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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 ในการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคล่ือนไหว มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการ
ให้บริการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคล่ือนไหว และเพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลในรูปของตารางและความเรียง โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ตอน 
ตามลำดับ ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สภาพปัญหาในการ
ให้บริการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในรอบท่ี 3 
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สภาพปัญหาใน
การให้บริการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว 
 การสนทนากลุ่ม (Focus group) เกี่ยวกับสภาพปัญหาในการให้บริการของบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวผู้พิการทางการเคล่ือนไหว และข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี มีผู้
พิการทางการเคลื่อนไหวที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) จำนวน 8 ท่าน ดังน้ี 
  1) คุณราตรี  ศรีเจริญ 
  2) คุณสำเนียง  เพียงการ 
  3) คุณปัญญาพร คำพินิจ 
  4) คุณสุนทร  ศรีแดง 
  5) คุณลำโทน  ฉลาด 
  6) คุณนิยดา  ลาภา 
  7) คุณมานิต  ทับทิมโต 
  8) คุณอำไพ  สราญรื่น 
 โดยมีประเด็นในการพิจารณา ดังน้ี 
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 1.1 สภาพปัญหาในการให้บริการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว 
 สภาพปัญหาในการให้บริการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว แบ่งออกเป็น 5 ด้านตามประเภทของธุรกิจท่องเที่ยว ดังน้ี 
 ธุรกิจการขนส่ง 
 สภาพปัญหาในการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจการขนส่ง ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมี
ข้อคิดเห็น ดังน้ี 
 1. ธุรกิจการขนส่งที่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวพบปัญหาในการให้บริการของ
บุคลากรมากที่สุด คือ รถแท็กซี่ (Taxi) โดยพบปัญหาบุคลากรไม่เต็มใจในการให้บริการแก่ผู้พิการ
ทางการเคล่ือนไหว น้อยคันที่จะรับผู้โดยสารท่ีเป็นผู้พิการทางการเคล่ือนไหว และไม่ให้การช่วยเหลือ
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในการโดยสารขึ้นรถ 
 2. การโดยสารทางรถไฟนั้น เป็นธุรกิจการขนส่งที่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
มักจะหลีกเลี่ยงการใช้บริการมากที่สุด เน่ืองจากลักษณะของพาหนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้
พิการทางการเคลื่อนไหว โดยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวไม่สามารถข้ึนรถไฟเองได้ และมักจะไม่พบ
บุคลากรที่ทำหน้าที่ให้บริการหรือช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวขณะข้ึนรถไฟ 
 3. พาหนะขนส่งบางประเภท เช่น รถตู้ ไม่มีการเตรียมพ้ืนที่สำหรับเก็บรถวีลแชร์ของผู้
พิการทางการเคลื่อนไหว โดยบุคลากรมักจะเก็บค่าโดยสารของนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวเป็นจำนวน 2 เท่าของผู้โดยสารทั่วไป เน่ืองจากต้องวางรถวีลแชร์ไว้บริเวณท่ีน่ังโดยสาร 
 4. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เน่ืองจากการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวนั้นต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก บางครั้งผู้ให้บริการธุรกิจการขนส่งไม่ได้มีการ
จัดเตรียมพนักงานเพ่ือให้บริการในส่วนน้ี 
 5. นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนั้น มักจะใช้บริการธุรกิจการขนส่งที่บุคลากรมี
ความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการให้บริการต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 6. การโดยสารทางเคร่ืองบินและรถไฟฟ้าน้ัน เป็นธุรกิจการขนส่งที่นักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคล่ือนไหวพบปัญหาและอุปสรรคน้อยที่สุด โดยพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ในการให้
การช่วยเหลือผู้พิการทางการเคล่ือนไหวได้เป็นอย่างดี สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง และมี
ความเต็มใจในการให้บริการ 
 ธุรกิจที่พักแรม 
 สภาพปัญหาในการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจที่พักแรม ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมี
ข้อคิดเห็น ดังน้ี 
 1. บุคลากรในธุรกิจที่พักแรมมีจำนวนไม่เพียงพอในการให้บริการเมื่อผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวเดินทางท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ทันเวลา เกิดการรอคอยของ
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แต่หากเดินทางตามลำพังมักจะไม่พบปัญหานี้ 
 2. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางการเคล่ือนไหวภายในโรงแรมไม่พร้อม เช่น 
ฝักบัวอาบน้ำอยู่สูงเกินไป บริเวณพ้ืนที่อาบน้ำไม่มีเก้าอ้ีให้น่ัง ประตูห้องน้ำไม่เสมอกับพ้ืนภายใน
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ห้องพัก และไม่มีราวจับในห้องน้ำ โดยบุคลากรในธุรกิจที่พักแรมไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีของ
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวขณะเข้าพักได้ 
 3. บุคลากรในธุรกิจที่พักแรมไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวเพียงพอ และไม่สามารถให้คำแนะนำได้ 
 4. นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมักจะโทรศัพท์สอบถามบุคลากรในธุรกิจที่พัก
แรมเก่ียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวก่อนการใช้บริการอยู่
เสมอ โดยพบปัญหาบางคร้ังบุคลากรไม่สามารถให้ข้อมูลได้ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
 
