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แบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 

สำหรับการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทCองเที่ยวสำหรับกลุCม

นักทCองเที่ยวผูFพิการทางการเคลื่อนไหว 

*************************************** 
 

คำช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามน้ีจัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ

ทLองเท่ียวสำหรับกลุLมนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว  

2. แบบสอบถาม เปSนคำถามปลายเปTดมีจำนวน 3 ขPอ 

3. นิยามศัพทAเฉพาะ สำหรับแบบสอบถาม 

 ธุรกิจทCองเท่ียว หมายถึง ธุรกิจการขนสLง ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจนำเท่ียว

และมัคคุเทศกA และธุรกิจจำหนLายสินคPาท่ีระลึก 

 ความรูF หมายถึง ขPอมูลหรือส่ิงท่ีถูกส่ังสมมาจากการศึกษาท้ังในสถาบันการศึกษา สถาบัน

ฝZกอบรมหรือสัมมนา หรือการศึกษาดPวยตนเอง รวมถึงขPอมูลท่ีไดPรับจากการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และประสบการณAกับผูPรูPท้ังในสายวิชาชีพเดียวกัน และตLางสายวิชาชีพ 

 ทักษะ หมายถึง ส่ิงท่ีจะตPองพัฒนาและฝZกฝนใหPเกิดข้ึน โดยจะตPองใชPระยะเวลาเพ่ือฝZกปฏิบัติใหP

เกิดทักษะน้ันข้ึนมา 

 คุณลักษณะสCวนบุคคล หมายถึง ความคิด ความรูPสึก เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความตPองการ

สLวนบุคคล พบวLา คุณลักษณะสLวนบุคคลน้ันเปSนส่ิงท่ีติดตัวมา และไมLคLอยจะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาท่ี

เปล่ียนไป 

 ผูFพิการทางการเคล่ือนไหว หมายถึง บุคคลท่ีมีขPอจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

หรือการเขPาไปมีสLวนรLวมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเปSนผลมาจากการมีความบกพรLองหรือการสูญเสีย

ความสามารถของอวัยวะในการเคล่ือนไหว 

4. ผูPวิจัยไดPแนบขPอมูลสภาพปbญหาในการใหPบริการของบุคลากรทางการทLองเท่ียวแกLนักทLองเท่ียวผูP

พิการทางการเคล่ือนไหว และขPอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทLองเท่ียวสำหรับกลุLม

นักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว โดยไดPมาจากการสนทนากลุLม (Focus Group) จากผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหวท่ีมีประสบการณAในการใชPบริการธุรกิจทLองเท่ียวเขPารLวมการสนทนากลุLม ซ่ึงอาจมีประโยชนAในการ

ตอบแบบสอบถามของทLาน 

ผูPวิจัยขอความอนุเคราะหAทLานไดPโปรดสLงแบบสอบถามกลับคืนผูPวิจัย และขอขอบพระคุณมา ณ 

โอกาสน้ี ท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 

            นายประพัฒนA เขียวประภัสสร 

        ผูPวิจัย 
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ขFอคำถาม 

 

 ขPอท่ี 1 ทLานคิดวLาท่ีบุคลากรปฏิบัติงานในธุรกิจทLองเท่ียวควรมีศักยภาพในดFานความรูFอยLางไรบPาง

ในการใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว 
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 ขPอท่ี 2 ทLานคิดวLาท่ีบุคลากรปฏิบัติงานในธุรกิจทLองเท่ียวควรมีศักยภาพในดFานทักษะอยLางไรบPาง

ในการใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว 
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 ขPอท่ี 3 ทLานคิดวLาท่ีบุคลากรปฏิบัติงานในธุรกิจทLองเท่ียวควรมีศักยภาพในดFานคุณลักษณะสCวน

บุคคลอยLางไรบPางในการใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว 
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ขอขอบพระคุณผูPตอบแบบสอบถามทุกทLาน 
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ผลการวิเคราะหRขFอมูลจากการสนทนากลุCม (Focus Group) สภาพป̂ญหาในการใหFบริการของบุคลากร

ทางการทCองเท่ียวแกCนักทCองเท่ียวผูFพิการทางการเคล่ือนไหว และขFอเสนอแนะใน 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียวผูFพิการทางการเคล่ือนไหว 

 

 การสนทนากลุLม (Focus group) เก่ียวกับสภาพปbญหาในการใหPบริการของบุคลากรทางการทLองเท่ียว

แกLนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว และขPอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทLองเท่ียว

สำหรับกลุLมนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว จัดข้ึนในวันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธA พ.ศ.2562 เวลา 09:00 

- 12:00 น. ณ ศูนยAสLงเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี มีผูPพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีมีประสบการณAในการ

ใชPบริการธุรกิจทLองเท่ียวเขPารLวมการสนทนากลุLม (Focus group) จำนวน 8 ทLาน ดังน้ี 

  1) คุณราตรี  ศรีเจริญ 

  2) คุณสำเนียง  เพียงการ 

  3) คุณปbญญาพร คำพินิจ 

  4) คุณสุนทร  ศรีแดง 

  5) คุณลำโทน  ฉลาด 

  6) คุณนิยดา  ลาภา 

  7) คุณมานิต  ทับทิมโต 

  8) คุณอำไพ  สราญร่ืน 

 โดยมีประเด็นในการพิจารณา ดังน้ี 

 1.1 สภาพป̂ญหาในการใหFบริการของบุคลากรทางการทCองเท่ียวแกCนักทCองเท่ียวผูFพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

