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บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข:อง 

 

การวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:ม

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว ผูBวิจัยไดBทำการศึกษาคBนควBาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขBอง

ในดBานต:าง ๆ ดังต:อไปน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการท:องเท่ียว 

 3. ปRญหาการจัดการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:มผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวขBอง 

 5. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 ปรีชา เต็งศิริวัฒนา (2543) ไดBใหBความหมาย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยZ หมายถึง 

กระบวนการหรือการดำเนินงานใด ๆ ท่ีเก่ียวกับบุคลากรในหน:วยงานหรือองคZกร ท้ังในดBานการ

คัดเลือก การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การบำรุงรักษาบุคลากร การประเมินผลบุคลากร 

และการใหBบุคลากรพBนจากงาน 

 พงศธร พิทักษZกำพล (2540) ไดBใหBความหมาย การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการ

เพ่ิมพูนคุณภาพใหBแก:ผูBปฏิบัติงานของหน:วยงานในดBานเจตคติต:อการทำงานหน:วยงาน ผูBบริหาร 

เพ่ือนร:วมงานและบุคคลท่ัวไป ดBานความรูBความสามารถในการปฏิบัติงาน และดBานบุคลิก 

 อาภรณZ ภู:วิทยพันธุZ (2551) ไดBใหBความหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยZไวBว:า การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยZมีองคZประกอบของคำสองคำท่ีมารวมกัน ไดBแก: การพัฒนา (Development) และ

ทรัพยากรมนุษยZ (Human) นำแนวคิดของทฤษฎีระบบเปnด (Open system) ท่ีประกอบไปดBวย

ปRจจัยนำเขBา (Input) กระบวนการ (Process) ผลลัพธZ (Output/Outcomes) และการใหBขBอมูล

ปwอนกลับ (Feedback) มาใชBอธิบายความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยZ ดังภาพแสดงต:อไปน้ี  
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  David C.McClelland (เดวิด แมคเคิลแลนดZ อBางถึงในสุทธญาณZ โอบอBอม, 2557) ไดBระบุไวB

ว:า ศักยภาพของบุคลากร ประกอบไปดBวย ความรูB (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ

ส:วนบุคคล (Attributes) 

 จากแนวคิดของการพัฒนาบุคลากรขBางตBน จะเห็นไดBว:า บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยZ เป�น

ปRจจัยท่ีสำคัญต:อความสำเร็จขององคZกร กระบวนการต:าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษยZจึง

จำเป�นตBองสอดประสานอยู:ในทุกกระบวนการทำงานขององคZกร เพ่ือใหBบุคลากรมีขีดความสามารถใน

การปฏิบัติหนBาท่ี ใหBองคZกรบรรลุเปwาหมายอย:างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันองคZกร ก็ตBองสามารถ

ตอบสนองต:อความตBองการของบุคลากรไดBอย:างมีประสิทธิภาพดBวยเช:นเดียวกัน 

 

 แนวคิดเก่ียวกับการทBองเท่ียว 

 ความหมายของการท:องเท่ียว 

 องคZการการท:องเท่ียวโลก (อBางถึงในบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2557) ไดBกำหนดความหมายของ

การท:องเท่ียวว:า การท:องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขท่ีเก่ียวขBองอยู: 3 ประการ คือ 

 1.  เป�นการเดินทางจากท่ีอยู:อาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเป�นการช่ัวคราว (temporary) 

 2.  เป�นการเดินทางดBวยความสมัครใจ (voluntary) 

 3.  เป�นการเดินทางดBวยวัตถุประสงคZใด ๆ ก็ตาม ท่ีมิใช:เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือการหา

รายไดB 

 ฉันทัช วรรณถนอม (2552) กล:าวว:า การท:องเท่ียว คือ การเดินทางจากท่ีอยู:อาศัยปกติไปยัง

ท่ีอ่ืนเป�นการช่ัวคราวเพ่ือวัตถุประสงคZในการพักผ:อน เท่ียวชม เพลิดเพลินหรือเพ่ือวัตถุประสงคZอ่ืนใด

ท่ีไม:ใช:เพ่ือการประกอบอาชีพ  

ปRจจัยนำเขBา (Input) 

“คน” เป�น

ทรัพยากรท่ีสำคัญ

และมีมูลค:า 

ผลลัพธZ 

(Output/Outcomes) 

ผลสำเร็จของเคร่ืองมือท่ี

ใชB และประสิทธิภาพท่ี

เกิดข้ึนของพนักงาน 

กระบวนการ 

(Process) เคร่ืองมือ 

(Interventions) ท่ี

ใชBในการพัฒนาคน 

การใหBขBอมูลปwอนกลับ (Feedback)  
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 จี แคนเดลา และ พี ฟnกินิ (G. Candela and P. Figini, 2012) ไดBกล:าวถึงการท:องเท่ียวไวBว:า 

การท:องเท่ียวเป�นเร่ืองเก่ียวกับหลาย ๆ ส:วนท่ีเก่ียวขBอง เช:น การเดินทาง การขนส:ง สถานท่ี และยัง

รวมถึงรBานอาหาร รBานขายของท่ีระลึกอีกดBวย ในความเป�นจริงกิจกรรมการท:องเท่ียวไดBรับความ

สนใจศึกษาจากหลายสาขาวิชา เช:น เศรษฐศาสตรZ ภูมิศาสตรZ สังคมศาสตรZ วิทยาการจัดการ และ

ประวัติศาสตรZ 

 โดยสรุปการท:องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู:อาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเป�นการช่ัวคราว 

เป�นการเดินทางโดยความสมัครใจของนักท:องเท่ียวเอง ซ่ึงมีวัตถุประสงคZในการเดินทางท่ีหลากหลาย 

เช:น การพักผ:อนหย:อนใจ การเพ่ิมพูนความรูBและประสบการณZ หรือความสนใจพิเศษอ่ืน ๆ ท่ี

นักท:องเท่ียวแต:ละคนคาดหวังว:าจะไดBรับจากการท:องเท่ียว ท้ังน้ีวัตถุประสงคZดังกล:าวตBองไม:ใช:เพ่ือ

การประกอบอาชีพหรือหารายไดB 

 

 บทบาทและความสำคัญของอุตสาหกรรมท:องเท่ียว 
 อุตสาหกรรมท:องเท่ียวเป�นอุตสาหกรรมขนาดใหญ:ท่ีทำรายไดBใหBกับประเทศไทยเป�นจำนวน

