ใบนาส่ งโทรสาร

วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2555

ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ โทรศัพท์ 02 -727- 3594 โทรสำร 02 -727- 3595

http://www.nidapoll.nida.ac.th E-mail : nida_poll@nida.ac.th /nidapoll@hotmail.co.th
จานวนรวม 2 หน้ า (รวมหน้ านี)้

“เทศกาลท่ องเทีย่ วไทย ในฤดูหนาว”
เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว
ศูนย์สำรวจควำมคิ ดเห็ น “นิ ดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หำรศำสตร์ (นิ ดำ้ ) เปิ ดเผยผลสำรวจควำมคิดเห็ นของ
ประชำชน เรื่ อง “เทศกาลท่ องเที่ยวไทย ในฤดูหนาว” ระหว่ำงวันที่ 31 ตุลำคม - 1 พฤศจิ กำยน 2555 จำกประชำชนทั่วประเทศ
จำนวน 1,245 หน่วยตัวอย่ำง กระจำยทุกภูมิภำค ทุกระดับกำรศึกษำและกลุ่มอำชีพ เกี่ยวกับเทศกำลกำรท่องเที่ยว ในช่วงฤดูหนำว จำกกำร
สำรวจพบว่ำ สถำนที่ ท่องเที่ ยวในประเทศไทยที่ ประชำชนต้องกำรไปมำกที่ สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับหนึ่ ง ร้อยละ 39.76 สถำนที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ อันดับสอง ร้อยละ 11.24 สถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัด เลย และ อันดับสำม ร้อยละ 9.56 สถำนที่ ท่องเที่ยวใน
จังหวัด ภู เ ก็ต ทั้งนี้ ประชำชน ร้ อ ยละ 73.40 ระบุ ว่ำต้องกำรไปเที่ ยวกับ ครอบครั ว รองลงมำ ร้ อยละ 19.70 ต้องกำรไปกับ เพื่อน และ
ร้อยละ 8.90 ต้องกำรไปคนรัก
สำหรั บ กำรท่ องเที่ ย วแต่ล ะครั้ งนั้น ประชำชนส่ วนใหญ่มีแ ผนในกำรใช้จ่ำยเงิ นในกำรท่ อ งเที่ ย วโดยเฉลี่ ยประมำณ
14,480 บำท และ ใช้เวลำในกำรท่องเที่ยว 3-4 วัน และประชำชน ร้อยละ 30.76 เลือกพักที่รีสอร์ท รองลงมำ ร้อยละ 23.21 เลือกพักที่โรงแรม
และร้ อยละ 20.56 เลื อกพักที่ บ้ำนญำติหรื อบ้ำนของเพื่อน ท้ำยสุ ดประชำชน ร้อยละ 42.50 ศึ กษำหำข้อมูลเกี่ ยวกับสถำนที่ ท่องเที่ ยวจำก
อินเทอร์เน็ต รองลงมำ ร้อยละ 41.90 เพื่อนหรื อญำติแนะนำ และ ร้อยละ 23.00 ทรำบข้อมูลจำกโทรทัศน์
1. สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในประเทศทีท่ ่ านอยากไปมากทีส่ ุ ด ( 3 อันดับแรก)
สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว ในประเทศไทยทีอ่ ยากไปมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก
สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่
สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในจังหวัดเลย
สถานทีท่ ่ องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต
รวม

ร้ อยละ
39.76
11.24
9.56
100.00

2. ท่ านต้ องการไปท่ องเทีย่ วกับใคร (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
บุคคลทีต่ ้ องการไปท่ องเทีย่ วด้ วย
ครอบครัว
เพือ่ น
คนรัก
ไปคนเดียว
ไปกับทัวร์
ไม่ แน่ ใจ
3. ท่ านวางแผนการใช้ เงินในการท่ องเทีย่ วแต่ ละครั้งประมาณกีบ่ าท และใช้ เวลาในการท่ องเทีย่ วกีว่ นั ต่อครั้ง
ค่ าใช้ จ่ายและระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการในการท่ องเทีย่ ว
ค่ าเฉลีย่
ตา่ สุ ด
( )
แผนการใช้ จ่ายเงินในการท่ องเทีย่ ว
14,480.04 บาท
200 บาท
ระยะเวลาในการท่ องเทีย่ ว
3.73 วัน
1 วัน

ร้ อยละ
73.40
19.70
8.90
2.40
2.20
0.50

สู งสุ ด
100,000 บาท
14 วัน

4. ลักษณะทีพ่ กั ทีท่ ่ านเลือกสาหรับการไปท่ องเทีย่ ว
ลักษณะทีพ่ กั สาหรับการไปท่ องเทีย่ ว
รีสอร์ ท
โรงแรม
บ้ านญาติ
กางเต็นท์
โฮมสเตย์
ไปเช้ าเย็นกลับ
ไม่ แน่ ใจ
รวม

ร้ อยละ
30.76
23.21
20.56
12.37
8.35
3.61
1.12
100.00

5. ท่ านศึกษาหรือทราบข้ อมูลสถานทีท่ ่ องเทีย่ วทีท่ ่ านต้ องการจะไปจากแหล่ งใดบ้ าง (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ช่ องทางหรือแหล่ งทีใ่ ช้ ในการศึกษาข้ อมูลสถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
อินเทอร์ เน็ต
เพือ่ น/ญาติแนะนา
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ /นิตยสาร/หนังสือการท่ องเทีย่ ว
จากภาพยนต์ /ละครโทรทัศน์
ป้ ายโฆษณา/แผ่นพับ
จากทัวร์ ต่างๆ
จากทีเ่ คยไปมาแล้ ว/สถานทีท่ ่ องเทีย่ วอยู่ใกล้ บ้าน
วิทยุ

ร้ อยละ
42.50
41.90
23.00
20.20
5.40
3.70
3.30
3.00
0.60

รายละเอียดรายงานผลการสารวจฉบับสมบูรณ์ download ได้ จาก http://www.nidapoll.nida.ac.th
หรือเสนอแนะข้ อคิดเห็นได้ ที่ สานักงานศูนย์ สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
โทร. 02 727 3594 และ 02 727 3596 โทรสาร 02 727 3595 E-mail: nida_poll@nida.ac.th และ nidapoll@hotmail.co.th

www.twitter.com/nidapoll และ www.facebook.com/nidapoll