 สภาพปbญหาในการใหPบริการของบุคลากรทางการทLองเท่ียวแกLนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว 

แบLงออกเปSน 5 ดPานตามประเภทของธุรกิจทLองเท่ียว ดังน้ี 

 ธุรกิจการขนสCง 

 สภาพปbญหาในการใหPบริการของบุคลากรในธุรกิจการขนสLง ผูPพิการทางการเคล่ือนไหวมีขPอคิดเห็น 

ดังน้ี 

 1. ธุรกิจการขนสLงท่ีนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวพบปbญหาในการใหPบริการของบุคลากร

มากท่ีสุด คือ รถแท็กซ่ี (Taxi) โดยพบปbญหาบุคลากรไมLเต็มใจในการใหPบริการแกLผูPพิการทางการเคล่ือนไหว 

นPอยคันท่ีจะรับผูPโดยสารท่ีเปSนผูPพิการทางการเคล่ือนไหว และไมLใหPการชLวยเหลือผูPพิการทางการเคล่ือนไหวใน

การโดยสารข้ึนรถ 

 2. การโดยสารทางรถไฟน้ัน เปSนธุรกิจการขนสLงท่ีนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวมักจะ

หลีกเล่ียงการใชPบริการมากท่ีสุด เน่ืองจากลักษณะของพาหนะขนสLงท่ีไมLเหมาะสมสำหรับผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหว โดยผูPพิการทางการเคล่ือนไหวไมLสามารถข้ึนรถไฟเองไดP และมักจะไมLพบบุคลากรท่ีทำหนPาท่ี

ใหPบริการหรือชLวยเหลือผูPพิการทางการเคล่ือนไหวขณะข้ึนรถไฟ 
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 3. พาหนะขนสLงบางประเภท เชLน รถตูP ไมLมีการเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับเก็บรถวีลแชรAของผูPพิการ

ทางการเคล่ือนไหว โดยบุคลากรมักจะเก็บคLาโดยสารของนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวเปSนจำนวน 2 

เทLาของผูPโดยสารท่ัวไป เน่ืองจากตPองวางรถวีลแชรAไวPบริเวณท่ีน่ังโดยสาร 

 4. จำนวนบุคลากรไมLเพียงพอตLอการใหPบริการ เน่ืองจากการใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหวน้ันตPองใชPบุคลากรจำนวนมาก บางคร้ังผูPใหPบริการธุรกิจการขนสLงไมLไดPมีการจัดเตรียมพนักงาน

เพ่ือใหPบริการในสLวนน้ี 

 5. นักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวน้ัน มักจะใชPบริการธุรกิจการขนสLงท่ีบุคลากรมี

ความคุPนเคยกันดีอยูLแลPว เพ่ือหลีกเล่ียงปbญหาการใหPบริการตLาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 6. การโดยสารทางเคร่ืองบินและรถไฟฟ{าน้ัน เปSนธุรกิจการขนสLงท่ีนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหวพบปbญหาและอุปสรรคนPอยท่ีสุด โดยพบวLาบุคลากรสLวนใหญLมีความรูPในการใหPการชLวยเหลือผูP

พิการทางการเคล่ือนไหวไดPเปSนอยLางดี สามารถใหPการชLวยเหลือไดPอยLางถูกตPอง และมีความเต็มใจในการ

ใหPบริการ  

 ธุรกิจท่ีพักแรม 

 สภาพปbญหาในการใหPบริการของบุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรม ผูPพิการทางการเคล่ือนไหวมีขPอคิดเห็น 

ดังน้ี 

 1. บุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมมีจำนวนไมLเพียงพอในการใหPบริการเม่ือผูPพิการทางการเคล่ือนไหว

เดินทางทLองเท่ียวแบบหมูLคณะ ทำใหPไมLสามารถใหPบริการไดPทันเวลา เกิดการรอคอยของนักทLองเท่ียวผูPพิการ

ทางการเคล่ือนไหว แตLหากเดินทางตามลำพังมักจะไมLพบปbญหาน้ี 

 2. ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผูPพิการทางการเคล่ือนไหวภายในโรงแรมไมLพรPอม เชLน ฝbกบัว

อาบน้ำอยูLสูงเกินไป บริเวณพ้ืนท่ีอาบน้ำไมLมีเกPาอ้ีใหPน่ัง ประตูหPองน้ำไมLเสมอกับพ้ืนภายในหPองพัก และไมLมี

ราวจับในหPองน้ำ โดยบุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมไมLสามารถแกPปbญหาเหลLาน้ีของนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหวขณะเขPาพักไดP 

 3. บุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมไมLมีความรูPเก่ียวกับส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเปSนตLอผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหวเพียงพอ และไมLสามารถใหPคำแนะนำไดP 

 4. นักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวมักจะโทรศัพทAสอบถามบุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรม

เก่ียวกับส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับผูPพิการทางการเคล่ือนไหวกLอนการใชPบริการอยูLเสมอ โดยพบ

ปbญหาบางคร้ังบุคลากรไมLสามารถใหPขPอมูลไดP หรือใหPขPอมูลท่ีไมLถูกตPอง 

 ธุรกิจอาหารและบันเทิง 

 สภาพปbญหาในการใหPบริการของบุคลากรในธุรกิจอาหารและบันเทิง ผูPพิการทางการเคล่ือนไหวมี

ขPอคิดเห็น ดังน้ี 

 1. บุคลากรไมLมีความรูPท่ีถูกตPองในการใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว โดยธุรกิจ

