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บทที่  3 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว  

 

 มาตรฐานและตัวช้ีวัดดานการสงเสริมการทองเที่ยวกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมการทองเที่ยวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดมาตรฐาน
ออกเปน 3 ดาน ไดแก 
 3.1 มาตรฐานดานแหลงหรือกิจกรรมทองเที่ยว ประกอบดวย 

1) สนับสนุนหรือจัดใหมีเสนทางเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
2) สนับสนุนหรือจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 
3) สนับสนุนหรือจัดใหมีระบบดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว 

 3.2 มาตรฐานดานการบริการการทองเที่ยว ประกอบดวย 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานความปลอดภัย 
2) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการภัตตาคารและรานอาหาร 
3) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการสินคาและของที่ระลึก 
4) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการที่พักคางแรมสําหรับนักทองเที่ยว 
5) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก 
6) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานบันเทิง และนันทนาการ 
7) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานสารสนเทศ 
8) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการดานขนสง 

 3.3 มาตรฐานดานการตลาดทองเที่ยว ประกอบดวย 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการกําหนดแผนการตลาดทองเที่ยว 
2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการสรางเสนทางหรือกิจกรรมทองเที่ยวในแหลง

ทองเที่ยว 
3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการโฆษณาไปยังกลุมนักทองเที่ยว 
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 โดยมาตรฐานในแตละดาน ไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน        
โดยตัวช้ีวัดมี 2 ระดับ ไดแก  
 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่ตอบสนองความ
จําเปนพื้นฐานในการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดําเนินการ  
 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา หมายถึง ตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญและเปนภารกิจที่มีการพัฒนายกระดับ
การสงเสริมการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือกาวหนามากกวามาตรฐานตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 
และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะทําหรือเลือกทําตามศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เชน ความพรอมทางดานงบประมาณ บุคลากร ฯลฯ  
 การสนับสนุนหรือจัดใหมี หมายถึง ในแตละมาตรฐานตัวช้ีวัด องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสามารถสนับสนุนใหผูเกี่ยวของเปนผูดําเนินการ ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อาจกําหนดมาตรฐานที่จะสนับสนุนภารกิจนั้นๆ เชน ปายบอกทางที่ไดมาตรฐานและการ
ประชาสัมพันธผานเว็บไซตของการทองเที่ยว ฯ เปนตน และ/หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
ดําเนินการเองก็ไดในกรณีที่มีความพรอม  
 ซ่ึงรายละเอียดของมาตรฐานและตัวช้ีวัด แสดงไวในตาราง 3.1 ดังนี้ 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.1 มาตรฐานดานแหลงหรือกิจกรรมทองเที่ยว 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีเสนทาง

เขาถึงแหลง   
 

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
เสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยว  

  มีเสนทางที่นักทองเที่ยวสามารถใช
เดินทางเขาถึงแหลงทองเที่ยวได เชน 
ทางเดินเทา ทางจักรยาน ถนน             
ทางเรือ ทางขี่ชาง ทางขี่มา เปนตน 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี             
ปายบอกทางหรือแนะนํา
แหลงทองเที่ยว 

  มีปายที่ติดตั้งในตําแหนงที่เห็น
เดนชัด และนักทองเที่ยวสามารถ
มองเห็นไดงาย และปายดังกลาว  
ตองมีเนื้อหาถูกตอง ชัดเจน และ          
มีจํานวนเพียงพอ 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมี              
ปายบอกทางหรือแนะนํา          
แหลงทองเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล  

  มีปายที่ติดตั้งในลักษณะเดียวกับ          
ขอ 2) โดยมีขนาด รูปแบบและ            
การติดตั้งตามมาตรฐานสากล              
ซึ่งสามารถขอรายละเอียดไดจาก
สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ในพื้นที่ หรือกรมทางหลวง 

2) สนับสนุนหรือจัดใหมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในแหลงทองเที่ยว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีหองน้ํา
สาธารณะอยางเพียงพอ  

  มีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและ          
มีปริมาณเพียงพอตอความตองการ
ของนักทองเที่ยว 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี              
ถังขยะเพียงพอ 

  มีถังใสขยะเพื่อรองรับขยะจาก
นักทองเที่ยว ซึ่งอาจเปนถังขยะที่
ออกแบบใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

นั้นๆ มีคุณภาพดี ไมแตกราว รั่ว 
หรือเปนอันตรายตอนักทองเที่ยว 
และมีปริมาณเพียงพอ 

(3) สนับสนุนหรอืจัดใหมี              
ที่พักผอนสําหรับนักทองเที่ยว  

  มีที่พักผอนสําหรับนักทองเที่ยว เชน 
ศาลา หรือซุมพกัคอย และจัดใหมี        
มานั่ง โตะ เกาอี้ดวย 

(4) สนับสนุนหรือจัดใหมีระบบ
ไฟฟาแสงสวางในจุดตางๆ 
อยางเหมาะสมตามสภาพ
พ้ืนที่ 

  มีไฟฟาแสงสวางในจุดตางๆ             
อยางเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ เพื่อ 
สองสวางในเวลากลางคืน โดยเนน
ใหมีในจุดที่สําคัญที่เปนจุดเดน           
ของแหลง และจุดเสี่ยงที่อาจจะ
กอใหเกิดอันตรายแกนักทองเที่ยว 

(5) สนับสนุนหรือจัดใหมีหองน้ํา
สาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ
อยางเพียงพอ 

 

  มีหองน้ําสําหรับนักทองเที่ยว  
เชนเดียวกับขอ 1) และมีการใหการ
บริการเพิ่มเติมเพื่อสุขลักษณะดาน
อื่นๆ เชน มีบริการกระดาษชําระ          
สบูลางมือ ผาเช็ดเทา มีการระบาย
อากาศในบริเวณหองน้ํา ฯลฯ  

(6) สนับสนุนหรือจัดใหมี
ศูนยบริการนักทองเที่ยว และ/
หรือสนับสนุนใหมีสํานักงาน
ที่ทําการของแหลงทองเที่ยว 

  มีศูนยบริการนักทองเที่ยว เพื่อเปน
สถานที่ใหขอมูลทางการทองเที่ยว
ภายในแหลงนั้นๆ และ/หรือ
สนับสนุนใหมีสํานักงานที่ทําการ
ของแหลงทองเที่ยว เพื่อใชเปน          
ที่ทําการสําหรับเจาหนาที่ที่ดูแล
แหลงทองเที่ยว และเปนสถานที่
สําหรับทํากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับแหลงทองเที่ยวนั้น 

(ตอ) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(7) สนับสนุนหรือจัดใหมี              
ที่ขายบัตรเขาชม                    
แหลงทองเที่ยว 

  มีที่ขายบัตรเขาชมแหลงทองเที่ยว 
เพื่อเปนชองทางสําหรับสรางรายได
ใหเกิดขึ้นภายในแหลง ซึ่งที่ขายบัตร
เขาชมแหลงทองเที่ยวอาจจะสรางขึ้น
ตางหากเพื่อใหสะดวก คลองตัว หรือ
อาจจะรวมอยูในศูนยบริการ
นักทองเที่ยวก็ได 

(8) สนับสนุนหรือจัดใหมี             
ปายแสดงขอมูลเฉพาะของ
แหลงทองเที่ยว 

  มีปายแสดงขอมูลเฉพาะของ             
แหลงทองเที่ยวเพื่อใหขอมูลกับ 
นักทองเที่ยวกอนที่จะเดินทางเขาไป
ในแหลงทองเที่ยว โดยรายละเอียด
ของปายควรแสดงถึงความเปนมา
ของแหลงทองเที่ยว รายละเอียด 
ภายในแหลง แผนที่แสดงจุดตางๆ 
เบอรโทรศัพทติดตอ เปนตน 

(9) สนับสนุนหรือจัดใหมี             
ลานทํากิจกรรม 

  มีลานทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
แหลงทองเที่ยว เพื่อชมการแสดง
หรือสาธิตกิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ       
ที่เกี่ยวของตามสภาพของแหลง 