 ธุรกิจอาหารและบันเทิง 
 สภาพปัญหาในการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจอาหารและบันเทิง ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมีข้อคิดเห็น ดังน้ี 
 1. บุคลากรไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
โดยธุรกิจอาหารและบันเทิงน้ันมักจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้พิการทางการเคล่ือนไหว ทำ
ให้บุคลากรต้องคอยให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเอง แต่พบว่าบุคลากรมักให้ความ
ช่วยเหลือไม่ถูกต้อง เช่น ไม่รู้หลักการยกรถวีลแชร์ โดยพนักงานจับบริเวณล้อซึ่งเสี่ยงต่อการคว่ำของ
รถวีลแชร์ หรือดันบริเวณด้านหลังซึ่งอาจทำให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวตกจากรถวีลแชร์ได้ 
 2. ไม่มีบุคลากรคอยให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะธุรกิจ
อาหารแบบบริการตัวเอง เช่น ธุรกิจอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ (Buffet) พบว่าพ้ืนที่จัดวางอาหารอยู่สูง
เกินไป ช่องทางเดินตักอาหารแคบเกินไป หรือศูนย์อาหาร (Food Court) พบว่าผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวไม่สามารถต่อคิวซื้ออาหารร่วมกับบุคคลทั่วไปได้อย่างสะดวก โดยมักไม่มีบุคลากรคอย
ให้บริการช่วยเหลือเมื่อผู้พิการทางการเคล่ือนไหวประสบปัญหาเหล่าน้ี และผู้พิการทางเคลื่อนไหวนั้น
มีความต้องการในการรับประทานอาหารแบบราคาเดียวไม่จำกัดจำนวนและปริมาณอาหาร แต่หาก
บุคลากรสามารถให้บริการตักอาหารมาเสิร์ฟที่โต๊ะได้น้ันจะสะดวกต่อการใช้บริการของผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวเป็นอย่างมาก 
 3.  บุคลากรในธุรกิจอาหารและบันเทิงมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้
พิการทางการเคลื่อนไหว เช่น มีบุคลากรเพียงท่านเดียวในการยกรถวีลแชร์ ซึ่งโดยปกติน้ันควรมี
จำนวน 3 ท่าน หรือน้อยที่สุดจำนวน 2 ท่าน 
 4. การใช้บริการธุรกิจบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ พบปัญหาไม่มีบุคลากรอำนวยความ
สะดวกในการจัดที่น่ังชมภาพยนตร์ให้กับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
 
 ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 สภาพปัญหาในการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมีข้อคิดเห็น ดังน้ี 
 1. บุคลากรที่ให้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอ เน่ืองจากการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวนั้นต้องใช้บุคลากรเป็นจำนวนมากในการนำเที่ยวแต่ละคร้ัง โดยพบปัญหาบุคลากร
มีจำนวนไม่เพียงพอในการให้บริการ 
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 2. ความเต็มใจในการให้บริการของบุคลากร ในการนำเที่ยวแต่ละคร้ังน้ันผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวต้องพบเจอบุคลากรในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตลอดทั้งวัน โดยบุคลากรอาจมีความ
เหน่ือยล้าจากการทำงานมาทั้งวัน ทำให้เจอปัญหาการแสดงสีหน้า อารมณ์ และท่าทาง ที่แสดงออก
ถึงความไม่เต็มใจในการให้บริการ ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวน้ันจำเป็นต้องให้บุคลากร
ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา  
 3. บุคลากรจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เช่น จัด
กิจกรรมเกมในขณะนำเที่ยว โดยเป็นเกมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจำนวนมาก เกิดอุปสรรค
ในการเคลื่อนไหวของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
 4. ในการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์น้ัน เมื่อถึงร้านอาหาร 
ที่พักแรม หรือแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมักเลือกใช้บริการหรือขอ
ความช่วยเหลือบุคลากรจากธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มากกว่าบุคลากรจากร้านอาหารหรือที่พัก
แรม ทำให้นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคล่ือนไหวมักใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่บุคลากร
มีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว 
 
 
 
 
 ธุรกิจจำหน่ายสินค้าท่ีระลึก 
 สภาพปัญหาในการให้บริการของบุคลากรในธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวมีข้อคิดเห็น ดังน้ี 
 1. ไม่มีบุคลากรให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวขณะเลือกซื้อสินค้าที่
ระลึก เน่ืองจากบางคร้ังสินค้าน้ันอยู่สูงเกินกว่าจะหยิบได้ทำให้ต้องขอความช่วยเหลือจากบุคลากร 
 2. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบางแห่งน้ันอยู่ริมถนน ไม่สะดวกต่อการซื้อ เน่ืองจากไม่มี
บุคลากรคอยระวังและป้องกันอันตรายขณะนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคล่ือนไหวเลือกซื้อสินค้าที่
ระลึกน้ัน 
 3. ทัศนคติของบุคลากรที่ให้บริการในธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวกังวลว่าบุคลากรในธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบางแห่งน้ันจะมีทัศนคติแง่ลบต่อตนเอง 
 
 1.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเท่ียวสำหรับกลุ่ม
นักท่องเท่ียวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการ
ท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ดังน้ี 
 1. ควรให้ความรู้กับบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง
แก่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นต่อนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว และวิธีการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
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 2. ผู้บริหารธุรกิจท่องเที่ยวควรจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
 3. บุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวควรคำนึงถึงการให้ช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อนักท่องเที่ยว
ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยที่ไม่ต้องร้องขอ 
 4. ควรเสริมสร้างทัศนคติแง่บวกของบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวต่อนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว เพ่ือให้บุคลากรแสดงออกถึงความเต็มใจในการให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว 
 5. ควรส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรมท่องเท่ียวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว 
 
 
 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 
3 เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเท่ียวสำหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว 
 จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญในรอบที่ 3 ผู้วิจัยนำคำตอบท่ีได้มาวิเคราะห์หา
ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานและฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ โดยแสดงรายละเอียดเป็นรายข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านความรู้ 

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

1. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อที่จะสามารถตอบข้อซักถาม 
และสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวผู้ พิการทางการ
เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

5.00 
 

5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ควรมีการให้ความรู้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับลักษณะของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และความ
แตกต่างของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในหลากหลาย
ลักษณะ 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

3. ควรมี ก าร ให้ ค วาม รู้ เ กี่ ย วกั บ อิ ริ ย าบ ถ  การ
เคลื่อนไหวของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน
รอบสถานที่ ต่าง ๆ การลงเรือ และการขึ้นรถ เป็นต้น 
เพื่อให้บุคลากรทางการท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้
อย่างถูกต้อง 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านความรู้ (ต่อ) 

