
โดยความรว่มมือ ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ 

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกจิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

โทร 0-2697-6341 โทรสาร 0-2697-6342 

 



ท่องเที่ยวไทยใครรับผิดชอบ 

ส ำรวจระหว่ำงวันท่ี 4-8 มีนำคม 25556 

ประชำชนทั่วไป 1,200 ตัวอย่ำงทั่วประเทศ 



ข้อมูลทั่วไป 

เพศ อำยุ 

ชำย 
47.0% 

หญิง 
53.0% 

ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ป ี 14.1 
20-30ป ี 24.1 
31-40ป ี 19.4 
41-50ป ี 20.8 
51ปีขึ้นไป 21.6 



ข้อมูลทั่วไป 

ระดับกำรศึกษำ ระดับรำยได้ 

ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 10,000 บำท 35.6 
10,000 - 24,9990 บำท 48.8 
25,000-49,999 บำท 11.3 
50,000-69,000 บำท 3.4 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 
70,000 บำท 

0.9 

ร้อยละ 
ไม่มีกำรศึกษำ 2.1 
ประถมศึกษำ 5.9 
มัธยมศึกษำตอนต้น 10.5 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 16.8 
ปวช. 11.4 
อนุปริญญำ/ปวส. 11.9 
ปริญญำตรี 37.4 
ปริญญำโทหรือสูงกว่ำ 3.9 
อื่นๆ 0.1 



ข้อมูลทั่วไป 

กทม.และ
ปริมณฑล 
16.4% 

ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 
32.1% กลำง 

16.6% 

เหนือ 
21.1% 

ใต ้
13.8% 



ทัศนะของประชำชนที่มีตอ่ 
กำรท่องเที่ยวในประเทศไทย 



ธรรมชำต ิ
26.3% 

วัฒนธรรม ประเพณ ี
30.3% 

ประวัติศำสตร์ 
โบรำณสถำน 

30.3% 

แหล่ง Shopping 
4.8% 

อำหำร 
5.3% 

เชิงสุขภำพ 
3.1% 

ท่ำนคิดว่ำประเทศไทยมีควำมโดดเดน่ด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงด้ำนใด 



ได ้
92.6 

ไม่ได้ 
7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ท่ำนคิดว่ำกำรท่องเที่ยวไทยสำมำรถเป็น 1 ในอำเซียนได้หรือไม่ 

ร้อยละ 
ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี ข้ำงหน้ำ 54.8 
ในช่วงระยะเวลำ 5 ปีข้ำงหน้ำ 33.2 
ในช่วงระยะเวลำ 10 ปีข้ำงหน้ำ 12.0 

• กำรเมืองไม่สงบ 
• ไม่ปลอดภัย 



ร้อยละ 
ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง 23.6 
ทรัพยำกรธรรมชำติเสื่อมโทรม (เช่น ประกำรังฟอกขำว น้ ำเน่ำเสีย) 19.5 
ปัญหำอำชญำกรรมต่อนักท่องเที่ยว 16.3 
ควำมแออัดตำมแหล่งท่องเที่ยว 12.8 
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวไม่มีคุณภำพ (เช่น คุณภำพกำรบริกำร) 12.3 
ควำมไม่ปลอดภัยในกำรเดินทำงของนักท่องเที่ยว 10.5 
สินค้ำ และกำรบริกำร มีรำคำแพง 5.1 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่จะท ำให้กำรท่องเที่ยวไทยไม่สำมำรถเป็นที่ 
1 ในเอเซียน  



คะแนน
เต็ม 10 

ควำมปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว 8.74 
ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ (ห้องน้ ำ สัญญำณ
อินเตอร์เน็ต) 

8.69 

กำรปรับปรุงไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 8.51 
กำรคมนำคม 7.51 
กำรดูแลเร่ืองควำมสะอำดและจัดระเบียบร้ำนค้ำในแหล่งท่องเที่ยว 7.50 
รำคำสินค้ำที่เป็นธรรม 7.49 
กำรบังคับใช้กฎหมำย 6.35 
กำรปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว 6.32 
ป้ำยบอกทำงไปยังแหล่งท่องเที่ยว 5.24 
กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยว 5.23 