(10) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
ปรับภูมิทัศนภายในสถานที่
ทองเที่ยว 

  มีการปรับสภาพแวดลอมภายใน
สถานที่ทองเที่ยวใหมีความสวยงาม
เหมาะสมโดยยังคงสภาพเดิมของ
แหลงไวมากที่สุด เหมาะแกการเปน
แหลงทองเที่ยวของทองถิ่น โดยอาจ
ขอคําแนะนําจากศูนยการทองเที่ยว 
กีฬา และนันทนาการประจําจังหวัด 

(ตอ) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(11) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดซุมทางเขาที่สวยงาม 
เหมาะสม 

  มีการจัดตกแตงทางเขาใหมีความ
สวยงาม สอดคลองกับสภาพของ
แหลงทองเที่ยว เหมาะแกการเปนจุด
ถายภาพของนักทองเที่ยว โดยอาจขอ
คําแนะนําไดจากศูนยการทองเที่ยว 
กีฬา และนันทนาการประจําจังหวัด 

3) สนับสนุนหรือจัดใหมีระบบ           
การดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ขยะและสิ่งปฏิกูลตางๆ 

  มีผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด
ในบริเวณแหลงทองเที่ยวของชุมชน
ใหมีความสะอาดอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งการจัดหาภาชนะรองรับขยะที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
เจาหนาที่รับผิดชอบ              
ในการดูแลรักษามิให             
แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม 

  มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการดูแล
รักษาแหลงทองเที่ยว ใหคงสภาพ
ความงามตามธรรมชาติ หรือมีคณุคา
ทางศิลปวัฒนธรรมเชนเดิม 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
สงเสริมใหชุมชนเขามา           
มีสวนรวมในการรับผิดชอบ
ดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว
ของชุมชน 

  มีการสงเสริมใหชุมชนเขามารวม 
ดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวของชุมชน 
เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีตอการ
อนุรักษและการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว 

 
 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ : ในกรณีที่แหลงทองเที่ยวอยูในพื้นที่เขต
ปาสงวนแหงชาติ จําเปนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองศึกษาพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 
พ.ศ. 2507 (ภาคผนวก ข.)  
 

(ตอ) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.2 มาตรฐานดานการบริการการทองเท่ียว 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ      

ดานความปลอดภัย   
 

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดเจาหนาที่เพื่อดูแลดาน
ความปลอดภัยใหแก 
นักทองเที่ยวตลอดจนความ
พรอมดานการปฐมพยาบาล
เบื้องตนแกนักทองเที่ยว 

  มีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดูแลความ
ปลอดภัยรวมทั้งปฐมพยาบาลเบื้องตน
แกนักทองเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น  
ซึ่งเจาหนาที่ดังกลาวควรมีความรู  
หรือไดรับการฝกอบรมความรูเรื่อง
การปฐมพยาบาลและการใหความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยวจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
เตรียมเครื่องมือสื่อสารให      
กับเจาหนาที่ เมื่อเกิดเหตุราย
หรือกรณีนักทองเที่ยว
เจ็บปวย 

  มีเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพท วิทยุ
สื่อสาร เพื่อใหเจาหนาที่ที่ดูแลแหลง
สื่อสารกับเจาหนาที่ภายนอกที่
เกี่ยวของในกรณีที่ เกิดเหตุรายตอ
นักทองเที่ยว และเพื่อใหนักทองเที่ยว
สื่อสารกับเจาหนาที่ในแหลงทองเที่ยว
เมื่อมีขอซักถามหรือเกิดเหตุราย 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดทําปายประกาศเตือนจุด   
ที่อาจเกิดอันตราย 

  มีปายเตือนจุดอันตรายใหเห็นชัดเจน 
โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ที่นักทองเที่ยวเขาใจได เชน ระวังทางลื่น 
ระวังรถ ระวังกลุมมิจฉาชีพ เปนตน  

(4) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดทํารั้วหรืออุปกรณ 
ปองกันอันตราย 

