
แผนภูมิ 1 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามการเดินทาง 
              ทองเที่ยว ในรอบป 2554 - 2558 

รอบป 

หมายเหตุ : 1/ ไมเดินทางในที่น้ี หมายถึง ไมมีการเดินทางขามจังหวัด 

 
รอยละ 

ไมพักคางคืน 
34.1% 

พักคางคืน 
49.2% 

เดินทางทั้ง 2 ลักษณะ 
16.7% 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 สํานักงานสถิติแหงชาติรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.) ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย
ขึ้นเปนครั้งแรกในป 2552 และป 2559 เปนครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อทราบขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย
ในรอบปที่ผานมา (ป 2558) ทั้งในเรื่องการเดินทางทองเที่ยว
ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงคในการเดินทาง กิจกรรมที่ทําระหวาง
การเดินทาง ลักษณะการจัดการเดินทาง คาใชจายในการเดินทาง 
การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว โดยเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2559
จากประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่ตกเปนตัวอยางทั่วประเทศ
จํานวน 63,060 ราย 

ผลจากการสํารวจสรุปไดดังน้ี 

1.  การเดินทางทองเท่ียวตางจังหวัด 

 1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 

 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของ 
ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปทั่วประเทศ เก่ียวกับการเดินทาง 
จากที่อยูอาศัยประจําในจังหวัดหน่ึงไปยังสถานที่อยู ในอีก 
จังหวัดหน่ึงเปนการชั่วคราว โดยมีจุดประสงคเพื่อการทองเที่ยว
พักผอนเยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เลนหรือ    
ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับ    
การรักษาตัวหรือประกอบภารกิจอ่ืน ๆ ไมรวมการเดินทางไปทํางาน
หรือไปศึกษาเปนประจํา และการเดินทางไปซ้ือสินคามาจําหนาย 
ซ่ึงจากการสํารวจพบวา ในรอบป 2558 มีผูเดินทางทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นเปน รอยละ 65.2 (จากรอยละ 64.9) (แผนภูมิ 1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 สําหรับกลุมผูที่เดินทางทองเที่ยวในรอบป 2558 พบวา            
มีลักษณะการเดินทางแบบไมพักคางคืนซ่ึงถือวาเปนนักทัศนาจร
ประมาณรอยละ 34.1 สวนผูที่เดินทางมีลักษณะการพักคางคืน
อยางนอย 1 คืน รอยละ 49.2 และผูที่เดินทางทั้ง 2 ลักษณะคือ
ทั้งพักและไมพักคางคืน รอยละ 16.7 (แผนภาพ 1)  
 

 

 

 
 

 สําหรับผูที่ไมไดเดินทางทองเที่ยวในรอบป 2558 ไดให
เหตุผลที่ไมเดินทาง 5 อันดับแรก ไดแก ไมมีเวลาวาง ไมมีทุนทรัพย
เพียงพอสําหรับการเดินทาง ไมชอบเดินทาง สภาพเศรษฐกิจ
ไมคอยดี และมีปญหาเรื่องสุขภาพ (ตาราง 1) 

ตาราง 1 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่ไมเดินทางทองเที่ยว
จําแนกตามเหตุผลที่ไมเดินทางทองเที่ยวในรอบป 2558 

เหตุผล 
ที่ไมเดินทางทองเที่ยว 

2/ รอยละ 

 ไมมีเวลาวาง 57.9 

 ไมมีทุนทรัพยเพียงพอสําหรับการเดินทาง 42.2 

 ไมชอบเดินทาง 35.3 

 สภาพเศรษฐกิจไมคอยดี 27.5 

 มีปญหาเร่ืองสุขภาพ 23.5 

 ไมมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทาง 10.1 

 อื่นๆ เชน ราคาน้ํามัน ปญหาทางการเมือง   
    ขาดขอมูลในการตัดสินใจ 

        5.6 
 

หมายเหต ุ: 2/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

เม่ือพิจารณาภาคทีป่ระชากรเดินทางไปทองเที่ยวในรอบป 
พบวา ประชากรเดินทางไปทองเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มากที่สุด รอยละ 30.9 รองลงมาเปนภาคกลาง รอยละ 28.9 
และภาคเหนือ รอยละ 25.4 (แผนภาพ 2) 
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แผนภาพ 1 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทางทองเที่ยว  
 จําแนกตามลักษณะการเดินทางในรอบป 2558 

 

(เดินทาง) (ไมเดินทาง 
1/
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แผนภาพ 2 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทางทองเที่ยว 
         จําแนกตามภาคที่เดินทางไปทองเที่ยวในรอบป 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 1.2 วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยว 

  วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยว 5 อันดับแรก
ไดแก เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน รอยละ 34.0 ทองเที่ยว/
ตองการพักผอน รอยละ 24.6 ไหวพระ/ปฏิบัติธรรมรอยละ 10.6
ตั้งใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร รอยละ 8.2 และซ้ือของ/ชอปปง 
รอยละ 8.0 (แผนภาพ 3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 1.3 กิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว 

   สําหรับกิจกรรมที่ทําระหวางการ เดินทางทอง เที่ย ว  
5 อันดับแรก ไดแก ทองเที่ยวเชิงพักผอนหยอนใจ รอยละ 55.7
พักผอนในที่พัก/ไมทํากิจกรรม รอยละ 31.8 ทองเที่ยวเชิงศาสนา 
รอยละ 29.5 ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 14.2 และทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ/นิเวศ รอยละ 7.4 (แผนภาพ 4) 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

2. ลักษณะการจัดการเดินทาง 

ผูที่เดินทางทองเที่ยวมากกวาครึ่งหน่ึงจะเดินทางทองเที่ยวกับ
ครอบครัว/ญาติ รอยละ 64.0 รองลงมาเดินทางกับเพื่อน/เพื่อนรวมงาน
รอยละ 19.3 สําหรับการตัดสินใจเลือกการเดินทางสวนใหญเปน
ครอบครัว/ญาติ รอยละ 42.8 รองลงมาตัดสินใจดวยตนเอง รอยละ 39.7 

สําหรับลักษณะการเดินทางสวนใหญจัดการเดินทางเองทั้งหมด
รอยละ 90.8 รองลงมามีหนวยงาน/คณะจัดการให รอยละ 8.2 
สวนการเดินทางทองเที่ยวเปนวันเสาร-อาทิตย รอยละ 38.4
รองลงมาวันธรรมดา รอยละ 31.4 และวันหยุดเทศกาล รอยละ 28.4 

สวนพาหนะที ่ใชในการเดินทาง ผูเดินทางทองเที ่ยวนิยม
เดินทางดวยรถยนตสวนตัว รอยละ 67.0 รองลงมารถโดยสาร รถตู
รอยละ 15.9 รถเชาตาง ๆ เชน รถตู รถบัส รอยละ 13.5 รถไฟ
เครื่องบิน และอ่ืน ๆ รอยละ 3.6 (แผนภาพ 5) 

   

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

แผนภาพ 3 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทางทองเที่ยว จําแนก 
  ตามวัตถุประสงคหลกัในการเดินทางทองเทีย่ว 5 อันดับแรก 
              ในรอบป 2558 

หมายเหตุ : กิจกรรมตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน 
34.0% 

ไหวพระ/ปฏิบัติธรรม 
10.6% 

ซื้อของ/ชอปปง 
8.0% 

ทองเท่ียว/พักผอน 
24.6% 

 

ต้ังใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร  
8.2% 

ทองเท่ียวเชิงศาสนา 
29.5% 

แผนภาพ 4 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทางทองเที่ยว จําแนก  
               ตามกิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว 5 อันดับแรก 
               ในรอบป 2558 

ทองเท่ียวเชิงพักผอนหยอนใจ 
55.7% 

พักผอน/ไมทํากิจกรรม 
31.8% 

ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
14.2% 

กิจกรรมเชิงอนุรักษ/นิเวศ 
7.4% 

พาหนะสวนตัว/รถยนต 67.0% รถโดยสาร/รถตู 15.9% 

รถเชาตาง ๆ 13.5% 

กรุงเทพมหานคร 10.8% 

ตะวันออก 17.6% 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
30.9% 

เหนือ 25.4% 

กลาง 28.9% 

ใต 13.7% 

แผนภาพ 5  รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทางทองเที่ยว  จําแนก
 ตามพาหนะที่ใชในการการเดินทางทองเที่ยว ในรอบป 2558 
  

หมายเหตุ : ภาคที่เดินทางไปทองเที่ยวตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

รถไฟ เคร่ืองบิน อ่ืน ๆ 3.6% 



 

  

3. คาใชจายในการเดินทาง 

สําหรับคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวตอครั้งตอคนของผูที่
เดินทางทองเที่ยว พบวา อยูที่ประมาณ 2,798 บาทตอคน หากเปน
การเดินทางแบบไมพักคางคืน 1,317 บาทตอคน แบบพักคางคืน
3,780 บาทตอคน 