อาหารและบันเทิงน้ันมักจะไมLมีส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับผูPพิการทางการเคล่ือนไหว ทำใหPบุคลากรตPอง

คอยใหPความชLวยเหลือผูPพิการทางการเคล่ือนไหวเอง แตLพบวLาบุคลากรมักใหPความชLวยเหลือไมLถูกตPอง เชLน ไมL
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รูPหลักการยกรถวีลแชรA โดยพนักงานจับบริเวณลPอซ่ึงเส่ียงตLอการคว่ำของรถวีลแชรA หรือดันบริเวณดPานหลังซ่ึง

อาจทำใหPผูPพิการทางการเคล่ือนไหวตกจากรถวีลแชรAไดP 

 2. ไมLมีบุคลากรคอยใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะธุรกิจอาหารแบบ

บริการตัวเอง เชLน ธุรกิจอาหารประเภทบุฟเฟ|ตA (Buffet) พบวLาพ้ืนท่ีจัดวางอาหารอยูLสูงเกินไป ชLองทางเดินตัก

อาหารแคบเกินไป หรือศูนยAอาหาร (Food Court) พบวLาผูPพิการทางการเคล่ือนไหวไมLสามารถตLอคิวซ้ือ

อาหารรLวมกับบุคคลท่ัวไปไดPอยLางสะดวก โดยมักไมLมีบุคลากรคอยใหPบริการชLวยเหลือเม่ือผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหวประสบปbญหาเหลLาน้ี และผูPพิการทางเคล่ือนไหวน้ันมีความตPองการในการรับประทานอาหารแบบ

ราคาเดียวไมLจำกัดจำนวนและปริมาณอาหาร แตLหากบุคลากรสามารถใหPบริการตักอาหารมาเสิรAฟท่ีโต�ะไดPน้ัน

จะสะดวกตLอการใชPบริการของผูPพิการทางการเคล่ือนไหวเปSนอยLางมาก 

 3.  บุคลากรในธุรกิจอาหารและบันเทิงมีจำนวนไมLเพียงพอตLอการใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการ

ทางการเคล่ือนไหว เชLน มีบุคลากรเพียงทLานเดียวในการยกรถวีลแชรA ซ่ึงโดยปกติน้ันควรมีจำนวน 3 ทLาน 

หรือนPอยท่ีสุดจำนวน 2 ทLาน 

 4. การใชPบริการธุรกิจบันเทิง เชLน โรงภาพยนตรA พบปbญหาไมLมีบุคลากรอำนวยความสะดวกในการ

จัดท่ีน่ังชมภาพยนตรAใหPกับนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว 

 ธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกR 

 สภาพปbญหาในการใหPบริการของบุคลากรในธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกA ผูPพิการทางการเคล่ือนไหวมี

ขPอคิดเห็น ดังน้ี 

 1. บุคลากรท่ีใหPบริการมีจำนวนไมLเพียงพอ เน่ืองจากการใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหวน้ันตPองใชPบุคลากรเปSนจำนวนมากในการนำเท่ียวแตLละคร้ัง โดยพบปbญหาบุคลากรมีจำนวนไมL

เพียงพอในการใหPบริการ 

 2. ความเต็มใจในการใหPบริการของบุคลากร ในการนำเท่ียวแตLละคร้ังน้ันผูPพิการทางการเคล่ือนไหว

ตPองพบเจอบุคลากรในธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกAตลอดท้ังวัน โดยบุคลากรอาจมีความเหน่ือยลPาจากการ

ทำงานมาท้ังวัน ทำใหPเจอปbญหาการแสดงสีหนPา อารมณA และทLาทาง ท่ีแสดงออกถึงความไมLเต็มใจในการ

ใหPบริการ ซ่ึงนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวน้ันจำเปSนตPองใหPบุคลากรใหPความชLวยเหลือในเร่ืองตLาง ๆ 

อยูLตลอดเวลา  

 3. บุคลากรจัดกิจกรรมท่ีไมLเหมาะสมกับนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว เชLน จัดกิจกรรม

เกมในขณะนำเท่ียว โดยเปSนเกมท่ีตPองมีการเคล่ือนไหวรLางกายเปSนจำนวนมาก เกิดอุปสรรคในการเคล่ือนไหว

ของผูPพิการทางการเคล่ือนไหว 

 4. ในการเดินทางทLองเท่ียวโดยใชPบริการธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกAน้ัน เม่ือถึงรPานอาหาร ท่ีพัก

แรม หรือแหลLงทLองเท่ียวตLาง ๆ นักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวมักเลือกใชPบริการหรือขอความ

ชLวยเหลือบุคลากรจากธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกAมากกวLาบุคลากรจากรPานอาหารหรือท่ีพักแรม ทำใหP

นักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวมักใชPบริการธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกAท่ีบุคลากรมีความคุPนเคยกันดี

อยูLแลPว 
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 ธุรกิจจำหนCายสินคFาท่ีระลึก 

 สภาพปbญหาในการใหPบริการของบุคลากรในธุรกิจจำหนLายสินคPาท่ีระลึก ผูPพิการทางการเคล่ือนไหวมี

ขPอคิดเห็น ดังน้ี 

 1. ไมLมีบุคลากรใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวขณะเลือกซ้ือสินคPาท่ีระลึก 

เน่ืองจากบางคร้ังสินคPาน้ันอยูLสูงเกินกวLาจะหยิบไดPทำใหPตPองขอความชLวยเหลือจากบุคลากร 

