
แผนภูมิ 1 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไป  จําแนกตาม
              การเดินทางท$องเที่ยว  ในรอบป� 

การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท$องเที่ยวของชาวไทย พ

 สํานักงานสถิติแหงชาติ  รวมกับการทองเ ท่ียวแหง
ประเทศไทย (ททท.) ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง
ทองเท่ียวของชาวไทย ข้ึนเป(นครั้งแรกในป+
ครั้งท่ี 7 โดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือทราบข1อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม
การเดินทางทองเท่ียวของชาวไทยในรอบป+ท่ีผานมา
การเดินทางทองเท่ียว ลักษณะการเดินทาง
การเดินทาง กิจกรรมท่ีทําระหวางการเดินทาง
คาใช1จายในการเดินทาง การเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ 
รวมท้ังความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเท่ียว 
ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2558 จากประชา
ท่ีตกเป(นตัวอยางท่ัวประเทศ จํานวน 63,060

ผลจากการสํารวจ  สรุปได�ดังนี้ 
1.  การเดินทางท$องเท่ียวต$างจังหวัด
 1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง

 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเ ท่ียวของ
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ป+ข้ึนไปท่ัวประเทศ
จากท่ีอยูอาศัยประจําในจังหวัดหน่ึง ไปยังสถานท่ีอยู
จังหวัดหน่ึงเป(นการช่ัวคราว โดยมีจุดประสงค/เพ่ือการทองเท่ียว
พักผอน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา
ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมท้ังการเดินทางเพ่ือไปรับ
การรักษาตัว หรือประกอบภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไมใชเพ่ือทํางานประจํา
หรือเพ่ือการศึกษา และต1องไมใชการเดินทางท่ีมีวัตถุประสง
เพ่ือซ้ือสินค1ามาจําหนาย ซ่ึงถือวาเป(นการเดินทางทองเท่ียว 
ในรอบป+ ท่ีผานมา (ในรอบป+ 2557) มี
ท่ีเดินทางทองเท่ียว ร1อยละ 64.9 โดยในรอบป+ 
มีผู1 เดินทางทองเ ท่ียว ร1อยละ 50.1 54
ตามลําดับ (แผนภูมิ 1)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   หมายเหตุ :  1/ ไม�เดินทางในท่ีนี้ หมายถึง ไม�มีการเดินทางข"ามจังหวัด
 

 

 

 

ในรอบป� 

2556 

2555 

2553 

2554 

2557 

ไม�เดินทาง 1/ 

35.1 %  

35.3 %  

42.2 %  

45.2 %  

49.9 %  

ป�ขึ้นไป  จําแนกตาม 
ป� 2553 - 2557 

สรุปผลที่สําคัญ 
การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท$องเที่ยวของชาวไทย พ

รวมกับการทองเ ท่ียวแหง 
ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทาง

ในป+ 2552 และครั้งน้ีเป(น
โดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือทราบข1อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม 

การเดินทางทองเท่ียวของชาวไทยในรอบป+ท่ีผานมา ท้ังในเรื่อง
ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค/ใน     
ระหวางการเดินทาง การจัดการเดินทาง 

คาใช1จายในการเดินทาง การเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเท่ียว โดยเก็บรวบรวมข1อมูล 

ประชากรท่ีมีอายุ 15 ป+ข้ึนไป
060 ราย 

การเดินทางท$องเท่ียวต$างจังหวัด 
การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเ ท่ียวของ 
ป+ข้ึนไปท่ัวประเทศ เก่ียวกับการเดินทาง 

ไปยังสถานท่ีอยู ในอีก 
ระสงค/เพ่ือการทองเท่ียว

ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เลนหรือ  
ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมท้ังการเดินทางเพ่ือไปรับ    

หรือประกอบภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไมใชเพ่ือทํางานประจํา
หรือเพ่ือการศึกษา และต1องไมใชการเดินทางท่ีมีวัตถุประสงค/หลัก

ซ่ึงถือวาเป(นการเดินทางทองเท่ียว พบวา 
มีร1อยละของประชากร 

โดยในรอบป+ 2553 – 2556  
1 54.8 57.8 และ 64.7 

ไม�เดินทางในท่ีนี้ หมายถึง ไม�มีการเดินทางข"ามจังหวัด 

  

