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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข5อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:ม

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว มีวัตถุประสงคHเพ่ือศึกษาสภาพปKญหาการใหBบริการของ

บุคลากรทางการท:องเท่ียวแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และเพ่ือศึกษาแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:มนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

เคร่ืองมือท่ีใชBเก็บรวบรวมขBอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

 1. การสนทนากลุ:ม (Focus group) ประเด็นในการจัดสนทนา ไดBแก: สภาพปKญหาในการ

ใหBบริการของบุคลากรทางการท:องเท่ียวแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และขBอเสนอแนะ

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:มนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 2. แบบสอบถามสำหรับการวิจัยดBวยเทคนิคเดลฟายจำนวนท้ังส้ิน 3 รอบ โดยในรอบท่ี 3 

น้ัน พิจารณาวิเคราะหHขBอมูลจากค:ามัธยฐาน (Median) ค:าพิสัยระหว:างควอไทลH (Interquartile 

Range) และค:าสัมบูรณHของผลต:างระหว:างมัธยฐานและฐานนิยม ซ่ึงมีเกณฑHในการพิจารณาขBอความ

ท่ีไดBรับฉันทามติ คือ ตBองมีค:ามัธยฐานไม:ต่ำกว:า 3.50 ค:าพิสัยระหว:างควอไทลHไม:เกิน 1.50 และค:า

สัมบูรณHของผลต:างระหว:างมัธยฐานและฐานนิยมไม:เกิน 1.00 อีกท้ังคำตอบจากรอบน้ี จะตBองมีการ

เปล่ียนแปลงคำตอบจากรอบท่ีแลBวไม:เกินรBอยละ 15 แลBวจึงนำผลท่ีไดBมาสรุปเปvนแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:มนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 
สรุปผลการวิจัย 

 1. การสนทนากลุ>ม (Focus group) เก่ียวกับสภาพปKญหาในการให5บริการของบุคลากร

ทางการท>องเท่ียวแก>นักท>องเท่ียวผู5พิการทางการเคล่ือนไหว 

 สภาพปKญหาในการใหBบริการของบุคลากรทางการท:องเท่ียวแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว แบ:งออกเปvน 5 ดBานตามประเภทของธุรกิจท:องเท่ียว ดังน้ี 

 ธุรกิจการขนส>ง 

 สภาพปKญหาท่ีพบ คือ จำนวนบุคลากรไม:เพียงพอต:อการใหBบริการ เน่ืองจากการใหBบริการ

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวน้ันตBองใชBบุคลากรจำนวนมาก บางคร้ังผูBใหBบริการธุรกิจการ

ขนส:งไม:ไดBมีการจัดเตรียมพนักงานเพ่ือใหBบริการในส:วนน้ี โดยการใชBบริการรถแท็กซ่ี (Taxi) พบ

ปKญหาบุคลากรไม:เต็มใจในการใหBบริการแก:ผูBพิการทางการเคล่ือนไหว นBอยคันท่ีจะรับผูBโดยสารท่ีเปvน

ผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และไม:ใหBการช:วยเหลือผูBพิการทางการเคล่ือนไหวในการโดยสารข้ึนรถ 

การใชBบริการรถไฟพบปKญหาลักษณะของพาหนะท่ีไม:เหมาะสมสำหรับผูBพิการทางการเคล่ือนไหว โดย
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ผูBพิการทางการเคล่ือนไหวไม:สามารถข้ึนรถไฟเองไดB และมักจะไม:พบบุคลากรท่ีทำหนBาท่ีใหBบริการ

หรือช:วยเหลือผูBพิการทางการเคล่ือนไหวขณะข้ึนรถไฟ นอกจากน้ันพาหนะขนส:งบางประเภท เช:น รถ

ตูB ไม:มีการเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับเก็บรถวีลแชรHของผูBพิการทางการเคล่ือนไหว โดยบุคลากรมักจะเก็บค:า

โดยสารของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเปvนจำนวน 2 เท:าของผูBโดยสารท่ัวไป เน่ืองจาก