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

4. ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและ
อุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
ภายในพื้นที่ที่ บุคลากรทางการท่องเที่ยวรับผิดชอบ และ
รวมถึงพื้นที่ภายนอก เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำหรือ
ข้อเสนอแนะกับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

5. ควรมีการฝึกอบรมหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ให้บริการที่ สอดคล้องกับความต้องการพิ เศษของ
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และขั้นตอนใน
การให้บริการที่ถูกต้อง

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. ควรมีการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เรียนรู้วิธีปฐม
พยาบาลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบ
เหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

ตารางที่ 1 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านความรู้ (ต่อ) 
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แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

7. ควรมีการให้ความรู้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก่
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

8. ธุรกิจท่องเที่ยวควรจัดให้มีคู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่ง
อำนวยความสะดวก หรือบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการพิเศษของนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

รวมรายด้าน 5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมรายด้านผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว ในด้านความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ข้อ โดยมีค่ามัธยฐาน = 
5.00 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม = 0.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
= 0.00 
 ในรายข้อ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันจำนวน 8 ข้อ โดยมีความคิดเห็นว่าเป็น
ข้อความท่ีเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 8 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือที่จะสามารถตอบข้อซักถาม และสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 2. ควรมีการให้ความรู้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยวเก่ียวกับลักษณะของผู้

พิการทางการเคล่ือนไหว และความแตกต่างของผู้พิการทางการเคล่ือนไหว
ในหลากหลายลักษณะ 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 3. ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับอิริยาบถ การเคลื่อนไหวของผู้พิการทางการ

เคลื่อนไหว เช่น การเดินรอบสถานที่ต่าง ๆ การลงเรือ และการขึ้นรถ เป็น
ต้น เพ่ือให้บุคลากรทางการท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 4.  ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ในการให้

ความช่วยเหลือผู้พิการทางการเคล่ือนไหว ภายในพ้ืนที่ที่บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวรับผิดชอบ และรวมถึงพ้ืนที่ภายนอก เพ่ือที่จะสามารถให้
คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะกับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้ 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 5. ควรมีการฝึกอบรมหรือการให้ความรู้เก่ียวกับการให้บริการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการพิเศษของนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และ
ขั้นตอนในการให้บริการที่ถูกต้อง 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
 
 
ข้อ 6. ควรมีการฝึกอบรมความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้

พิการทางการเคลื่อนไหว เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บเบ้ืองต้น
หากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
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ข้อ 7. ควรมีการให้ความรู้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอย่าง
สม่ำเสมอ 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 8. ธุรกิจท่องเที่ยวควรจัดให้มีคู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก 

หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
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ตารางที่ 2 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านทักษะ 

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

1. ควรมีการฝึกทักษะในการให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เช่น 
วิธีการยกรถวีลแชร์ การเข็นรถวีลแชร์ในทางธรรมดาและ
ทางลาดชัน การเข้าลิฟท์ การประคองผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหว และการรับมือกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่
น้ำหนักมาก เป็นต้น รวมถึงวิธีการใช้งานสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น วิธีการบังคับรถวีลแชร์ การกางและพับ
เก็บรถวีลแชร์ การอ่านป้าย เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. ควรมีการเสริมสร้างทักษะการควบคุมอารมณ์  
ความอดทน เข้าใจถึงธรรมชาติของอารมณ์นักท่องเที่ยวผู้
พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถจัดการอารมณ์ และ
ผ่อนคลายความเครียดได้ดี 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 2 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านทักษะ (ต่อ)  

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

3. ควรมีการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า ลำดับ ขั้นตอน วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี 
และทราบหลักการเบื้องต้นในการรับมือกับปัญหาเฉพาะ
หน้า รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหา 

5.00 5.00 0.00 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. ควรมี ก าร เส ริม ส ร้ างทั กษ ะความจำ  จดจำ
รายละเอียดต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวผู้ พิการทางการ
เคลื่อนไหว รวมถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวแต่ละท่านได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

4.00 4.00 0.00 1.00 มาก สอดคล้อง 
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ตารางที่ 2 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านทักษะ (ต่อ)  

