
 

ภาคผนวก ก 
ระเบียบวิธีสถิติ 

1.  แผนการสุมตัวอยาง 

 แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ Stratified Three – Stage Sampling โดยมีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (3 จังหวัด) และภาค จํานวน 6 ภาค เปนสตราตัม คือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนบน 
ภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และภาคใต  ในแตละสตราตัมไดทําการแบ งออกเปน  
2 สตราตัมยอย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล  
โดยมี EA เปนหนวยตัวอยางข้ันที่หน่ึง ครัวเรือนเปนหนวยตัวอยางข้ันที่สอง และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ  
15 ปข้ึนไป เปนหนวยตัวอยางข้ันที่สาม 

1.1  การเลือกหนวยตัวอยาง 

1.  การเลือกหนวยตัวอยางขั้นท่ีหน่ึง 

 ในแตละสตราตัมยอย หรือแตละเขตการปกครอง ทําการเลือก EA ตัวอยาง อยางอิสระตอกัน  
โดยใหความนาจะเปนในการเลือกเปนปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของ EA น้ัน ๆ ไดจํานวนทั้งสิ้น 4,204 EAs    
จากทั้งสิ้น 127,460 EAs กระจายไปในแตละภาค และเขตการปกครอง ดังน้ี 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ( 3 จังหวัด ) 262 181 81 

 2. กลาง  ( ยกเวน กทม. และปริมณฑล 3 จังหวัด ) 972 458 514 

 3. ตะวันออก 216 102 114 

 4. เหนือตอนบน 432 210 222 

 5. เหนือตอนลาง 486 243 243 

 6. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,080 536 544 

 7. ใต 756 372 384 

รวมทั่วราชอาณาจักร 4,204 2,102 2,102 

2.  การเลือกหนวยตัวอยางขั้นท่ีสอง 

 ในแตละ EA ตัวอยาง ใหทําการเลือกครัวเรือนตัวอยาง เปนหนวยตัวอยางขั้นที่สอง ดวยวิธี 
การสุมแบบมีระบบ โดยกําหนดใหเลือกครัวเรือนตัวอยาง จํานวน 15 ครัวเรือนตัวอยางตอ EA ตัวอยาง  
ไดจํานวนครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น 63,060 ครัวเรือน กระจายไปในแตละภาค และเขตการปกครอง ดังน้ี 

 

 



 ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ( 3 จังหวัด )  3,930 2,715 1,215 

 2. กลาง  ( ยกเวน กทม. และปริมณฑล 3 จังหวัด ) 14,580 6,870 7,710 

 3. ตะวันออก  3,240 1,530 1,710 

 4. เหนือตอนบน  6,480 3,150 3,330 

 5. เหนือตอนลาง  7,290 3,645 3,645 

 6. ตะวันออกเฉียงเหนือ 16,200 8,040 8,160 

 7. ใต 11,340 5,580 5,760 

รวมทั่วราชอาณาจักร 63,060 31,530 31,530 

3.  การเลือกหนวยตัวอยางขั้นท่ีสาม 

   ในแตละครัวเรือนตัวอยาง ทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ครัวเรือนละ  
1 ราย เปนหนวยตัวอยางขั้นที่สาม ดวยวิธีการสุมอยางงาย เพื่อทําการสัมภาษณ ไดจํานวนตัวอยาง
ทั้งสิ้น 63,060 ราย 

2.   วิธีการประมาณผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวของชาวไทย พ.ศ. 2556 

2.1  เสนอผลระดับภาค  จําแนกเขตการปกครอง 

 การเสนอผลการสํารวจ  ไดเสนอผลในระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 6 ภาค ไดแก   
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3 จังหวัด) ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนลาง    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  โดยจําแนกตามเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล   

ในการประมาณคา  กําหนดให 

 k =   1 , 2 , 3 , …. hjn        (ประชาชนตัวอยางที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป) 

 j  =   1 , 2  (เขตการปกครอง) 
 h =   1 , 2 , 3 , 4  , 5 , 6 , 7 (ภาค) 

 