ตBองวางรถวีลแชรHไวBบริเวณท่ีน่ังโดยสาร และพบว:าการใชBบริการการโดยสารทางเคร่ืองบินและ

รถไฟฟ{าน้ัน เปvนธุรกิจการขนส:งท่ีนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวพบปKญหาและอุปสรรคนBอย

ท่ีสุด โดยพบว:าบุคลากรส:วนใหญ:มีความรูBในการใหBการช:วยเหลือผูBพิการทางการเคล่ือนไหวไดBเปvน

อย:างดี สามารถใหBการช:วยเหลือไดBอย:างถูกตBอง และมีความเต็มใจในการใหBบริการ 

 

 ธุรกิจท่ีพักแรม 

 สภาพปKญหาท่ีพบ คือ บุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมมีจำนวนไม:เพียงพอในการใหBบริการเม่ือผูB

พิการทางการเคล่ือนไหวเดินทางท:องเท่ียวแบบหมู:คณะ ทำใหBไม:สามารถใหBบริการไดBทันเวลา ส่ิง

อำนวยความสะดวกสำหรับผูBพิการทางการเคล่ือนไหวภายในโรงแรมไม:พรBอม เช:น ฝKกบัวอาบน้ำอยู:สูง

เกินไป บริเวณพ้ืนท่ีอาบน้ำไม:มีเกBาอ้ีใหBน่ัง ประตูหBองน้ำไม:เสมอกับพ้ืนภายในหBองพัก และไม:มีราวจับ

ในหBองน้ำ เปvนตBน โดยพบว:าบุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมไม:สามารถแกBปKญหาเหล:าน้ีของนักท:องเท่ียวผูB

พิการทางการเคล่ือนไหวขณะเขBาพักไดB และบุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมไม:มีความรูBเก่ียวกับส่ิงอำนวย

ความสะดวกท่ีจำเปvนต:อผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเพียงพอ และไม:สามารถใหBคำแนะนำไดB โดย

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวมักจะโทรศัพทHสอบถามบุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมเก่ียวกับส่ิง

อำนวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับผูBพิการทางการเคล่ือนไหวก:อนการใชBบริการอยู:เสมอ โดยพบ

ปKญหาบางคร้ังบุคลากรไม:สามารถใหBขBอมูลไดB หรือใหBขBอมูลท่ีไม:ถูกตBอง 

 

 ธุรกิจอาหารและบันเทิง 

 สภาพปKญหาท่ีพบ คือ บุคลากรไม:มีความรูBท่ีถูกตBองในการใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหว โดยธุรกิจอาหารและบันเทิงน้ันมักจะไม:มีส่ิงอำนวยความสะดวกรองรับผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหว ทำใหBบุคลากรตBองคอยใหBความช:วยเหลือผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเอง แต:พบว:า

บุคลากรมักใหBความช:วยเหลือไม:ถูกตBอง เช:น ไม:รูBหลักการยกรถวีลแชรH โดยพนักงานจับบริเวณลBอซ่ึง

เส่ียงต:อการคว่ำของรถวีลแชรH หรือดันบริเวณดBานหลังซ่ึงอาจทำใหBผูBพิการทางการเคล่ือนไหวตกจาก

รถวีลแชรHไดB และบุคลากรมีจำนวนไม:เพียงพอต:อการใหBบริการ หรือไม:มีบุคลากรคอยใหBบริการ

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะธุรกิจอาหารแบบบริการตัวเอง เช:น ธุรกิจอาหาร

ประเภทบุฟเฟ}ตH (Buffet) พบว:าพ้ืนท่ีจัดวางอาหารอยู:สูงเกินไป ช:องทางเดินตักอาหารแคบเกินไป 

หรือศูนยHอาหาร (Food Court) พบว:าผูBพิการทางการเคล่ือนไหวไม:สามารถต:อคิวซ้ืออาหารร:วมกับ
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บุคคลท่ัวไปไดBอย:างสะดวก โดยมักไม:มีบุคลากรคอยใหBบริการช:วยเหลือเม่ือผูBพิการทางการเคล่ือนไหว