 2. ธุรกิจจำหนLายสินคPาท่ีระลึกบางแหLงน้ันอยูLริมถนน ไมLสะดวกตLอการซ้ือ เน่ืองจากไมLมีบุคลากร

คอยระวังและป{องกันอันตรายขณะนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหวเลือกซ้ือสินคPาท่ีระลึกน้ัน 

 3. ทัศนคติของบุคลากรท่ีใหPบริการในธุรกิจจำหนLายสินคPาท่ีระลึก โดยผูPพิการทางการเคล่ือนไหว

กังวลวLาบุคลากรในธุรกิจจำหนLายสินคPาท่ีระลึกบางแหLงน้ันจะมีทัศนคติแงLลบตLอตนเอง 

 

 1.2 ขFอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียวผูF

พิการทางการเคล่ือนไหว 

 ผูPพิการทางการเคล่ือนไหวไดPใหPขPอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทLองเท่ียวสำหรับ

กลุLมนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว ดังน้ี 

 1. ควรใหPความรูPกับบุคลากรในธุรกิจทLองเท่ียวเก่ียวกับวิธีการใหPความชLวยเหลือท่ีถูกตPองแกL

นักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเปSนตLอนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหว และวิธีการใชPงานส่ิงอำนวยความสะดวกตLาง ๆ  

 2. ผูPบริหารธุรกิจทLองเท่ียวควรจัดเตรียมบุคลากรใหPเพียงพอตLอการใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

 3. บุคลากรในธุรกิจทLองเท่ียวควรคำนึงถึงการใหPชLวยเหลือตLาง ๆ ท่ีจำเปSนตLอนักทLองเท่ียวผูPพิการ

ทางการเคล่ือนไหว โดยท่ีไมLตPองรPองขอ 

 4. ควรเสริมสรPางทัศนคติแงLบวกของบุคลากรในธุรกิจทLองเท่ียวตLอนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหว เพ่ือใหPบุคลากรแสดงออกถึงความเต็มใจในการใหPบริการนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการเคล่ือนไหว 

 5. ควรสLงเสริมใหPบุคลากรจัดกิจกรรมทLองเท่ียวท่ีเหมาะสมกับนักทLองเท่ียวผูPพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

 

 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 69 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 
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แบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 

สำหรับการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทCองเที่ยว 

สำหรับกลุCมนักทCองเที่ยวผูFพิการทางการเคลื่อนไหว 

*************************************** 

 

คำช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 น้ีมีจุดมุ;งหมายเพ่ือใหAท;านไดAพิจารณาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือการท;องเท่ียวสำหรับกลุ;มนักท;องเท่ียวผูAพิการทางการเคล่ือนไหว โดยคำถามท้ังหมดไดAรวบรวมมา

จากความคิดเห็นของผูAเช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 1 ซ่ีงผูAวิจัยพยายามรักษาใจความ

สำคัญและขAอความใหAใกลAเคียงกับท่ีผูAเช่ียวชาญเสนอมาใหAมากท่ีสุด 

2. แบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 เปYนแบบสอบถามแบบมาตราส;วนประมาณค;าใหAท;านพิจารณาว;า 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท;องเท่ียวสำหรับกลุ;มนักท;องเท่ียวผูAพิการทางการเคล่ือนไหว ใน

แต;ละขAอมีความเหมาะสมในระดับใด โปรดทำเคร่ืองหมาย ü ลงในช;องระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความ

คิดเห็นของท;านมากท่ีสุด โดยกำหนดค;าระดับคะแนนของช;วงน้ำหนักเปYน 5 ระดับมีความหมาย ดังน้ี 

 5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

 3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีความเหมาะสมนAอย 

 1 หมายถึง  มีความเหมาะสมนAอยท่ีสุด 

3. ในช;องขAอเสนอแนะ ผูAวิจัยเป̂ดโอกาสใหAท;านไดAแสดงความคิดเห็นหรือใหAขAอเสนอแนะเพ่ิมเติมโดย

อิสระ ซ่ึงจะเกิดประโยชน_และมีคุณค;าอย;างย่ิงต;อการวิจัยคร้ังน้ี 

ผูAวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี ท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

 

             นายประพัฒน_ เขียวประภัสสร 

        ผูAวิจัย 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียวผูFพิการทางการเคล่ือนไหว 
 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ 

การทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียว 

ผูFพิการทางการเคล่ือนไหว 

ระดับความเหมาะสม ขFอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1. ดFานความรูF 

1.1 บุคลากรทางการท;องเท่ียวควรมีความรูA

พ้ืนฐานเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะ

สามารถตอบขAอซักถาม และสามารถใหAบริการ

นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการเคล่ือนไหวไดAอย;าง

ถูกตAองและแม;นยำ 

      

1.2 ควรมีการใหAความรูAกับบุคลากรทางการ

ท;องเท่ียวเก่ียวกับลักษณะของผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหว และความแตกต;างของผูAพิการ

ทางการเคล่ือนไหวในหลากหลายลักษณะ 

      

1.3 ควรมีการใหAความรูAเก่ียวกับอิริยาบถ การ

เคล่ือนไหวของผูAพิการทางการเคล่ือนไหว เช;น 

การเดินรอบสถานท่ีต;าง ๆ การลงเรือ และการ

ข้ึนรถ เปYนตAน เพ่ือใหAบุคลากรทางการ

ท;องเท่ียวสามารถใหAบริการไดAอย;างถูกตAอง 

      