ท่านคิดในปจัจุบันนี้สิ่งทีต่้องได้รับการพัฒนามากที่สุด คือเรื่องใด  
(0 ไม่ต้องปรับปรุงเลย  1 ปรับปรุงน้อยที่สุด ,10 ปรับปรุงมากที่สุด) 



หน่วยงำนที่ต้องเข้ำดูแลแก้ไขปัญหำ  

ควำมปลอดภัย ใน
แหล่งท่องเที่ยว (8.74) 

หน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 29.9 
กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว 16.3 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 11.1 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อ
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

6.8 

อื่นๆ 

ควำมเพียงพอของสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ (8.69) 

หน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 27.1 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพื่อ
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

15.1 

อทบ. 5.5 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 4.7 
อื่นๆ 



หน่วยงำนที่ต้องเข้ำดูแลแก้ไขปัญหำ  

กำรปรับปรุงไม่ให้
แหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
โทรม(8.51) 

หน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 33.6 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นทีพ่ิเศษเพือ่กำร
ท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน 

32.4 

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำ 7.9 

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำต ิ 4.0 

กำรคมนำคม (7.51) 

หน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล ร้อยละ 
กระทรวงคมนำคม 77.0 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 12.1 

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำ 1.3 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นทีพ่ิเศษเพือ่กำร
ท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน 

1.1 



หน่วยงำนที่ต้องเข้ำดูแลแก้ไขปัญหำ  

กำรดูแลเร่ืองควำม
สะอำดและจัดระเบียบ
ร้ำนค้ำในแหล่ง
ท่องเที่ยว (7.50) 

หน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 32.2 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นทีพ่ิเศษเพือ่กำร
ท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน 

26.6 

สำธำรณสุข 3.2 

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำ 2.4 

อื่นๆ 

รำคำสินค้ำท่ีเป็น
ธรรม (7.49) 

หน่วยงานที่ควรเข้าไปดูแล ร้อยละ 
กระทรวงพำณิชย ์ 41.6 

สคบ. 10.9 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 9.9 

กรมกำรคำ้ภำยใน 4.9 

อื่นๆ 



ภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวไทย 



รำยกำร คะแนนเฉลี่ย 

สดชื่น 3.91 

น่ำต่ืนเต้น 3.35 

สร้ำงสรรค์/ได้เรียนรู ้ 3.40 
เฉลี่ย 3.53 

หำกเปรียบเทียบกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย ในเรื่องเหล่ำนี้ เป็น
อย่ำงไร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

กลุ่มบุคลิกภำพแบบไม่หยุดนิ่ง 
(Dynamic) 

กลุ่มบุคลิกภำพแบบดูดี                    
(Good Looking) 

รำยกำร คะแนนเฉลี่ย 
เหมำะส ำหรับผู้ใหญ่ 3.38 
เหมำะส ำหรับกลุ่มคนรวย 3.30 
มีกำรปรับปรุงแกไ้ข
ตลอดเวลำ 3.31 
น่ำดึงดูด 3.98 
สะอำด 2.71 
มีควำมสุข 3.76 
น่ำยกย่อง 3.37 
ดี 3.40 

เฉลี่ย 3.40 

 ระดับคะแนน ผล 

1.00 - 1.80  คะแนน แย่มาก 

1.81 - 2.60  คะแนน แย ่

2.61 - 3.40  คะแนน ปานกลาง 

3.41 – 4.20  คะแนน ดี 

4.21 - 5.00  คะแนน ดีมาก 



หำกเกิดปัญหำขึ้น ประชำชนจะนึกถึง
หน่วยงำนหลักใดในกำรดูแลรับผิดชอบ 

 



ปัญหำอำชญำกรรม 

 รำยกำร ร้อยละ  
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 31.3 
กองบังคับกำรต ำรวจท่องเที่ยว 23.1 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 10.5 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 10.4 
ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 7.2 
อื่นๆ 17.7 
รวม 100 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็น
หน่วยงำนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



  ร้อยละ  
กำรท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด 
(มหำชน) หรือ ทอท.  