  สําหรับกลุมผู1ท่ีเดินทางทองเท่ียวในรอบ
มีลักษณะการเดินทางแบบไมพักค1างคืนซ่ึงถือวาเป(นนักทัศนาจร
ประมาณร1อยละ 34.7 สวนผู1ท่ีเดินทางมีลักษณะการพักค1างคืน
อยางน1อย 1 คืน ร1อยละ 48.6 
ท้ังพักและไมพักค1างคืน ร1อยละ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สําหรับผู1ท่ีไมได1เดินทางทองเท่ียวในรอบป+ 
เหตุผลท่ีไมเดินทาง 5 ลําดับแรก ได1แก ไมมีเวลาวาง ไมมีทุนทรัพย/
เพียงพอสําหรับการเดินทาง ไมชอบเดินทาง 
ไมคอยดี และมีปKญหาเรื่องสุขภาพ

ตาราง 1  ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 
จําแนกตามเหตุผลที่ไม$เดินทางท$องเทีย่ว

เหตุผล 
ที่ไม$เดินทางท$องเที่ยว 

� ไมมีเวลาวาง 
� ไมมีทุนทรัพย/เพียงพอสําหรับการเดินทาง
� ไมชอบเดินทาง 
� สภาพเศรษฐกิจไมคอยดี 
� มีปKญหาเรื่องสุขภาพ 
� ไมม่ันใจในความปลอดภัยของการเดินทาง
� ราคานํ้ามันสูง 
� อื่นๆ เชน ปKญหาทางการเมือง
    ในการตัดสินใจ 

หมายเหตุ :  1/ ตอบได"มากกว�า 1 คําตอบ

       เมื ่อพิจารณาภาคที่ประชากร
ในรอบป+ พบวา ประชากรเดินทางไปทองเที่ยวในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 
ภาคกลาง ร1อยละ 29.3 และภาค

 

 

แผนภาพ 1  ร�อยละของประชากร
   จําแนกตามลักษณะการเดินทาง

เดินทางท้ัง 2 

พักค�างคืน 48.6% 

เดินทาง 

64.9 %  

64.7 %  

57.8 %  

54.8 %  

50.1 %  

การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท$องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2558 

สําหรับกลุมผู1ท่ีเดินทางทองเท่ียวในรอบป+ 2557 พบวา            
มีลักษณะการเดินทางแบบไมพักค1างคืนซ่ึงถือวาเป(นนักทัศนาจร

สวนผู1ท่ีเดินทางมีลักษณะการพักค1างคืน
 และผู1ท่ีเดินทางท้ัง 2 ลักษณะคือ    

ท้ังพักและไมพักค1างคืน ร1อยละ 16.7 (แผนภาพ 1) 

สําหรับผู1ท่ีไมได1เดินทางทองเท่ียวในรอบป+ 2557 ได1ให1
ลําดับแรก ได1แก ไมมีเวลาวาง ไมมีทุนทรัพย/

ไมชอบเดินทาง สภาพเศรษฐกิจ    
และมีปKญหาเรื่องสุขภาพ  (ตาราง 1) 

ที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไปที่ไม$เดินทางท$องเทีย่ว  
จําแนกตามเหตุผลที่ไม$เดินทางท$องเทีย่ว ในรอบป� 2557 

ที่ไม$เดินทางท$องเที่ยว 1/ ร�อยละ 

60.0 
มีทุนทรัพย/เพียงพอสําหรับการเดินทาง 40.9 

34.2 
25.9 
23.2 

ไมม่ันใจในความปลอดภัยของการเดินทาง 10.6 
 5.2 

ทางการเมือง ขาดข1อมูล         5.1 
 

คําตอบ 

ประชากรเดินทางไปทองเ ที่ยว 
เดินทางไปทองเที่ยวในพื้นที่ภาค

มากที่สุด ร1อยละ 32.3 รองลงมาเป(น 
ภาคเหนือ ร1อยละ 23.6 (แผนภูมิ 2) 

ประชากรที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไป ที่เดินทางท$องเที่ยว  
จําแนกตามลักษณะการเดินทาง ในรอบป� 2557 

2 ลกัษณะ 16.7% 

ไม�พักค�างคืน 34.7% 

 



 

  

แผนภูมิ 2 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไป ที่เดินทางท$องเที่ยว    
            จําแนกตามภาคที่เดินทางไปท$องเที่ยว ในรอบป� 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  
 

    1.2 วัตถุประสงค?หลักในการเดินทางท$องเที่ยว 

 วัตถุประสงค/หลักในการเดินทางทองเที่ยว 5 อันดับแรก 
ได1แก เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน ร1อยละ 37.4 ทองเที่ยว/
ต1องการพักผอน ร1อยละ 23.4 ไหว1พระ/ปฏิบัติธรรม ร1อยละ 10.6 
ซื้อของ/ช1อปปOPง ร1อยละ 8.4 และประชุม/สัมมนา ร1อยละ 5.1 
(แผนภาพ 2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1.3 กิจกรรมที่ทําระหว$างการเดินทางท$องเที่ยว 

         สําหรับกิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเ ที่ยว  
5 อันดับแรก ได1แก ทองเท่ียวท่ัวไป ร1อยละ 61.9 พักผอนในที่พัก
หรือบ1านญาติ/ไมทํากิจกรรม ร1อยละ 32.4 กิจกรรมเชิงศาสนา   
ร1อยละ 31.1 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ร1อยละ 12.3 กิจกรรมเชิง
นันทนาการ ร1อยละ 5.8 (แผนภาพ 3) 

 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 
 

2. การจัดการเดินทาง 

 2.1 ผู�ตัดสินใจเลือกการเดินทาง ลักษณะการจัดการเดินทาง  

           ผู1ท่ีเดินทางทองเท่ียวมากกวาครึ่งหน่ึง จะเดินทางทองเท่ียว
กับครอบครัว/ญาติ ร1อยละ 63.3 รองลงมาเดินทางกับเพื่อน/
เพ่ือนรวมงาน ร1อยละ 19.2 สําหรับการตัดสินใจเลือกการเดินทาง
สวนใหญเป(นครอบครัว/ญาติ ร1อยละ 44.1 รองลงมาตัดสินใจด1วย
ตนเอง ร1อยละ 37.5 

       สําหรับลักษณะการจัดการเดินทางสวนใหญจัดการเดนิทางเอง
ทั้งหมด ร1อยละ 90.1 รองลงมามีหนวยงาน/คณะจัดการให1  
ร1อยละ 8.7 สวนวัน/เวลาท่ีเดินทางทองเท่ียว สวนใหญจะเดินทาง
วันเสาร/-อาทิตย/ ร1อยละ 37.4 รองลงมาวันธรรมดา ร1อยละ 30.6   
และวันหยุดเทศกาล ร1อยละ 30.5 

   2.2 พาหนะที่ใช�ในการเดินทาง 
        ผู1เดินทางทองเท่ียวสวนใหญ นิยมเดินทางด1วยพาหนะ

สวนตัว/รถยนต/ ร1อยละ 65.0 รองลงมาเดินทางด1วยรถโดยสาร 
ประจําทาง/รถตู1 ร1อยละ 18.0 รถเชา เชน รถตู1 รถยนต/ รถบัส 
ร1อยละ 13.6 รถไฟ/เครื่องบิน และอ่ืนๆ ร1อยละ 3.4 (แผนภาพ 4) 

 
 
 
 

 
 
 

 

     

       

 

แผนภาพ 2 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไป ที่เดินทางท$องเที่ยว จําแนก   
              ตามวัตถุประสงค?หลักในการเดินทางท$องเที่ยว ในรอบป� 2557 

หมายเหตุ :   กิจกรรมตอบได"มากกว�า 1 คําตอบ 

เยี่ยมครอบครัว/ 
ญาติ/เพ่ือน 

37.4% 

ไหว�พระ/ 
ปฏิบัติธรรม 

10.6% 

ซื้อของ/ช�อปป56ง 
8.4% 

ท�องเท่ียว/พักผ�อน 
23.4% 

 

ประชุม/สัมมนา 
5.1% 

กิจกรรมเชิงศาสนา 
31.1% 

แผนภาพ 3 ร�อยละของประชากรทีม่ีอายุ 15 ป�ขึ้นไป ที่เดินทางท$องเทีย่ว จําแนก      
                ตามกิจกรรมที่ทําระหว$างการเดินทางท$องเที่ยว ในรอบป� 2557 
  

ท�องเท่ียวท่ัวไป 
61.9% 

พักผ�อน/ไม�ทํากิจกรรม 
32.4% 

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม 
12.3% 

กิจกรรมเชิงนันทนาการ 
5.8% 

พาหนะส�วนตัว/รถยนต@ 65.0% รถโดยสาร/รถตู� 18.0% 

รถเช�าต�างๆ 13.6% รถไฟ เคร่ืองบิน อ่ืนๆ 3.4% 

กรุงเทพมหานคร 
10.7% 

ตะวันออก 18.0% 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
32.3% 

เหนือ 23.6% 

กลาง 29.3% 

ใต� 12.9% 

แผนภาพ 4 ร�อยละของประชากรทีม่ีอายุ 15 ป�ขึ้นไป ที่เดินทางท$องเทีย่ว  จําแนก
 ตามพาหนะทีใ่ช�ในการการเดินทางท$องเทีย่ว ในรอบป� 2557 
  

-2- 



 

  

