
สรุปผลที่สําคัญ
การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียวของชาวไทย พ

 
 

 สํานักงานสถิติแห�งชาติ ร�วมกับการท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย (ททท.) ทําการสํารวจพฤติกรรม
การเดินทางท�องเที่ยวของชาวไทยขึ้นเป(นครั้งแรก
ในป+ 2552 และป+ 2560 เป(นครั้งท่ี 9 โดยมีวัตถุประสงค4
เพื่อทราบข6อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทาง
ท�องเท่ียวของชาวไทยในรอบป+ท่ีผ�านมา 
ท้ังในเรื่องการเดินทางท�องเท่ียว ลักษณะการเดินทาง
วัตถุประสงค4ในการเดินทาง กิจกรรมท่ีทําระหว�าง
การเดินทาง ลักษณะการจัดการเดินทาง ค�าใช6จ�าย
ในการเดินทาง การเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศ 
รวมท้ังความคิดเห็นเก่ียวกับการท�องเท่ียว
รวบรวมข6อมูลในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ4
จากประชากรท่ีมีอายุ 15 ป+ข้ึนไป 
ท่ัวประเทศจํานวน 63,060 ราย 

ผลจากการสํารวจสรุปได"ดังนี้ 

1.  การเดินทางท�องเท่ียวข"ามจังหวัด

 1.1 การเดินทางและลักษณะการเดินทาง

  ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียว
ของประชากรท่ีมีอายุ 15 ป+ข้ึนไปท่ัวประเทศ
การเดินทางจากท่ีอยู�อาศัยประจําในจังหวัดหนึ่งไปยัง
สถานท่ีอยู�ในอีกจังหวัดหนึ่งเป(นการชั่วคราว โดยมี
จุดประสงค4เพ่ือการท�องเท่ียว พักผ�อน
ญาติมิตร ประชุมหรือสัมมนา เล�นหรือดูกีฬา ประกอบพิธี
ทางศาสนา รวมท้ังการเดินทางเพ่ือไปรับการรักษาตัว
หรือประกอบภารกิจอ่ืน ๆ ไม�รวมการเดินทางไปทํางาน
หรือไปศึกษาเป(นประจํา และการเดินทางไปซ้ือสินค6า
มาจําหน�าย ซ่ึงจากการสํารวจพบว�า ในรอบป+ 
มีผู6เดินทางท�องเท่ียวลดลงเป(น ร6อยละ 
ร6อยละ 65.2) (แผนภูมิ 1) 

 

 

 

 

   

หมายเหตุ: 1/ ไม�เดินทางในที่นี้ หมายถึง ไม�มีการเดินทางข"ามจังหวดั

แผนภาพ 1 ร"อยละของประชากรทีม่ีอายุ 
 จําแนกตามลักษณะการเดินทาง

 

ไม�พักค"างคืน
37

พักค"างคืน 
47.3% 

แผนภูมิ 1 ร"อยละของประชากรที่มีอายุ 
              การเดินทางท�องเที่ยว ในรอบป4 

สรุปผลที่สําคัญ 
การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียวของชาวไทย พ.ศ. 25

ร�วมกับการท�องเท่ียว
ทําการสํารวจพฤติกรรม

การเดินทางท�องเที่ยวของชาวไทยขึ้นเป(นครั้งแรก  
โดยมีวัตถุประสงค4

เพื่อทราบข6อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทาง
ท�องเท่ียวของชาวไทยในรอบป+ท่ีผ�านมา (ป+ 2559) 

ลักษณะการเดินทาง 
วัตถุประสงค4ในการเดินทาง กิจกรรมท่ีทําระหว�าง

จัดการเดินทาง ค�าใช6จ�าย
ในการเดินทาง การเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการท�องเท่ียว โดยเก็บ
กุมภาพันธ4 2560 
ท่ีตกเป(นตัวอย�าง

จังหวัด 

และลักษณะการเดินทาง 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท�องเท่ียว
ป+ข้ึนไปท่ัวประเทศ เก่ียวกับ

การเดินทางจากท่ีอยู�อาศัยประจําในจังหวัดหนึ่งไปยัง
สถานท่ีอยู�ในอีกจังหวัดหนึ่งเป(นการชั่วคราว โดยมี