หากพิจารณาตามภาคที่อยูอาศัย พบวา คนกรุงเทพมหานคร
ใชเงินในการเดินทางทองเที่ยวเฉล่ียตอคนสูงสุดคือ 3,984 บาทตอคน
รองลงมาภาคใต 3,356 บาทตอคน ภาคตะวันออก 3,061 บาทตอคน
ภาคกลาง 2,458 บาทตอคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,404 บาทตอคน
และต่ําสุดคือ ภาคเหนือ 2,151 บาทตอคน (ตาราง 2) 

ตาราง 2 คาใชจายในการเดินทางตอคร้ังตอคน จําแนกตามลักษณะการเดินทาง
และภาคที่อยูอาศัย ในรอบป 2558 

 

ภาคที่อยูอาศัย รวม 
  ลักษณะการเดินทาง 

ไมพัก 
   คางคืน 

พัก 
   คางคืน 

รวม 2,798 1,317 3,780 

กรุงเทพมหานคร 3,984 1,573 4,642 

กลาง 2,458 1,224 3,339 

ตะวันออก 3,061 1,510 3,949 

เหนือ 2,151 1,197 2,987 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,404 1,353 3,284 

ใต 3,356 1,338 4,926 

 

4. การเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ 
สําหรับการเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศของชาวไทย

ในรอบป 2558 มีเพียงรอยละ 3.5 สวนจํานวนครั้งที่เดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศตอป เฉล่ียเดินทาง 1.6 ครั้งตอป (ตาราง 3) 

ตาราง 3 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามการเดินทาง
ไปตางประเทศ จํานวนคร้ังในการเดินทางไปตางประเทศ
และภาคที่อยูอาศัย ในรอบป 2558 

ภาคที่อยูอาศัย 
จํานวน
เฉล่ีย 
(คร้ัง) 

รวม 
การเดินทางไปตางประเทศ 

ไมไดเดินทาง เดินทาง 

รวม 1.6 100.0 96.5 3.5 

กรุงเทพมหานคร 1.6 100.0 94.3 5.7 

กลาง 1.3 100.0 98.2 1.8 

ตะวันออก 1.8 100.0 98.2 1.8 

เหนือ 1.6 100.0 95.4 4.6 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.4 100.0 96.4 3.6 

ใต 2.0 100.0 96.6 3.4 

 
 
 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางทองเท่ียว 

5.1 การวางแผนลวงหนา และการจัดสรรเงินสําหรับ 
การเดินทางทองเที่ยว 

สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยว
สวนใหญไมมีการวางแผนลวงหนากอนการเดินทางรอยละ 65.4 
ที ่มีการวางแผนมีร อยละ 34.6 สวนการจัดสรรเงินสําหร ับ 
การเดินทางทองเที่ยว พบวา สวนใหญไมมีการจัดสรรเงินไว
รอยละ 83.4 ที่มีการจัดสรรเงินไวสําหรับการเดินทางมีเพียง
รอยละ 16.6 

 5.2 การรับรู/ทราบแคมเปญ “เที่ยววิถีไทย เกไก
ไมเหมือนใคร”ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 การรับรู/ทราบแคมเปญ “เที่ยววิถีไทย เกไก ไมเหมือนใคร”
สวนใหญไมเคยรับรู/ไมทราบแคมเปญดังกลาว รอยละ 59.7 
สวนที่เคยรับรู/ทราบแคมเปญ มีรอยละ 40.3 โดยสวนใหญรับรู/
ทราบจากโทรทัศน รอยละ 95.7 รองลงมาปายโฆษณา รอยละ 12.6 
และเว็บไซต รอยละ 12.4 

5.3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยว 
ภายในประเทศ 

 จากการสํารวจ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
แหลงทองเที่ยวภายในประเทศโดยคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ความสวยงาม
ของแหลงทองเที่ยว และความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว 
รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลง และปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวภายในประเทศโดยคาเฉล่ีย
นอยที่สุดคือ การสงเสริมการขาย  

5.4 ประโยชนที่ไดรับจากการเดินทางทองเที่ยว 

 จากการสํารวจพบวาประโยชนที่ไดรับจากการทองเที่ยว
โดยคาเฉล่ียมากที่ สุดคือ ทําใหเกิดความสนิทสนมภายใน
ครอบครัวมากขึ้น รองลงมาคือ ทําใหเกิดความสนิทสนมภายใน
หมูญาติมากขึ้น ทําใหไดรับประสบการณและความรูความเขาใจ
เก่ียวกับประเทศไทยมากขึ้น และทําใหชีวิตมีความสุขมากขึ้น 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

คาใชจายเฉลี่ยตอคน (บาท) 