มาก โดยเป�นอุตสาหกรรมท่ีไม:มีขีดจำกัด และมีขBอไดBเปรียบอุตสาหกรรมอ่ืนหลายประการ  

 ฉันทัช วรรณถนอม (2552) ไดBกล:าวถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท:องเท่ียว ดังน้ี 

 1. อุตสาหกรรมท:องเท่ียวก:อใหBเกิดรายไดBเป�นเงินตราต:างประเทศ 

 2. รายไดBจากอุตสาหกรรมท:องเท่ียวท่ีไดBมาในรูปของเงินตราต:างประเทศน้ีมีส:วนช:วยในการ

สรBางเสถียรภาพใหBกับดุลยภาพชำระเงิน 

 3. รายไดBจากอุตสาหกรรมท:องเท่ียว เป�นรายไดBท่ีจะกระจายไปสู:ประชากรอย:างกวBางขวาง

สรBางงานสรBางอาชีพมากมาย และเป�นการเสริมอาชีพดBวยอาชีพท่ีเกิดต:อเน่ืองจากการท:องเท่ียว เช:น 

การผลิตหัตถกรรมพ้ืนบBาน หรือการผลิตอาหารไปปwอนตามแหล:งท:องเท่ียวต:าง ๆ ก็จะเป�นอาชีพเสริม

ท่ีทำรายไดBเป�นอย:างดีหรือในเมืองท:องเท่ียวก็อาจจะเป�นผูBนำเท่ียวดBวย 

 4. อุตสาหกรรมท:องเท่ียวมีบทบาทในการสรBางงาน สรBางอาชีพอย:างมากมายและกวBางขวาง 

เน่ืองจากเป�นอุตสาหกรรมบริการท่ีตBองใชBคนทำหนBาท่ีบริการโดยเฉพาะในธุรกิจทางตรง เช:น โรงแรม 

ภัตตาคาร บริษัทนำเท่ียว ฯลฯ ส:วนในธุรกิจทางอBอมอาจเป�นอาชีพเสริม เช:น หัตถกรรมพ้ืนบBาน การ

ใชBเวลาว:างมารับจBางก:อสรBาง เป�นตBน 

 5. การท:องเท่ียวจะมีบทบาทในการกระตุBนใหBเกิดการผลิตและนำเอาทรัพยากรของประเทศ

มาใชBประโยชนZอย:างสูงสุด เม่ือนักท:องเท่ียวเดินทางไปท่ีใดก็จะตBองมีการใชBจ:ายเป�นค:าอาหาร ซ้ือ

สินคBาพ้ืนเมืองและหากเป�นท่ีพักแรมก็จะตBองใชBจ:ายเป�นค:าท่ีพัก เงินท่ีจ:ายออกไปน้ีจะไม:ตกอยู:เฉพาะ

กับโรงแรมแต:จะกระจายไปสู:เกษตรกรรายย:อยต:าง ๆ เม่ือหัตถกรรมพ้ืนเมืองขายเป�นของท่ีระลึกไดB ก็

จะมีการใชBวัสดุพ้ืนบBานมาประดิษฐZเป�นของท่ีระลึก แมBจะเป�นรายไดBเล็ก ๆ นBอย ๆ แต:เม่ือร:วมกันเป�น
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ปริมาณมาก ๆ ก็เป�นรายไดBสำคัญ ซ่ึงจะกระตุBนการผลิตหรือท่ีเรียกว:า Multiplier Effect ทางการ

ท:องเท่ียวซ่ึงอยู:ในลักษณะท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับการผลิตสินคBาหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

 6. อุตสาหกรรมท:องเท่ียวเป�นอุตสาหกรรมท่ีไม:มีขีดจำกัดในการจำหน:ายอาจเรียกไดBว:าเป�น 

Limitless Industry เม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จากสถิติท่ีผ:านมาจำนวนนักท:องเท่ียว

นานาชาติของโลกไดBมีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนอย:างรวดเร็ว แต:นักวิชาการทางการท:องเท่ียวก็ยังเช่ือว:า

ปริมาณการท:องเท่ียวท่ีเป�นอยู:ในปRจจุบันเป�นเพียงการเร่ิมตBนเท:าน้ัน เพราะประชากรของโลกจะเพ่ิม

จำนวนข้ึนตลอดเวลา ในขณะท่ีวิวัฒนาการดBานการขนส:งยังสามารถขนส:งผูBโดยสารไดBจำนวนมากข้ึน

เร่ือย ๆ แต:ค:าโดยสารถูกลง ทำใหBการเดินทางท:องเท่ียวจึงมิไดBจำกัดอยู:เฉพาะในกลุ:มผูBมีรายไดBสูงดัง

แต:ก:อนเท:าน้ัน การท:องเท่ียวถือไดBว:าเป�นเร่ืองของความพึงพอใจของแต:ละบุคคล องคZกร

สหประชาชาติประกาศว:า “การเดินทางท:องเท่ียวเป�นสิทธิมนุษยชนอย:างหน่ึงท่ีรัฐพึงสนับสนุน” 

 7. อุตสาหกรรมท:องเท่ียวไม:มีขีดจำกัดในเร่ืองการผลิตเพราะไม:ตBองพ่ึงดินฟwาอากาศเหมือน

การเกษตรอ่ืน ๆ ผลผลิตของอุตสาหกรรมท:องเท่ียวท่ีเสนอขายใหBแก:นักท:องเท่ียว คือ ความสวยงาม

ของธรรมชาติ หาดทราย ชายทะเล ป�าไมB ภูเขา สภาพอากาศ และส่ิงท่ีมนุษยZสรBางข้ึน เช:น 

พระบรมมหาราชวัง วัดวาอาราม โบราณสถาน อาคารบBานเรือนในทBองถ่ิน ตลอดจนขนบธรรมเนียม

ประเพณี วิถีชีวิต ความเป�นอยู:ของประชาชน ซ่ึงส่ิงเหล:าน้ีเป�นรูปธรรมท่ีมีความย่ังยืนไม:ผันแปรหรือ

ข้ึนอยู:กับฝนฟwาอากาศดังเช:นการผลิตดBานเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมอ่ืน 

 8. ไม:ตBองลงทุนเป�นจำนวนมาก ดังน้ันอุตสาหกรรมท:องเท่ียวจึงไดBรับการสนับสนุนและหัน

มาทำใหBอุตสาหกรรมน้ีเป�นประโยชนZเพ่ิมเติมต:ออาชีพเกษตรกรรมท่ีมีอยู:เดิม นับเป�นความไดBเปรียบ