พักผ�อน เยี่ยมครอบครัว/  
เล�นหรือดูกีฬา ประกอบพิธี

ทางศาสนา รวมท้ังการเดินทางเพ่ือไปรับการรักษาตัว
ไม�รวมการเดินทางไปทํางาน

หรือไปศึกษาเป(นประจํา และการเดินทางไปซ้ือสินค6า
มาจําหน�าย ซ่ึงจากการสํารวจพบว�า ในรอบป+ 2559 
มีผู6เดินทางท�องเท่ียวลดลงเป(น ร6อยละ 63.3 (จาก

 
 
 

 
 

 
 

  สําหรับกลุ�มผู6ท่ีเดินทางท�องเท่ียวในรอบป+ 
2559 พบว�า มีลักษณะการเดินทางแบบพักค6างคืน
อย�างน6อย 1 คืน ร6อยละ 
ลักษณะการเดินทางแบบไม�พักค6างคืนซ่ึงถือว�าเป(น
นักทัศนาจรประมาณ ร6อยละ 
ท้ัง 2 ลักษณะคือท้ังพักและไม�พักค6างคืน ร6อยละ 
(แผนภาพ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สําหรับผู6ท่ีไม�ได6เดินทางท�องเท่ียวในรอบป+ 
ได6ให6เหตุผลท่ีไม�เดินทาง 
เวลาว�าง ไม�มีทุนทรัพย4เพียงพอสําหรับการเดินทาง
ไม�ชอบเดินทาง สภาพเศรษฐกิจไม�ค�อยดี และมี
ปHญหาเรื่องสุขภาพ (ตาราง 
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ร"อยละ 

(เดินทาง) 

รอบป4 

ไม�เดินทางในที่นี้ หมายถึง ไม�มีการเดินทางข"ามจังหวดั 

ร"อยละของประชากรทีม่ีอายุ 15 ป4ขึ้นไปทีเ่ดินทางท�องเทีย่ว  
จําแนกตามลักษณะการเดินทาง ในรอบป4 2559 

ไม�พักค"างคืน 
37.1% 

เดินทางทัง้ 2 ลักษณะ 
15.6% 

ที่มีอายุ 15 ป4ขึ้นไป จําแนกตาม   
ในรอบป4 2555 - 2559 

2560 (ในรอบป4 2559) 

 

สําหรับกลุ�มผู6ท่ีเดินทางท�องเท่ียวในรอบป+ 
มีลักษณะการเดินทางแบบพักค6างคืน

ร6อยละ 47.3 ส�วนผู6เดินทางที่มี
เดินทางแบบไม�พักค6างคืนซ่ึงถือว�าเป(น

ร6อยละ 37.1 และผู6ท่ีเดินทาง
คือท้ังพักและไม�พักค6างคืน ร6อยละ 15.6 

สําหรับผู6ท่ีไม�ได6เดินทางท�องเท่ียวในรอบป+ 2559 
ได6ให6เหตุผลท่ีไม�เดินทาง 5 อันดับแรก ได6แก� ไม�มี

ไม�มีทุนทรัพย4เพียงพอสําหรับการเดินทาง 
สภาพเศรษฐกิจไม�ค�อยดี และมี

ตาราง 1) 

64.9 65.2 63.3

35.1 34.8 36.7

2557 2558 2559

(ไมเดินทาง 
1/
) 

 



 

แผนภาพ 2 ร"อยละของประชากรทีม่ีอายุ 15 ป4ขึ้นไปทีเ่ดินทางท�องเทีย่ว
 จําแนกตามภาคที่เดินทางไปท�องเที่ยว 

 

ตาราง 1 ร"อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป4ขึ้นไปที่ไม�เดินทางท�องเที่ย
จําแนกตามเหตุผลที่ไม�เดินทางท�องเทีย่ว

เหตุผล 
ที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว 1/ 

� ไม�มีเวลาว�าง 
� ไม�มีทุนทรัพย4เพียงพอสําหรับการเดินทาง
� ไม�ชอบเดินทาง 
� สภาพเศรษฐกิจไม�ค�อยดี 
� มีปHญหาเรื่องสุขภาพ 
� ไม�ม่ันใจในความปลอดภัยของการเดินทาง
� อื่น ๆ เช�น ราคานํ้ามัน ปHญหาทางการเมือง
    ขาดข6อมูลในการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: 1/ ตอบได"มากกว�า 1 คําตอบ 

