
แผนภูมิ 1 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไป 
              ท�องเที่ยว ในรอบป� 2554 - 2558 

หมายเหตุ : 1/ ไมเดินทางในที่นี้ หมายถึง ไมมีการเดินทางข�ามจังหวัด

 
ร�อยละ 

สรุปผลที่สําคัญ
การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียวของชาวไทย พ

  

 สํานักงานสถิติแห�งชาติร�วมกับการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย
(ททท.) ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียวของชาวไทย
ข้ึนเป(นครั้งแรกในป+ 2552 และป+ 2559 เป(นครั้งท่ี 
เพ่ือทราบข1อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียวของชาวไทย
ในรอบป+ท่ีผ�านมา (ป+ 2558) ทั้งในเรื่องการเดิ
ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค8ในการเดินทาง 
การเดินทาง ลักษณะการจัดการเดินทาง ค�าใช1จ�ายในการเดินทาง 
การเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศ รวมท้ัง
การท�องเท่ียว โดยเก็บรวบรวมข1อมูลในเดือนมกราคม 
จากประชากรท่ีมีอายุ 15 ป+ข้ึนไปท่ีตกเป(นตัวอย�าง
จํานวน 63,060 ราย 

ผลจากการสํารวจสรุปได�ดังนี้ 
1.  การเดินทางท�องเท่ียวต�างจังหวัด
 1.1 การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง

 ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเ ท่ียวของ
ประชากรท่ีมีอายุ 15 ป+ข้ึนไปท่ัวประเทศ
จากท่ีอยู�อาศัยประจําในจังหวัดหน่ึงไปยังสถานท่ีอยู�
จังหวัดหน่ึงเป(นการช่ัวคราว โดยมีจุดประสงค8เพ่ือการท�องเท่ียว
พักผ�อนเยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา
ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมท้ังการเดินทางเพ่ือไปรับ
การรักษาตัวหรือประกอบภารกิจอ่ืน ๆ ไม�รวมการเดินทางไปทํางาน
หรือไปศึกษาเป(นประจํา และการเดินทางไปซ้ือสินค1ามาจําหน�าย 
ซ่ึงจากการสํารวจพบว�า ในรอบป+ 2558 
เพ่ิมข้ึนเป(น ร1อยละ 65.2 (จากร1อยละ 64.9
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(เดินทาง) (ไมเดินทาง 

ป�ขึ้นไป จําแนกตามการเดินทาง 

รอบป� 

หมายถึง ไมมีการเดินทางข�ามจังหวัด 

พักค�างคืน 
49.2% 

เดินทางทัง้ 
16.7%

สําคัญ 
การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียวของชาวไทย พ.ศ. 2559 

สํานักงานสถิติแห�งชาติร�วมกับการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย
ทําการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียวของชาวไทย

เป(นครั้งท่ี 8 โดยมีวัตถุประสงค8
เพ่ือทราบข1อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียวของชาวไทย

ทั้งในเรื่องการเดินทางท�องเที่ยว
ในการเดินทาง กิจกรรมท่ีทําระหว�าง

จัดการเดินทาง ค�าใช1จ�ายในการเดินทาง 
การเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศ รวมท้ังความคิดเห็นเก่ียวกับ

มกราคม – กุมภาพันธ8 2559
ท่ีตกเป(นตัวอย�างท่ัวประเทศ

การเดินทางท�องเท่ียวต�างจังหวัด 
การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเ ท่ียวของ 
ป+ข้ึนไปท่ัวประเทศ เก่ียวกับการเดินทาง 

จากท่ีอยู�อาศัยประจําในจังหวัดหน่ึงไปยังสถานท่ีอยู� ในอีก 
ระสงค8เพ่ือการท�องเท่ียว

ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เล�นหรือ    
ดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมท้ังการเดินทางเพ่ือไปรับ    

ไม�รวมการเดินทางไปทํางาน
การเดินทางไปซ้ือสินค1ามาจําหน�าย 

2558 มีผู1เดินทางท�องเท่ียว
9) (แผนภูมิ 1) 