การประมาณคาอัตรารอยละ 

1. สูตรการประมาณคาอัตรารอยละของประชากรที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา x สําหรับเขตการปกครอง j  ภาค 
h  คือ 
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 โดยที่     hjkx  คือ  คาของลักษณะที่ตองการศึกษา x ของประชาชนตัวอยาง k เขตการปกครอง  j  ภาค  h 

 hjn    คือ  จํานวนประชาชนตัวอยางที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ของเขตการปกครอง j ภาค  h 

 

2.  สูตรการประมาณคาอัตรารอยละของประชากรที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา x สําหรับภาค h คือ 
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โดยที่     hjN  คือ  จํานวนประชาชนทั้งสิ้นที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ของเขตการปกครอง j ภาค h 

hN  คือ  จํานวนประชาชนทั้งสิ้นที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ของภาค h 

3. สูตรการประมาณคาอัตรารอยละของประชากรที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา x สําหรับเขตการปกครอง j      
ทั่วราชอาณาจักร  คือ 
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โดยที่     hjN  คือ จํานวนประชาชนทั้งสิ้นที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป  ของเขตการปกครอง j ภาค h 

 jN  คือ จํานวนประชาชนทั้งสิ้นที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป  ของเขตการปกครอง j                               

ทั่วราชอาณาจักร 
 
4.  สูตรการประมาณคาอัตรารอยละของประชากรที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา x สําหรับทั่วราชอาณาจักร คือ 
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                ………………  ( 4 ) 

โดยที่    N  คือ จํานวนประชากรทั้งสิ้นที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ของทั่วราชอาณาจักร 



2.2  เสนอผลระดับจังหวัด 

การเสนอผลการสํารวจ  ไดเสนอผลในระดับจังหวัด  ไมจําแนกตามเขตการปกครอง  

ในการประมาณคา  กําหนดให 

k  =   1 , 2 , 3 , …. ijn        (ประชาชนตัวอยางที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป) 

j   =   1 , 2   (เขตการปกครอง) 
i   =   1 , 2 , .. , 77  (จังหวัด) 

 
การประมาณคาอัตรารอยละ 

1. สูตรการประมาณคาอัตรารอยละของประชากรที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา x สําหรับเขตการปกครอง 
j   จังหวัด i คือ 
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โดยที่     ijkx   คือ  คาของลักษณะที่ตองการศึกษา x ของประชาชนตัวอยาง k    

เขตการปกครอง j จังหวัด i 

 ijn     คือ   จํานวนประชาชนตัวอยางที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ของเขตการปกครอง j จังหวัด i 

 
2.  สูตรการประมาณคาอัตรารอยละของประชากรที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา x สําหรับจังหวัด i คือ 
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                                     ………………  ( 6 ) 

โดยที่ ijN   คือ จํานวนประชาชนทั้งสิ้นที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ของเขตการปกครอง j จังหวัด i 

 iN  คือ   จํานวนประชาชนทั้งสิ้นที่มีอายุ 15 ปข้ึนไป ของจังหวัด i 

 



ภาคผนวก ข 
คํานิยาม 

1. สมาชิกของครัวเรือน 

 หมายถึง บุคคลซึ่งอาศัยอยูเปนประจําในครัวเรือน รวมทั้งคนที่เคยอยูในครัวเรือนแตไดจากไปอยูที่อื่นช่ัวคราว
โดยไมมีวัตถุประสงคจะไปอยูประจําที่อื่นและมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง  ดังน้ี 

 1) จากไปที่อื่นช่ัวคราวไมเกิน 3 เดือน เชน ผูปวยที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือผูที่ไปบวช (ไมนับคน
  ในครัวเรือนที่จากไปเพื่อเรียนหนังสือ หรือประกอบอาชีพซึ่งมีที่อยูประจําที่อื่น รวมทั้งผูตองโทษ ผูถูก
  เกณฑทหาร และคนไขในโรงพยาบาลโรคจิต) 

 2) จากไปเกิน 3 เดือน แตไมมีที่อยูอาศัยประจําที่อื่น เชน ไปทํางานในเรือ เซลลแมน เปนตน  