เม่ือพิจารณาภาคท่ีประชากรเดินทางไปท�องเท่ียว
ในรอบป+ พบว�า ประชากรเดินทางไปท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 
รองลงมาเป(นภาคกลาง ร6อยละ 29.
ร6อยละ 22.5 (แผนภาพ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1.2 วัตถุประสงคAหลักในการเดินทางท�องเท่ียว

  วัตถุประสงค4หลักในการเดินทางท�องเที่ยว
5 อันดับแรก ได6แก� เยี่ยมครอบครัว
ร6อยละ 33.1 ท�องเท่ียว/ต6องการพักผ�อน ร6อยละ 
ไหว6พระ/ปฏิบัติธรรม ร6อยละ 11.7 
รับประทานอาหาร ร6อยละ 9.0 และซ้ือของ
ร6อยละ 8.9 (แผนภาพ 3) 
 

กรุงเทพมหานคร

เหนือ 22.5% 

กลาง 29.1% 

ใต" 12.1%

หมายเหตุ: ภาคทีเ่ดินทางไปท�องเที่ยวตอบได"มากกว�า 

ป4ขึ้นไปทีเ่ดินทางท�องเทีย่ว  
ภาคที่เดินทางไปท�องเที่ยว ในรอบป4 2559 

แผนภาพ 3 ร"อยละของประชากรทีม่ีอายุ 
 จําแนกตามวัตถุประสงคAหลักในการเดนิทางท�องเที่ยว 
             5 อันดับแรก ในรอบป4 

 

แผนภาพ 4 ร"อยละของประชากรทีม่ีอายุ 
 จําแนกตามกิจกรรมที่ทําระหว�าง
             5 อันดับแรก ในรอบป4 

 

ป4ขึ้นไปที่ไม�เดินทางท�องเที่ยว 
จําแนกตามเหตุผลที่ไม�เดินทางท�องเทีย่ว ในรอบป4 2559 

ร"อยละ 

52.3 
มีทุนทรัพย4เพียงพอสําหรับการเดินทาง 43.6 

35.1 
29.1 
24.5 

ไม�ม่ันใจในความปลอดภัยของการเดินทาง 12.2 
ทางการเมือง           8.2 

เม่ือพิจารณาภาคท่ีประชากรเดินทางไปท�องเท่ียว
พบว�า ประชากรเดินทางไปท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ร6อยละ 30.3 
.1 และภาคเหนือ 

วัตถุประสงคAหลักในการเดินทางท�องเท่ียว 

วัตถุประสงค4หลักในการเดินทางท�องเที่ยว  
เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน  
ต6องการพักผ�อน ร6อยละ 20.2 

7 ต้ังใจหรือแวะไป
และซ้ือของ/ช6อปปNOง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3 กิจกรรมท่ีทําระหว�างการเดินทางท�องเท่ียว
    สําหรับกิจกรรมท่ีทําระหว�างการเดินทาง
ท�องเท่ียว 5 อันดับแรก ได6แก�
หย�อนใจ ร6อยละ 42.3 ท�องเท่ียว
พักผ�อนในท่ีพัก/ไม�ทํากิจกรรม 
เชิงศิลปวัฒนธรรม ร6อยละ 
นิเวศ ร6อยละ 9.3 (แผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. ลักษณะการจัดการเดินทาง

ผู6ท่ีเดินทางท�องเท่ียวมาก
ท�องเท่ียวกับครอบครัว/ญาติ
เดินทางกับเพ่ือน/เพ่ือนร�วมงาน ร6อยละ 
การตัดสินใจเลือกการเดินทาง
ญาติ ร6อยละ43.5 รองลงมา
ร6อยละ 37.6 

กรุงเทพมหานคร 16.1% 

ตะวันออก 16.2% 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
30.3% 

% 

ตอบได"มากกว�า 1 คําตอบ 

เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน 
33.1% 

ท�องเท่ียว

ต้ังใจหรือแวะไปรับประทานอาหาร 
9.0% 

ท�องเท่ียวเชิงพักผ�อน 
หย�อนใจ 

ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 

30.1

9.3% 

หมายเหตุ: กิจกรรมตอบได"มากกว�า 1 

4 

1 

-2- 

ร"อยละของประชากรทีม่ีอายุ 15 ป4ขึ้นไปทีเ่ดินทางท�องเทีย่ว  
ถุประสงคAหลักในการเดนิทางท�องเที่ยว  
ในรอบป4 2559 

