สรุปผลที่สํสาํ คัญ

การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.
พ 2559 (ในรอบป 2558)
สํานักงานสถิติแหงชาติรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
(ททท.) ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย
ขึ้นเป(นครั้งแรกในป+ 2552 และป+ 2559 เป(นครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค8
เพื่อทราบข1อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย
ในรอบป+ที่ผานมา (ป+ 2558) ทั้งในเรื่อ งการเดิน ทางทองเที่ย ว
ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค8ในการเดิ
ในการเดินทาง กิจกรรมที่ทําระหวาง
การเดินทาง ลักษณะการจัจัดการเดินทาง คาใช1จายในการเดินทาง
การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว โดยเก็บรวบรวมข1อมูลในเดือนมกราคม
มกราคม – กุมภาพันธ8 2559
จากประชากรที่มีอายุ 15 ป+ขึ้นไปทีที่ตกเป(นตัวอยางทั
อยาง ่วประเทศ
จํานวน 63,060 ราย

ผลจากการสํารวจสรุปไดดังนี้
1. การเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัด

สําหรับกลุมผู1ที่เดินทางทองเที่ยวในรอบป+
วในรอบ 2558 พบวา
มีลักษณะการเดินทางแบบไมพักค1างคืนซึ่งถือวาเป(นนักทัศนาจร
ประมาณร1อยละ 34.1 สวนผู1ที่เดินทางมีลักษณะการพักค1างคืน
อยางน1อย 1 คืน ร1อยละ 49.2 และผู1ที่เดินทางทั้ง 2 ลักษณะคือ
ทั้งพักและไมพักค1างคืน ร1อยละ 16.7 (แผนภาพ 1)
แผนภาพ 1 รอยละของประชากรทีที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทางทองเที่ยว
จําแนกตามลักษณะการเดินทางในรอบป
ทาง
2558

พักคางคืน
49.2%

ไมพักคางคืน
34.1%

1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง
ผลการสํ า รวจพฤติ ก รรมการเดิ น ทางทองเที่ ย วของ
ประชากรที่มีอายุ 15 ป+ขึ้นไปทั่วประเทศ เกี่ยวกับการเดินทาง
จากที่ อ ยู อาศั ย ประจํ า ในจั ง หวั ด หนึ่ ง ไปยั ง สถานที่ อ ยู ในอี ก
จังหวัดหนึ่งเป(นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค8
ระสงค8เพื่อการทองเที่ยว
พักผอนเยี่ยมครอบครัว/ญาติ
ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เลนหรือ
ดู กี ฬ า ประกอบพิ ธี ท างศาสนา รวมทั้ ง การเดิ น ทางเพื่ อ ไปรั บ
การรักษาตัวหรือประกอบภารกิจอื่น ๆ ไมรวมการเดินทางไปทํางาน
หรือไปศึกษาเป(นประจํา และการเดิ
การเดินทางไปซื้อสินค1ามาจําหนาย
ซึ่งจากการสํ ารวจพบวา ในรอบป+ 2558 มี ผู1เ ดินทางทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นเป(น ร1อยละ 65.2 (จากร1อยละ 64.99) (แผนภูมิ 1)
แผนภูมิ 1 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามการเดินทาง
ทองเที่ยว ในรอบป 2554 - 2558
รอยละ

100
80

45.2

42.2

35.3

35
35.1

34.8

54.8

57.8

64.7

64.9

65.2

60
40
20

สําหรับผู1ที่ไ มได1เดินทางทองเที่ยวในรอบป+ 2558 ได1ให1
เหตุผลที่ไมเดินทาง 5 อันดับแรก ได1แก ไมมีเวลาวาง ไมมีทุนทรัพย8
เพียงพอสําหรับ การเดิน ทาง ไมชอบเดิน ทาง สภาพเศรษฐกิจ
ไมคอยดี และมีปIญหาเรื่องสุขภาพ (ตาราง 1)
ตาราง 1 รอยละของประชากรทีที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่ไมเดินทางทองเที่ยว
จําแนกตามเหตุผลที่ไมเดินทางทองเทีย่ วในรอบป
ว
2558