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

5. ควรมีการเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร เลือกวิธีการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะของนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยคำนึงถึง
บุคลิกภาพ น้ำเสียง ภาษา และคำพูดที่เหมาะสม รวมถึง
การสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรทางการท่องเที่ยวสามารถให้
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 2 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านทักษะ (ต่อ)  

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

6. ควรมีการเสริมสร้างทักษะการฟัง เป็นนักฟังที่ดี 
สรุปและจับประเด็นสำคัญในรายละเอียดต่าง ๆ ของ
ลูกค้า และตอบสนองให้ตรงตามความต้องการ รวมถึงต้อง
มีความอดทนในการฟังคำตำหนิจากนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ได้ 

5.00 5.00 0.00 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

รวมรายด้าน 4.83 5.00 0.17 0.67 มากที่สุด สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมรายด้านผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว ในด้านทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีจำนวนท้ังสิ้น 6 ข้อ โดยมีค่ามัธยฐาน = 
4.83 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม = 0.17 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
= 0.67 
 ในรายข้อ ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันจำนวน 6 ข้อ โดยมีความคิดเห็นว่าเป็น
ข้อความท่ีเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 5 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1. ควรมีการฝึกทักษะในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวผู้
พิการทางการเคล่ือนไหว เช่น วิธีการยกรถวีลแชร์ การเข็นรถวีลแชร์ในทาง
ธรรมดาและทางลาดชัน การเข้าลิฟท์ การประคองผู้ พิการทางการ
เคลื่อนไหว และการรับมือกับผู้พิการทางการเคล่ือนไหวที่น้ำหนักมาก เป็น
ต้น รวมถึงวิธีการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น วิธีการบังคับรถ
วีลแชร์ การกางและพับเก็บรถวีลแชร์ การอ่านป้าย เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 2. ควรมีการเสริมสร้างทักษะการควบคุมอารมณ์ ความอดทน เข้าใจถึง

ธรรมชาติของอารมณ์นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถ
จัดการอารมณ์ และผ่อนคลายความเครียดได้ดี 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 3. ควรมีการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ลำดับ ขั้นตอน 

วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี และทราบหลักการเบื้องต้นในการรับมือ
กับปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหา 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=1.00) 
ข้อ 5. ควรมีการเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับ

ลักษณะของนักท่องเที่ยวผู้ พิการทางการเคลื่อนไหว เพ่ือสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยคำนึงถึง
บุคลิกภาพ น้ำเสียง ภาษา และคำพูดที่เหมาะสม รวมถึงการสื่อสารเพื่อให้
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคล่ือนไหวเกิดความม่ันใจว่าบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 6. ควรมีการเสริมสร้างทักษะการฟัง เป็นนักฟังที่ดี สรุปและจับประเด็นสำคัญ

ในรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้า และตอบสนองให้ตรงตามความต้องการ 
รวมถึงต้องมีความอดทนในการฟังคำตำหนิจากนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวเพ่ือนำไปปรับปรุงการให้บริการต่อไปได้ 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=1.00) 
 และผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นข้อความท่ีเหมาะสมในระดับมาก จำนวน 1 ข้อ ดังน้ี 
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ข้อ 4.  ควรมีการเสริมสร้างทักษะความจำ จดจำรายละเอียดต่าง ๆ  ของ
นักท่องเที่ ยวผู้ พิการทางการเคลื่อนไหว รวมถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแต่ละท่านได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

 (Md=4.00, IMd-MoI=0.00, IR=1.00) 
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ตารางที่ 3 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล  

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

1. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีความกระตือรือร้น 
แสดงถึงความมีจิตใจในการให้บริการหรือให้ความ
ช่วยเหลือ แสดงความห่วงใยแก่นักท่องเที่ยวผู้ พิการ
ทางการเคลื่อนไหว 

5.00 5.00 0.00 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

2. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีกิริยาวาจาสุภาพ 
กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรู้สึก 
และส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหวมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ

5.00 5.00 0.00 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 3 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ)  