  มีราวรั้วกันตกจากที่สูง กําแพง 
ปองกันดินถลม รั้วก้ันสัตวดุราย             
หวงชูชีพ เสื้อชูชีพ น้ํายาดับเพลิง            
เปนตนโดยจัดหาใหเหมาะสมตาม
สภาพของแหลงทองเที่ยว 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(5) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
เตรียมอุปกรณสัญญาณ
เตือนภัย 

  มีระบบสัญญาณเตือนภัยติดตั้งใน
แหลงทองเที่ยว เพื่อเตือนนักทองเที่ยว
ถึงภัยอันตรายที่กําลังจะเกิด หรือ
อาจจะเกิดขึ้น เชน สัญญาณเตือนภัย 
แผนดินไหว คลื่นสึนามิ สัญญาณ
เตือนเหตุไฟไหม สัญญาณเตือน 
น้ําปาไหลหลาก เปนตน 

2) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
ภัตตาคารและรานอาหาร 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
รานอาหารที่จําหนายอาหาร
ใหแกนักทองเที่ยว                
อยางเพียงพอ 

  มีรานจําหนายอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะใหแก 
นักทองเที่ยวอยางเพียงพอ  

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี
ภัตตาคารหรือรานอาหาร       
ที่สะอาดและปลอดภัย
จําหนายอาหารใหแก 
นักทองเที่ยว หรือไดรับการ
รับรองมาตรฐานจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

  มีรานจําหนายอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว ซึ่ง              
รานจําหนายอาหารดังกลาว ไดรับการ
รับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่
เกี่ยวของจะเปนการเพิ่มความมั่นใจ   
แกนักทองเที่ยว (สําหรับโครงการ
สุขาภิบาลอาหาร สงเสริมการ
ทองเที่ยว สนับสนุนเศรษฐกิจไทย 
(Clean Food Good Taste) สามารถ
ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได โดย           
ดูจากภาคผนวก ง. ขอมูลหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
สินคาและของที่ระลึก 

   

(1)  สนับสนุนหรือจัดใหมี 
สินคาและของที่ระลึก
บริการนักทองเที่ยว 

  มีสินคาของที่ระลึกจําหนายแก 
นักทองเที่ยว เพื่อใหนักทองเที่ยว
สามารถซื้อหากลับไปเปนของที่ระลึกได 
และเปนการสรางรายไดภายในแหลง
ทองเที่ยวดวย 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
สินคาและของที่ระลึกที่ผลิต
โดยชุมชน หรือ OTOP ของ
ทองถิ่นบริการนักทองเที่ยว
โดยสินคาดังกลาวตองมี
เอกลักษณมีคุณภาพและ
ราคายุติธรรม และไดรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม  

  มีสินคาของที่ระลึกจําหนายแก 
นักทองเที่ยว โดยสินคานั้นเปน 
ผลิตภัณฑจากชุมชนหรือผลผลิตทาง
การเกษตร เปนตนและสินคาดังกลาว
ตองมีเอกลักษณ คุณภาพและราคา
ยุติธรรม (สําหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชนสามารถขอรับรายละเอียด
เพิ่มเติมได โดยดูจากภาคผนวก ง.
ขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว) 

4)  สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ         
ท่ีพักคางแรมสําหรับ
นักทองเที่ยว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดบริการที่พักที่สะอาด 
ปลอดภัย เชน โรงแรม 
โฮมสเตย เกสเฮาส วัด         
เปนตน 

  มีการจัดบริการที่พักที่สะอาด 
ปลอดภัย เชน โรงแรม โฮมสเตย          
เกสเฮาส วัด เปนตน 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดบริการที่พัก เชน โรงแรม 
โฮมสเตย เกสเฮาส เปนตน 
โดยที่พักตองมีมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับได เชน 
มาตรฐานโรงแรมของ
สมาคมโรงแรมไทย
มาตรฐานโฮมสเตยของ
กระทรวงการทองเที่ยว        
และกีฬา เปนตน หรือมี        
การใหขอมูล/ประสานงาน   
ที่พักที่บริเวณใกลเคียง 