 

 
  

 สําหรับกลุ�มผู1ท่ีเดินทางท�องเท่ียวในรอบ
มีลักษณะการเดินทางแบบไม�พักค1างคืนซ่ึงถือว�าเป(นนักทัศนาจร
ประมาณร1อยละ 34.1 ส�วนผู1ท่ีเดินทางมีลักษณะการพักค1างคืน
อย�างน1อย 1 คืน ร1อยละ 49.2 
ท้ังพักและไม�พักค1างคืน ร1อยละ 
 

 

 

 

 

 สําหรับผู1ท่ีไม�ได1เดินทางท�องเท่ียวในรอบป+ 
เหตุผลท่ีไม�เดินทาง 5 อันดับแรก
เพียงพอสําหรับการเดินทาง ไม�ชอบเดินทาง 
ไม�ค�อยดี และมีปIญหาเรื่องสุขภาพ

ตาราง 1 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 
จําแนกตามเหตุผลที่ไม�เดินทางท�องเทีย่ว

เหตุผล 
ที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว 

� ไม�มีเวลาว�าง 
� ไม�มีทุนทรัพย8เพียงพอสําหรับการเดินทาง
� ไม�ชอบเดินทาง 
� สภาพเศรษฐกิจไม�ค�อยดี 
� มีปIญหาเรื่องสุขภาพ 
� ไม�ม่ันใจในความปลอดภัยของการเดินทาง
� อื่นๆ เช�น ราคานํ้ามัน ปIญหา
    ขาดข1อมูลในการตัดสินใจ 

หมายเหตุ : 2/ ตอบได�มากกวา 1 คําตอบ

เมื่อพิจารณาภาคท่ีประชากร
พบว�า ประชากรเดินทางไปท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีภาค
มากท่ีสุด ร1อยละ 30.9 รองลงมา
และภาคเหนือ ร1อยละ 25.4 (แผน

 

 

2557 2558

64.9 65.2

35.1 34.8

แผนภาพ 1 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 
 จําแนกตามลักษณะการเดินทาง

ไมเดินทาง 
1/
) 

ไม�พักค�างคืน 
34.1% 

เดินทางทัง้ 2 ลักษณะ 
16.7% 

2559 (ในรอบป� 2558) 

สําหรับกลุ�มผู1ท่ีเดินทางท�องเท่ียวในรอบป+ 2558 พบว�า            
มีลักษณะการเดินทางแบบไม�พักค1างคืนซ่ึงถือว�าเป(นนักทัศนาจร

ส�วนผู1ท่ีเดินทางมีลักษณะการพักค1างคืน
 และผู1ท่ีเดินทางท้ัง 2 ลักษณะคือ

ท้ังพักและไม�พักค1างคืน ร1อยละ 16.7 (แผนภาพ 1)  

สําหรับผู1ท่ีไม�ได1เดินทางท�องเท่ียวในรอบป+ 2558 ได1ให1
แรก ได1แก� ไม�มีเวลาว�าง ไม�มีทุนทรัพย8

ไม�ชอบเดินทาง สภาพเศรษฐกิจ
และมีปIญหาเรื่องสุขภาพ (ตาราง 1) 

ที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไปที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว
จําแนกตามเหตุผลที่ไม�เดินทางท�องเทีย่วในรอบป� 2558 

ที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว 2/ ร�อยละ 

57.9 
มีทุนทรัพย8เพียงพอสําหรับการเดินทาง 42.2 

35.3 
27.5 
23.5 

ไม�ม่ันใจในความปลอดภัยของการเดินทาง 10.1 
ปIญหาทางการเมือง           5.6 

 

คําตอบ 

ประชากรเดินทางไปท�องเท่ียวในรอบป+ 
เดินทางไปท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองลงมาเป(นภาคกลาง ร1อยละ 28.9 
แผนภาพ2) 

ที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไปที่เดินทางท�องเที่ยว  
จําแนกตามลักษณะการเดินทางในรอบป� 2558 

 



 

 