1.4 ควรมีการใหAความรูAเก่ียวกับส่ิงอำนวยความ

สะดวกและอุปกรณ_ในการใหAความช;วยเหลือผูA

พิการทางการเคล่ือนไหว ภายในพ้ืนท่ีท่ี

บุคลากรทางการท;องเท่ียวรับผิดชอบ และ

รวมถึงพ้ืนท่ีภายนอก เพ่ือท่ีจะสามารถใหA

คำแนะนำหรือขAอเสนอแนะกับนักท;องเท่ียวผูA

พิการทางการเคล่ือนไหวไดA 

      

1.5 ควรมีการฝcกอบรมหรือการใหAความรูA

เก่ียวกับการใหAบริการท่ีสอดคลAองกับความ

ตAองการพิเศษของนักท;องเท่ียวผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหว และข้ันตอนในการใหAบริการท่ี

ถูกตAอง 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ 

การทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียว 

ผูFพิการทางการเคล่ือนไหว 

ระดับความเหมาะสม ขFอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

1.6 ควรมีการฝcกอบรมความรูAพ้ืนฐานเก่ียวกับ

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตAนแก;ผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหว เรียนรูAวิธีปฐมพยาบาลอาการ

บาดเจ็บเบ้ืองตAนหากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบ

เหตุรAายท่ีอาจเกิดข้ึนกับนักท;องเท่ียวผูAพิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

      

1.7 ควรมีการใหAความรูAกับบุคลากรทางการ

ท;องเท่ียวเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม; ๆ ในการใหA

ความช;วยเหลือแก;นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหวอย;างสม่ำเสมอ 

      

1.8 ธุรกิจท;องเท่ียวควรจัดใหAมีคู;มือรายการ

อุปกรณ_ ส่ิงอำนวยความสะดวก หรือบริการท่ี

สอดคลAองกับความตAองการพิเศษของ

นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือ

เปYนแนวทางในการปฏิบัติงานใหAกับบุคลากร 

      

2. ดFานทักษะ 

2.1 ควรมีการฝcกทักษะในการใหAบริการและใหA

ความช;วยเหลือแก;นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหว เช;น วิธีการยกรถวีลแชร_ การเข็นรถ

วีลแชร_ในทางธรรมดาและทางลาดชัน การเขAา

ลิฟท_ การประคองผูAพิการทางการเคล่ือนไหว 

และการรับมือกับผูAพิการทางการเคล่ือนไหวท่ี

น้ำหนักมาก เปYนตAน รวมถึงวิธีการใชAงานส่ิง

อำนวยความสะดวกต;าง ๆ เช;น วิธีการบังคับรถ

วีลแชร_ การกางและพับเก็บรถวีลแชร_ การอ;าน

ปhาย เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ_สำหรับผูA

พิการทางการเคล่ือนไหว 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ 

การทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียว 

ผูFพิการทางการเคล่ือนไหว 

ระดับความเหมาะสม ขFอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

2.2 ควรมีการเสริมสรAางทักษะการควบคุม

อารมณ_ ความอดทน เขAาใจถึงธรรมชาติของ

อารมณ_นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการเคล่ือนไหว 

สามารถจัดการอารมณ_ และผ;อนคลาย

ความเครียดไดAดี 

      

2.3 ควรมีการเสริมสรAางทักษะการแกAไขปiญหา

เฉพาะหนAา ลำดับ ข้ันตอน วิธีการแกAไขปiญหา

ไดAอย;างถูกวิธี และทราบหลักการเบ้ืองตAนใน

การรับมือกับปiญหาเฉพาะหนAา รวมถึง

หลีกเล่ียงการกระทำท่ีอาจส;งผลใหAเกิดปiญหา 

      

2.4 ควรมีการเสริมสรAางทักษะความจำ จดจำ

รายละเอียดต;าง ๆ ของนักท;องเท่ียวผูAพิการ

ทางการเคล่ือนไหว รวมถึงความตAองการของ

นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการเคล่ือนไหวแต;ละ

ท;านไดAอย;างครบถAวนและถูกตAอง 

      

2.5 ควรมีการเสริมสรAางทักษะการส่ือสาร 

เลือกวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ

นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือ

สรAางความประทับใจใหAกับนักท;องเท่ียวผูAพิการ

ทางการเคล่ือนไหว โดยคำนึงถึงบุคลิกภาพ 

น้ำเสียง ภาษา และคำพูดท่ีเหมาะสม รวมถึง

การส่ือสารเพ่ือใหAนักท;องเท่ียวผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหวเกิดความม่ันใจว;าบุคลากรทางการ

ท;องเท่ียวสามารถใหAความช;วยเหลือไดAอย;าง

ถูกตAอง 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ 

การทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียว 

ผูFพิการทางการเคล่ือนไหว 

ระดับความเหมาะสม ขFอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

2.6 ควรมีการเสริมสรAางทักษะการฟiง เปYนนัก

ฟiงท่ีดี สรุปและจับประเด็นสำคัญใน

รายละเอียดต;าง ๆ ของลูกคAา และตอบสนองใหA

ตรงตามความตAองการ รวมถึงตAองมีความอดทน

ในการฟiงคำตำหนิจากนักท;องเท่ียวผูAพิการ

ทางการเคล่ือนไหวเพ่ือนำไปปรับปรุงการ

ใหAบริการต;อไปไดA 

      

3. ดFานคุณลักษณะสCวนบุคคล 

3.1 บุคลากรทางการท;องเท่ียวควรมีความ

กระตือรือรAน แสดงถึงความมีจิตใจในการ

ใหAบริการหรือใหAความช;วยเหลือ แสดงความ

ห;วงใยแก;นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

      