อย:างมากของอุตสาหกรรมท:องเท่ียว 

 9. อุตสาหกรรมท:องเท่ียวสนับสนุนฟ��นฟูอนุรักษZศิลปวัฒนธรรมประเพณีซ่ึงเป�นส่ิงดึงดูด

ความสนใจของนักท:องเท่ียว สังคมไทยเป�นสังคมท่ีมีความเก:าแก:สืบเน่ืองมาเป�นพันป� จึงมีวัฒนธรรม 

ระเบียบ ประเพณี นาฏศิลป� การละเล:น ฯลฯ ท่ีเป�นเอกลักษณZของแต:ละทBองถ่ินเหล:าน้ัน 

 10.  อุตสาหกรรมท:องเท่ียวจะมีบทบาทในการสรBางสรรคZความเจริญไปสู:ภูมิภาคต:าง ๆ เม่ือ

เกิดการเดินทางท:องเท่ียวจากภูมิภาคหน่ึงไปยังอีกภูมิภาคหน่ึงไม:ว:าจะเป�นคนไทยหรือคนต:างประเทศ

ก็ย:อมหลีกเล่ียงไม:พBนท่ีจะช:วยกันสรBางสรรคZใหBเกิดส่ิงใหม: ๆ ในทBองถ่ินน้ัน ๆ เช:น เกิดโรงแรม 

ภัตตาคาร ส่ิงอำนวยความสะดวกต:าง ๆ ซ่ึงเป�นลักษณะการสรBางความเจริญใหBแก:ทBองถ่ินเหล:าน้ัน 

 11.  อุตสาหกรรมท:องเท่ียวนำไปสู:การหาวิธีช:วยส:งเสริมความปลอดภัยและความม่ันคงใหBแก:

พ้ืนท่ีท่ีไดBรับการพัฒนาเป�นแหล:งท:องเท่ียว เพราะนักท:องเท่ียวจะเลือกทางไปท่ีใดจะตBองม่ันใจว:ามี

ความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยZสิน ฉะน้ันแหล:งท:องเท่ียวใดท่ีนักท:องเท่ียวเขBาไป แหล:งท:องเท่ียวน้ัน

จะตBองมีความปลอดภัยเพียงพอ 
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 12.  อุตสาหกรรมท:องเท่ียวมีส:วนช:วยเสริมสรBางสันติภาพ สัมพันธไมตรีและความเขBาใจอันดี

เป�นหนทางท่ีมนุษยZท่ีมาจากต:างสังคม ไดBพบปะทำความรูBจักและเขBาใจกัน เม่ือประชากรในประเทศ

เดียวกันมีความเขBาใจซ่ึงกันและกัน โดยการเดินทางไปมาหาสู:กัน ผลก็คือความสมานฉันทZท่ีจะเกิดข้ึน 

ในทำนองเดียวกันการท:องเท่ียวระหว:างประเทศก็ช:วยเสริมสรBางความเขBาใจอันดีท่ีจะนำไปสู:ความ

เป�นเพ่ือนร:วมโลกท่ีจะช:วยกันรักษาสัมพันธไมตรีใหBม่ันคงเป�นการช:วยจรรโลงสันติภาพแก:โลก 

 

 ธุรกิจท:องเท่ียว 

 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2557) ไดBกล:าวว:าธุรกิจท:องเท่ียวมีองคZประกอบท่ีสำคัญอยู: 5 ธุรกิจ 

ไดBแก: 

 1. ธุรกิจการขนส:ง แบ:งออกไดBเป�น 4 ประเภท ดังต:อไปน้ี 

     1.1 ธุรกิจการขนส:งดBวยรถยนตZหรือทางถนน เป�นผูBประกอบธุรกิจใหBบริการขนส:งดBวย

รถยนตZจากท่ีอยู:ภูมิลำเนาเดิมไปยังแหล:งท:องเท่ียวต:าง ๆ อันเป�นจุดหมายปลายทางของการท:องเท่ียว

ตามความตBองการของนักท:องเท่ียว โดยเป�นผูBจัดหารถยนตZมาว่ิงในเสBนทางถนน และใชBบริการของ

สถานีขนส:งทางรถยนตZเพ่ือผลิตบริการขนส:งดBวยรถยนตZหรือทางถนน แลBวขายบริการท่ีผลิตไดBใหBแก:

นักท:องเท่ียว 

  1.2 ธุรกิจการขนส:งดBวยรถไฟหรือทางรถไฟ เป�นผูBประกอบธุรกิจใหBบริการขนส:ง

นักท:องเท่ียวดBวยรถไฟจากท่ีอยู:ภูมิลำเนาเดิมไปยังแหล:งท:องเท่ียวต:าง ๆ อันเป�นจุดหมายปลายทาง

ของการท:องเท่ียวตามความตBองการของนักท:องเท่ียว โดยเป�นผูBจัดหาขบวนรถไฟ เสBนทางรถไฟ และ

สถานีรถไฟเพ่ือผลิตบริการขนส:งดBวยรถไฟหรือทางรถไฟ แลBวขายบริการท่ีผลิตไดBใหBแก:นักท:องเท่ียว 

  1.3 ธุรกิจการขนส:งดBวยเรือหรือทางน้ำ เป�นผูBประกอบธุรกิจใหBบริการขนส:งดBวยเรือจาก

ท่ีอยู:ภูมิลำเนาเดิมไปยังแหล:งท:องเท่ียวต:าง ๆ อันเป�นจุดหมายปลายทางของการท:องเท่ียวตามความ

ตBองการของนักท:องเท่ียว โดยเป�นผูBจัดหาเรือ เสBนทางเดินเรือ และใชBบริการของท:าเรือเพ่ือผลิต

บริการขนส:งดBวยเรือหรือทางน้ำ แลBวขายบริการท่ีผลิตไดBใหBแก:นักท:องเท่ียว 

  1.4 ธุรกิจการขนส:งดBวยเคร่ืองบินหรือทางอากาศ เป�นผูBประกอบธุรกิจการใหBบริการ

ขนส:งดBวยเคร่ืองบินจากท่ีอยู:ภูมิลำเนาเดิมไปยังแหล:งท:องเท่ียวต:าง ๆ อันเป�นจุดหมายปลายทางของ

การท:องเท่ียวตามความตBองการของนักท:องเท่ียว โดยเป�นผูBจัดหาเคร่ืองบิน เสBนทางบิน แลBวใชBบริการ