เหตุผล
ที่ไมเดินทางทองเที่ยว 2/

รอยละ

ไมมีเวลาวาง
ไมมีมีทุนทรัพย8เพียงพอสําหรับการเดินทาง
ไมชอบเดินทาง
สภาพเศรษฐกิจไมคอยดี
มีปIญหาเรื่องสุขภาพ
ไมมั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทาง
อื่นๆ เชน ราคาน้ํามัน ปIญหาทางการเมื
หา
อง
ขาดข1อมูลในการตัดสินใจ

57.9
42.2
35.3
27.5
23.5
10.1
5.6

หมายเหตุ : 2/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
รอบป

0
2554

เดินทางทัง้ 2 ลักษณะ
16.7%

2555

(เดินทาง)

2556

2557

2558

1/

(ไมเดิ
ไมเดินทาง )

หมายเหตุ : 1/ ไมเดินทางในที่นี้ หมายถึง ไมมีการเดินทางขามจังหวัด

เมื่อพิจารณาภาคที่ประชากรเดิ
ประชากร นทางไปทองเที่ยวในรอบป+
พบวา ประชากรเดิ
เดินทางไปทองเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวั
าค นออกเฉียงเหนือ
มากที่สุด ร1อยละ 30.9 รองลงมาเป(
รองลงมา น ภาคกลาง ร1อ ยละ 28.9
และภาคเหนือ ร1อยละ 25.4 (แผน
แผนภาพ2)

-2แผนภาพ 2 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทางทองเที่ยว
จําแนกตามภาคที่เ ดิ นทางไปทองเที่ย วในรอบป
ในรอบป 2558

แผนภาพ 4 รอยละของประชากรทีม่ ีอายุ 15 ปขึ้นไปทีเ่ ดินทางทองเทีย่ ว จําแนก
ตามกิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว 5 อันดับแรก
ในรอบป 2558

ตะวันออกเฉียงเหนือ
30.9%

เหนือ 25.4%

ไมทํากิจกรรม ทองเที่ยวเชิงศาสนา
ทองเที่ยวเชิงพักผอนหยอนใจ พักผอน/ไมทํ
31.8
31.8%
55.7%
29.5%

กลาง 28.9%

ตะวันออก 17.6%
กรุงเทพมหานคร 10.8%
%
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
14.2%

ใต 13.7%

กิจกรรมเชิงอนุรักษB/นิเวศ
7.4%

หมายเหตุ : กิจกรรมตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
หมายเหตุ : ภาคที่เดินทางไปทองเที่ยวตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

1.2 วัตถุประสงคBหลักในการเดินทางทองเที่ยว
วัตถุประสงค8หลักในการเดินทางทองเที่ยว 5 อันดับแรก
ได1 แ ก เยี่ ย มครอบครั ว /ญาติ / เพื่ อ น ร1 อ ยละ 34.0 ทองเที่ ย ว/
ต1องการพักผอน ร1อยละ 24.6 ไหว1พระ/ปฏิ
ปฏิบัติธรรมร1อยละ 10.6
ตั้งใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร ร1อยละ 8.2 และซื
และ ้อของ/ช1อปปOPง
ร1อยละ 8.0 (แผนภาพ 3)
แผนภาพ 3 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทางทองเที่ยว จําแนก
ตามวัตถุประสงคBหลักในการเดินทางทองเที่ยว
ยว 5 อันดับแรก
ในรอบป 2558

เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
34.0%

ทองเที่ยว/พักผอน
24.6%

ตั้งใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร
8.2%

ไหวพระ/ปฏิบัติธรรม
ไหวพระ
10.6%

ซื้อของ/ชอปปD
ชอปปDEง
8.0%
%

2. ลักษณะการจัดการเดินทาง
ผู1ที่เดินทางทองเที่ยวมากกวาครึ
กวาครึ่งหนึ่งจะเดินทางทองเที่ยวกับ
ครอบครัว/ญาติ ร1อยละ 64.0 รองลงมาเดินทางกับเพื่อน/เพื
น ่อนรวมงาน
ร1อยละ 19.3 สําหรับการตัดสินใจเลือกการเดินทางสวนใหญเป(
ทาง
น
ครอบครัว/ญาติ ร1อยละ 42.8 รองลงมาตัตัดสินใจด1
ใจ วยตนเอง ร1อยละ 39.7
สําหรับลักษณะการเดิ
รเดินทางสวนใหญจัดการเดินทางเองทั
ทางเอ ้งหมด
ร1อยละ 90.8 รองลงมามีหนวยงาน/คณะจั
นวยงาน
ดการให1 ร1อยละ 8.2
สวนการเดิน ทางทองเที่ย วเป(น วัน เสาร8-อาทิต ย8 ร1อ ยละ 38.4
รองลงมาวันธรรมดา ร1อยละ 31.4 และวันหยุดเทศกาล ร1อยละ 28.4
สวนพาหนะที
พาหนะที ่ใ ช1ใ นการเดิน ทาง ผู1เ ดิน ทางทองเที่ย วนิย ม
เดินทางด1วยรถยนต8สวนตัว ร1อยละ 67.0
67 รองลงมารถโดยสาร รถตู1
ร1อยละ 15.9 รถเชาตาง ๆ เชน รถตู1 รถบัส ร1อยละ 13.5 รถไฟ
เครื่องบิน และอื่น ๆ ร1อยละ 3.6 (แผนภาพ
แผนภาพ 5)
แผนภาพ 5 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปที่เดินทางทองเที่ยว จําแนก
ตามพาหนะทีใ่ ชในการการเดิ
การเดินทางทองเทีย่ ว ในรอบป 2558

พาหนะสวนตัว/รถยนตB 67.0%

รถโดยสาร/รถตู 15.9%

รถเชาตาง ๆ 13.5%

รถไฟ เครื่องบิน อื่น ๆ 3.6%

1.3 กิจกรรมที่ทําระหวางการเดินทางทองเที่ยว
สํา หรั บ กิ จ กรรมที่ ทํา ระหวางการเดิ น ทางทองเที่ ย ว
5 อันดับแรก ได1แก ทองเที่ยวเชิ
เชิงพักผอนหยอนใจ ร1อ ยละ 55.7
พักผอนในที่พัก/ไมทํากิจกรรม ร1อยละ 31.8 ทองเที่ยวเชิ
ว งศาสนา
ร1อยละ 29.5 ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ร1อยละ 14.2
14 และทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ8/นิเวศ ร1อยละ 7.4 (แผนภาพ 4)
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3. คาใชจายในการเดินทาง

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยว

สําหรับคาใช1จายในการเดินทางทองเที่ยวตอครั้งตอคนของผู1ที่
เดินทางทองเที่ยว พบวา อยูที่ประมาณ 2,798 บาทตอคน หากเป(น
การเดินทางแบบไมพักค1างคืน 1,317 บาทตอคน แบบพักค1างคืน
3,780 บาทตอคน

5.1 การวางแผนลวงหนา และการจัดสรรเงินสําหรับ
การเดินทางทองเที่ยว

หากพิจารณาตามภาคที่อยูอาศัย พบวา คนกรุงเทพมหานคร
ใช1เงินในการเดินทางทองเที่ยวเฉลี่ยตอคนสูงสุดคือ 3,984 บาทตอคน
รองลงมาภาคใต1 3,356 บาทตอคน ภาคตะวันออก 3,061 บาทตอคน
ภาคกลาง 2,458 บาทตอคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,404 บาทตอคน
และต่ําสุดคือ ภาคเหนือ 2,151 บาทตอคน (ตาราง 2)
ตาราง 2 คาใชจายในการเดินทางตอครั้งตอคน จําแนกตามลักษณะการเดินทาง
และภาคที่อยูอาศัย ในรอบป 2558
คาใชจายเฉลี่ยตอคน (บาท)