63.4 

ไม่ทรำบ  11.6 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  11.2 
กระทรวงคมนำคม  9.1 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ
เพ่ือกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน  

2.7 

อื่นๆ 1.9 
รวม 100 

ปัญหำควำมแออัดของสนำมบิน 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็น
หน่วยงำนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



ปัญหำด้ำนศักยภำพในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  ร้อยละ  

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 40.2 
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 21.6 
ไม่ทรำบ 15.3 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  

13.2 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 5.1 
อื่น 4.5 
รวม 100 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็น
หน่วยงำนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



ปัญหำคุณภำพของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

  ร้อยละ  

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 49 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน  

20.4 

ไม่ทรำบ 14.7 
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 4.7 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 4.2 
อื่น 7 
รวม 100 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็นหน่วยงำนที่
ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



ปัญหำแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 

  ร้อยละ  

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน  

37.2 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 32.7 

ไม่ทรำบ 13.9 

กระทรวงส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำต ิ 6.0 

กระทรวงกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำ 3.3 

อื่น 6.8 

รวม 100 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็นหน่วยงำน
ที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



ปัญหำภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (แผ่นดินไหว น้ ำท่วม สึนำม)ิ 
ที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว 

  ร้อยละ  

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยนื  

30.6 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 27.7 

ไม่ทราบ 19.4 

กรมอุตุ 6.1 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 5.7 

อื่น 10.4 

รวม 100 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็น
หน่วยงำนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



ปัญหำกำรขำดแคลนพลังงำนตำมแหล่งท่องเที่ยว  เชน่ 
กรณีไฟฟ้ำดับบนเกำะสมยุ 

  ร้อยละ  
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน  

29.8 

ไม่ทรำบ 19.6 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 17.7 
กระทรวงพลังงำน 10.8 
กระทรวงพำณิชย์ 6 
อื่น 16.1 
รวม 100 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็น
หน่วยงำนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



ปัญหำด้ำนกำรสวมสิทธิ์ของชำวต่ำงชำติในกำรท ำธุรกิจ 
เช่น เปิดบริษัทน ำเที่ยว โรงแรม 

  ร้อยละ  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 27.8 
ไม่ทราบ 21.3 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ
เพื่อการท่องเทีย่วอย่างยั่งยนื  13.3 

กระทรวงพาณิชย์ 12.8 
กระทรวงการต่างประเทศ 12.7 
อื่น 12.1 
รวม 100 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็น
หน่วยงำนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



ปัญหำน้ ำเน่ำเสีย อำกำศเป็นพิษ และขยะมูลฝอย ในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

  ร้อยละ  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 32.8 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  

29.9 

ไม่ทราบ 18.8 

กระทรวงทรัยากร 3.7 

สาธรณสุข 3.6 

อื่น 11.2 

รวม 100 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็น
หน่วยงำนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



ปัญหำกฎระเบียบขั้นตอนที่ล่ำช้ำในกำรจัดกำรกับปัญหำ
อำชญำกรรมในพื้นที ่

  ร้อยละ  

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 25.1 
ไม่ทรำบ 20 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน  

15 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ 10.3 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 8.5 
อื่น 21.1 
รวม 100 

หน่วยงำนที่ประชำชนเห็นว่ำเป็น
หน่วยงำนที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ 



ประเมินผลควำมรู้และควำมเข้ำใจถึงบทบำท
หน้ำที่ของหน่วยงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวใน

ทัศนะของประชำชน รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำน 



หน่วยงำน  ร้อยละ 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 48.8 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นทีพ่ิเศษเพือ่
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่ง 

29.3 

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำ 7.0 

อื่นๆ 14.9 

 รวม 100.0 

เป็นหน่วยงานที่ดูแลปัญหาความเสื่อมโทรมในแหล่งท่องเที่ยว 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ

กีฬำ 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.97 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 60.7 
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 17.1 
ไม่ทรำบ 10.5 
อื่นๆ 11.7 

 รวม 100.0 

เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย/
ชาวต่างประเทศ 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

กำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศ

ไทย 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
6.02 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 39.7 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ
เพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

16.9 

ไม่ทรำบ 14.3 
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 12.3 
อื่นๆ 16.8 

 รวม 100.0 

เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากวิกฤติต่างๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ

กีฬำ 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.77 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 70.3 
กระทรวงวัฒนธรรม 8.1 
ไม่ทรำบ 7.6 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่ง 

6.9 

 อื่นๆ 7.1 
 รวม 100.0 

หน่วยงานที่สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ
ไทย 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