  มีการจัดบริการที่พักที่สะอาด 
ปลอดภัย โดยที่พักดังกลาวไดรับการ
รับรองมาตรฐาน เชน มาตรฐาน
โรงแรม มาตรฐานโฮมสเตย ซึ่งจะเปน
การเพิ่มความมั่นใจแกนักทองเที่ยว
หรือกรณีที่ที่พักในแหลงทองเที่ยวเต็ม 
สามารถใหขอมูลที่พักที่ใกลเคียงได 
(สําหรับมาตรฐานโรงแรมและ
มาตรฐานโฮมสเตย สามารถขอรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมได โดยดูจาก
ภาคผนวก ง. ขอมูลหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว)  

5) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ 
นําเที่ยวและมัคคุเทศก 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี            
ยุวมัคคุเทศกหรืออาสาสมัคร
นําเที่ยว คอยใหบริการนํา
นักทองเที่ยวเที่ยวชมใน
ทองถิ่น 

  มีนักเรียน นักศึกษาที่มีความรูในเรื่อง
ของแหลงทองเที่ยวนั้นหรือเจาอาวาส
หรือพระสงฆที่มีความรูเกี่ยวกับวัดที่
เปนแหลงทองเที่ยว หรือเจาหนาที่ปาไม 
หรืออุทยานแหงชาติ เปนผูนําเยี่ยมชม 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี
มัคคุเทศกทองถิ่นที่ผานการ
ฝกอบรม คอยใหบริการนํา
นักทองเที่ยวเที่ยวชมใน
ทองถิ่น 

  มีมัคคุเทศกทองถิ่นที่ผานการฝกอบรม
จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
และขึ้นทะเบียนเปนมัคคุเทศกที่ 
ถูกตองตามกฎหมาย ทําหนาที่เปน
มัคคุเทศกนําเที่ยวในแหลงนั้นๆ 

6) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
ดานบันเทิงและนันทนาการ 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี 
กิจกรรมบริการเพื่อการ
พักผอนหยอนใจหรือ
นันทนาการ บันเทิง 
สนุกสนาน 

  มีการแสดง การละเลนตามประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นไวบริการแก 
นักทองเที่ยว แตตองมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับแหลงทองเที่ยว           
นั้นดวย 

7) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
ดานสารสนเทศ 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี
เอกสาร แผนพับขอมูลดาน
การทองเที่ยวเพื่อบริการแก
นักทองเที่ยว  

  มีระบบการใหขอมูลดานการทองเที่ยว 
เชน เอกสาร แผนพับ เพื่อบริการ
นักทองเที่ยว โดยการจัดทําเนนการ
ประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี
บริการติดตอสื่อสารทาง
โทรศัพท โทรสาร และ
อินเตอรเน็ต 

  มีระบบการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท 
โทรสาร อินเตอรเน็ต บริการ
นักทองเที่ยว ในกรณีที่นักทองเที่ยว
ตองการ 

8) สนับสนุนหรือจัดใหมีบริการ
ดานการขนสง 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมี
พาหนะโดยสารสาธารณะ
เขาถึงแหลง 

  มีพาหนะไวบริการนักทองเที่ยว เชน 
รถโดยสาร รถรบัจาง รถไฟ                    
เรือโดยสาร เปนตน 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมี
พาหนะโดยสารสาธารณะที่
มีระบบความปลอดภัย และ
อุปกรณอํานวยความสะดวก
เขาถึงแหลง 

  
 

มีพาหนะใหบริการนักทองเที่ยว             
โดยมีความปลอดภัยและมีอุปกรณ
อํานวยความสะดวกตามที่จําเปน เชน 
เสื้อชูชีพ อุปกรณชวยเหลือผูพิการ 
เปนตน 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมี
บุคลากรประจําพาหนะ          
มีความรู ทักษะที่สามารถ
สื่อสารกับนักทองเที่ยวไดดี 