ลักษณะการเดินทาง

ภาคที่อยูอาศัย
รวม
กรุงเทพมหานคร
กลาง
ตะวันออก
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต1

รวม

ไมพัก
คางคืน

พัก
คางคืน

2,798
3,984
2,458
3,061
2,151
2,404
3,356

1,317
1,573
1,224
1,510
1,197
1,353
1,338

3,780
4,642
3,339
3,949
2,987
3,284
4,926

4. การเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ
สํา หรั บ การเดิ น ทางทองเที่ ย วไปตางประเทศของชาวไทย
ในรอบป+ 2558 มีเ พีย งร1อ ยละ 3.5 สวนจํา นวนครั้ง ที่เ ดิน ทาง
ทองเที่ยวตางประเทศตอป+ เฉลี่ยเดินทาง 1.6 ครั้งตอป+ (ตาราง 3)
ตาราง 3 รอยละของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามการเดินทาง
ไปตางประเทศ จํา นวนครั้ งในการเดินทางไปตางประเทศ
และภาคที่อยูอาศัย ในรอบป 2558
การเดินทางไปตางประเทศ

ภาคที่อยูอาศัย

จํานวน
เฉลี่ย
(ครั้ง)

รวม

รวม
กรุงเทพมหานคร
กลาง
ตะวันออก
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต1

1.6
1.6
1.3
1.8
1.6
1.4
2.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ไมไดเดินทาง

เดินทาง

96.5
94.3
98.2
98.2
95.4
96.4
96.6

3.5
5.7
1.8
1.8
4.6
3.6
3.4

สํา หรับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การเดิน ทางทองเที่ย ว
สวนใหญไมมีการวางแผนลวงหน1ากอนการเดินทางร1อยละ 65.4
ที่มีก ารวางแผนมีร1อ ยละ 34.6 สวนการจัด สรรเงิน สํา หรับ
การเดิน ทางทองเที่ย ว พบวา สวนใหญไมมีก ารจัด สรรเงิน ไว1
ร1อยละ 83.4 ที่มีการจัดสรรเงิน ไว1สํา หรับ การเดิน ทางมีเ พีย ง
ร1อยละ 16.6

5.2 การรั บ รู /ทราบแคมเปญ “เที่ ย ววิ ถี ไ ทย เกP ไ กP
ไมเหมือนใคร”ของการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
การรับรู1/ทราบแคมเปญ “เที่ยววิถีไทย เกTไกT ไมเหมือนใคร”
สวนใหญไมเคยรับรู1/ไมทราบแคมเปญดัง กลาว ร1อ ยละ 59.7
สวนที่เคยรับรู1/ทราบแคมเปญ มีร1อยละ 40.3 โดยสวนใหญรับรู1/
ทราบจากโทรทัศน8 ร1อยละ 95.7 รองลงมาปUายโฆษณา ร1อยละ 12.6
และเว็บไซต8 ร1อยละ 12.4

5.3 ปRจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยว
ภายในประเทศ
จากการสํารวจ พบวา ปIจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
แหลงทองเที่ยวภายในประเทศโดยคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ความสวยงาม
ของแหลงทองเที่ย ว และความปลอดภัย ของแหลงทองเที่ย ว
รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางเข1าสูแหลง และปIจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวภายในประเทศโดยคาเฉลี่ย
น1อยที่สุดคือ การสงเสริมการขาย

5.4 ประโยชนBที่ไดรับจากการเดินทางทองเที่ยว
จากการสํารวจพบวาประโยชน8ที่ได1รับจากการทองเที่ยว
โดยคาเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ ทํา ให1 เ กิ ด ความสนิ ท สนมภายใน
ครอบครัวมากขึ้น รองลงมาคือ ทําให1เกิดความสนิทสนมภายใน
หมูญาติมากขึ้น ทําให1ได1รับประสบการณ8และความรู1ความเข1าใจ
เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น และทําให1ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