3. ค$าใช�จ$ายในการเดินทาง 
     สําหรับคาใช1จายในการเดินทางทองเท่ียวครั้ง/ทริปตอคนของ  
ผู1 ท่ีเดินทางทองเท่ียว พบวา อยู ท่ีประมาณ 2,600 บาทตอคน   
หากเป(นการเดินทางแบบไมพักค1างคืนอยูที่ 1,239 บาทตอคน   
แบบพักค1างคืน 3,612 บาทตอคน หากพิจารณาตามภาคท่ีอยูอาศัย 
พบวา คนกรุงเทพมหานคร ใช1เงินในการเดินทางทองเท่ียวเฉลี่ย      
ตอคนสูงสุดคือ 3,476 บาทตอคน รองลงมาภาคตะวันออก 3,053 บาท      
ตอคน  ภาคใต1 2,914 บาทตอคน ภาคกลาง 2,476 บาทตอคน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,217 บาทตอคน และต่ําสุดคือ ภาคเหนือ 
1,984 บาทตอคน (ตาราง 2) 

ตาราง 2 ค$าใช�จ$ายในการเดินทางคร้ัง/ทริปเฉล่ียต$อคน จาํแนกตาม   
           ลักษณะการเดินทางและภาคที่อยู$อาศัย ในรอบป� 2557  

 

ภาคที่อยู$อาศัย รวม 
ลักษณะการเดินทาง 

ไม$พัก  
  ค�างคืน 

พัก  
  ค�างคืน 

รวม 2,600 1,239 3,612 
กรุงเทพมหานคร  
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 

ใต1 2,914 1,286 4,440 

 
4. การเดินทางท$องเท่ียวต$างประเทศ 
    สําหรับการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศของประชากรอายุ    
15 ป+ข้ึนไป ในรอบป+ 2557 มีเพียงร1อยละ 3.6 สวนจํานวนครั้งท่ี
เดินทางทองเท่ียวตางประเทศตอป+ เฉลี่ยเดินทาง 1.8 ครั้งตอป+ 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางท$องเท่ียว 

5.1  การวางแผนล$วงหน�า และการจัดสรรเงินสําหรับ 
            การเดินทางท$องเที่ยว 
           สําหรับความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางทองเท่ียวสวนใหญ
ไมมีการวางแผนลวงหน1ากอนการเดินทาง ร1อยละ 65.2 ท่ีมีการวางแผน 
มีร1อยละ 34.8 สวนการจัดสรรวงเงินสําหรับการเดินทางทองเท่ียว 
พบวา สวนใหญไมมีการจัดสรรเงินไว1 ร1อยละ 81.6 ท่ีมีการจัดสรรเงิน
ไว1สําหรับการเดินทาง มีเพียงร1อยละ 18.4    

 

 

 

 

 

    5.2  การรับรู�/ทราบแคมเปญ “หลงรักประเทศไทย” ของ   
         การท$องเที่ยวแห$งประเทศไทย 

 การรับรู1/ทราบแคมเปญ “หลงรักประเทศไทย” สวนใหญ
ไมเคยรับรู1/ไมทราบแคมเปญดังกลาว ร1อยละ 56.2 สวนที่เคย
รับรู1/ทราบแคมเปญ มีร1อยละ 43.8 โดยสวนใหญรับรู1/ทราบจาก
โทรทัศน/ ร1อยละ 96.2 รองลงมาจากเว็บไซต/และปTายโฆษณา
เทากันคือ ร1อยละ 13.3 

5.3 ปFจจัยที่มีผลต$อการตัดสินใจเลือกแหล$งท$องเที่ยว 
           ภายในประเทศ 

         จากการสํารวจ พบวา ปKจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
แหลงทองเท่ียวภายในประเทศมากท่ีสุดคือ ความสวยงามของ 
แหลงทองเท่ียว โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.1 รองลงมาคือ ความปลอดภัย
ของแหล งทองเท่ียว มีค าเฉลี่ ยท่ี  4.0 และปKจจัยท่ีมีผลตอ         
การตัดสินใจเลือกแหลงทองเท่ียวภายในประเทศน1อยท่ีสุดคือ         
การสงเสริมการขาย โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.4 

 5.4 ประโยชน?ที่ได�รับจากการเดินทางท$องเที่ยว 
           สําหรับประโยชน/ท่ีได1รับจากการทองเท่ียว จากการสํารวจ
พบวา ทําให1 เกิดความสนิทสนมภายในครอบครัวมากข้ึน         
โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.3 รองลงมาคือ ทําให1เกิดความสนิทสนม
ภายในหมูญาติมากข้ึนและทําให1ชีวิตทานมีความสุขมากข้ึน      
โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.1                        

 

  

 

 

ค�าใช"จ�ายเฉลี่ยต�อคน(บาท) 
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