ประสบปKญหาเหล:าน้ี และผูBพิการทางเคล่ือนไหวน้ันมีความตBองการในการรับประทานอาหารแบบ

ราคาเดียวไม:จำกัดจำนวนและปริมาณอาหาร แต:หากบุคลากรสามารถใหBบริการตักอาหารมาเสิรHฟท่ี

โต�ะไดBน้ันจะสะดวกต:อการใชBบริการของผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเปvนอย:างมาก และการใชBบริการ

ธุรกิจบันเทิง เช:น โรงภาพยนตรH พบปKญหาไม:มีบุคลากรอำนวยความสะดวกในการจัดท่ีน่ังชม

ภาพยนตรHใหBกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 

 ธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกW 

 สภาพปKญหาท่ีพบ คือ บุคลากรท่ีใหBบริการมีจำนวนไม:เพียงพอ เน่ืองจากการใหBบริการ

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวน้ันตBองใชBบุคลากรเปvนจำนวนมากในการนำเท่ียวแต:ละคร้ัง 

ปKญหาความเต็มใจในการใหBบริการของบุคลากร ในการนำเท่ียวแต:ละคร้ังน้ันผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหวตBองพบเจอบุคลากรในธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกHตลอดท้ังวัน โดยบุคลากรอาจมีความ

เหน่ือยลBาจากการทำงานมาท้ังวัน ทำใหBเจอปKญหาการแสดงสีหนBา อารมณH และท:าทาง ท่ีแสดงออก

ถึงความไม:เต็มใจในการใหBบริการ ซ่ึงนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวน้ันจำเปvนตBองใหBบุคลากร

ใหBความช:วยเหลือในเร่ืองต:าง ๆ อยู:ตลอดเวลา นอกจากน้ันยังพบปKญหาบุคลากรจัดกิจกรรมท่ีไม:

เหมาะสมกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เช:น จัดกิจกรรมเกมในขณะนำเท่ียว โดยเปvนเกม

ท่ีตBองมีการเคล่ือนไหวร:างกายเปvนจำนวนมาก เกิดอุปสรรคในการเคล่ือนไหวของผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

 

 ธุรกิจจำหน>ายสินค5าท่ีระลึก 

 สภาพปKญหาท่ีพบ คือ ไม:มีบุคลากรใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวขณะ

เลือกซ้ือสินคBาท่ีระลึก เน่ืองจากบางคร้ังสินคBาน้ันอยู:สูงเกินกว:าจะหยิบไดBทำใหBตBองขอความช:วยเหลือ

จากบุคลากร โดยธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกบางแห:งน้ันอยู:ริมถนน ทำใหBไม:สะดวกต:อการซ้ือ 

เน่ืองจากไม:มีบุคลากรคอยระวังและป{องกันอันตรายขณะนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเลือก

ซ้ือสินคBาท่ีระลึกน้ัน นอกจากน้ันยังพบปKญหาทัศนคติของบุคลากรท่ีใหBบริการในธุรกิจจำหน:ายสินคBา

ท่ีระลึก โดยผูBพิการทางการเคล่ือนไหวกังวลว:าบุคลากรในธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกบางแห:งน้ันจะมี

ทัศนคติแง:ลบต:อตนเอง 
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 2. แบบสอบถามสำหรับการวิจัยด5วยเทคนิคเดลฟายจำนวนท้ังส้ิน 3 รอบ 

 จากผลการดำเนินงานวิจัยดBวยเทคนิคเดลฟาย ทำใหBไดBขBอสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:มนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว ดังน้ี 

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท>องเท่ียวสำหรับกลุ>มนักท>องเท่ียวผู5พิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

 ด5านความรู5 

 1. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีความรูBพ้ืนฐานเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะสามารถ

ตอบขBอซักถาม และสามารถใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวไดBอย:างถูกตBองและ