รัฐบำลและทุก
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.81 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 45.9 

ไม่ทรำบ 15.3 

สถิติแห่งชำต ิ 9.1 

กระทรวงพำณิชย ์ 8.9 

กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกฬีำ 8.3 

อื่นๆ 12.5 

 รวม 100.0 

เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ

กีฬำ 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.90 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 28.0 
กระทรวงพำณิชย์ 22.3 
ไม่ทรำบ 19.5 
กระทรวงไอซีท ี 12.4 
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 1.1 
อื่นๆ 16.7 

 รวม 100.0 

เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านกิจการภาพยนตร์ 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ

กีฬำ 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.95 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 44.4 
ไม่ทรำบ 18.6 
กระทรวงพำณิชย์ 16.3 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่ง 

8.8 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 3.5 
อื่นๆ 8.4 

 รวม 100.0 

เป็นหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ

กีฬำ 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.92 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 63.2 
ไม่ทรำบ 15.9 
กระทรวงพำณิชย ์ 7.0 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่
พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่ง 

6.9 

อื่นๆ 7.0 
 รวม 100.0 

เป็นหน่วยงานที่จัดท าสื่อโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ไทย 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

กำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศ

ไทย 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.97 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 24.9 
ไม่ทรำบ 21.7 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่ง 

17.4 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 13.4 
 อื่นๆ 22.6 

 รวม 100.0 

เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในทุก
ระดับให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

รัฐบำลและทุก
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.95 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 33.3 
ไม่ทรำบ 19.3 
กระทรวงพำณิชย์ 17.3 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่ง 

15.0 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 6.9 
อื่นๆ 8.2 

 รวม 100.0 

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ

กีฬำ 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.91 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



หน่วยงำน  ร้อยละ 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 54.3 
ไม่ทรำบ 16.0 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่ง 

10.8 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 5.8 
อื่นๆ 13.1 

 รวม 100.0 

หน่วยงานที่ดูแลบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

หน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก 

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ

กีฬำ 

ผลกำรด ำเนนิงำนได้ 
5.87 คะแนน 

หน่วยงานที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นผู้ดูแลหลัก 



สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย  

 

ได้ 5.91 คะแนน  
(จำกคะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

Company Logo 



ภำพลักษณ์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งกับ
กำรท่องเที่ยว 



หน่วยงำนกำรท่องเที่ยวที่นึกถึง คือ หน่วยงำน........ 

กำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 

83.5% 

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ 

7.8% 

องค์กำรบริหำรกำร
พัฒนำพื้นที่พิเศษ
เพ่ือกำรท่องเที่ยว

อย่ำงย่ังยืน 
2.7% 

อื่นๆ 
6.0% 



กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศ

ไทย 
83.5% 

หน่วยงำนกำรท่องเที่ยวที่นึกถึงอันดับที่ 1 



หำกเปรียบเทียบหน่วยงำน กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นคน ท่ำนคิด
ว่ำกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็นคนมีบุคลิกลักษณะอย่ำงไร 

เพศ อำยุ 

ร้อยละ 
เด็ก 9.5 
วัยรุ่น 39.6 

วัยกลำงคน (วัยท ำงำน) 44.1 
วัยชรำ 6.7 

ร้อยละ 
37.1 

ร้อยละ 
62.4 

นิสัย 

บุคลิก ร้อยละ บุคลิก ร้อยละ 
ร่ำเริงสนุกสนำน 37.5 เจ้ำระเบียบ 9.3 
คล่องแคล่ว 17.0 มีควำมรับผิดชอบ 8.4 
เรียบร้อย 15.8 อื่นๆ 2.1 
ใจเย็น 9.8 



หำกเปรียบเทียบหน่วยงำน กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นคน ท่ำนคิด
ว่ำกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเป็นคนมีบุคลิกลักษณะอย่ำงไร (ต่อ) 

ลักษณะกำรแต่งตัว ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณกับ ททท. 

