 ค้างคืน

รวม 2,600 1,239 3,612 
กรุงเทพมหานคร  3,476 1,312 4,280 
กลาง 2,476 1,159 3,586 
ตะวันออก 3,053 1,399 4,014 
เหนือ  1,984 1,101 2,843 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,217 1,336 2,956 
ใต ้ 2,914 1,286 4,440 

 
4. การเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ 
    สําหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของประชากรอายุ    
15 ปีขึ้นไป ในรอบปี 2557 มีเพียงร้อยละ 3.6 ส่วนจํานวนคร้ังท่ี
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศต่อปี เฉลี่ยเดินทาง 1.8 ครั้งต่อปี 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียว 
5.1  การวางแผนล่วงหน้า และการจัดสรรเงินสําหรับ 

            การเดินทางท่องเที่ยว 
           สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่
ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ร้อยละ 65.2 ท่ีมีการวางแผน 
มีร้อยละ 34.8 ส่วนการจัดสรรวงเงินสําหรับการเดินทางท่องเที่ยว 
พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดสรรเงินไว้ ร้อยละ 81.6 ท่ีมีการจัดสรรเงิน
ไว้สําหรับการเดินทาง มีเพียงร้อยละ 18.4    

 
 
 
 
 

    5.2  การรับรู้/ทราบแคมเปญ �หลงรักประเทศไทย� ของ   
         การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย 

 การรับรู้/ทราบแคมเปญ �หลงรักประเทศไทย� ส่วนใหญ่
ไม่เคยรับรู้/ไม่ทราบแคมเปญดังกล่าว ร้อยละ 56.2 ส่วนที่เคย
รับรู้/ทราบแคมเปญ มีร้อยละ 43.8 โดยส่วนใหญ่รับรู้/ทราบจาก
โทรทัศน์ ร้อยละ 96.2 รองลงมาจากเว็บไซต์และป้ายโฆษณา
เท่ากันคือ ร้อยละ 13.3 

5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว 
           ภายในประเทศ 

         จากการสํารวจ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเท่ียวภายในประเทศมากท่ีสุดคือ ความสวยงามของ 
แหล่งท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.1 รองลงมาคือ ความปลอดภัย
ของแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ ยท่ี  4.0 และปัจจัยท่ี มีผลต่อ         
การตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศน้อยท่ีสุดคือ         
การส่งเสริมการขาย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.4 

 5.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว 
           สําหรับประโยชน์ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียว จากการสํารวจ
พบว่า ทําให้ เกิดความสนิทสนมภายในครอบครัวมากข้ึน         
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.3 รองลงมาคือ ทําให้เกิดความสนิทสนม
ภายในหมู่ญาติมากขึ้นและทําให้ชีวิตท่านมีความสุขมากข้ึน      
โดยมีค่าเฉลี่ยท่ี 4.1                        

 
  
 
 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน(บาท) 