เคร่ืองช:วยการเดินอากาศและท:าอากาศยานเพ่ือผลิตบริการขนส:งดBวยเคร่ืองบินหรือทางอากาศ แลBว

ขายบริการท่ีผลิตไดBใหBแก:นักท:องเท่ียว 

 2. ธุรกิจท่ีพักแรม แบ:งออกไดBเป�น 11 ประเภท ดังต:อไปน้ี  

  2.1 ธุรกิจโรงแรม (Hotel) เป�นธุรกิจท่ีพักแรมท่ีสรBางข้ึนเฉพาะและแบ:งเป�นหBองพัก มีส่ิง

อำนวยความสะดวกทุกอย:างพรBอมใหBบริการแก:นักท:องเท่ียว โดยเก็บค:าเช:าเป�นรายวัน ซ่ึงธุรกิจ
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โรงแรมเป�นท่ีพักแรมท่ีมีคนรูBจักและนิยมพักกันมากท่ีสุด เน่ืองจากมีบริการและส่ิงอำนวยความ

สะดวกพรBอมท่ีสุด 

  2.2 ธุรกิจโมเต็ล (Motel) เป�นธุรกิจท่ีพักแรมท่ีสรBางข้ึนเฉพาะและเก็บค:าเช:า โดยมี

หBองพักพรBอมท่ีจอดรถเฉพาะหBองพักแต:ละหBอง และ/หรือมีหBองส:วนหน่ึงท่ีมีลักษณะและการใชBสอย

สำหรับแขกเช:นเดียวกับโรงแรม 

  2.3 ธุรกิจเรือนแรมหรือเพ็นช่ันหรือบอรZดด้ิงเฮBาสZ (Guest House, Pension, Boarding 

House) เป�นธุรกิจท่ีพักแรมโดยใชBบBานท่ีดัดแปลงหรือสรBางข้ึนเพ่ือแบ:งเป�นหBองใหBนักท:องเท่ียวเขBาพัก

แรมและเก็บค:าเช:า ตามปกติมักต้ังอยู:ย:านชุมชนในเมืองใหญ: ๆ ท่ีเป�นแหล:งท:องเท่ียว ซ่ึงนักท:องเท่ียว

จะมาเช:านอนเฉพาะในเวลากลางคืน ส:วนเวลากลางวันจะออกเดินทางท:องเท่ียวไปยังแหล:งท:องเท่ียว 

  2.4 ธุรกิจบBานพักในบBานหรือบBานพักในฟารZม (Home Stay, Farm Stay) เป�นธุรกิจท่ี

พักแรมท่ีเจBาของบBานหรือเจBาของฟารZมในหมู:บBานจัดสรBางข้ึนหรือดัดแปลงเป�นหBองพักแรมและเก็บค:า

เช:า 

  2.5 ธุรกิจบังกะโลหรือกระท:อมหรือเรือนทัศนาจร (Bungalow, Cottage Tourist-

House) เป�นธุรกิจท่ีพักแรมแบบบBานเป�นหลัง ๆ ใหBนักท:องเท่ียวใชBพักแรมและเก็บค:าเช:า ตามปกติ

มักต้ังอยู:ในบริเวณใกลBแหล:งท:องเท่ียว ไม:มีส่ิงอำนวยความสะดวกใหB โดยนักท:องเท่ียวตBองจัดหาส่ิง

อำนวยความสะดวกต:าง ๆ เอง แต:อัตราค:าเช:าอยู:ในระดับค:อนขBางต่ำ 

  2.6 ธุรกิจหBองชุดหรืออพารZตเมนทZ (Condominium, Apartment) เป�นธุรกิจท่ีพักแรม

แบบมีหBองนอนกับหBองครัวรวมอยู:ดBวยกันและเก็บค:าเช:า ซ่ึงสามารถทำอาหารและร:วมรับประทาน

บนท่ีพักไดB เหมาะสำหรับนักท:องเท่ียวท่ีมากันแบบครอบครัว 

  2.7 ธุรกิจหอพัก (Hostel, Dormitory) เป�นธุรกิจท่ีพักแรมท่ีกลุ:มบุคคลหรือสถาบันจัด

ไวBใหBบริการแก:นักท:องเท่ียวเขBาพักและเก็บค:าเช:า ส:วนใหญ:มักเป�นอาคารเก:าท่ีไดBรับการดัดแปลง

เพ่ือใหBมีสภาพเหมาะสมท่ีจะใชBเป�นท่ีพักไดB บางแห:งอาจจะมีบริการอาหารทุกม้ือใหB หรือมีหBองครัวท่ี

ใชBร:วมกับผูBท่ีมาพักคนอ่ืน ๆ สำหรับประกอบอาหารรับประทานเอง มักจ:ายค:าเช:าในอัตราต่ำมาก ผูB

เขBาพักมักเป�นหนุ:มสาววัยรุ:นท่ีชอบแบกเคร่ืองนอนและเคร่ืองครัวติดตัวไป 

  2.8 ธุรกิจหมู:บBานตากอากาศ (Resort) เป�นธุรกิจท่ีพักแรมท่ีสรBางข้ึน ประกอบดBวย

อาคารหลาย ๆ หลัง ซ่ึงแต:ละอาคารจะมีหBองพักจำนวนหน่ึงใหBนักท:องเท่ียวเขBาพักแรมและเก็บค:าเช:า 

โดยอาคารท่ีพักเหล:าน้ีมักสรBางลBอมรอบบริเวณท่ีจัดสรBางส่ิงอำนวยความสะดวกแก:ผูBมาพักไดBใชB

ร:วมกัน 

  2.9  ธุรกิจท่ีต้ังแคBมป�หรือท่ีจอดรถคาราแวน (Campground, Caravan Parking) เป�น

ธุรกิจท่ีพักแรมท่ีจัดบริเวณพ้ืนท่ีไวBสำหรับบริการแก:นักเดินทางท่ีตBองการเช:าท่ีต้ังแคBมป�พักแรม หรือ

เช:าท่ีจอดรถคาราแวนซ่ึงเป�นรถมีหลังคาใชBเป�นท่ีอยู:ไดBโดยใชBพ:วงกับรถยนตZ (อเมริกาเรียกว:า Trailer) 
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โดยบริเวณดังกล:าวจะมีบริการดBานสุขาภิบาล เช:นหBองสุขา หBองอาบน้ำ น้ำด่ืม ท:อระบายน้ำ เก็บขยะ 

เป�นตBน บางแห:งมีบริการรBานอาหาร รBานคBา ปR¡มน้ำมันดBวย มักจ:ายค:าเช:าในอัตราต่ำมาก 

