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“ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทย” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ทัวร์ศูนย์เหรียญต่อภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวไทย” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 10 – 12 กรกฎำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป 
กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,268 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัทวัร์ศูนยเ์หรียญต่อภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวไทย 
กำรส ำรวจอำศัยกำรสุ่มตวัอย่ำงด้วยควำมน่ำจะเป็นจำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” ด้วยวิธีแบบ            
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบอย่ำงง่ำย (Simple Random 
Sampling) เก็บขอ้มูล  ดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงผลกระทบจำก “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ต่อกำรท่องเท่ียวของไทย พบว่ำ ประชำชน ร้อยละ 17.59 ระบุว่ำ                
มีผลกระทบมากที่สุด ร้อยละ 58.36 ระบุวำ่ มีผลกระทบมาก โดยผูท่ี้ระบุวำ่ มีผลกระทบมำก - มำกท่ีสุด ไดใ้ห้เหตุผลวำ่ ท ำให้เสียภำพลกัษณ์
กำรท่องเท่ียวของประเทศ สูญเสียรำยไดท่ี้จะเขำ้ประเทศ และท ำใหท้รัพยำกรทำงธรรมชำติถูกท ำลำย ร้อยละ 14.91 ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีผลกระทบ 
ร้อยละ 7.96 ระบุวำ่ ไม่มีผลกระทบเลย โดยผูท่ี้ระบุวำ่ ไม่ค่อยมีผลกระทบ - ไม่มีผลกระทบเลย ให้เหตุผลวำ่ ประเทศไทยมีสถำนท่ีท่องเท่ียว
มำกมำย นกัท่องเท่ียวใหค้วำมสนใจสถำนท่ีท่องเท่ียวมำกกวำ่ และร้อยละ 1.18 ระบุวำ่ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ดำ้นควำมเช่ือมัน่ต่อกำรบริหำรจดักำรภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต พบวำ่ ประชำชน ร้อยละ 5.44 ระบุวำ่ มีควำมเช่ือมัน่
มากทีสุ่ด ร้อยละ 51.03 ระบุวำ่ มีควำมเช่ือมัน่มาก โดยผูท่ี้ระบุวำ่ เช่ือมัน่มำก - มำกท่ีสุด ไดใ้หเ้หตุผลวำ่ ภูเก็ตมีกำรบริหำรจดักำรกำรท่องเท่ียว
ได้ดีพร้อมกบัมีหน่วยงำนท่ีเก่งและมีควำมสำมำรถ ร้อยละ 33.99 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 5.91 ระบุว่ำ ไม่มีความเช่ือมั่นเลย       
โดยผูท่ี้ระบุวำ่ ไม่ค่อยเช่ือมัน่ - ไม่เช่ือมัน่เลย ให้เหตุผลวำ่ ส่วนรำชกำรไม่มีควำมโปร่งใส ละเลยต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี ไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม ขำดกำรบริหำรจดักำร และกำรควบคุมท่ีดี และร้อยละ 3.63 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  
 ส ำหรับแนวทำงกำรส่งเสริมภำพลกัษณ์กำรท่องเท่ียวของไทย พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.41 ระบุวำ่ กำรกระตุน้มำตรกำร
กำรรักษำควำมปลอดภยัให้กบันกัท่องเท่ียว รองลงมำ ร้อยละ 36.36 ระบุวำ่ กำรประชำสัมพนัธ์เก่ียวกบักำรท่องเท่ียวของไทยแก่นกัท่องเท่ียว
ต่ำงชำติให้มำกข้ึน ร้อยละ 33.52 ระบุว่ำ กำรปฏิบติัตนของประชำชนในกำรเป็นเจำ้ภำพท่ีดีให้กบัประเทศ ร้อยละ 32.26 ระบุว่ำ กำรจดัตั้ง    
ศูนยดู์แลนักท่องเท่ียว ร้อยละ 25.55 ระบุว่ำ กำรส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวมีควำมตระหนกัและเห็นคุณค่ำในเอกลกัษณ์ของกำรท่องเท่ียวไทย          
และร้อยละ 0.87 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยและบทลงโทษแก่ผูก้ระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ภำพลกัษณ์กำร
ท่องเท่ียวของไทยดีอยูแ่ลว้ และไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ในสดัส่วนท่ีเท่ำกนั  
 ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงขอ้เสนอแนะใหภ้ำครัฐ/ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจดักำรกบัทวัร์ศูนยเ์หรียญ พบวำ่ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.78 ระบุวำ่ 
ออกกฎหมำย/บทลงโทษ ในกำรควบคุมบริษทัน ำเท่ียว รองลงมำ ร้อยละ 31.07 ระบุว่ำ ยึดใบอนุญำตบริษทัน ำเท่ียว ร้อยละ 27.68 ระบุว่ำ 
ควบคุมจ ำนวนทวัร์ศูนยเ์หรียญ ร้อยละ 26.74 ระบุว่ำ จับ/ปรับ หรือทั้งจ ำทั้ งปรับ ร้อยละ 0.71 ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ ไม่ให้ด ำเนินกิจกำรต่อไป       
และร้อยละ 4.50 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 10.33 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 29.34 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 17.35 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 28.15 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.83 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 56.70 เป็นเพศชำย และร้อยละ 43.30 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 7.10 มีอำย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 14.98 มีอำย ุ26 – 35 ปี 
ร้อยละ 24.84 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 32.26 มีอำย ุ46 – 59 ปี ร้อยละ 19.32 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.50 ไม่ระบุอำย ุ 