แผนภาพ 2 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไปที่เดินทางท�องเที่ยว
         จําแนกตามภาคที่เดินทางไปท�องเที่ยวในรอบป�

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 1.2 วัตถุประสงคBหลักในการเดินทางท�องเที่ยว

  วัตถุประสงค8หลักในการเดินทางท�องเท่ียว 
ได1แก� เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน ร1อยละ 
ต1องการพักผ�อน ร1อยละ 24.6 ไหว1พระ/ปฏิบัติธรรมร1อยละ 
ตั้งใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร ร1อยละ 8.2 และ
ร1อยละ 8.0 (แผนภาพ 3) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1.3 กิจกรรมที่ทําระหว�างการเดินทางท�องเที่ยว

   สําหรับกิจกรรมท่ีทําระหว�างการเดินทางท�องเ ที่ยว
5 อันดับแรก ได1แก� ท�องเท่ียวเชิงพักผ�อนหย�อนใจ
พักผ�อนในท่ีพัก/ไม�ทํากิจกรรม ร1อยละ 31.8 ท�องเท่ียว
ร1อยละ 29.5 ท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ร1อยละ 14
เชิงอนุรักษ8/นิเวศ ร1อยละ 7.4 (แผนภาพ 4) 

 

แผนภาพ 3 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป�ขึ้นไปที่เดินทางท�องเที่ยว
  ตามวัตถุประสงคBหลักในการเดินทางท�องเที่ยว 
              ในรอบป� 2558 

เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน 
34.0% 

ไหว�พระ

ซื้อของ/ช�อปปDEง
8.0%

ท�องเท่ียว/พักผ�อน 
24.6% 

 

ต้ังใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร  
8.2% 

กรุงเทพมหานคร 10.8%

ตะวันออก 

เหนือ 25.4% 

กลาง 28.9% 

ใต� 13.7% 

หมายเหตุ : ภาคที่เดินทางไปทองเที่ยวตอบได�มากกวา 1 คําตอบ

ป�ขึ้นไปที่เดินทางท�องเที่ยว 
ในรอบป� 2558 

วัตถุประสงคBหลักในการเดินทางท�องเที่ยว 

วัตถุประสงค8หลักในการเดินทางท�องเท่ียว 5 อันดับแรก
 34.0 ท�องเท่ียว/

ปฏิบัติธรรมร1อยละ 10.6
และซ้ือของ/ช1อปปOPง 

กิจกรรมที่ทําระหว�างการเดินทางท�องเที่ยว 

กิจกรรมท่ีทําระหว�างการเดินทางท�องเ ที่ยว 
เชิงพักผ�อนหย�อนใจ ร1อยละ 55.7

ท�องเท่ียวเชิงศาสนา 
14.2 และท�องเท่ียว

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

2. ลักษณะการจัดการเดินทาง 

ผู1ท่ีเดินทางท�องเท่ียวมากกว�าครึ่งหน่ึงจะเดินทางท�องเท่ียวกับ
ครอบครัว/ญาติ ร1อยละ 64.0 รองลงมาเดินทางกับเพ่ือน
ร1อยละ 19.3 สําหรับการตัดสินใจเลือกการเดินทาง
ครอบครัว/ญาติ ร1อยละ 42.8 รองลงมาตัดสินใจ

สําหรับลักษณะการเดินทางส�วนใหญ�จัดการเดินทางเอ
ร1อยละ 90.8 รองลงมามีหน�วยงาน
ส�วนการเดินทางท�องเที่ยวเป(นวันเสาร8
รองลงมาวันธรรมดา ร1อยละ 31.4 และวันหยุดเทศกาล

ส�วนพาหนะที่ใช1ในการเดินทาง 
เดินทางด1วยรถยนต8ส�วนตัว ร1อยละ 67
ร1อยละ 15.9 รถเช�าต�าง ๆ เช�น รถตู1
เครื่องบิน และอ่ืน ๆ ร1อยละ 3.6 (แผนภาพ 

   

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ป�ขึ้นไปที่เดินทางท�องเที่ยว จําแนก 
ยว 5 อันดับแรก 