แม:นยำ 

 2. ควรมีการใหBความรูBกับบุคลากรทางการท:องเท่ียวเก่ียวกับลักษณะของผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว และความแตกต:างของผูBพิการทางการเคล่ือนไหวในหลากหลายลักษณะ 

 3. ควรมีการใหBความรูBเก่ียวกับอิริยาบถ การเคล่ือนไหวของผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เช:น 

การเดินรอบสถานท่ีต:าง ๆ การลงเรือ และการข้ึนรถ เปvนตBน เพ่ือใหBบุคลากรทางการท:องเท่ียว

สามารถใหBบริการไดBอย:างถูกตBอง 

 4. ควรมีการใหBความรูBเก่ียวกับส่ิงอำนวยความสะดวกและอุปกรณHในการใหBความช:วยเหลือผูB

พิการทางการเคล่ือนไหว ภายในพ้ืนท่ีท่ีบุคลากรทางการท:องเท่ียวรับผิดชอบ และรวมถึงพ้ืนท่ี

ภายนอก เพ่ือท่ีจะสามารถใหBคำแนะนำหรือขBอเสนอแนะกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว

ไดB 

 5. ควรมีการฝ�กอบรมหรือการใหBความรูBเก่ียวกับการใหBบริการท่ีสอดคลBองกับความตBองการ

พิเศษของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และข้ันตอนในการใหBบริการท่ีถูกตBอง 

 6. ควรมีการฝ�กอบรมความรูBพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตBนแก:ผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว เรียนรูBวิธีปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บเบ้ืองตBนหากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุรBายท่ีอาจ

เกิดข้ึนกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 7. ควรมีการใหBความรูBกับบุคลากรทางการท:องเท่ียวเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม: ๆ ในการใหB

ความช:วยเหลือแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวอย:างสม่ำเสมอ 

 8. ธุรกิจท:องเท่ียวควรจัดใหBมีคู:มือรายการอุปกรณH ส่ิงอำนวยความสะดวก หรือบริการท่ี

สอดคลBองกับความตBองการพิเศษของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือเปvนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหBกับบุคลากร 
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 ด5านทักษะ 

 1. ควรมีการฝ�กทักษะในการใหBบริการและใหBความช:วยเหลือแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว เช:น วิธีการยกรถวีลแชรH การเข็นรถวีลแชรHในทางธรรมดาและทางลาดชัน การเขBาลิฟทH 

การประคองผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และการรับมือกับผูBพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีน้ำหนักมาก 

เปvนตBน รวมถึงวิธีการใชBงานส่ิงอำนวยความสะดวกต:าง ๆ เช:น วิธีการบังคับรถวีลแชรH การกางและ

พับเก็บรถวีลแชรH การอ:านป{าย เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณHสำหรับผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 2. ควรมีการเสริมสรBางทักษะการควบคุมอารมณH ความอดทน เขBาใจถึงธรรมชาติของอารมณH

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว สามารถจัดการอารมณH และผ:อนคลายความเครียดไดBดี 

 3. ควรมีการเสริมสรBางทักษะการแกBไขปKญหาเฉพาะหนBา ลำดับ ข้ันตอน วิธีการแกBไขปKญหา

ไดBอย:างถูกวิธี และทราบหลักการเบ้ืองตBนในการรับมือกับปKญหาเฉพาะหนBา รวมถึงหลีกเล่ียงการ

กระทำท่ีอาจส:งผลใหBเกิดปKญหา 

 4. ควรมีการเสริมสรBางทักษะความจำ จดจำรายละเอียดต:าง ๆ ของนักท:องเท่ียวผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหว รวมถึงความตBองการของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวแต:ละท:านไดB

อย:างครบถBวนและถูกตBอง 

 5. ควรมีการเสริมสรBางทักษะการส่ือสาร เลือกวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือสรBางความประทับใจใหBกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว โดยคำนึงถึงบุคลิกภาพ น้ำเสียง ภาษา และคำพูดท่ีเหมาะสม รวมถึงการส่ือสารเพ่ือใหB