 3) จากไปเพื่อศึกษา อบรม ดูงานตางประเทศไมเกิน 6 เดือน 

 4) จากไปทํางานที่อื่นช่ัวคราวไมเกิน 30 วัน นับจากวันไปถึงกําหนดกลับ เชน ผูที่ไปรับจาง ตัดออย ฯลฯ   

  นอกจากน้ีสมาชิกของครัวเรือนยังรวมถึงผูที่มาพักอาศัยอยูช่ัวคราวเกินกวา  3  เดือน 

2. การเดินทางทองเท่ียว   

 หมายถึง การเดินทางของสมาชิกในครัวเรือนจากถ่ินที่อยูอาศัยประจําในจังหวัดหน่ึงไปยังสถานที่ที่อยูในอีก
จังหวัดหน่ึงหรือตางประเทศช่ัวคราว  โดยมีจุดประสงคเพื่อทองเที่ยว พักผอน เย่ียมครอบครัว/ญาติมิตร ประชุม
หรือสัมมนา เลนหรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับการรักษาตัว หรือประกอบภารกิจ
อื่นๆ ที่ไมใช เพื่อการทํางานประจําหรือเพื่อการศึกษา และตองไมใชการเดินทางที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อซื้อสินคา 
มาจําหนาย  ผูเดินทางในลักษณะดังกลาวขางตนจําแนกเปน  2  ประเภท  คือ 

 1) นักทองเท่ียว หมายถึง ผูเดินทางทองเที่ยวโดยมีการพักคางคืนอยางนอย  1  คืน 

 2) นักทัศนาจร หมายถึง ผูเดินทางโดยไมมีการพักคางคืน 

3.  จํานวนครั้ง/ทริป ของการเดินทาง  

 หมายถึง  รอบระยะเวลาการเดินทางจากจุดเริ่มตน ณ สถานที่พักอาศัยอยูประจําไปยังสถานที่แหงอื่นใน
ตางจังหวัด หรือตางประเทศจนกระทั่งกลับมายังที่พักอาศัยประจําอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  ประเภทกิจกรรมของการทองเท่ียว  

 4.1  การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 หมายถึง การทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ทางธรรมชาติ/แหลงทองเที่ยวที่มีกิจกรรมเพื่อการดูแล รักษา
สุขภาพเปนกิจกรรมสําคัญในการทองเที่ยว เพื่อการพักผอน การเรียนรูวิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ  ใหได 
ความเพลิดเพลิน มีความรู ในการรักษาคุณคาของ คุณภาพชีวิตที่ ดี  กิจกรรมการทองเที่ยวเ ชิงสุขภาพ                 
แบงออกเปน 2 ลักษณะหลัก ๆ คือ 

 1)  การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ เชน การผาตัดเสริมความงามหรือทําศัลยกรรมพลาสติก    
    การลดนํ้าหนัก การตรวจสุขภาพเบื้องตน การทําฟนและรักษาสุขภาพฟน การทําเลสิก การเขาคอรส   
   ทํา D-tox หรือการลางพิษในรางกาย  

 2)  การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ เชน การนวดแผนไทย  การอบ/ประคบสมุนไพร  การอาบนํ้าแร/สปา 

4.2 การทองเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย 

 หมายถึง การทองเที ่ยวที ่คํานึงถึงสิ ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมถึงการทองเที ่ยวในสถานที่ธรรมชาติ  
การแสวงหาประสบการณที่แปลกใหมทาทายโดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในทองถิ่นและนักทองเที่ยว 
ที่มีการดําเนินการดวยความเขาใจ และอนุรักษธรรมชาติใหยั่งยืนไปพรอมกับการทํากิจกรรมทองเที่ยวอยาง  
มีจิตสํานึก 

 - กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชน การสองสัตว การดูนก การชมผีเสื้อ การน่ังชาง  
 - การทองเที่ยวเชิงผจญภัย เชน การปนผา/เขา การปนจักรยานเสือภูเขา การลองแกง การพายเรือแคนู/

เรือคายัค การเที่ยวถํ้า 
 - กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และผจญภัย เชน การเดินปา การดํานํ้า 