  2.10  ธุรกิจหBองพักพรBอมอาหารเชBา (Bed and Breakfast) เป�นธุรกิจท่ีพักแรมท่ีเจBาของ

บBานมีหBองเหลือแบ:งใหBแก:นักเดินทางเช:า โดยคิดค:าเช:ารวมกับอาหารเชBา แต:ไม:มีบริการอาหารม้ืออ่ืน 

ๆ ซ่ึงมีบริการหลายระดับท้ังท่ีราคาถูกและราคาปานกลาง 

  2.11  ธุรกิจเรือแบบบBาน (House Boat) เป�นธุรกิจท่ีพักในเรือแบบบBานท่ีทำข้ึนเพ่ือ

บริการนักท:องเท่ียว โดยเก็บค:าเช:า เช:นในฟลอริดาเรียกว:า Fletel เป�นเรือแบบโมเต็ลนักท:องเท่ียว

ชอบมาก เป�นตBน  

 3. ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจอาหารแบ:งออกไดBเป�น 7 ประเภท ดังต:อไปน้ี 

  3.1 ธุรกิจอาหารจานด:วน (Fast-Food) เป�นธุรกิจอาหารท่ีกำลังขยายตัวอย:างรวดเร็วใน

ปRจจุบันเพ่ือรองรับชีวิตของผูBคนในเมืองธุรกิจขนาดใหญ:ท่ีตBองรีบรBอนในการทำงาน ซ่ึงธุรกิจอาหาร

จานด:วนจะบริการอาหารแก:ลูกคBาท้ังท่ีรับประทานในรBานหรือซ้ือออกไป รายการอาหารท่ีบริการมี

ค:อนขBางจำกัด แต:ราคาค:อนขBางต่ำ 

  3.2 ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปเดล่ี (Deli Shop) เป�นธุรกิจอาหารผสมผสานการใหBบริการ

อาหารสำเร็จรูปประเภทเน้ือแช:แข็ง เนย แซนวิช สลัด และอาหารสำเร็จรูปประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงปRจจุบัน

น้ีกำลังไดBรับความนิยมจากลูกคBามาก 

  3.3 ธุรกิจอาหารบุฟเฟตZ (Buffet) เป�นธุรกิจอาหารแบบช:วยตัวเองของลูกคBา ปกติมักจะ

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม สำหรับอาหารท่ีบริการแก:ลูกคBาจะเป�นประเภททุกอย:างตามส่ัง อาหารท่ี

บริการจะมีเพียงราคาเดียว โดยมีราคาท่ีไม:สูงนักเพ่ือดึงดูดลูกคBาใหBมาอุดหนุน 

  3.4 ธุรกิจคอฟฟ�£ชอพ (Coffee Shop) เป�นธุรกิจอาหารท่ีมีลักษณะการใหBบริการแบบ

รวดเร็ว ลูกคBาหมุนเวียนเขBาไปรับประทานอาหารโดยใชBเวลานBอย การใหBบริการของธุรกิจอาหาร

ประเภทน้ีส:วนใหญ:เป�นการใหBบริการท่ีเคานZเตอรZ การตกแต:งภายในรBานก็ไม:หรูหรา แต:เป�นการ

ตกแต:งแบบง:าย ๆ 

  3.5 ธุรกิจคาเฟทีเรีย (Cafeteria) เป�นธุรกิจอาหารท่ีบริการตัวเอง ซ่ึงอาหารส:วนใหญ:

ค:อนขBางจำกัดกว:าภัตตาคารท่ัว ๆ ไป ทำเลท่ีต้ังตBองเป�นท่ีซ่ึงมีผูBคนจำนวนมากเดินผ:าน เช:นต้ังอยู:ท่ี

ศูนยZการคBา สนามบิน สถาบันศึกษา ย:านสำนักงาน เป�นตBน ธุรกิจอาหารประเภทน้ีตBองการสถานท่ี

เตรียมอาหารค:อนขBางมาก ความรวดเร็วในการใหBบริการก็เป�นส่ิงสำคัญ เพราะลูกคBาจะมีค:อนขBางมาก

ในช:วงเวลาม้ืออาหารต:าง ๆ 

  3.6 ธุรกิจอาหารกูรZเมตZ (Gourmet) เป�นธุรกิจอาหารท่ีตBองลงทุนค:อนขBางสูงกว:า

ภัตตาคารหรือรBานอาหารประเภทอ่ืน ๆ เพราะตBองตกแต:งใหBมีสภาพแวดลBอมท่ีค:อนขBางหรู ซ่ึงธุรกิจ
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อาหารประเภทน้ีมุ:งลูกคBาท่ีตBองการมาตรฐานระดับค:อนขBางสูง และพรBอมท่ีจะจ:ายแพงเพ่ือซ้ือบริการ

ท่ีพึงพอใจ 

  3.7 ธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ:มเช้ือชาติ (Ethic) เป�นธุรกิจอาหารท่ีใหBบริการอาหารพิเศษ

เฉพาะรายการอาหารประจำทBองถ่ินหรือประจำชาติ เช:น ภัตตาคารอาหารจีน ภัตตาคารอาหารญ่ีปุ�น 

ภัตตาคารอาหารฝร่ังเศส ภัตตาคารอาหารอิตาเลียน ภัตตาคารอาหารเยอรมัน เป�นตBน การตกแต:ง

ภายในรBานก็เนBนลักษณะประจำชาติเช:นเดียวกับรายการอาหารและเคร่ืองแบบพนักงาน 

  ธุรกิจบันเทิง หมายถึง ผูBประกอบธุรกิจใหBบริการดBานความเบิกบานร่ืนเริงใจแก:

นักท:องเท่ียวเพ่ือใหBนักท:องเท่ียวไดBรับความสุขสนุกสนาน เช:น บารZ ไนตZคลับ คาบาเร:หZ สถานอาบอบ

นวด สถานนวดแผนโบราณ โรงภาพยนตรZ โรงละคร โรงง้ิว ศูนยZวัฒนธรรม ศูนยZสังคีต สนามมวย 

สนามแข:งรถ สนามแข:งมBา เป�นตBน   

 4. ธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกZ แบ:งออกไดBเป�น 3 ประเภท ดังต:อไปน้ี 

  4.1 ธุรกิจนำเท่ียวประเภทนำเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tour)  

     4.2 ธุรกิจนำเท่ียวประเภทนำนักท:องเท่ียวต:างชาติเท่ียวประเทศไทย (Inbound Tour)  