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเกิดความม่ันใจว:าบุคลากรทางการท:องเท่ียวสามารถใหBความ

ช:วยเหลือไดBอย:างถูกตBอง 

 6. ควรมีการเสริมสรBางทักษะการฟKง เปvนนักฟKงท่ี ดี สรุปและจับประเด็นสำคัญใน

รายละเอียดต:าง ๆ ของลูกคBา และตอบสนองใหBตรงตามความตBองการ รวมถึงตBองมีความอดทนใน

การฟKงคำตำหนิจากนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเพ่ือนำไปปรับปรุงการใหBบริการต:อไปไดB 

 

 ด5านคุณลักษณะส>วนบุคคล 

 1. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีความกระตือรือรBน แสดงถึงความมีจิตใจในการใหBบริการ

หรือใหBความช:วยเหลือ แสดงความห:วงใยแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 2. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีกิริยาวาจาสุภาพ กิริยาวาจาเปvนส่ิงท่ีแสดงออกจาก

ความคิด ความรูBสึก และส:งผลใหBเกิดบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือใหBนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวมี

ความสบายใจท่ีจะติดต:อขอรับบริการ 

 3. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีสติในการแกBปKญหาท่ีเกิดข้ึน นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหวส:วนใหญ:จะติดต:อขอความช:วยเหลือตามปกติ แต:บางกรณีท่ีมีปKญหาเร:งด:วน บุคลากร
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ทางการท:องเท่ียวจะตBองสามารถวิเคราะหHถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแกBไขปKญหาอย:างมีสติ โดย

อาจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกในการใหBบริการแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

 4. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีทัศนคติท่ีดีต:องานบริการ รวมถึงการบริการนักท:องเท่ียว

ผูBพิการทางการเคล่ือนไหว มีจิตบริการ การบริการเปvนการช:วยเหลือ ผูBทำงานบริการเปvนผูBใหBจึงตBองมี

ความคิดความรูBสึกต:องานบริการในทางท่ีชอบ และเต็มใจท่ีจะใหBบริการ ถBาผูBใดมีความคิดความรูBสึกไม:

ชอบงานบริการ แมBจะพอใจในการรับบริการจากผูBอ่ืน ก็ไม:อาจจะทำงานไดB 

 5. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีมนุษยสัมพันธHท่ีดีกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว รับฟKงคำรBองขอดBวยความยินดี ฟKงดBวยความเขBาใจ ไม:ขัดจังหวะ เห็นใจ และคิดเสมือนว:า

เปvนปKญหาของตนเอง 

 6. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีทัศนคติเชิงบวกต:อนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

 7. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีน้ำใจ พยายามใหBความช:วยเหลือนักท:องเท่ียวผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหวทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส แมBจะถูกปฏิเสธในการรับความช:วยเหลือก็ตาม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:ม

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายไวBดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 สภาพปKญหาการให5บริการของบุคลากรทางการท>องเท่ียวแก>นักท>องเท่ียวผู5พิการทางการ

เคล่ือนไหว  

สภาพปKญหาการใหBบริการของบุคลากรทางการท:องเท่ียวแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว แบ:งออกเปvน 5 ดBานตามประเภทของธุรกิจท:องเท่ียว ดังน้ี 

1. ธุรกิจการขนส:ง สภาพปKญหาท่ีพบ คือ จำนวนบุคลากรไม:เพียงพอต:อการใหBบริการ 

เน่ืองจากการใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวน้ันตBองใชBบุคลากรจำนวนมาก บางคร้ัง

ผูBใหBบริการธุรกิจการขนส:งไม:ไดBมีการจัดเตรียมพนักงานเพ่ือใหBบริการในส:วนน้ี โดยการใชBบริการรถ

แท็กซ่ี (Taxi) พบปKญหาบุคลากรไม:เต็มใจในการใหBบริการแก:ผูBพิการทางการเคล่ือนไหว นBอยคันท่ีจะ

รับผูBโดยสารท่ีเปvนผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และไม:ใหBการช:วยเหลือผูBพิการทางการเคล่ือนไหวในการ