ร้อยละ 
ทันสมัย 20.7 
ภูมิฐำน 19.2 
เปรี้ยว เซ็กซ่ี 18.6 
สุภำพ 15.6 
แบบของตัวเอง 15.4 
เรียบง่ำย 7.2 
อ่อนหวำน เรียบร้อย 1.5 
อื่นๆ 1.8 

ร้อยละ 
คนในครอบครัว 39.5 
คนรู้จัก 28.0 
เพ่ือนสนิท 22.3 
คู่สมรส 10.2 



รำยกำร คะแนนเฉล่ีย 

น่ำต่ืนเต้น 3.35 

กระตือรือร้น 3.36 

สร้ำงสรรค ์ 3.34 
มีกำรพัฒนำไม่

หยุดนิ่ง 3.35 

เน้นสำระ 3.44 

เฉลี่ย 3.37 

ภำพลักษณ์ด้ำนบุคลิกของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

กลุ่มบุคลิกภำพแบบไม่หยุดนิ่ง 
(Dynamic) 

กลุ่มบุคลิกภำพแบบดูดี                  
(Good Looking) 

รำยกำร คะแนนเฉลี่ย 
ฉลำด 3.43 

น่ำยกย่อง 3.38 
รวดเร็ว 3.36 

ดี 3.38 
เฉลี่ย 3.39 



กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและ

กีฬำ 
7.80% 

หน่วยงำนกำรท่องเที่ยวที่นึกถึงอันดับที่ 2 



รำยกำร คะแนนเฉล่ีย 
น่ำตื่นเต้น 3.43 
กระตือรือร้น 3.35 
สร้ำงสรรค์ 3.48 

มีกำรพัฒนำไม่
หยุดนิ่ง 3.28 
เน้นสำระ 3.20 
เฉลี่ย 3.35 

ภำพลักษณ์ด้ำนบุคลิกของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

กลุ่มบุคลิกภำพแบบไม่หยุดนิ่ง 
(Dynamic) 

กลุ่มบุคลิกภำพแบบดูดี                  
(Good Looking) 

รำยกำร คะแนนเฉลี่ย 
ฉลำด 3.43 

น่ำยกย่อง 3.22 
รวดเร็ว 3.34 

ดี 3.28 
เฉลี่ย 3.32 



องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยว
อย่ำงยั่งยืน 

องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ

การท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืน 

2.70% 

หน่วยงำนกำรท่องเที่ยวที่นึกถึงอันดับที่ 3 



รำยกำร คะแนนเฉล่ีย 
น่ำตื่นเต้น 3.33 
กระตือรือร้น 3.33 
สร้ำงสรรค์ 3.19 

มีกำรพัฒนำไม่
หยุดนิ่ง 3.33 
เน้นสำระ 3.48 
เฉลี่ย 3.33 

ภำพลักษณ์ด้ำนบุคลิกขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษ
เพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยัง่ยืน 

กลุ่มบุคลิกภำพแบบไม่หยุดนิ่ง 
(Dynamic) 

กลุ่มบุคลิกภำพแบบดูดี                  
(Good Looking) 

รำยกำร คะแนนเฉลี่ย 
ฉลำด 3.44 

น่ำยกย่อง 3.56 
รวดเร็ว 3.33 

ดี 3.37 
เฉลี่ย 3.43 



ทัศนะต่อหน่วยงำนทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว
ของประเทศไทย 



อันดับ คะแนนเต็ม 10 
1 กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 6.81 
2 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 6.11 
3 กำรท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) หรือ ทอท. 5.93 
4 กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 5.93 

5 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ อพท. 

5.91 

6 กระทรวงวัฒนธรรม 5.84 
7 กระทรวงคมนำคม 5.73 
8 ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 5.67 
9 กระทรวงพำณิชย์  (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) 5.65 
10 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 5.61 
11 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 5.59 
12 อื่นๆ 6.00 

หน่วยงำนดังต่อไปนี้ท่ำนคิดว่ำหน่วยงำนใดมีควำมส ำคัญส ำหรับ                        
กำรท่องเที่ยวไทยมำกที่สุดและท่ำนคิดว่ำ ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำหน่วยงำน

ดังกล่ำวมีกำรด ำเนินงำนในระดับใด(โดย 0 คือแย่มำก 10 คือ ดมีำก) 



ไม่ประสำนกัน
เลย 
0.2% 

น้อยมำก 
1.5% 

น้อย 
12.1% 

ปำนกลำง 
59.9% 

มำก 
23.3% 

มำกที่สุด 
3.0% 

ท่ำนคิดว่ำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย มีกำร
ประสำนงำนหรือร่วมมือในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวไทยมำกน้อยเพียงใด 