     4.3 ธุรกิจนำเท่ียวประเภทนำนักท:องเท่ียวชาวไทยไปเท่ียวยังต:างประเทศ (Outbound 

Tour) 

 5. ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึก แบ:งธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกของไทยออกไดBเป�น 6 

ประเภท ดังต:อไปน้ี 

     5.1 ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกประเภทผBาไหมไทย 

      5.2 ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกประเภทเคร่ืองประดับอัญมณี  

     5.3 ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกประเภทเคร่ืองเงิน 

     5.4 ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกประเภทเคร่ืองเขิน  

     5.5  ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกประเภทเคร่ืองปR�นดินเผา  

     5.6 ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมอ่ืน ๆ 

 

 ปDญหาการจัดการทBองเท่ียวสำหรับกลุBมผู:พิการทางการเคล่ือนไหว 

 ปRญหาการจัดการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:มผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เป�นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาอย:าง

ยาวนานสำหรับการจัดการท:องเท่ียวในประเทศไทย มีนักวิชาการไดBกล:าวถึงปRญหาน้ีอย:างมากมาย 

ดังน้ี 

 พิทักษZ ศิริวงศZ และคณะ (2554) ไดBกล:าวไวBว:าในปRจจุบันนักท:องเท่ียวกลุ:มท่ีมีขBอจำกัดทาง

กายภาพ เช:น ผูBพิการ ผูBสูงอายุ เป�นคนกลุ:มหน่ึงท่ีตBองการท:องเท่ียวแต:ไดBประสบปRญหาและอุปสรรค

ในเร่ืองขBอมูลข:าวสารเพ่ือวางแผนการท:องเท่ียว หากสถานประกอบการเห็นความสำคัญของ
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นักท:องเท่ียวกลุ:มน้ีและเตรียมจัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับ ผูBพิการในเร่ืองขBอมูลข:าวสารเพ่ือการ

วางแผนการท:องเท่ียว การจัดใหBมีระบบการบริการขนส:งท่ีเอ้ืออำนวยสำหรับผูBพิการ โรงแรมสถานท่ี

พัก รวมถึงการใหBบริการท่ีตอบสนองความตBองการของกลุ:มคนดังกล:าวอย:างเป�นระบบและครบวงจร

ย:อมทำใหBนักท:องเท่ียวกลุ:มน้ีมีความสนใจเดินท:องเท่ียว รวมท้ังผูBพิการจากต:างชาติเดินทางเขBามา

ท:องเท่ียวในประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 

 สถาบันสรBางเสริมสุขภาพคนพิการ (2553) ไดBระบุว:า เม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลBว

หลายๆ ประเทศ ไม:ว:าจะเป�นญ่ีปุ�นหรือยุโรป เมืองไทยเราอาจบกพร:องในเร่ืองของการสรBางส่ิงอำนวย

ความสะดวกใหBคนพิการและผูBสูงอายุจนอาจถูกตราหนBาไดBว:าเป�นประเทศท่ีละเลยสิทธิของคนพิการ

และผูBสูงอายุอยู:เสมอ มิไดBมาแกBต:างแต:ทว:าว:ากันตามจริง เวลาเราท:องเท่ียว นอกจากเร่ืองของส่ิง

อำนวยความสะดวกแลBว เราตBองการอะไรท่ีมากกว:าน้ันหรือไม: อาทิ น้ำใจไมตรี การเคารพในคุณค:า

และใหBเกียรติในฐานะเพ่ือนมนุษยZ ระหว:างเดินเขBาโรงแรมช้ันหน่ึงท่ีเพียบพรBอมดBวยส่ิงอำนวยความ

สะดวกทุกอย:าง หากทว:าในแง:ความรูBสึกเราอาจตัวลีบเล็ก ใจฝ�อต้ังแต:พนักงานเหยียดหยามและเรา

ถูกแบ:งช้ันเพียงเพราะเขาเห็นย่ีหBอรถท่ีเราขับยังไม:ตBองพูดถึงท่ีคนพิการมักเล:าใหBฟRงว:าความพิการ

หรือไม:พิการจะถูกแยกข้ัวดBวยการปฏิบัติท่ีแตกต:าง ไม:ว:าจะปฏิบัติดีโดยการเอาใจใส:เป�นพิเศษหรือ

การละเลยลBวนเป�นการกระทำท่ีสะทBอนใหBเห็นว:าคนพิการถูกมองว:าไม:เหมือนกับคนท่ัวไปจึงตBอง

ปฏิบัติดBวยต:าง ส่ิงเหล:าน้ีอาจพบไดBเสมอเช:นกันในประเทศท่ีไดBช่ือว:ามีส่ิงอำนวยความสะดวกและ

สามารถทำใหBคนพิการเขBาถึงสถานท่ีท:องเท่ียวไดBอย:างดีเย่ียม 

 ชูกล่ิน อุ:นวิจิตร และคณะ (2557) ไดBกล:าวว:า การท:องเท่ียวและนันทนาการเพ่ือคนพิการยัง

เป�นเร่ืองท่ีมีผูBสนใจนBอย ท้ังตัวคนพิการเองและหน:วยงานท่ีสนับสนุนคนพิการ เพราะทุกฝ�ายยังเห็นว:า

ปRจจัยท่ีใชBในชีวิตประจำวันซ่ึงเป�นความตBองการพ้ืนฐานและการส:งเสริมอาชีพมีความสำคัญกว:าการ

ท:องเท่ียวและนันทนาการ 

 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยZ (2561) ไดBรายงานสถานการณZคุณภาพ

ชีวิตคนพิการของประเทศไทยประจำป� 2560 ในตัวช้ีวัด การไดBรับบริการ พบว:า ผูBพิการส:วนใหญ:มี

ความตBองการไดBบริการผูBช:วยผูBพิการ เป�นจำนวนถึงรBอยละ 52.92 

 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส:งจราจร กระทรวงคมนาคม (2558) ไดBจัดทำ คู:มือการใหB

ความช:วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก:คนพิการแต:ละประเภทและผูBสูงอายุสำหรับหน:วยงานท่ี

ใหBบริการภาคขนส:ง โดยระบุไวBว:า ผูBใหBบริการภาคขนส:งตBองเขBาใจมุมมองของผูBพิการและผูBสูงอายุ 

ตระหนักถึงเวลาและความพยายามท่ีผูBพิการและผูBสูงอายุจะตBองใชBมากกว:าผูBโดยสารท่ัวไปในการ