 4.3 การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม สวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารม ปศุสัตวและ
สัตวเลี้ยง แหลงเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าตางๆ  สถานที่ราชการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยี 
การผลิตทางเกษตรที่ทันสมัย ฯลฯ  เพื่อช่ืนชมความสวยงามและไดสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวชนบท
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี โดยครอบคลุมกิจกรรม เชน การชมไรนาตางๆ การชมสวนผลไม การชมสวน
ดอกไม/กลวยไม การชมหมูบานไมประดับ การชมกระบวนการผลิตใบชา การชมฟารม ปศุสัตว การชมแหลง
เพาะพันธุสัตวนํ้า 

 4.4 การทองเท่ียวเชิงกีฬา 

 หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬา หรือการเขารวมชมกีฬา 

 4.5 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 หมายถึง การทองเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงถึงความเปนวัฒนธรรมประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะ    
ทุกแขนง และสิ่งตางๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรือง การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย หรือการเขารวม
กิจกรรมที่เนนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อยางมีความต้ังใจ 

 

 

 



 

 4.6 การทองเท่ียวเชิงศาสนา 

 หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวไปยังศาสนสถานหรือสถานที่ที่มีความสําคัญทางศาสนา เพื่อเย่ียมชมการบูชา
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ นมัสการเกจิอาจารย รวมไปถึงกิจกรรมดานศาสนา เชน การน่ังวิปสสนา กรรมฐาน 

 4.7 การทองเท่ียวทางเรือ 

 หมายถึง การทองเที่ยวโดยมีเรือเปนพาหนะ เดินทาง ดวยระดับความเร็วที่ไมมากนักไปตามเสนทางนํ้า 
ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีวัตถุประสงค เพื่อการพักผอนและความเพลิดเพลินจากการเดินทาง เชน การลองเรือ 
เพื่อรับประทานอาหาร การลองเรือสําราญที่มีบริการที่พักบนเรืออยางครบวงจรหรือ การลองเรือเพื่อชมการแสดง 
ตาง ๆ การลองเรือเพื่อชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินตางๆ และการลองเรือเพื่อชมความงามของธรรมชาติ เปนตน 

 4.8 การทองเท่ียวในแหลงท่ีมนุษยสรางขึ้น (นันทนาการและบันเทิง)  เปนการเดินทางไปทองเที่ยวยังสถานที่
หรือกิจกรรมที่มนุษยสรางข้ึน ที่มิไดมีความสําคัญ หรือมีความสําคัญนอยในเชิงประวัติศาสตร โบราณคดี ศาสนา 
หรือวัฒนธรรม แบงไดเปน 6 ประเภทดังน้ี  

 1) ยานบันเทิง/แหลงบันเทิง 
 2) สวนสัตว 
 3) สวนสนุก 
 4) สวนสาธารณะ/สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ 
 5)  พิพิธภัณฑเฉพาะทาง 
 6) แหลงทองเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร/อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี 

5. ประเภทของสถานท่ีพักแรม  ไดแก 

1) โรงแรม หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการคาที่นักธุรกิจต้ังข้ึน เพื่อบริการที่พักช่ัวคราวสําหรับผูเดินทาง 
ในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และ บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มี
หองนอนหลายหองติดตอเรียงรายกัน ในอาคารหน่ึงหลังหรือหลายหลังที่มีบริการตาง ๆ เพื่อความสะดวก   
ของผูที่มาพัก 

2) รีสอรท หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการคาที่นักธุรกิจต้ังข้ึน มีลักษณะเปนโรงแรมประเภทหน่ึงมีที่ต้ัง 
     อยูในแหลงธรรมชาติ หรืออยูใกลกับธรรมชาติ มีบรรยากาศดี เพื่อบริการผูเดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย 
 อาหาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพักอาศัยและเดินทาง 

3) บังกะโล หมายถึง ที่พักสําหรับนักทองเที่ยวรูปแบบหน่ึงมีลักษณะเปนบานพักช้ันเดียว และมีที่ต้ังอยู  
    ในแหลงธรรมชาติ หรืออยูใกลกับธรรมชาติ  เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติไดอยางใกลชิด 

