
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวของชาวไทย พ.ศ. 2554 

  สํ านั ก ง านสถิ ติ แห งช าติ ร วมกั บการท อ ง เที่ ย ว 
แหงประเทศไทย (ททท.) ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง 
ทองเที่ยวของชาวไทย ขึ้นเปนครั้งแรกในป 2552 และครั้งนี้เปน 
ครั้งที่ 3  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 
การเดินทางทองเที่ยวของชาวไทยในรอบปที่ผานมา ทั้งในเรื่อง 
การเดินทางทองเที่ยว ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงคในการ 
เดินทาง  กิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทาง  การจัดการเดินทาง 
คาใชจายในการเดินทาง การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ รวมทั้ง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทองเที่ยว โดยเก็บรวบรวมขอมูลในเดือน 
มีนาคม-พฤษภาคม 2554  จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 
ที่ตกเปนตัวอยางทั่วประเทศ จํานวน 54,705 ราย 

ผลจากการสํารวจ   สรุปไดดังนี้ 

1.  การเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัด 
 1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ ยวของ 
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปทั่วประเทศเกี่ยวกับการเดินทางจาก 
ถ่ินที่อยูอาศัยประจําในจังหวัดหนึ่งไปยังสถานที่ที่อยูในอีกจังหวัด 
หนึ่งเปนการชั่วคราว โดยมีจุดประสงคเพื่อการทองเที่ยวพักผอน 
 เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เลนหรือดูกีฬา  
ประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับการรักษาตัว  
หรือประกอบภารกิจอื่น ๆ ที่ไมใชเพื่อทํางานประจําหรือเพื่อ 
การศึกษา และตองไมใชการเดินทางที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อซื้อ 
สนิคามาจําหนาย ซึ่งถือวาเปนการเดินทางทองเที่ยว พบวา ในรอบป 
ที่ผานมา (ในรอบป 2553)  มีสัดสวนของประชาชน ที่เดินทาง 
ทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากในรอบป 2552  โดยจะใกลเคียงกับ 
ในรอบป 2551 คือ รอยละ 50.1ในรอบป 2553  รอยละ 48.8  
ในรอบป 2552  และรอยละ 50.6 ในรอบป 2551  (แผนภูมิ 1) 

   

 

 

 

 สําหรับกลุมผูที่ เดินทางทองเที่ยวในรอบป 2553 พบวา            
มีลักษณะการเดินทางแบบไมพักคางคืนซึ่งถือวาเปนนักทัศนาจร
ประมาณรอยละ 34.4  สวนผูที่เดินทางมีลักษณะการพักคางคืน
อยางนอย 1 คืนซึ่งถือวาเปนนักทองเที่ยวมีประมาณรอยละ 65.6 
(รวมผูที่เดินทางแบบพักคางคืน และผูที่เดินทางทั้ง 2 ลักษณะ) 

 สําหรับผูที่ไมไดเดินทางทองเที่ยวในรอบป 2553 ไดให
เหตุผลที่ไมเดินทาง 5 ลําดับแรก ไดแก ไมมีเวลาวาง  ไมมี         
ทุนทรัพยเพียงพอสําหรับการเดินทาง  สภาพเศรษฐกิจไมคอยดี  
ไมชอบเดินทาง  และราคาน้ํามันสูง  (ตาราง 1) 

ตาราง 1 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่ไมเดินทางทองเที่ยว
 ในรอบป 2553 จําแนกตามเหตุผลที่ไมเดินทางทองเที่ยว 

เหตุผล 
ท่ีไมเดินทางทองเท่ียว 1/ รอยละ 

 ไมมีเวลาวาง 61.0 
 ไมมีทุนทรัพยเพียงพอสําหรับการเดินทาง 54.3 
 สภาพเศรษฐกิจไมคอยด ี 37.9 
 ไมชอบเดินทาง 34.0 
 ราคาน้ํามันสูง 20.9 
 มีปญหาเรื่องสุขภาพ 20.7 
 ไมมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทาง 7.5 
 ปญหาความไมมัน่คงทางการเมือง 2.7 
 ขาดขอมูลในการตัดสินใจ 1.7 
 อื่นๆ 1.6 