เดินทาง เช:น คุณควรตระหนักว:าผูBพิการและผูBสูงอายุอาจไม:มีความคล:องตัวหรือความยืดหยุ:นในการ

ตอบสนองต:อเหตุการณZท่ีไม:คาดคิด คุณตBองทำความเขBาใจว:าการปรับตัวของผูBพิการและผูBสูงอายุเพ่ือ

ตอบสนองต:อเหตุการณZท่ีไม:คาดคิดอาจตBองไดBรับการดูแลหรือบริการเพ่ิมเติมเป�นพิเศษ 
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 นอกจากน้ันสำนักงานนโยบายและแผนการขนส:งจราจร กระทรวงคมนาคม (2558) ยังไดB

กล:าวไวBว:า ผูBใหBบริการผูBพิการและผูBสูงอายุตBองเป�นตัวของตัวเองและระมัดระวังตัว คุณควรเป�นตัว

ของตัวเอง ผ:อนคลาย และใชBภาษาปกติในการสนทนากับผูBพิการและผูBสูงอายุ เช:นเดียวกับท่ีใชBกับคน

ท่ัวไป ระมัดระวังการแสดงออกทางกายของตัวคุณท่ีอาจแสดงถึงความรำคาญหรือความไม:พอใจ คุณ

ตBองเคารพในความเป�นส:วนตัวของผูBพิการและผูBสูงอายุ การถามผูBพิการเก่ียวกับความพิการของเขา

อาจทำใหBเกิดความรูBสึกว:าถูกสอดรูBสอดเห็นและอาจเกิดความรูBสึกว:าความพิการของผูBพิการน้ันไดBรับ

ความสนใจมากกว:าความเป�นคนของตัวเขา 

 จะเห็นไดBว:ามีนักวิชาการไดBตระหนักถึงปRญหาของการท:องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนกับนักท:องเท่ียวผูB

พิการทางการเคล่ือนไหวจำนวนมาก จึงควรหาทางแกBปRญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง 

 ประพัฒนZ เขียวประภัสสร (2559) ไดBทำการวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ

ท:องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี โดยมีวัตถุประสงคZเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท:องเท่ียวในการ

ท:องเท่ียวโดยชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาแบบฝ¤กอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวโดยชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครและเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวโดยชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว:า 

นักท:องเท่ียวท่ีเดินทางมาท:องเท่ียวในชุมชนส:วนใหญ:มีส่ิงดึงดูดใจทางการท:องเท่ียวของชุมชนกุฎีจีน 

คือ โบสถZซางตาครูซ และชุมชนบBานลาว คือ บBานศิลปะไทย ช:วงฤดูท่ีเดินทางมาท:องเท่ียว คือ ฤดู

หนาว ระยะเวลาท่ีใชBในการท:องเท่ียว คือ 3-6 ช่ัวโมง ค:าใชBจ:ายในการเขBามาท:องเท่ียว คือ 500-

1,000 บาท ส:วนใหญ:เลือกใชBบริการรBานอาหารประเภทรBานอาหารภายนอกสถานท่ีท:องเท่ียว 

กิจกรรมท่ีทำหรือคาดว:าจะทำระหว:างการท:องเท่ียว คือ ถ:ายรูป นักท:องเท่ียวส:วนใหญ:เลือกซ้ือสินคBา

และของท่ีระลึกจากการท:องเท่ียว คือ อาหาร/ขนม โดยแบบฝ¤กอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

การท:องเท่ียวโดยชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร แบ:งออกเป�น 3 ดBาน ไดBแก: ดBานความรูB 

ดBานทักษะ และดBานความสามารถ การอบรมจำนวน 12 ช่ัวโมง โดยดBานความรูBจำนวน 6 ช่ัวโมง ดBาน

ทักษะจำนวน 3 ช่ัวโมง และดBานความสามารถจำนวน 3 ช่ัวโมง ประกอบดBวยรายวิชาท้ังหมด 7 

รายวิชา นำไปทดลองฝ¤กอบรมจริงกับตัวแทนชุมชนกุฎีจีนและชุมชนบBานลาว และดูศักยภาพในการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวโดยชุมชน ในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว:าแบบฝ¤กอบรม

ทำใหBศักยภาพของบุคลากรสูงข้ึน โดยดูไดBจากการทดสอบความรูBของผูBเขBาอบรมก:อนและหลังการ

อบรม พบว:าความแตกต:างของค:าคะแนนท่ีทำถูกตBองก:อนการอบรมและหลังการอบรมพบว:าแตกต:าง

กันอย:างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 น่ันคือ ค:าคะแนนท่ีทำถูกตBองหลังอบรมมากกว:าก:อนการอบรม 
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 นุชรา แสวงสุข (2557) ไดBทำการวิจัยเร่ือง การจัดการท:องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสำหรับกลุ:มผูBมี

ความบกพร:องทางกาย โดยมีวัตถุประสงคZเพ่ือศึกษาสภาพปRญหาการท:องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสำหรับ

กลุ:มผูBมีความบกพร:องทางกายท่ีเกิดข้ึนในปRจจุบัน และเพ่ือศึกษาการจัดการท:องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

สำหรับกลุ:มผูBมีความบกพร:องทางกาย ผลการวิจัยพบว:า สภาพปRญหาการจัดการท:องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมสำหรับกลุ:มผูBมีความบกพร:องทางกาย ไดBแก: ส่ิงอำนวยความสะดวกภายในแหล:งท:องเท่ียว

น้ันมีไม:เพียงพอและไม:สอดคลBองกับการใชBงานจริง ไม:สามารถเขBาถึงการบริการขBอมูลไดBอย:างสะดวก 

ธุรกิจท่ีพักแรมบางแห:งยังไม:สามารถใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBมีความบกพร:องทางกายไดBและไม:

สามารถเขBาถึงธุรกิจรBานอาหารบางแห:งไดB ความรูBสึกกังวลต:อทัศนคติของชุมชนทBองถ่ินและบุคคล

ท่ัวไป และไม:สามารถเขBาร:วมกิจกรรมบางอย:างในแหล:งท:องเท่ียวไดB และการจัดการท:องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมสำหรับกลุ:มผูBมีความบกพร:องทางกาย ไดBแบ:งออกเป�น 6 ดBาน คือ ดBานแหล:งท:องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ดBานกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลBอม ดBานธุรกิจท:องเท่ียว ดBานการตลาดท:องเท่ียว ดBานการ