4)   เกสตเฮาส  หมายถึง  ที่พักที่ดัดแปลงข้ึนและแบงหองเปนที่พักแรมสําหรับผูเดินทาง 

5)  โฮมสเตย  หมายถึง  การทองเที่ยวรูปแบบหน่ึง ซึ่งนักทองเที่ยวจะตองพักรวมกับเจาของบานภายใตชายคา
เดียวกัน และศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิตไทยหรือวัฒนธรรมไทย โดยมีการจัดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ตามสมควร 

6)   บานรับรอง คือ ที่พักที่หนวยราชการ บริษัทหรือเอกชนจัดไวเพือ่ใชรับรองหรือพักผอนโดยไมเก็บคาเชา  เชน 

 - บานรับรองของหนวยราชการ หมายถึง ที่พักที่หนวยราชการจัดสรางไวในจังหวัดตางๆ เพื่อใชรับรอง
  แขกของทางราชการหรือผูเกี่ยวของเขาพัก สถานที่พักในลักษณะน้ีมักจะไมตองเสียคาเชา 

 - บานรับรองของบริษัทเอกชน หมายถึง ที่พักที่บริษัทเอกชนไดจัดสรางไวในจังหวัดตางๆ เพื่อรับรอง 
                หรือใหพนักงานของบริษัทที่เดินทางไปจังหวัดน้ันๆ ไดใชเปนสวัสดิการของบริษัท 



 

 7) เซอรวิสอพารทเมนท   หมายถึง  สถานที่ประกอบการเชิงการคาที่นักธุรกิจต้ังข้ึนเพื่อบริการผูเดินทาง 
    เรื่องของที่พักอาศัย ซึ่งไดรวมลักษณะของหองชุด และโรงแรมเขาดวยกัน มีเครื่องตกแตงบาน ชุดรับแขก  
    อุปกรณครัว พื้นที่ปรุงอาหาร และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

6. ลักษณะ/รูปแบบการจัดการเดินทาง  ไดแก 

 1) การจัดการเดินทางเอง หมายถึง การเดินทางที่ผูเดินทางวางแผนจัดการเดินทางดวยตนเองทุกอยาง 

 2) การจัดการเดินทางผานบริษัทนําเท่ียว หมายถึง การเดินทางที่ผูเดินทางเดินทางโดยการซื้อ รายการนําเที่ยว    
  (Package Tour) จากบริษัทนําเที่ยว โดยบริษัทนําเที่ยวจะทําหนาที่เปนผูจัดการเกี่ยวกับพาหนะ ที่พัก  
 อาหาร/เครื่องด่ืม และกิจกรรมนันทนาการให โดยอาจดําเนินการอํานวยความสะดวกเต็มรูปแบบ  

    (การจัดการเดินทางผานบริษัทนําเท่ียวท้ังหมด) หรืออาจใชบริการของบริษัทนําเที่ยว ในการอํานวย 
      ความสะดวกบางสวน เชน การซื้อต๋ัวโดยสารเครื่องบิน การซื้อที่พัก เปนตน 

7. รายไดท่ีเปนตัวเงิน   

 หมายถึง รายไดที่ไดรับจากการทํางาน  และที่ไดรับจากแหลงอื่นๆ ที่ไมใชจากการทํางาน เชน  บําเหน็จ 
บํานาญ  เงินชวยเหลือตาง ๆ  เงินโอน  และรายไดจากทรัพยสิน 

8. คาใชจาย  จําแนกเปนหมวดคาใชจายหลัก 7 หมวด  ดังตอไปน้ี 

 1)  คาใชจายเพื่อเปนคาที่พัก เชน คาใชจาย ที่จายเปนคาเชา/คาบริการ โรงแรม เกสตเฮาส รีสอรท/บังกะโล 
  ที่พักอุทยาน คาบํารุงวัด (กรณีพักวัด)  