  มีเจาหนาที่ประจําพาหนะที่มีความรู 
ทักษะ สามารถใหความรูแก 
นักทองเที่ยวไดดี 

 
มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เก่ียวของ :  
1) มาตรฐานที่พกัสัมผัสวัฒนธรรมชนบท กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา 
2) มาตรฐานโรงแรม สมาคมโรงแรมไทย 
3) พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก พ.ศ.2535 (ภาคผนวก ข.) 
4) มาตรฐานโครงการ Clean Food Good Taste กระทรวงสาธารณสุข  
5) มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม  
6) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ภาคผนวก ข.) 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3.3 มาตรฐานดานการตลาดการทองเท่ียว 
1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ

กําหนดแผนการตลาดทองเท่ียว 
   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
กําหนดแผนการตลาด
ทองเที่ยวระยะสั้น 1 ป 

  ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย  
ชองทางการขาย การสื่อสาร  
การประชาสัมพันธ ไวอยางชัดเจน 
โดยกําหนดเปนแผนระยะสั้น 1 ป  

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
กําหนดแผนการตลาด 
ทองเที่ยวระยะยาว 3 - 5 ป 

  ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย  
ชองทางการขาย การสื่อสาร                   
การประชาสัมพันธไวอยางชัดเจน  
โดยกําหนดเปนแผนระยะยาว 3 - 5 ป 

2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการสราง
เสนทางหรือกิจกรรมทองเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
กําหนดเสนทางทองเที่ยว
ภายในพื้นที่โดยเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ 
เขาดวยกัน 

  มีการกําหนดเสนทางทองเที่ยว โดย
การเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ
ภายในพื้นที่เขาดวยกัน หรืออาจ
กําหนดกิจกรรมทางการทองเที่ยวโดย
ใชจุดเดนของทรัพยากรการทองเที่ยว
ในพื้นที่ 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
เช่ือมโยงเสนทางทองเที่ยว
ไปยังแหลงทองเที่ยวใน 
พ้ืนที่อื่น ๆ  

  มีการกําหนดเสนทางทองเที่ยว โดย
การเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวอื่น
นอกพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการ
ทองเที่ยวโดยใชจุดเดนของทรัพยากร
การทองเที่ยวในและนอกพื้นที่               
ที่เอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน 
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ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานการสงเสริมการทองเที่ยว (ตอ) 
ระดับของตัวชี้วัด มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา 
คําอธิบายตัวชี้วัด 

3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
โฆษณาไปยังกลุมนักทองเท่ียว 

   

(1) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดทําสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อแนะนําสถานที่
ทองเที่ยวในทองถิ่น 

  มีการจัดทําระบบการโฆษณา
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไปยัง
กลุมเปาหมาย โดยผานสื่อตางๆ เชน 
แผนพับ นิตยสาร จุลสาร จดหมายตรง 
เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวให
นักทองเที่ยวรับรูรับทราบ 

(2) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
เผยแพรแหลงทองเที่ยวทาง
วิทยุกระจายเสียง และ/หรือ
วิทยุโทรทัศน 

  มีการจัดทําระบบการโฆษณา
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไปยัง
กลุมเปาหมาย โดยผานสื่อเสียง 
ตามสาย วิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน 
รายการโทรทัศน เพื่อประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวรับรู
รับทราบ 

(3) สนับสนุนหรือจัดใหมีการ
จัดทําเว็บไซตเพื่อแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยวในทองถิ่น 

  มีเว็บไซตเพื่อแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ในทองถิ่น ใชรูปภาพประกอบ 
คําอธิบายแหลงทองเที่ยวตางๆ  
รวมทั้งขอมูลที่สําคัญ นาสนใจ และ
การติดตอสื่อสารที่นักทองเที่ยว
สามารถทําไดหากสนใจที่จะเดินทาง 
เขามาทองเที่ยว 

4)  สนับสนุนหรือจัดใหมีการ    
เขารวมกิจกรรมสงเสริม         
การขายกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

  มีการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขาย
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน 
งานไทยเที่ยวไทย เปนตน 

 