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

3. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีสติในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้น นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่
จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ แต่บางกรณีที่มี
ปัญหาเร่งด่วน บุคลากรทางการท่องเที่ยวจะต้องสามารถ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างมี
สติ โดยอาจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกใน
การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 

5.00 5.00 0.00 1.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

4. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ 
รวมถึงการบริการนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีจิต
บริการ การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทำงานบริการเป็นผู้ให้จึง
ต้องมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจ
ที่จะให้บริการ ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ แม้
จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะทำงานได้ 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 
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ตารางที่ 3 แสดงค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานกับค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ของแนวทางการพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (ต่อ)  

 
แนวทางการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อ 
การท่องเที่ยวสำหรบักลุ่มนกัท่องเที่ยว 

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

มัธยฐาน ฐานนิยม มัธยฐาน-ฐานนิยม พิสัยระหว่าง 
ควอไทล ์

ระดับความ
เหมาะสม 

ความสอดคลอ้ง
ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

5. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว รับฟังคำร้อง
ขอด้วยความยินดี ฟังด้วยความเข้าใจ ไม่ขัดจังหวะ เห็นใจ 
และคิดเสมือนว่าเป็นปัญหาของตนเอง 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

6. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

7. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีน้ำใจ พยายามให้
ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทุก
ครั้งเมื่อมีโอกาส แม้จะถูกปฏิเสธในการรับความช่วยเหลือ
ก็ตาม 

5.00 5.00 0.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง 

รวมรายด้าน 5.00 5.00 0.00 0.43 มากที่สุด สอดคล้อง 
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จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมรายด้านผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการ
ทางการเคลื่อนไหว ในด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ข้อ โดยมี
ค่ามัธยฐาน = 5.00 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม = 0.00 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ = 0.43 
 ในรายข้อ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันจำนวน 7 ข้อ โดยมีความคิดเห็นว่าเป็น
ข้อความท่ีเหมาะสมในระดับมากที่สุด จำนวน 7 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีความกระตือรือร้น แสดงถึงความมีจิตใจใน
การให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือ แสดงความห่วงใยแก่นักท่องเที่ยวผู้
พิการทางการเคลื่อนไหว 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=1.00) 
ข้อ 2. บุคลากรทางการท่องเที ่ยวควรมีกิริยาวาจาสุภาพ กิริยาวาจาเป็นสิ ่งที่

แสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี เพื่อให้
นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับ
บริการ 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=1.00) 
ข้อ 3. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นักท่องเที่ยวผู้

พิการทางการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ แต่
บางกรณีที ่มีปัญหาเร่งด่วน บุคลากรทางการท่องเที ่ยวจะต้องสามารถ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ โดยอาจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวผู้
พิการทางการเคลื่อนไหว 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=1.00) 
ข้อ 4. บุคลากรทางการท่องเที ่ยวควรมีทัศนคติที ่ดีต่องานบริการ รวมถึงการ

บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีจิตบริการ การบริการเป็น
การช่วยเหลือ ผู้ทำงานบริการเป็นผู้ให้จึงต้องมีความคิดความรู้สึกต่องาน
บริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึก
ไม่ชอบงานบริการ แม้จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะทำงาน
ได้ 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 5. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยวผู้พิการ

ทางการเคลื่อนไหว รับฟังคำร้องขอด้วยความยินดี ฟังด้วยความเข้าใจ ไม่
ขัดจังหวะ เห็นใจ และคิดเสมือนว่าเป็นปัญหาของตนเอง 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 6. บุคลากรทางการท่องเที่ยวควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อนักท่องเที่ยวผู้พิการ

ทางการเคลื่อนไหว 
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 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
ข้อ 7. บุคลากรทางการท่องเท ี ่ยวควรมีน ้ำใจ พยายามให้ความช่วยเหลือ

นักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทุกครั้งเมื่อมีโอกาส แม้จะถูกปฏิเสธ
ในการรับความช่วยเหลือก็ตาม 

 (Md=5.00, IMd-MoI=0.00, IR=0.00) 
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