ร"อยละของประชากรทีม่ีอายุ 15 ป4ขึ้นไปทีเ่ดินทางท�องเทีย่ว  
กิจกรรมที่ทําระหว�างการเดินทางท�องเที่ยว  

ในรอบป4 2559 

กิจกรรมท่ีทําระหว�างการเดินทางท�องเท่ียว 
กิจกรรมท่ีทําระหว�างการเดินทาง

ได6แก� ท�องเท่ียวเชิงพักผ�อน
ท�องเท่ียวเชิงศาสนา ร6อยละ 30.1 

ไม�ทํากิจกรรม ร6อยละ 26.2 ท�องเท่ียว
วัฒนธรรม ร6อยละ 17.8 และท�องเท่ียวเชิง

าพ 4) 

ลักษณะการจัดการเดินทาง 

มากกว�าครึ่งหนึ่งจะเดินทาง
ญาติ ร6อยละ 63.2 รองลงมา

เพ่ือนร�วมงาน ร6อยละ 20.0 สําหรับ 
การตัดสินใจเลือกการเดินทางส�วนใหญ�เป(นครอบครัว/

รองลงมาตัดสินใจด6วยตนเอง  

ไหว"พระ/ปฏิบัติธรรม 
11.7% 

ซื้อของ/ช"อปปGHง 
8.9% 

ท�องเท่ียว/พักผ�อน 
20.2% 

 

รับประทานอาหาร  

ท�องเท่ียวเชิงศาสนา 

พักผ�อนในท่ีพัก/ 
ไม�ทํากิจกรรม 

ท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

42.3% 

30.1% 

26.2% 

17.8% 

1 คําตอบ 

2 3 

5 



 

แผนภมูิ 2 ร"อยละของประชากรทีม่ีอายุ 15 ป4ขึ้นไปทีเ่ดินทางท�องเทีย่ว
             จําแนกตามพาหนะที่ใช"ในการเดินทาง 

 

 สําหรับลักษณะการเดินทางส�วนใหญ�จัดการเดินทาง
เองท้ังหมด ร6อยละ 89.2 รองลงมามีหน�วยงาน
จัดการให6 ร6อยละ 9.6 ส�วนการเดินทางท�องเท่ียว
วันเสาร4-อาทิตย4 ร6อยละ 38.7 รองลงมาวัน
ร6อยละ 31.7 และวันหยุดเทศกาล ร6อยละ 

  ส�วนพาหนะที่ใช6ในการเดินทาง 
ท�องเท่ียวนิยมเดินทางด6วยรถยนต4ส�วนตัว 
รองลงมารถโดยสาร รถตู6 ร6อยละ 16
เช�น รถตู6 รถบัส ร6อยละ 13.9 รถไฟ
ร6อยละ 4.0 (แผนภูมิ 2) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ค�าใช"จ�ายในการเดินทาง 

สําหรับค�าใช6จ�ายในการเดินทางท�องเท่ียว
ต�อครั้งต�อคนของผู6ท่ีเดินทางท�องเท่ียว พบว�า อยู�ท่ี
ประมาณ 2,753 บาทต�อคน หากเป(นการเดินทาง
แบบไม�พักค6างคืน 1,298 บาทต�อคน แบบพักค6างคืน 
3,842 บาทต�อคน  

หากพิจารณาตามภาคที่อยู�อาศัย พบว�า
คนกรุงเทพมหานครใช6เงินในการเดินทางท�องเท่ียว
เฉลี่ยต�อคนสูงสุดคือ 4,289 บาทต�อคน
ภาคตะวันออก 3,136 บาทต�อคน ภาคใต6 
ภาคกลาง 2,334 บาทต�อคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2,217 บาทต�อคน และตํ่าสุดคือ ภาคเหนือ 
ต�อคน (ตาราง 2) 

 

 