หมายเหตุ : กิจกรรมตอบได�มากกวา 1 คําตอบ

ไหว�พระ/ปฏิบัติธรรม 
10.6% 

ช�อปปDEง 
% 

แผนภาพ 4 ร�อยละของประชากรทีม่ีอายุ 15 
               ตามกิจกรรมที่ทําระหว�างการเดินทางท�องเที่ยว
               ในรอบป� 2558 

ท�องเท่ียวเชิงพักผ�อนหย�อนใจ 
55.7% 

พักผ�อน/ไม�ทํากิจกรรม
31.8

ท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
14.2% 

พาหนะส�วนตัว/รถยนตB 67.0% 

รถเช�าต�าง ๆ 13.5% 

% 

ตะวันออก 17.6% 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
30.9% 

แผนภาพ 5  ร�อยละของประชากรที่มีอาย ุ15 
 ตามพาหนะทีใ่ช�ในการการเดินทางท�องเทีย่
  

คําตอบ 

-2- 

 

 

กว�าครึ่งหน่ึงจะเดินทางท�องเท่ียวกับ
รองลงมาเดินทางกับเพ่ือน/เพ่ือนร�วมงาน

สําหรับการตัดสินใจเลือกการเดินทางส�วนใหญ�เป(น
ตัดสินใจด1วยตนเอง ร1อยละ 39.7 

รเดินทางส�วนใหญ�จัดการเดินทางเองท้ังหมด
รองลงมามีหน�วยงาน/คณะจัดการให1 ร1อยละ 8.2 

วันเสาร8-อาทิตย8 ร1อยละ 38.4
และวันหยุดเทศกาล ร1อยละ 28.4 

พาหนะที่ใช1ในการเดินทาง ผู 1เดินทางท�องเที่ยวนิยม
67.0 รองลงมารถโดยสาร รถตู1

เช�น รถตู1 รถบัส ร1อยละ 13.5 รถไฟ
แผนภาพ 5) 

คําตอบ 

ท�องเท่ียวเชิงศาสนา 
29.5% 

15 ป�ขึ้นไปทีเ่ดินทางท�องเทีย่ว จําแนก  
ตามกิจกรรมที่ทําระหว�างการเดินทางท�องเที่ยว 5 อันดับแรก 

ไม�ทํากิจกรรม 
31.8% 

กิจกรรมเชิงอนุรักษB/นิเวศ 
7.4% 

รถโดยสาร/รถตู� 15.9% 

15 ป�ขึ้นไปที่เดินทางท�องเที่ยว  จําแนก
การเดินทางท�องเทีย่ว ในรอบป� 2558 

รถไฟ เคร่ืองบิน อ่ืน ๆ 3.6% 



 

  

3. ค�าใช�จ�ายในการเดินทาง 

สําหรับค�าใช1จ�ายในการเดินทางท�องเท่ียวต�อครั้งต�อคนของผู1ท่ี
เดินทางท�องเท่ียว พบว�า อยู�ท่ีประมาณ 2,798 บาทต�อคน หากเป(น
การเดินทางแบบไม�พักค1างคืน 1,317 บาทต�อคน แบบพักค1างคืน
3,780 บาทต�อคน 

หากพิจารณาตามภาคท่ีอยู�อาศัย พบว�า คนกรุงเทพมหานคร
ใช1เงินในการเดินทางท�องเท่ียวเฉลี่ยต�อคนสูงสุดคือ 3,984 บาทต�อคน
รองลงมาภาคใต1 3,356 บาทต�อคน ภาคตะวันออก 3,061 บาทต�อคน
ภาคกลาง 2,458 บาทต�อคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,404 บาทต�อคน
และต่ําสุดคือ ภาคเหนือ 2,151 บาทต�อคน (ตาราง 2) 

ตาราง 2 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางต�อคร้ังต�อคน จําแนกตามลักษณะการเดินทาง
และภาคที่อยู�อาศัย ในรอบป� 2558 

 