มีส:วนร:วมทางการท:องเท่ียวของชุมชนทBองถ่ิน และดBานจิตสำนึกแก:ผูBเก่ียวขBองกับการท:องเท่ียว 

 พิทักษZ ศิริวงศZ และคณะ (2554) ไดBทำการวิจัยเร่ือง การท:องเท่ียวของผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหวในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว:า ผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเป�นเพียงขBอจำกัดทางร:างกาย 

เป�นปมดBอยจากมุมมองของคนปกติในสังคม แต:ดBวยขBอจำกัดทางการเคล่ือนไหวของร:างกายทำใหBการ

เดินทางท:องเท่ียวประสบกับปRญหาและอุปสรรค ปRญหาส:วนใหญ:ไม:ไดBเกิดจากสภาพความพิการของผูB

พิการ แต:เกิดจากส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีไม:เอ้ืออำนวยในการเดินทางท:องเท่ียว อุปสรรคท่ีสำคัญคือ

ทัศนคติเชิงลบของคนในสังคมท่ีมักมองว:าผูBพิการเป�นบุคคลชายขอบ เป�นผูBดBอยความสามารถ ดBาน

ทัศนคติเชิงบวกผูBพิการไดBรับความประทับใจในระหว:างการเดินทางท:องเท่ียวจากผูBคนในสังคม ความ

ตBองการส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ไดBแก: การมีทางลาด และกวBางเพียงพอสำหรับรถเข็น การ

มีเสBนทางสำหรับผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และมีส่ิงอำนวยความสะดวก หากสังคมไดBตระหนักและ

ใหBความสำคัญอย:างจริงใจ ผูBพิการจะหลุดพBนจากปRญหาและอุปสรรคในการท:องเท่ียว มีสิทธิเขBาถึง 

ใชBประโยชนZจากบริการดBานการท:องเท่ียวและแหล:งท:องเท่ียวอย:างเท:าเทียมกับทุกคนในสังคม 

 กิตติยา ติดไชย (2552) ไดBทำการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผูBมีส:วนไดBส:วนเสียเก่ียวกับการ

ดูแลและฟ��นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวในตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม:วงไข: 

จังหวัดแพร: ผลการวิจัยพบว:า กลุ:มตัวอย:างรBอยละ 99.1 เห็นว:าคนพิการสามารถพัฒนาใหBทำกิจวัตร

ประจำวันไดBดBวยตนเอง โดยเกือบทุกกิจกรรมดBานสุขภาพ ผูBรับผิดชอบหลักควรเป�นสมาชิกครอบครัว 

และเจBาหนBาท่ีสาธารณสุข ในดBานสังคม กลุ:มตัวอย:างทุกคนเห็นว:า คนพิการมีความสามารถและ

จำเป�นตBองพัฒนาความสามารถดBานสังคม โดยเกือบทุกกิจกรรมดBานสังคม ผูBรับผิดชอบหลักควรเป�น

สมาชิกครอบครัว และเจBาหนBาท่ีสาธารณสุข 
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 Bizjak, Knezevic and Cvetreznik (2011) ไดBทำการวิจัยเร่ือง การเปล่ียนแปลงทัศนคติ

ของนักศึกษาทางดBานการท:องเท่ียวท่ีมีต:อผูBพิการทางร:างกาย ผลการวิจัยพบว:า จากการทดลองใหB

นักศึกษาทางดBานการท:องเท่ียวไดBมีประสบการณZต:าง ๆ ต:อผูBพิการทางร:างกาย พบว:า กระบวนการ

เปล่ียนแปลงการรับรูBของนักศึกษาทางดBานการท:องเท่ียวท่ีมีต:อคนพิการน้ันค:อนขBางเป�นไปไดBอย:าง

ง:ายดาย และหลังจากการทดลองนักศึกษาทางดBานการท:องเท่ียวมีทัศนคติท่ีดีข้ึนต:อผูBพิการทาง

ร:างกาย 

 Yuhua Bi (2006) ไดBทำการวิจัยเร่ือง อุปสรรคและความสามารถในการเขBาถึงแหล:ง

ท:องเท่ียวของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางร:างกายในประเทศจีน ผลการวิจัยพบว:า ระดับของการทำงาน

และรายไดBส:งผลต:ออุปสรรคและความสามารถในการเขBาถึงแหล:งท:องเท่ียวอย:างมีนัยสำคัญ อย:างไรก็

ตามอุปกรณZในการช:วยเหลือนักท:องเท่ียวผูBพิการทางร:างกายอาจไม:ไดBเป�นตัวช้ีวัดท่ีดีสำหรับปRญหา

และอุปสรรคเหล:าน้ี  
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บุคลากรในธุรกิจทBองเท่ียว 5 ประเภท ได:แกB 

1. ธุรกิจการขนส:ง 

2. ธุรกิจท่ีพักแรม 

3. ธุรกิจอาหารและบันเทิง 

4. ธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกZ 

5. ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึก 

(บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2557) 

ศักยภาพของบุคลากร ประกอบไปด:วย  

1. ความรูB (Knowledge)  

2. ทักษะ (Skills) 

3. คุณลักษณะส:วนบุคคล (Attributes) 

 (David C.McClelland, เดวิด แมคเคิลแลนดZ 

อBางถึงในสุทธญาณZ โอบอBอม, 2557) 

สภาพปDญหาการให:บริการของบุคลากร

ทางการทBองเท่ียวแกBนักทBองเท่ียวผู:พิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ

ทBองเท่ียวสำหรับกลุBมนักทBองเท่ียว 

ผู:พิการทางการเคล่ือนไหว 
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 จากการวิเคราะหZแนวคิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียว

สำหรับกลุ:มนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว สรุปไดBว:า ธุรกิจท:องเท่ียวแบ:งออกไดBเป�น 5 

ประเภท ไดBแก: 1. ธุรกิจการขนส:ง 2. ธุรกิจท่ีพักแรม 3. ธุรกิจอาหารและบันเทิง 4. ธุรกิจนำเท่ียวและ

มัคคุเทศกZ และ5. ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึก โดยศักยภาพของบุคลากรน้ันประกอบไปดBวย 1. 

ความรูB (Knowledge) 2. ทักษะ (Skills) และ3. คุณลักษณะส:วนบุคคล (Attributes) นอกจากน้ันยัง

ควรคำนึงถึงสภาพปRญหาการใหBบริการของบุคลากรทางการท:องเท่ียวแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหวดBวย เพ่ือสรุปผลเป�นแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:ม

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 

 

  