พาหนะส�วนตัว/ 
รถยนตA 

65.7% 

ป4ขึ้นไปทีเ่ดินทางท�องเทีย่ว    
พาหนะที่ใช"ในการเดินทาง ในรอบป4 2559 

สําหรับลักษณะการเดินทางส�วนใหญ�จัดการเดินทาง
รองลงมามีหน�วยงาน/คณะ

เดินทางท�องเท่ียวเป(น
รองลงมาวันธรรมดา 

ร6อยละ 27.8 

ส�วนพาหนะที่ใช6ในการเดินทาง ผู6เดินทาง
ส�วนตัว ร6อยละ 65.7 
16.4 รถเช�าต�าง ๆ

รถไฟและเครื่องบิน 

สําหรับค�าใช6จ�ายในการเดินทางท�องเท่ียว 
ครั้งต�อคนของผู6ท่ีเดินทางท�องเท่ียว พบว�า อยู�ท่ี

หากเป(นการเดินทาง
บาทต�อคน แบบพักค6างคืน 

หากพิจารณาตามภาคที่อยู�อาศัย พบว�า   
ใช6เงินในการเดินทางท�องเท่ียว

บาทต�อคน รองลงมา
บาทต�อคน ภาคใต6 3,041 บาทต�อคน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ 2,160 บาท

ตาราง 2 ค�าใช"จ�ายในการเดินทางต�อ
การเดินทาง และภาคที่อยู�อาศัย

 

หมายเหตุ: 1/ เฉพาะผู"ที่ระบุค�าใช"จ�ายในการเดินทาง

4. การเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศ

สําหรับการเดินทางท�องเท่ียวไปต�างประเทศของ
ชาวไทย ในรอบป+ 2559
จํานวนครั้งที่เดินทางท�องเที่ยวต�างประเทศต�อป+
เฉลี่ยเดินทาง 1.6 ครั้งต�อป+

ตาราง 3 ร"อยละของประชากรที่มีอายุ 
การเดินทางไปต�างประเทศ จํานวนคร้ังในการเดินทาง
ไปต�างประเทศ และภาคที่อยู�อาศัย

 

ภาคที่อยู�อาศัย 
จํานวน
เฉลี่ย 
(คร้ัง) 

รวม 1.6 

กรุงเทพมหานคร 1.7 

กลาง 1.3 

ตะวันออก 1.7 

เหนือ 1.5 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.5 

ใต6 2.2 
 

 

 

 

 

 

ภาคที่อยู�อาศัย รวม 

รวม 2,753
กรุงเทพมหานคร 4,289

กลาง 2,334

ตะวันออก 3,136

เหนือ 2,160

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,217

ใต6 3,041

รถไฟ 
เคร่ืองบิน 
4.0% 

 

รถเช�าต�างๆ 

13.9% 

รถโดยสาร/ 
รถตู" 

16.4% 

-3- 

ต�อคร้ังต�อคน จําแนกตามลักษณะ    
และภาคที่อยู�อาศัย ในรอบป4 2559 

เฉพาะผู"ที่ระบุค�าใช"จ�ายในการเดินทาง 

การเดินทางท�องเท่ียวต�างประเทศ 

สําหรับการเดินทางท�องเท่ียวไปต�างประเทศของ
2559 มีเพียงร6อยละ 2.9 ส�วน

จํานวนครั้งที่เดินทางท�องเที่ยวต�างประเทศต�อป+ 
ครั้งต�อป+ (ตาราง 3) 

ร"อยละของประชากรที่มีอายุ 15 ป4ข้ึนไป จําแนกตาม       
การเดินทางไปต�างประเทศ จํานวนคร้ังในการเดินทาง

และภาคที่อยู�อาศัย ในรอบป4 2559 

รวม 
  การเดินทางไปต�างประเทศ 

ไม�ได"เดินทาง เดินทาง 

100.0 97.1 2.9 

100.0 95.1 4.9 

100.0 98.4 1.6 

100.0 98.5 1.5 

100.0 96.3 3.7 

100.0 96.7 3.3 

100.0 97.9 2.1 

 
ลักษณะการเดินทาง 

ไม�พัก 
ค"างคืน 

พัก 
ค"างคืน 

53 1,298 3,842 
289 1,866 5,397 

334 1,060 3,440 

136 1,406 4,206 

60 1,188 2,991 

217 1,293 3,090 

041 1,363 4,089 

ค�าใช"จ�ายเฉลี่ยต�อคน 1/ (บาท) 