 หมายเหตุ  1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 เมื่อพิจารณาภาคที่ประชาชนเดินทางไปทองเที่ยวในภาพรวม
พบวา ประชาชนประมาณ 1 ใน 3 (รอยละ 33.3) เดินทางไปทองเที่ยว
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รองลงมาภาคกลาง รอยละ 
31.3   ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ ปริมณฑลเทากัน รอยละ 18.7   
(ตาราง 2) 

แผนภูม ิ1 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึน้ไป  จาํแนกตามการเดินทาง
 ทองเท่ียว  ในรอบป 2551  2552 และ 2553 
รอยละ 

หมายเหตุ :  1/ ไมเดินทางในที่นี้ หมายถึง ไมมีการเดินทางขามจังหวัด 

ไมเดินทาง 1/ เดินทาง 

60  

40  

20  

0  

49.4 51.2 49.9 50.6 48.8 50.1 
ในรอบป 2551  
(สํารวจป 2552) 
ในรอบป 2552  
(สํารวจป 2553) 
ในรอบป 2553  
(สํารวจป 2554) 

การเดินทาง 
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ไมพักคางคืน

เดินทางทั้ง 2 ลักษณะ 
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แผนภูม ิ2  รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึน้ไปท่ีเดินทางทองเท่ียว  
 จําแนกตามลกัษณะการเดินทาง 



 ง 

 

ตาราง 2 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เดินทางทองเที่ยว
   ในรอบป 2553 จําแนกตามภาคที่เดินทางไปทองเที่ยว 

ภาคท่ีเดินทางไปทองเท่ียว 1/ รอยละ 

 กรุงเทพฯ ปริมณฑล 2/ 18.7 
 ภาคกลาง 3/ 31.3 
 ภาคตะวนัออก 18.7 
 ภาคเหนือตอนบน 16.0 
 ภาคเหนือตอนลาง 11.8 
 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 33.3 
 ภาคใต 15.5 

 หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ   
                   2/ จังหวัดปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ   
                      3/ ไมรวม กทม.นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

 1.2 วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          วัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเที่ยวในภาพรวม 5 เรื่อง
แรกไดแก 1) เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน รอยละ 37.7  2) ตองการพักผอน / 
เปลี่ยนบรรยากาศ รอยละ 28.3   3) ไหวพระ ปฏิบัติธรรม รอยละ 27.4     
4) ซื้อของ/ชอปปง รอยละ 23.2   5) เยี่ยมครอบครัว รอยละ 20.9       

 1.3 กิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับกิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว 5 เรื่องแรก  
ไดแก 1) ทองเที่ยวทั่วไป รอยละ 62.3  2) กิจกรรมเชิงศาสนา  
รอยละ 48.5  3) ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน/ญาติในที่พัก รอยละ 34.4  
4) กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม รอยละ 20.9  5) กิจกรรมเชิงเกษตรกรรม 
รอยละ 6.1 

2.  การจัดการเดินทาง 
 2.1 ผูรวมเดินทาง ผูตัดสินใจเลือกการเดินทาง และ 
  ลักษณะการจัดการเดินทาง 

 ผูที่เดินทางทองเที่ยวในภาพรวมกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 59.3) 
จะเดินทางทองเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ  รองลงมาเดินทางกับ
เพื่อน/เพื่อนรวมงาน รอยละ 24.8   สําหรับการตัดสินใจเลือกการ
เดินทาง ผูที่เดินทางทองเที่ยวสวนใหญ (รอยละ 59.7) ระบุวา 
ตัดสินใจเอง รองลงมาครอบครัว/ญาติเปนผูตัดสินใจ รอยละ 23.6   

 สําหรับลักษณะการจัดการเดินทาง  สวนใหญ (รอยละ 84.7) 
จัดการเดินทางเองทั้งหมด  รองลงมามีหนวยงาน/คณะจัดการให 
รอยละ 13.7  สวนวัน/เวลาที่เดินทางทองเที่ยว สวนใหญจะเดินทาง
วันเสาร-อาทิตย รอยละ 37.8   รองลงมาวันธรรมดา รอยละ 30.8 