ไม่ทับซ้อนกัน
เลย 
0.5% 

น้อยมำก 
2.1% น้อย 

19.7% 

ปำนกลำง 
60.3% 

มำก 
16.0% 

มำกที่สุด 
1.3% 

ท่ำนคิดว่ำหน่วยงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศไทย    มีกำร
ท ำงำนทับซ้อนกันหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด 



ไม่บทบำทเลย 
0.2% น้อยมำก 

3.8% น้อย 
14.5% 

ปำนกลำง 
52.2% 

มำก 
21.7% 

มำกที่สุด 
7.5% 

ท่ำนคิดประชำชนชำวไทยควรมีบทบำทในกำรพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทย มำกน้อยเพียงใด 



  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เฉยๆ/ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

1.3 8.6 27.9 60.2 2.0 

เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

1.0 14.8 30.4 50.0 3.8 

เป็นหน่วยงานกระตุ้นรายได้ด้านการ
ท่องเที่ยวให้กับประเทศ 

0.3 16.5 29.0 50.6 3.6 

เป็นหน่วยงานในการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการตลาดท่องเที่ยวให้กับ
ประเทศ 

0.4 13.5 31.8 50.3 4.0 

เป็นหน่วยงานในการประสานความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย 

0.7 12.4 29.6 50.9 6.4 

จำกกำรด ำเนินงำนของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย     ในช่วงเวลำที่
ผ่ำนมำท่ำนเห็นด้วยกับข้อควำมเหล่ำนี้หรือไม ่



ท่ำนพอใจกับผลกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรของกำร
ท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทยในช่วงที่ผ่ำนมำเป็นอย่ำงไร 

คะแนน ร้อยละ 
-5.0 0.1 
-3.0 1.2 
-2.0 1.9 
-1.0 6.2 
0.0 18.0 
1.0 28.2 
2.0 28.2 
3.0 9.9 
4.0 4.7 
5.0 1.7 

 เนื่อง จำกกลุ่มตวัอย่ำงมองวำ่ในทุกเรื่องไมว่ำ่จะ
เป็นเรื่องพัฒนำพื้นที่ กฎระเบียบหรือกำร
ประชำสัมพันธ์ ควำมปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยว 
เป็นต้น หน่วยงำนที่ตอ้งรับผิดชอบคือ ททท. แต่ใน
ควำมเป็นจริงแลว้ ททท. ไม่มีหน้ำที่ครอบคลุมในทุก
เรื่อง ซึ่งอำจท ำให้กำรแก้ไขไม่เป็นไปตำมที่
ประชำชนคำดหวัง 

คะแนนโดย
เฉลี่ย 1.28 



กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ 

กำรบริกำรด้ำนข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

กำรน ำเที่ยว 

เรื่องที่ท่ำนประทับใจในกำรให้บริกำรของกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย 



ข้อเสนอแนะ 



เพิ่มด้ำนควำมปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

เพิ่มควำมสะอำดในสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ 

เพิ่มจุดให้บริกำรนักท่องเที่ยว 

เพิ่มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

แก้ปัญหำกำรจรำจรในแหล่งท่องเที่ยวที่ไดร้ับควำมนิยม 

สิ่งที่กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยควรด ำเนินกำรปรับปรุง/แกไ้ข 



ร้อยละ 
ก าหนดพื้นที่ปลอดภัย เช่น ติดกล้องวงจรปิดตามแหล่งท่องเที่ยว 26.2 
การปรับปรุงมาตรฐานของยานพาหนะและผู้ขับขี่รถโดยสาร เรือ
โดยสาร/น าเที่ยว 

21.2 

จัดระเบียบสถานบริการและสถานบันเทิง 19.1 
การก าหนดมาตรการลงโทษด้านความปลอดภัยและด าเนินการ
ลงโทษอย่างจริงจังแก่ผู้กระท าผิด 

18.0 

จัดระเบียบสถานที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว 15.5 

ท่ำนคิดว่ำภำครัฐควรมีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวอย่ำงไร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดควำมมั่นใจ 