โดยสารข้ึนรถ การใชBบริการรถไฟพบปKญหาลักษณะของพาหนะท่ีไม:เหมาะสมสำหรับผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว โดยผูBพิการทางการเคล่ือนไหวไม:สามารถข้ึนรถไฟเองไดB และมักจะไม:พบบุคลากรท่ีทำ

หนBาท่ีใหBบริการหรือช:วยเหลือผูBพิการทางการเคล่ือนไหวขณะข้ึนรถไฟ นอกจากน้ันพาหนะขนส:งบาง
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ประเภท เช:น รถตูB ไม:มีการเตรียมพ้ืนท่ีสำหรับเก็บรถวีลแชรHของผูBพิการทางการเคล่ือนไหว โดย

บุคลากรมักจะเก็บค:าโดยสารของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเปvนจำนวน 2 เท:าของ

ผูBโดยสารท่ัวไป เน่ืองจากตBองวางรถวีลแชรHไวBบริเวณท่ีน่ังโดยสาร และพบว:าการใชBบริการการโดยสาร

ทางเคร่ืองบินและรถไฟฟ{าน้ัน เปvนธุรกิจการขนส:งท่ีนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวพบปKญหา

และอุปสรรคนBอยท่ีสุด โดยพบว:าบุคลากรส:วนใหญ:มีความรูBในการใหBการช:วยเหลือผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหวไดBเปvนอย:างดี สามารถใหBการช:วยเหลือไดBอย:างถูกตBอง และมีความเต็มใจในการใหBบริการ 

สอดคลBองกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส:งจราจร กระทรวงคมนาคม (2558) ท่ีไดBจัดทำ คู:มือ

การใหBความช:วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก:คนพิการแต:ละประเภทและผูBสูงอายุสำหรับ

หน:วยงานท่ีใหBบริการภาคขนส:ง โดยระบุไวBว:า ผูBใหBบริการภาคขนส:งตBองเขBาใจมุมมองของผูBพิการและ

ผูBสูงอายุ ตระหนักถึงเวลาและความพยายามท่ีผูBพิการและผูBสูงอายุจะตBองใชBมากกว:าผูBโดยสารท่ัวไปใน

การเดินทาง เช:น คุณควรตระหนักว:าผูBพิการและผูBสูงอายุอาจไม:มีความคล:องตัวหรือความยืดหยุ:นใน

การตอบสนองต:อเหตุการณHท่ีไม:คาดคิด คุณตBองทำความเขBาใจว:าการปรับตัวของผูBพิการและผูBสูงอายุ

เพ่ือตอบสนองต:อเหตุการณHท่ีไม:คาดคิดอาจตBองไดBรับการดูแลหรือบริการเพ่ิมเติมเปvนพิเศษ 

2. ธุรกิจท่ีพักแรม สภาพปKญหาท่ีพบ คือ บุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมมีจำนวนไม:เพียงพอใน

การใหBบริการเม่ือผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเดินทางท:องเท่ียวแบบหมู:คณะ ทำใหBไม:สามารถใหBบริการ

ไดBทันเวลา ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผูBพิการทางการเคล่ือนไหวภายในโรงแรมไม:พรBอม เช:น 

ฝKกบัวอาบน้ำอยู:สูงเกินไป บริเวณพ้ืนท่ีอาบน้ำไม:มีเกBาอ้ีใหBน่ัง ประตูหBองน้ำไม:เสมอกับพ้ืนภายใน

หBองพัก และไม:มีราวจับในหBองน้ำ เปvนตBน โดยพบว:าบุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมไม:สามารถแกBปKญหา

เหล:าน้ีของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวขณะเขBาพักไดB และบุคลากรในธุรกิจท่ีพักแรมไม:มี

ความรูBเก่ียวกับส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเปvนต:อผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเพียงพอ และไม:สามารถ

ใหBคำแนะนำไดB โดยนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวมักจะโทรศัพทHสอบถามบุคลากรในธุรกิจท่ี