 2.2 การหาขอมูลขาวสารสําหรับการเดินทาง 

            ในภาพรวมประชาชนที่เดินทางทองเที่ยว สวนใหญยังไม
หาขอมูลขาวสารสําหรับการเดินทางในทุกแหลงขอมูล  อยางไร
ก็ตามยังมีประชาชนที่เดินทางทองเที่ยวกวา 1 ใน 3 (รอยละ 35.3) 
ที่หาขอมูลขาวสารสําหรับการเดินทางจากเพื่อน ญาติ ครอบครัว  

 2.3 พาหนะที่ใชในการเดินทาง 

 ผูเดินทางทองเที่ยวสวนใหญรอยละ 56.5 นิยมที่จะเดินทาง
ดวยพาหนะสวนตัว/รถยนต  รองลงมาเดินทางดวยรถทัวร/รถ
โดยสารประจําทาง รอยละ 25.4   รถเชา เชน รถตู รถยนต รถทัวร/
รถบัส รอยละ 15.7   รถไฟ รอยละ 1.6   มีเพียงสวนนอย รอยละ 0.8 
ที่เดินทางดวยเครื่องบิน 

 2.4 สถานที่พักแรม 

          กลุมผูที่เดินทางทองเที่ยวแบบพักคางคืนสวนใหญ (รอยละ 
61.2) นิยมที่จะพักแรมที่บาน/ที่พักของครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
เพราะไมตองเสียคาใชจาย  รอยละ 17.8 นิยมความสะดวกสบาย
เขาพักแรมที่โรงแรม   รอยละ 9.4 พักตามรีสอรท   รอยละ 3.4 
พักบังกะโล   รอยละ 1.4 พักที่บานพักรับรองของทางราชการ/เอกชน   
รอยละ 1.0 พักแรมในที่พักที ่เปนของอุทยานแหงชาติตางๆ 
รอยละ 0.8  พักที่เกสตเฮาส  และอีกรอยละ 0.7 พักโฮมสเตย 
สวนคาเฉลี่ยของจํานวนวันที่เดินทางทองเที่ยวอยูที่ 3.9 วัน 
 

 

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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แผนภูมิ 3 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปท่ีเดินทางทองเที่ยว   
                จําแนกตามวัตถุประสงคหลักในการเดินทางทองเท่ียว 5 เรื่องแรก 

ตองการพักผอน/ 
เปลี่ยนบรรยากาศ 
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แผนภูมิ 4 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปข้ึนไปที่เดินทางทองเที่ยว 
 จําแนกตามกิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเทีย่ว  
 5  เรื่องแรก 
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รอยละ 
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หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.  คาใชจายในการเดินทาง 

 สําหรับคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวครั้ง/ทริปลาสุด
ตอคนของกลุมผูที่ เดินทางทองเที่ยว พบวา ในภาพรวมอยูที่
ประมาณ 2,490 บาทตอคน หากเปนการเดินทางแบบไมพักคาง
คืนอยูที่ 1,392 บาทตอคน  แบบพักคางคืน 3,410 บาทตอคน  
หากพิจารณาตามภาคที่อยูอาศัย พบวา ในภาพรวมคนภาคใตใชเงิน
ในการเดินทางทองเที่ยวเฉลี่ยตอคนสูงสุด คือ 3,343 บาทตอคน  
รองลงมาภาคตะวันออก 3,141 บาทตอคน  กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 2,836 บาทตอคน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,427 
บาทตอคน  ภาคเหนือตอนบน 2,336 บาทตอคน  ภาคเหนือ
ตอนลาง 1,899 บาทตอคน  และต่ําสุดในภาคกลางอยูที่ประมาณ 
1,837 บาทตอคน  (ตาราง 3) 

ตาราง 3  คาใชจายในการเดินทางครั้ง/ทริปลาสุดเฉลี่ยตอคน  จําแนกตาม  
                ลักษณะการเดินทาง  และภาคที่อยูอาศัย 