3.2 บุคลากรทางการท;องเท่ียวควรมีกิริยาวาจา

สุภาพ กิริยาวาจาเปYนส่ิงท่ีแสดงออกจาก

ความคิด ความรูAสึก และส;งผลใหAเกิด

บุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือใหAนักท;องเท่ียวผูAพิการ

ทางการเคล่ือนไหวมีความสบายใจท่ีจะติดต;อ

ขอรับบริการ 

      

3.3 บุคลากรทางการท;องเท่ียวควรมีสติในการ

แกAปiญหาท่ีเกิดข้ึน นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหวส;วนใหญ;จะติดต;อขอความช;วยเหลือ

ตามปกติ แต;บางกรณีท่ีมีปiญหาเร;งด;วน 

บุคลากรทางการท;องเท่ียวจะตAองสามารถ

วิเคราะห_ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแกAไข

ปiญหาอย;างมีสติ โดยอาจเลือกทางเลือกท่ีดี

ท่ีสุดจากหลายทางเลือกในการใหAบริการแก;

นักท;องเท่ียวผูAพิการทางการเคล่ือนไหว 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ 

การทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียว 

ผูFพิการทางการเคล่ือนไหว 

ระดับความเหมาะสม ขFอเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 

3.4 บุคลากรทางการท;องเท่ียวควรมีทัศนคติท่ีดี

ต;องานบริการ รวมถึงการบริการนักท;องเท่ียวผูA

พิการทางการเคล่ือนไหว มีจิตบริการ การ

บริการเปYนการช;วยเหลือ ผูAทำงานบริการเปYน

ผูAใหAจึงตAองมีความคิดความรูAสึกต;องานบริการ

ในทางท่ีชอบ และเต็มใจท่ีจะใหAบริการ ถAาผูAใด

มีความคิดความรูAสึกไม;ชอบงานบริการ แมAจะ

พอใจในการรับบริการจากผูAอ่ืน ก็ไม;อาจจะ

ทำงานไดA 

      

3.5 บุคลากรทางการท;องเท่ียวควรมีมนุษย-

สัมพันธ_ท่ีดีกับนักท;องเท่ียวผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหว รับฟiงคำรAองขอดAวยความยินดี ฟiง

ดAวยความเขAาใจ ไม;ขัดจังหวะ เห็นใจ และคิด

เสมือนว;าเปYนปiญหาของตนเอง 

      

3.6 บุคลากรทางการท;องเท่ียวควรมีทัศนคติ

เชิงบวกต;อนักท;องเท่ียวผูAพิการทางการ

เคล่ือนไหว  

      

3.7 บุคลากรทางการท;องเท่ียวควรมีน้ำใจ 

พยายามใหAความช;วยเหลือนักท;องเท่ียวผูAพิการ

ทางการเคล่ือนไหวทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส แมAจะ

ถูกปฏิเสธในการรับความช;วยเหลือก็ตาม 
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แบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 3 

สำหรับการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทCองเที่ยว 

สำหรับกลุCมนักทCองเที่ยวผูFพิการทางการเคลื่อนไหว 

*************************************** 

 

คำช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีเป3นแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 3 เป3นผลการวิเคราะหCคำตอบของกลุIม

ผูKเช่ียวชาญท่ีไดKตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 ซ่ึงผูKวิจัยไดKแสดงความสอดคลKองของแตIละขKอโดยระบุ

คIามัธยฐาน (median) และคIาพิสัยระหวIางควอไทลC (interquartile range) ท่ีคำนวณไดKและระบุคะแนนการ

ตอบของทIานในรอบท่ี 2 มาดKวย 

l    หมายถึง  คIามัธยฐาน (median) หมายถึง คIาเฉล่ียกลางของผูKเช่ียวชาญท้ัง 

     กลุIม  

 ó   หมายถึง  คIาพิสัยระหวIางควอไทลC (interquartile range)  

    หมายถึง ชIวงความเห็นสอดคลKองของผูKเช่ียวชาญท้ังกลุIม 

«    หมายถึง  คำตอบเดิมของทIานในแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 

2. การตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 3 มีจุดมุIงหมายเพ่ือใหKทIานไดKทบทวนคำตอบ โดยอาจยืนยัน

คำตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงคำตอบไดK ดังน้ี 

 2.1 หากทIานยืนยันคำตอบเดิมจากการตอบแบบสอบถามทIานไมIตKองทำเคร่ืองหมายใด ๆ 

 2.2 หากทIานตKองการเปล่ียนแปลงคำตอบ กรุณาทำเคร่ืองหมาย ü ในชIองคIาระดับคะแนนใหมI 

และหากคำตอบใหมIของทIานอยูIนอกขอบเขตของคIาพิสัยระหวIางควอไทลC (interquartile range) โปรดใหK

เหตุผลประกอบเฉพาะขKอน้ัน 

ผูKวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี ท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและใหKความรIวมมือดKวยดี

ตลอดมา 

 

            นายประพัฒนC เขียวประภัสสร 

        ผูKวิจัย 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียวผูFพิการทางการเคล่ือนไหว 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

การทCองเท่ียวสำหรับกลุCมนักทCองเท่ียว 

ผูFพิการทางการเคล่ือนไหว 

ระดับความเหมาะสม ใหFเหตุผลเฉพาะขFอที่ตอบอยูC

นอกขอบเขตพิสัยระหวCาง 

ควอไทลP 
5 4 3 2 1 

1. ดFานความรูF 

1.1 บุคลากรทางการทIองเท่ียวควรมีความรูK

พ้ืนฐานเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะ

สามารถตอบขKอซักถาม และสามารถใหKบริการ

นักทIองเท่ียวผูKพิการทางการเคล่ือนไหวไดKอยIาง

ถูกตKองและแมIนยำ 

l 
ó 
« 

     