 2) คาใชจายเพื่อเปนคาอาหาร/เครื่องด่ืม รวมคาอาหาร/เครื่องด่ืมทุกรายการที่จายตลอด การเดินทาง เชน 
  คาอาหารในภัตตาคาร รานอาหาร รานหาบเรแผงลอย เปนตน 

 3) คาใชจายเพื่อเปนคาบริการทองเที่ยว เชน คาบัตรผานประตูเพื่อเขาชมพิพิธภัณฑ คาธรรมเนียมการเขา
  อุทยาน/สวนสัตว/โบราณสถาน เปนตน 

 4) คาใชจายเพื่อเปนคาพาหนะเดินทางตลอด การเดินทาง เปนคานํ้ามันรถ/คาพาหนะเดินทางภายในจังหวัด
  และขามจังหวัด (ต้ังแตตนทางถึงปลายทาง) 

 5) คาใชจายเพื่อเปนคาซื้อสินคา และของที่ระลึก เชน คาใชจายที่จายเพื่อซื้อสินคาทั้งสินคาอุปโภค/บริโภค

  เพื่อนํากลับไปยังถ่ินที่อยูถาวรของตน ไมรวมสินคาที่ซื้อเพื่อนํากลับไปขายตอ เชน สินคาประเภทอัญมณี 
  เสื้อผาสําเร็จรูป ผาไหม สินคาประเภทแบรนดเนม หรือเครื่องหนัง เปนตน 

 6) คาใชจายทางดานความบันเทิง เชน คาใชจายที่จายเพื่อเขารวมกิจกรรมเพื่อความสําราญ/บันเทิง เชน 
  คาบริการเชิงสุขภาพ กอลฟ ดํานํ้า ลองแกง กีฬาตางๆ ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม/การแสดงสินคา 
  คาเชาอุปกรณกีฬาบางชนิด เชน เจ็ทสกี บานานาโบต เปนตน 

 7) คาใชจายอื่นๆ เชน คาทําบุญคารักษา พยาบาล คาฟลม เปนตน 

 

 

 

 

 



 

9. แหลงทองเท่ียวในจังหวัด 

 การแบงประเภทแหลงทองเท่ียว ออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

 1)  แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ เกาะ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา จุดชมวิว ซากฟอสซิล ถํ้า  
       ทะเลสาบ/หนอง/บึง  ทุงดอกไมและพืชพันธุ  นํ้าตก นํ้าพุรอน/บอนํ้ารอน/ธารนํ้ารอน ปะการัง พรุ/ 
          ปาชายเลน/พื้นที่ชุมนํ้า  ภูเขา/ธรณีสัณฐานเฉพาะ  แมนํ้า/แกง  วนอุทยาน ศูนยวิจัย/สถานีทดลอง 
  ศูนยศึกษาธรรมชาติ  สวนรุกขชาติ  หาดทราย/ชายทะเล  และอุทยานแหงชาติ 

 2)   แหลงทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร  โบราณวัตถุสถาน  และศาสนา  กําแพงเมือง/คูเมือง ชุมชนโบราณ  
  โบราณสถาน/โบราณวัตถุ  ประวัติความเปนมา  พระตําหนัก/วัง/พระราชวัง/คุม  พิพิธภัณฑ  ศาสนสถาน  
  ศูนยศึกษาประวัติศาสตร  อนุสาวรีย/อนุสรณสถาน  และอุทยานประวัติศาสตร 

 3)  แหลงทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และกิจกรรม  เขื่อน/อางเก็บนํ้า  โครงการหลวง  
  งานประเพณี  จุดผานแดน  ตลาดนัด/ตลาดสด  ไร/สวนเกษตร/สถานีประมง  วิถีชีวิตความเปนอยู             
  ศูนยวัฒนธรรม  ศูนยหัตถกรรม  สวนพฤกษศาสตร  สวนสัตว/ศูนยฝกสัตว/สวนสนุก  สวนสาธารณะ/
  สวนหยอม  หมูบาน  เหมือง  ศูนยประชุม  ศูนยการเรียนรู  และศูนยกีฬา/กิจกรรมการกีฬาทางบก/ทางนํ้า 
 
   