พักแรมเก่ียวกับส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับผูBพิการทางการเคล่ือนไหวก:อนการใชBบริการ

อยู:เสมอ โดยพบปKญหาบางคร้ังบุคลากรไม:สามารถใหBขBอมูลไดB หรือใหBขBอมูลท่ีไม:ถูกตBอง สอดคลBองกับ

พิทักษH ศิริวงศH และคณะ (2554) ไดBกล:าวไวBว:าในปKจจุบันนักท:องเท่ียวกลุ:มท่ีมีขBอจำกัดทางกายภาพ 

เช:น ผูBพิการ ผูBสูงอายุ เปvนคนกลุ:มหน่ึงท่ีตBองการท:องเท่ียวแต:ไดBประสบปKญหาและอุปสรรคในเร่ือง

ขBอมูลข:าวสารเพ่ือวางแผนการท:องเท่ียว หากสถานประกอบการเห็นความสำคัญของนักท:องเท่ียว

กลุ:มน้ีและเตรียมจัดส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับ ผูBพิการในเร่ืองขBอมูลข:าวสารเพ่ือการวางแผนการ

ท:องเท่ียว การจัดใหBมีระบบการบริการขนส:งท่ีเอ้ืออำนวยสำหรับผูBพิการ โรงแรมสถานท่ีพัก รวมถึง

การใหBบริการท่ีตอบสนองความตBองการของกลุ:มคนดังกล:าวอย:างเปvนระบบและครบวงจรย:อมทำใหB

นักท:องเท่ียวกลุ:มน้ีมีความสนใจเดินท:องเท่ียว รวมท้ังผูBพิการจากต:างชาติเดินทางเขBามาท:องเท่ียวใน

ประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 
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3. ธุรกิจอาหารและบันเทิง สภาพปKญหาท่ีพบ คือ บุคลากรไม:มีความรูBท่ีถูกตBองในการ

ใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว โดยธุรกิจอาหารและบันเทิงน้ันมักจะไม:มีส่ิงอำนวย

ความสะดวกรองรับผูBพิการทางการเคล่ือนไหว ทำใหBบุคลากรตBองคอยใหBความช:วยเหลือผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหวเอง แต:พบว:าบุคลากรมักใหBความช:วยเหลือไม:ถูกตBอง เช:น ไม:รูBหลักการยกรถวีล

แชรH โดยพนักงานจับบริเวณลBอซ่ึงเส่ียงต:อการคว่ำของรถวีลแชรH หรือดันบริเวณดBานหลังซ่ึงอาจทำใหB

ผูBพิการทางการเคล่ือนไหวตกจากรถวีลแชรHไดB และบุคลากรมีจำนวนไม:เพียงพอต:อการใหBบริการ 

หรือไม:มีบุคลากรคอยใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะธุรกิจอาหารแบบ

บริการตัวเอง เช:น ธุรกิจอาหารประเภทบุฟเฟ}ตH (Buffet) พบว:าพ้ืนท่ีจัดวางอาหารอยู:สูงเกินไป ช:อง

ทางเดินตักอาหารแคบเกินไป หรือศูนยHอาหาร (Food Court) พบว:าผูBพิการทางการเคล่ือนไหวไม:

สามารถต:อคิวซ้ืออาหารร:วมกับบุคคลท่ัวไปไดBอย:างสะดวก โดยมักไม:มีบุคลากรคอยใหBบริการ

ช:วยเหลือเม่ือผูBพิการทางการเคล่ือนไหวประสบปKญหาเหล:าน้ี และผูBพิการทางเคล่ือนไหวน้ันมีความ

ตBองการในการรับประทานอาหารแบบราคาเดียวไม:จำกัดจำนวนและปริมาณอาหาร แต:หากบุคลากร

สามารถใหBบริการตักอาหารมาเสิรHฟท่ีโต�ะไดBน้ันจะสะดวกต:อการใชBบริการของผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหวเปvนอย:างมาก และการใชBบริการธุรกิจบันเทิง เช:น โรงภาพยนตรH พบปKญหาไม:มีบุคลากร