1.2 ควรมีการใหKความรูKกับบุคลากรทางการ

ทIองเท่ียวเก่ียวกับลักษณะของผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหว และความแตกตIางของผูKพิการ

ทางการเคล่ือนไหวในหลากหลายลักษณะ 

      

1.3 ควรมีการใหKความรูKเก่ียวกับอิริยาบถ การ

เคล่ือนไหวของผูKพิการทางการเคล่ือนไหว เชIน 

การเดินรอบสถานท่ีตIาง ๆ การลงเรือ และการ

ข้ึนรถ เป3นตKน เพ่ือใหKบุคลากรทางการ

ทIองเท่ียวสามารถใหKบริการไดKอยIางถูกตKอง 

      

1.4 ควรมีการใหKความรูKเก่ียวกับส่ิงอำนวยความ

สะดวกและอุปกรณCในการใหKความชIวยเหลือผูK

พิการทางการเคล่ือนไหว ภายในพ้ืนท่ีท่ี

บุคลากรทางการทIองเท่ียวรับผิดชอบ และ

รวมถึงพ้ืนท่ีภายนอก เพ่ือท่ีจะสามารถใหK

คำแนะนำหรือขKอเสนอแนะกับนักทIองเท่ียวผูK

พิการทางการเคล่ือนไหวไดK 

      

1.5 ควรมีการฝqกอบรมหรือการใหKความรูK

เก่ียวกับการใหKบริการท่ีสอดคลKองกับความ

ตKองการพิเศษของนักทIองเท่ียวผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหว และข้ันตอนในการใหKบริการท่ี

ถูกตKอง 
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1.6 ควรมีการฝqกอบรมความรูKพ้ืนฐานเก่ียวกับ

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตKนแกIผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหว เรียนรูKวิธีปฐมพยาบาลอาการ

บาดเจ็บเบ้ืองตKนหากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบ

เหตุรKายท่ีอาจเกิดข้ึนกับนักทIองเท่ียวผูKพิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

      

1.7 ควรมีการใหKความรูKกับบุคลากรทางการ

ทIองเท่ียวเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมI ๆ ในการใหK

ความชIวยเหลือแกIนักทIองเท่ียวผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหวอยIางสม่ำเสมอ 

      

1.8 ธุรกิจทIองเท่ียวควรจัดใหKมีคูIมือรายการ

อุปกรณC ส่ิงอำนวยความสะดวก หรือบริการท่ี

สอดคลKองกับความตKองการพิเศษของ

นักทIองเท่ียวผูKพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือ

เป3นแนวทางในการปฏิบัติงานใหKกับบุคลากร 

      

2. ดFานทักษะ 

2.1 ควรมีการฝqกทักษะในการใหKบริการและใหK

ความชIวยเหลือแกIนักทIองเท่ียวผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหว เชIน วิธีการยกรถวีลแชรC การเข็นรถ

วีลแชรCในทางธรรมดาและทางลาดชัน การเขKา

ลิฟทC การประคองผูKพิการทางการเคล่ือนไหว 

และการรับมือกับผูKพิการทางการเคล่ือนไหวท่ี

น้ำหนักมาก เป3นตKน รวมถึงวิธีการใชKงานส่ิง

อำนวยความสะดวกตIาง ๆ เชIน วิธีการบังคับรถ

วีลแชรC การกางและพับเก็บรถวีลแชรC การอIาน

ปvาย เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณCสำหรับผูK

พิการทางการเคล่ือนไหว 
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2.2 ควรมีการเสริมสรKางทักษะการควบคุม

อารมณC ความอดทน เขKาใจถึงธรรมชาติของ

อารมณCนักทIองเท่ียวผูKพิการทางการเคล่ือนไหว 

สามารถจัดการอารมณC และผIอนคลาย

ความเครียดไดKดี 

      

2.3 ควรมีการเสริมสรKางทักษะการแกKไขปxญหา

เฉพาะหนKา ลำดับ ข้ันตอน วิธีการแกKไขปxญหา

ไดKอยIางถูกวิธี และทราบหลักการเบ้ืองตKนใน

การรับมือกับปxญหาเฉพาะหนKา รวมถึง

หลีกเล่ียงการกระทำท่ีอาจสIงผลใหKเกิดปxญหา 

      

2.4 ควรมีการเสริมสรKางทักษะความจำ จดจำ

รายละเอียดตIาง ๆ ของนักทIองเท่ียวผูKพิการ

ทางการเคล่ือนไหว รวมถึงความตKองการของ

นักทIองเท่ียวผูKพิการทางการเคล่ือนไหวแตIละ

ทIานไดKอยIางครบถKวนและถูกตKอง 

      

2.5 ควรมีการเสริมสรKางทักษะการส่ือสาร 

เลือกวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ

นักทIองเท่ียวผูKพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือ

สรKางความประทับใจใหKกับนักทIองเท่ียวผูKพิการ

ทางการเคล่ือนไหว โดยคำนึงถึงบุคลิกภาพ 

น้ำเสียง ภาษา และคำพูดท่ีเหมาะสม รวมถึง

การส่ือสารเพ่ือใหKนักทIองเท่ียวผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหวเกิดความม่ันใจวIาบุคลากรทางการ