ลักษณะการเดินทาง 

ภาคท่ีอยูอาศัย รวม ไมพักคางคืน 
(นักทัศนาจร) 

พักคางคืน 
(นักทองเที่ยว) 

รวม 2,490 1,392 3,410 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1/ 2,836 1,561 3,595 

กลาง 2/  1,837 1,190 2,721 

ตะวันออก 3,141 1,595 4,054 

เหนือตอนบน 2,336 1,177 3,429 

เหนือตอนลาง 1,899 1,353 2,350 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,427 1,395 3,258 

ใต 3,343 1,684 4,645 

หมายเหตุ : 1/ จังหวัดปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ   
 2/ ไมรวม กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

 เมื่อพิจารณาคาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวเพ่ือทราบวา
ในการเดินทางใชจายไปในหมวดใดมากที่สุด พบวา ในภาพรวม
ผูที่เดินทางทองเที่ยวใชเปนคาพาหนะเดินทางมากที่สุด รอยละ 38.4  
รองลงมาใชเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ 29.8 (แผนภูมิ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ 

 สําหรับการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศของประชาชนที่มีอายุ 
15 ปขึ้นไปในรอบป 2553 มีเพียงรอยละ 3.7  โดยเปนการเดินทาง
ในชวงเดือนเมษายน–มิถุนายนมากที่สุด รอยละ 32.0 รองลงมาเดือน
ตุลาคม - ธันวาคมรอยละ 28.5   เดือนมกราคม- มีนาคม รอยละ 26.5  
เดือนกรกฎาคม-กันยายน รอยละ 13.0   สวนจํานวนครั้งที่เดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศตอป ในภาพรวมโดยเฉลี่ยเดินทาง 1.8 ครั้งตอป 

5.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยว 
 5.1 การวางแผนลวงหนา และการจัดสรรเงินสําหรับ 
  การเดินทางทองเที่ยว 
       คนไทยสวนใหญรอยละ 72.4 ไมมีการวางแผนลวงหนา
กอนการเดินทาง มีเพียงรอยละ 27.6 ที่มีการวางแผน สวนการ
จัดสรรวงเงินสําหรับการเดินทางทองเที่ยว พบวา คนไทยสวนใหญ 
(รอยละ 83.4) ก็ไมมีการจัดสรรเงินไวเชนเดียวกัน มีเพียง
รอยละ 16.6  ที่มีการจัดสรรเงินไวสําหรับการเดินทาง 

 5.2 การรับรู/ทราบสโลแกน “กอดเมืองไทย ใหหายเหนื่อย” 

 คนไทยสวนใหญ (รอยละ 57.0) รับรู /ทราบสโลแกน 
“กอดเมืองไทย ใหหายเหนื่อย” โดยสวนใหญรอยละ 56.1 รับรู/
ทราบจากโทรทัศน  รองลงมา วิทยุ รอยละ 7.6 

 ความรูสึกเมื่อไดเห็น/ไดยินสโลแกนนี้ โดยสอบถามทั้งผูที่เคย
และไมเคยรับรู/ทราบสโลแกนนี้มากอนวารูสึกอยางไรกับ
สโลแกนนี้ พบวา ในภาพรวมประชาชนประมาณรอยละ 50.9 
รูสึกเฉย ๆ เมื่อไดยินสโลแกนนี้  รอยละ 49.0 รูสึกอยากเดินทาง
ทองเที่ยวมากขึ้น และอื่น ๆ รอยละ 0.1  
 
 

คาใชจายเฉลี่ยตอคน(บาท) 

24.1% 

  แผนภูมิ 5 รอยละของประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทาง    
   ทองเที่ยว  จําแนกตามหมวดคาใชจายที่ใชมากท่ีสุด 

ที่พัก 

38.4% 

0.6% 3.9% 2.6% 
29.8% 

0.6% 

อาหารเครื่องดื่ม 
บริการทองเที่ยว 
พาหนะเดินทาง 
ซื้อสินคาของที่ระลึก 
ใชจายดานความบันเทิง 
ใชจายอื่น ๆ 