ตวัอยำ่งร้อยละ 92.43 นบัถือศำสนำพทุธ ร้อยละ 3.23 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 1.18 นบัถือศำสนำคริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ ไม่นบัถือ
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.16 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 22.32 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.21 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.08 หมำ้ย หยำ่ร้ำง 
แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.39 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 23.66 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 31.62 จบกำรศึกษำ
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.18 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 27.76 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.07  
จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.71 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 10.33 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.28 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.29 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.64 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.48 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/    
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 16.96 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 3.23 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 3.79 ไม่ระบุอำชีพ  

 

 

 

วนัอาทิตย์ท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์  นพเกตุ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 086-371-0735 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
mailto:nidapoll.nida@hotmail.co.th%20จำนวน
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ตวัอย่ำงร้อยละ 14.51 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.35 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.13 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน        
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.12 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 7.57 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 
10.65 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 11.67 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่า “ทวัร์ศูนย์เหรียญ” จะส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่วของไทยอย่างไร 

 
2. ท่านมคีวามเช่ือมัน่ต่อการบริหารจดัการภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของจงัหวดัภูเกต็อย่างไร 

ความเช่ือมัน่ต่อการบริหารจดัการภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของจงัหวดัภูเกต็ ร้อยละ 
มีควำมเช่ือมัน่มากทีสุ่ด  5.44 
มีควำมเช่ือมัน่มาก  51.03 
ไม่ค่อยมีควำมเช่ือมัน่  33.99 
ไม่มคีวามเช่ือมัน่เลย   5.91 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 3.63 

รวม 100.00 
 

3. ท่านคดิว่าภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของไทยควรได้รับการส่งเสริมอย่างไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
แนวทางการส่งเสริมภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วของไทย ร้อยละ 

กำรกระตุน้มำตรกำรกำรรักษำควำมปลอดภยัใหก้บันกัท่องเท่ียว 63.41 
กำรประชำสมัพนัธ์เก่ียวกบักำรท่องเท่ียวของไทยแก่นกัท่องเท่ียวตำ่งชำติใหม้ำกข้ึน 36.36 
กำรปฏิบติัตนของประชำชนในกำรเป็นเจำ้ภำพท่ีดีใหก้บัประเทศ 33.52 
กำรจดัตั้งศูนยดู์แลนกัท่องเท่ียว 32.26 
กำรส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียวมีควำมตระหนกัและเห็นคุณค่ำในเอกลกัษณ์ของกำรท่องเท่ียวไทย 25.55 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งเคร่งครัดและมีบทลงโทษแก่ผูก้ระท ำผิด ขณะท่ีบำงส่วนระบุวำ่ ภำพลกัษณ์ 

กำรท่องเท่ียวของไทยดีอยูแ่ลว้ 
0.87 

ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.87 
 

4. ท่านมข้ีอเสนอแนะให้ภาครัฐ/ผู้ทีเ่กีย่วข้องในการจดัการกบัทวัร์ศูนย์เหรียญอย่างไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ข้อเสนอแนะให้ภาครัฐ/ผู้ทีเ่กีย่วข้องจดัการกบัทวัร์ศูนย์เหรียญ ร้อยละ 

ออกกฎหมำย/บทลงโทษ ในกำรควบคุมบริษทัน ำเท่ียว 56.78 
ยดึใบอนุญำตบริษทัน ำเท่ียว 31.07 
ควบคุมจ ำนวนทวัร์ศูนยเ์หรียญ 27.68 
จบั/ปรับ หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  26.74 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ไม่ใหด้ ำเนินกิจกำรต่อไป 0.71 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 4.50 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบจาก “ทวัร์ศูนย์เหรียญ” ต่อการท่องเทีย่วของไทย   ร้อยละ 
มีผลกระทบมากทีสุ่ด  17.59 
มีผลกระทบมาก  58.36 
ไม่ค่อยมีผลกระทบ  14.91 
ไม่มผีลกระทบเลย  7.96 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.18 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  131 10.33 
ปริมณฑลและภำคกลำง  372 29.34 
ภำคเหนือ 220 17.35 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 357 28.15 
ภำคใต ้ 188 14.83 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย              719 56.70 
หญิง 549 43.30 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 90 7.10 
26 – 35 ปี  190 14.98 
36 – 45  ปี 315 24.84 
46 – 59  ปี 409 32.26 
60 ปีข้ึนไป 245 19.32 
ไม่ระบุ 19 1.50 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,172 92.43 
อิสลำม 41 3.23 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 15 1.18 
ไม่ระบุ 40 3.16 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 283 22.32 
สมรส 903 71.21 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

39 3.08 
ไม่ระบุ 43 3.39 

รวม 1,268 100.00 
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ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 300 23.66 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 401 31.62 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 91 7.18 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 352 27.76 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 77 6.07 
ไม่ระบุ 47 3.71 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 131 10.33 
พนกังำนเอกชน 181 14.28 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 270 21.29 
เกษตรกร/ประมง 173 13.64 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 209 16.48 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 215 16.96 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 41 3.23 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 48 3.79 

รวม 1,268 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 184 14.51 
ไม่เกิน 10,000 258 20.35 
10,001 – 20,000 306 24.13 
20,001 – 30,000 141 11.12 
30,001 –  40,000 96 7.57 
40,001 ข้ึนไป 135 10.65 
ไม่ระบุ 148 11.67 

รวม 1,268 100.00 
 
  

 