ทIองเท่ียวสามารถใหKความชIวยเหลือไดKอยIาง

ถูกตKอง 
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2.6 ควรมีการเสริมสรKางทักษะการฟxง เป3นนัก

ฟxงท่ีดี สรุปและจับประเด็นสำคัญใน

รายละเอียดตIาง ๆ ของลูกคKา และตอบสนองใหK

ตรงตามความตKองการ รวมถึงตKองมีความอดทน

ในการฟxงคำตำหนิจากนักทIองเท่ียวผูKพิการ

ทางการเคล่ือนไหวเพ่ือนำไปปรับปรุงการ

ใหKบริการตIอไปไดK 

      

3. ดFานคุณลักษณะสCวนบุคคล 

3.1 บุคลากรทางการทIองเท่ียวควรมีความ

กระตือรือรKน แสดงถึงความมีจิตใจในการ

ใหKบริการหรือใหKความชIวยเหลือ แสดงความ

หIวงใยแกIนักทIองเท่ียวผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

      

3.2 บุคลากรทางการทIองเท่ียวควรมีกิริยาวาจา

สุภาพ กิริยาวาจาเป3นส่ิงท่ีแสดงออกจาก

ความคิด ความรูKสึก และสIงผลใหKเกิด

บุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือใหKนักทIองเท่ียวผูKพิการ

ทางการเคล่ือนไหวมีความสบายใจท่ีจะติดตIอ

ขอรับบริการ 

      

3.3 บุคลากรทางการทIองเท่ียวควรมีสติในการ

แกKปxญหาท่ีเกิดข้ึน นักทIองเท่ียวผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหวสIวนใหญIจะติดตIอขอความชIวยเหลือ

ตามปกติ แตIบางกรณีท่ีมีปxญหาเรIงดIวน 

บุคลากรทางการทIองเท่ียวจะตKองสามารถ

วิเคราะหCถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแกKไข

ปxญหาอยIางมีสติ โดยอาจเลือกทางเลือกท่ีดี

ท่ีสุดจากหลายทางเลือกในการใหKบริการแกI

นักทIองเท่ียวผูKพิการทางการเคล่ือนไหว 
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3.4 บุคลากรทางการทIองเท่ียวควรมีทัศนคติท่ีดี

ตIองานบริการ รวมถึงการบริการนักทIองเท่ียวผูK

พิการทางการเคล่ือนไหว มีจิตบริการ การ

บริการเป3นการชIวยเหลือ ผูKทำงานบริการเป3น

ผูKใหKจึงตKองมีความคิดความรูKสึกตIองานบริการ

ในทางท่ีชอบ และเต็มใจท่ีจะใหKบริการ ถKาผูKใด

มีความคิดความรูKสึกไมIชอบงานบริการ แมKจะ

พอใจในการรับบริการจากผูKอ่ืน ก็ไมIอาจจะ

ทำงานไดK 

      

3.5 บุคลากรทางการทIองเท่ียวควรมีมนุษย-

สัมพันธCท่ีดีกับนักทIองเท่ียวผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหว รับฟxงคำรKองขอดKวยความยินดี ฟxง

ดKวยความเขKาใจ ไมIขัดจังหวะ เห็นใจ และคิด

เสมือนวIาเป3นปxญหาของตนเอง 

      

3.6 บุคลากรทางการทIองเท่ียวควรมีทัศนคติ

เชิงบวกตIอนักทIองเท่ียวผูKพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

      

3.7 บุคลากรทางการทIองเท่ียวควรมีน้ำใจ 

พยายามใหKความชIวยเหลือนักทIองเท่ียวผูKพิการ

ทางการเคล่ือนไหวทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส แมKจะ

ถูกปฏิเสธในการรับความชIวยเหลือก็ตาม 
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ประวัติการศึกษาและการทำงาน 

 

ช่ือ-นามสกุล    นายประพัฒน- เขียวประภัสสร 

วัน เดือน ป> เกิด   20 มกราคม พ.ศ. 2512 

ท่ีอยูBปCจจุบัน    111/79 ซอยวัดดงมูลเหล็ก แขวงบJานชLางหลLอ เขตบางกอกนJอย  

    กรุงเทพมหานคร 10700 

สถานท่ีทำงานในปCจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ- เขตธนบุรี  

    กรุงเทพมหานคร 10600 

ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2536 – บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  

    มหาวิทยาลัยสยาม 

    พ.ศ. 2546 - การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย-  

    มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประวัติการทำงาน  พ.ศ. 2555 ถึงป]จจุบัน – อาจารย-ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

    สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย- คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

ช่ือ-นามสกุล    นางสาวนุชรา แสวงสุข  

วัน เดือน ป> เกิด   6 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 

ท่ีอยูBปCจจุบัน    95/170 หมูL 5 ตำบลมหาสวัสด์ิ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 

สถานท่ีทำงานในปCจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ- เขตธนบุรี  

    กรุงเทพมหานคร 10600 

ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2550 – วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) 

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร-การกีฬา จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย 

    พ.ศ. 2552 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

    แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการทLองเท่ียว  

    จุฬาลงกรณ-มหาวิทยาลัย  

ประวัติการทำงาน  พ.ศ. 2553 - อาจารย-ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทLองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

    พ.ศ. 2559 - หัวหนJาสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

    พ.ศ. 2560 – รองคณบดีฝfายบริหารและหัวหนJาสำนักงาน 

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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    พ.ศ. 2561 – ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

    สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการทLองเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

    พ.ศ. 2562 ถึงป]จจุบัน – อาจารย-ผูJรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย-ประจำ 

    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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