ภาคที่อยู�อาศัย รวม 
  ลักษณะการเดินทาง 

ไม�พัก 
   ค�างคืน 

พัก 
   ค�างคืน 

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 

ใต1 3,356 1,338 4,926 

 
4. การเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศ 

สําหรับการเดินทางท�องเท่ียวไปต�างประเทศของชาวไทย
ในรอบป+ 2558 มีเพียงร1อยละ 3.5 ส�วนจํานวนครั้งที่เดินทาง
ท�องเท่ียวต�างประเทศต�อป+ เฉลี่ยเดินทาง 1.6 ครั้งต�อป+ (ตาราง 3) 
ตาราง 3 ร�อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป�ข้ึนไป จําแนกตามการเดินทาง

ไปต�างประเทศ จํานวนคร้ังในการเดินทางไปต�างประเทศ
และภาคที่อยู�อาศัย ในรอบป� 2558 

ภาคที่อยู�อาศัย 
จํานวน
เฉลี่ย 
(คร้ัง) 

รวม 
การเดินทางไปต�างประเทศ 

ไม�ได�เดินทาง 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 

ใต1 2.0 100.0 96.6 3.4 

 
 
 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางท�องเท่ียว 

5.1 การวางแผนล�วงหน�า และการจัดสรรเงินสาํหรับ 
การเดินทางท�องเที่ยว 

สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท�องเที่ยว
ส�วนใหญ�ไม�มีการวางแผนล�วงหน1าก�อนการเดินทางร1อยละ 65.4 
ที่มีการวางแผนมีร1อยละ 34.6 ส�วนการจัดสรรเงินสําหรับ 
การเดินทางท�องเที่ยว พบว�า ส�วนใหญ�ไม�มีการจัดสรรเงินไว1
ร1อยละ 83.4 ท่ีมีการจัดสรรเงินไว1สําหรับการเดินทางมีเพียง
ร1อยละ 16.6 

 5.2 การรับรู�/ทราบแคมเปญ “เที่ยววิถีไทย เกPไกP
ไม�เหมือนใคร”ของการท�องเทีย่วแห�งประเทศไทย 
 การรับรู1/ทราบแคมเปญ “เท่ียววิถีไทย เกTไกT ไม�เหมือนใคร”
ส�วนใหญ�ไม�เคยรับรู1/ไม�ทราบแคมเปญดังกล�าว ร1อยละ 59.7 
ส�วนท่ีเคยรับรู1/ทราบแคมเปญ มีร1อยละ 40.3 โดยส�วนใหญ�รับรู1/
ทราบจากโทรทัศน8 ร1อยละ 95.7 รองลงมาปUายโฆษณา ร1อยละ 12.6 
และเว็บไซต8 ร1อยละ 12.4 

5.3 ปRจจัยที่มีผลต�อการตัดสินใจเลือกแหล�งท�องเที่ยว 
ภายในประเทศ 

 จากการสํารวจ พบว�า ปIจจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจเลือก
แหล�งท�องเท่ียวภายในประเทศโดยค�าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ความสวยงาม
ของแหล�งท�องเที่ยว และความปลอดภัยของแหล�งท�องเที่ยว 
รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางเข1าสู�แหล�ง และปIจจัยท่ีมี
ผลต�อการตัดสินใจเลือกแหล�งท�องเท่ียวภายในประเทศโดยค�าเฉลี่ย
น1อยท่ีสุดคือ การส�งเสริมการขาย  

5.4 ประโยชนBที่ได�รับจากการเดินทางท�องเที่ยว 
 จากการสํารวจพบว�าประโยชน8ท่ีได1รับจากการท�องเท่ียว
โดยค�าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ทําให1เกิดความสนิทสนมภายใน
ครอบครัวมากข้ึน รองลงมาคือ ทําให1เกิดความสนิทสนมภายใน
หมู�ญาติมากข้ึน ทําให1ได1รับประสบการณ8และความรู1ความเข1าใจ
เก่ียวกับประเทศไทยมากข้ึน และทําให1ชีวิตมีความสุขมากข้ึน 
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