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บทที่  1 

บทนำ 

 
ความเป/นมาและความสำคัญของป9ญหา 

 ในป$จจุบันการท-องเที ่ยวได7กลายเป9นส-วนหนึ่งของชีวิตมนุษยCไปแล7ว แม7วิทยาการและ

เทคโนโลยีสมัยใหม-จะอำนวยความสะดวกต-อชีวิตประจำวันของมนุษยCได7อย-างมาก แต-อย-างไรก็ตาม

มนุษยCยังคงแสวงหาเวลาสำหรับการพักผ-อนหย-อนใจ เพื่อหลีกหนีความซ้ำซากจำเจ เพื่อเปลี่ยน

บรรยากาศและหาประสบการณCหรือเหตุผลอื่นใด ทั้งน้ีการท-องเที่ยวเป9นคำที่มีความหมายค-อนข7าง

กว7างเพราะมิได7หมายความแต-เฉพาะการเดินทางอย-างเดียวหรือมุมมองเฉพาะในส-วนของผู7เดินทาง

เท-านั้น หากพิจารณาจากกระบวนการของการท-องเที่ยวจะพบว-าเป9นความสัมพันธCที่เกิดขึ้นซึ่งกันและ

กันระหว-างนักท-องเที่ยว ผู7จัดบริการด7านการท-องเที่ยว หน-วยงานของรัฐในท7องถิ่น และประชาชนใน

แหล-งท-องเที่ยว (ธนกฤต สังขCเฉย, 2550) จากคำกล-าวข7างต7นสะท7อนให7เห็นถึงความสำคัญของการ

ท-องเที่ยวที่ส-งผลต-อคุณภาพชีวิตของมนุษยCเป9นอย-างมาก และมีความเกี่ยวข7องกับหลายภาคส-วน 

นอกจากนั้นความสำคัญดังกล-าวข7างต7นแล7ว อุตสาหกรรมการท-องเที ่ยวยังเป9นอุตสาหกรรมท่ี

ก-อให7เกิดรายได7ทางเศรษฐกิจจำนวนมากและมีความสำคัญย่ิงต-อระบบเศรษฐกิจ  

โดยอุตสาหกรรมท-องเที่ยวเป9นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสำคัญต-อ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป9นอย-างมาก เป9นแหล-งรายได7ที่สำคัญนำมาซึ่งเงินตรา

ต-างประเทศ การสร7างงาน และการกระจายความเจริญไปสู-ภูมิภาค และการท-องเที่ยวยังมีส-วนสำคัญ

ในการพัฒนา ระบบโครงสร7างพื้นฐานของการคมนาคมขนส-ง รวมไปถึงการค7าและการลงทุน เม่ือ

ประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท-องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการสร7างรายได7ให7กับ

ประเทศสามารถช-วยให7เศรษฐกิจฟbcนตัวได7ในเวลาที่รวดเร็วกว-าภาคผลิตและบริการอื่น ๆ (การ

ท-องเที่ยวแห-งประเทศไทย, 2554) และยังเป9นที่ตระหนักดีว-า อุตสาหกรรมการท-องเที่ยวของประเทศ

ไทย ได7เป9นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาทเด-นชัดในตลอดสามถึงสี่ทศวรรษที่ผ-านมา 

ความสำเร็จโดยรวมมาจากฝgายที่เกี ่ยวข7องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช-วยผลักดันให7อุตสาหกรรมน้ี

เคลื่อนไหวไปข7างหน7าอย-างไม-หยุดยั ้ง และนำไปสู-ความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนชาวไทย (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) 

อุตสาหกรรมการท-องเที่ยว ประกอบด7วยธุรกิจหลายประเภททั้งธุรกิจที่เกี่ยวข7องโดยตรงและ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข7องทางอ7อม หรือธุรกิจท่ีสนับสนุนต-าง ๆ การซ้ือบริการของนักท-องเท่ียว ท้ังนักท-องเท่ียว

ของไทยและชาวต-างประเทศก-อให7เกิดการหมุนเวียนของการใช7จ-ายซึ่งจะตกอยู-ในหลายกลุ-มอาชีพ

ช-วยสร7างเสถียรภาพให7กับสังคมทั้งระดับชุมชนท7องถิ่นและระดับประเทศ (ฉันทัช วรรณถนอม, 

2552) โดยธุรกิจท-องเที่ยวแบ-งออกเป9น 5 ประเภท ได7แก- ธุรกิจการขนส-ง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจ
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อาหารและบันเทิง ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศกC และธุรกิจจำหน-ายสินค7าที่ระลึก (บุญเลิศ จิตต้ัง

วัฒนา, 2557) ซึ่งมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจต-าง ๆ อยู-มากมาย คอยให7บริการนักท-องเที่ยว

หลากหลายท้ังชาวไทยและชาวต-างชาติ รวมถึงนักท-องเท่ียวผู7พิการทางการเคล่ือนไหวด7วย 

 ในส-วนความหมายของคนพิการนั้น พระราชบัญญัติส-งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ได7ให7นิยาม “คนพิการ” ว-าหมายความถึง บุคคลซึ่งมีข7อจำกัดในการปฏิบัติ

กิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข7าไปมีส-วนร-วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร-องทางการเห็น การ

ได7ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณC พฤติกรรม สติป$ญญา การเรียนรู7 หรือความบกพร-อง

อ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด7านต-าง ๆ และมีความจำเป9นพิเศษท่ีจะต7องได7รับความช-วยเหลือด7าน

หนึ่งด7านใด เพื่อให7สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข7าไปมีส-วนร-วมทางสังคมได7อย-าง

บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑCที่รัฐมนตรีว-าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยCประกาศกำหนด 

 ในสังคมไทยความพิการถูกทำให7รับรู7และเข7าใจจากชุดความรู7ที่จำกัด ทำให7การเห็นคุณค-า

และความหมายกับคนพิการมีความผิดเพี้ยนบิดเบือนไปจากที่ควรจะเป9น และในกระแสความเข7าใจ

หลักมักมองว-าความพิการเป9นภาวะไร7ความสามารถ และคนพิการก็นำมาซึ่งความเป9นภาระต-อสังคม

และครอบครัว นั่นหมายความว-า ทุนจากความเป9นมนุษยCคนหนึ่งของสังคมถูกละเลยมองข7ามไปอย-าง

น-าเสียดาย แม7เราจะมีกฎหมายพิทักษCสิทธิคนพิการที่ดี ซึ่งหมายถึง พระราชบัญญัติส-งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แล7วก็ตาม แต-ในทางปฏิบัติกลับพบว-าคนพิการก็ยังมีโอกาส

เข7าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริการการแพทยC และสาธารณสุขที่จำเป9น และการมีอาชีพและ

รายได7ที่เพียงพอแก-การดำรงชีวิต ต่ำกว-าคนทั่วไป (สถาบันสร7างเสริมสุขภาพคนพิการ อ7างถึงใน 

โสภณ ฉิมจินดา, 2553) จากป$ญหาที ่เกิดขึ ้นนี ้จึงเป9นเรื ่องสำคัญยิ ่งสำหรับสังคมไทยที ่ควรให7

ความสำคัญและมีความเข7าใจท่ีถูกต7องเก่ียวกับคนพิการ 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท-องเที่ยว

สำหรับกลุ-มนักท-องเที่ยวผู7พิการทางการเคลื่อนไหว รวมทั้งศึกษาสภาพป$ญหาของบุคลากรในภาค

ธุรกิจท-องเที่ยวในการให7บริการนักท-องเที่ยวผู7พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อเป9นการส-งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตแก-คนพิการในสังคมไทย ให7ได7รับโอกาสในการท-องเที่ยวเฉกเช-นเดียวกับบุคคลอ่ืน

ท่ัว ๆ ไป ในสังคม 
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วัตถุประสงค?ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพป$ญหาการให7บริการของบุคลากรทางการท-องเท่ียวแก-นักท-องเท่ียวผู7พิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท-องเที่ยวสำหรับกลุ-มนักท-องเที่ยว

ผู7พิการทางการเคล่ือนไหว 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดEานประชากร ศึกษาเฉพาะกรณีผ ู 7 เช ี ่ยวชาญทางด7านกลุ -มผู 7พ ิการทางการ

เคลื่อนไหว ผู7เชี ่ยวชาญทางด7านทรัพยากรมนุษยC ผู 7ทรงคุณวุฒิ

ทางด7านการท-องเที่ยว ผู7แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของ

มนุษยC และผู 7พิการทางการเคลื ่อนไหวที ่เคยใช7บริการธุรกิจ

ท-องเท่ียว 

 ขอบเขตดEานเน้ือหา  ศึกษาเฉพาะธุรกิจท-องเที่ยว 5 ประเภท ได7แก- 1. ธุรกิจการขนส-ง 

2. ธุรกิจที่พักแรม 3. ธุรกิจอาหารและบันเทิง 4. ธุรกิจนำเที่ยว 

และมัคคุเทศกC และ5. ธุรกิจจำหน-ายสินค7าท่ีระลึก 

 
นิยามศัพท?เฉพาะ 

  ศักยภาพบุคลากร หมายถึง ความรู 7 ทักษะ และคุณลักษณะส-วนบุคคลของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานในธุรกิจท-องเท่ียว 

  ความรูE หมายถึง ข7อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษา สถาบัน

ฝqกอบรมหรือสัมมนา หรือการศึกษาด7วยตนเอง รวมถึงข7อมูลที่ได7รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และประสบการณCกับผู7รู7ท้ังในสายวิชาชีพเดียวกัน และต-างสายวิชาชีพ 

  ทักษะ หมายถึง สิ่งที่จะต7องพัฒนาและฝqกฝนให7เกิดขึ้น โดยจะต7องใช7ระยะเวลาเพื่อฝqก

ปฏิบัติให7เกิดทักษะน้ันข้ึนมา 

  คุณลักษณะสPวนบุคคล หมายถึง ความคิด ความรู7สึก เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ

ต7องการส-วนบุคคล พบว-า คุณลักษณะส-วนบุคคลนั้นเป9นสิ่งที่ติดตัวมา และไม-ค-อยจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป 

  ผู Eพ ิการทางการเคลื ่อนไหว หมายถึง บุคคลท่ีมีข 7อจำกัดในการปฏิบัต ิก ิจกรรมใน

ชีวิตประจำวันหรือการเข7าไปมีส-วนร-วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป9นผลมาจากการมีความบกพร-อง

หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคล่ือนไหว  
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  ธุรกิจทPองเท่ียว หมายถึง ธุรกิจการขนส-ง ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจนำ

เท่ียวและมัคคุเทศกC และธุรกิจจำหน-ายสินค7าท่ีระลึก 

   

ประโยชน?ท่ีไดEรับ 

 1. ได7ทราบสภาพป$ญหาการให7บริการของบุคลากรทางการท-องเท่ียวแก-นักท-องเท่ียวผู7พิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

 2. ได7ทราบแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท-องเท่ียวสำหรับกลุ-มนักท-องเท่ียวผู7

พิการทางการเคล่ือนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