 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางท�องเท่ียว 

 5.1 การวางแผนและการจัดสรรเงินสําหรับ  
การเดินทางท�องเท่ียว 

สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทาง
ท�องเที่ยว ส�วนใหญ�ไม�มีการวางแผนล�วงหน6าก�อน 
การเดินทาง ร6อยละ 64.3 ท่ีมีการวางแผน ร6อยละ 35.7
ส�วนการจัดสรรเงินสําหรับการเดินทางท�องเที่ยว 
พบว�า ส�วนใหญ�ไม�มีการจัดสรรเงินไว6 ร6อยละ 84.0   
ที่มีการจัดสรรเงินไว6สําหรับการเดินทางมีเพียง    
ร6อยละ 16.0 

 5.2 การรับรู"/ทราบแคมเปญ “เท่ียววิถีไทย เกPไกP 
ไม�เหมือนกัน” ของการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 

  การรับรู6/ทราบแคมเปญ “เท่ียววิถีไทย เกTไกT  
ไม�เหมือนกัน” ส�วนใหญ�ไม�เคยรับรู6/ไม�ทราบแคมเปญ
ดังกล�าว ร6อยละ 53.0 ส�วนท่ีเคยรับรู6/ทราบแคมเปญ
มีร6อยละ 47.0 โดยส�วนใหญ�รับรู6/ทราบจากโทรทัศน4
ร6อยละ 96.7 รองลงมาเว็บไซต4 ร6อยละ 14.9 และ
ปUายโฆษณา ร6อยละ 13.6 

5.3 ปRจจัยท่ีมีผลต�อการตัดสินใจเลือกแหล�ง
ท�องเท่ียวภายในประเทศ 

 จากการสํารวจพบว�า  ปHจจัย ที่มีผลต�อ
การตัดสินใจเลือกแหล�งท�องเท่ียวภายในประเทศมาก 
คือ ความสะดวกในการเดินทางเข6าสู�แหล�งท�องเท่ียว 
ร6อยละ 48.5 รองลงมาคือ ความสวยงามของแหล�ง
ท�องเท่ียว ร6อยละ 47.7 และความพร6อมของสิ่งอํานวย
ความสะดวก ร6อยละ 47.4 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ประโยชนAท่ีได"รับจากการเดินทางท�องเท่ียว 

 จากการสํารวจเรื่องประโยชน4ท่ีได6รับจาก
การท�องเท่ียวในประเด็นต�าง ๆ พบว�า การเดินทาง
ท�องเท่ียวทําให6เกิดความสนิทสนมภายในหมู�ญาติมากข้ึน 
ร6อยละ 49.1 รองลงมาคือ ทําให6เกิดความสนิทสนม
ภายในครอบครัว ร6อยละ 47.6 สําหรับความพึงพอใจ
ในประสบการณ4การท�องเท่ียวประเทศไทยในปHจจัย
ด6านต�าง ๆ พบว�า ปHจจัยท่ีมีระดับความพึงพอใจมาก 
3 ปHจจัยแรก คือ ความหลากหลายของสถานท่ี
ท�องเท่ียว ร6อยละ 55.8 รองลงมาเป(นความน�าสนใจ
ของสถานท่ีท�องเท่ียว/กิจกรรมท�องเท่ียว ร6อยละ 55.6 
และความสะดวกในการเดินทางเข6าถึงสถานท่ี
ท�องเท่ียว ร6อยละ 55.2 

5.5 กิจกรรมท่ีทํา/การเรียนรู"จากการเดินทาง
ท�องเท่ียว 

 กิจกรรมที่ทําระหว�างการเดินทาง พบว�า 
กิจกรรมที่ทํามากที่สุดคือ อุดหนุนร6านค6า/สินค6า
ท6องถ่ิน ร6อยละ 89.4 รองลงมาเป(นการเข6าร�วมงาน
เทศกาลประเพณีท6องถ่ิน ร6อยละ 58.7  

 สิ่งที่ได6เรียนรู6จากการเดินทางท�องเที่ยว 
พบว�า ส�วนใหญ�สิ่งท่ีผู6เดินทางท�องเท่ียวได6เรียนรู6คือ 
วิถีชีวิตท6องถ่ิน ร6อยละ 79.3 รองลงมาคือ วัฒนธรรม
ท6องถ่ิน (เช�น ภาษา อาหาร ดนตรี) ร6อยละ 78.6 
และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ร6อยละ 74.6 
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