อำนวยความสะดวกในการจัดท่ีน่ังชมภาพยนตรHใหBกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

สอดคลBองกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH (2561) ท่ีไดBรายงานสถานการณH

คุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทยประจำป� 2560 ในตัวช้ีวัด การไดBรับบริการ พบว:า ผูBพิการส:วน

ใหญ:มีความตBองการไดBบริการผูBช:วยผูBพิการ เปvนจำนวนถึงรBอยละ 52.92 

 4. ธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกH สภาพปKญหาท่ีพบ คือ บุคลากรท่ีใหBบริการมีจำนวนไม:

เพียงพอ เน่ืองจากการใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวน้ันตBองใชBบุคลากรเปvนจำนวน

มากในการนำเท่ียวแต:ละคร้ัง ปKญหาความเต็มใจในการใหBบริการของบุคลากร ในการนำเท่ียวแต:ละ

คร้ังน้ันผูBพิการทางการเคล่ือนไหวตBองพบเจอบุคลากรในธุรกิจนำเท่ียวและมัคคุเทศกHตลอดท้ังวัน โดย

บุคลากรอาจมีความเหน่ือยลBาจากการทำงานมาท้ังวัน ทำใหBเจอปKญหาการแสดงสีหนBา อารมณH และ

ท:าทาง ท่ีแสดงออกถึงความไม:เต็มใจในการใหBบริการ ซ่ึงนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวน้ัน

จำเปvนตBองใหBบุคลากรใหBความช:วยเหลือในเร่ืองต:าง ๆ อยู:ตลอดเวลา นอกจากน้ันยังพบปKญหา

บุคลากรจัดกิจกรรมท่ีไม:เหมาะสมกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เช:น จัดกิจกรรมเกม

ในขณะนำเท่ียว โดยเปvนเกมท่ีตBองมีการเคล่ือนไหวร:างกายเปvนจำนวนมาก เกิดอุปสรรคในการ

เคล่ือนไหวของผูBพิการทางการเคล่ือนไหว สอดคลBองกับสอดคลBองกับสำนักงานนโยบายและแผนการ

ขนส:งจราจร กระทรวงคมนาคม (2558) ท่ีไดBกล:าวไวBว:า ผูBใหBบริการผูBพิการและผูBสูงอายุตBองเปvนตัว

ของตัวเองและระมัดระวังตัว คุณควรเปvนตัวของตัวเอง ผ:อนคลาย และใชBภาษาปกติในการสนทนากับ

ผูBพิการและผูBสูงอายุ เช:นเดียวกับท่ีใชBกับคนท่ัวไป ระมัดระวังการแสดงออกทางกายของตัวคุณท่ีอาจ
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แสดงถึงความรำคาญหรือความไม:พอใจ คุณตBองเคารพในความเปvนส:วนตัวของผูBพิการและผูBสูงอายุ 

การถามผูBพิการเก่ียวกับความพิการของเขาอาจทำใหBเกิดความรูBสึกว:าถูกสอดรูBสอดเห็นและอาจเกิด

ความรูBสึกว:าความพิการของผูBพิการน้ันไดBรับความสนใจมากกว:าความเปvนคนของตัวเขา 

 5. ธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึก สภาพปKญหาท่ีพบ คือ ไม:มีบุคลากรใหBบริการนักท:องเท่ียวผูB

พิการทางการเคล่ือนไหวขณะเลือกซ้ือสินคBาท่ีระลึก เน่ืองจากบางคร้ังสินคBาน้ันอยู:สูงเกินกว:าจะหยิบ

ไดBทำใหBตBองขอความช:วยเหลือจากบุคลากร โดยธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึกบางแห:งน้ันอยู:ริมถนน 

ทำใหBไม:สะดวกต:อการซ้ือ เน่ืองจากไม:มีบุคลากรคอยระวังและป{องกันอันตรายขณะนักท:องเท่ียวผูB

พิการทางการเคล่ือนไหวเลือกซ้ือสินคBาท่ีระลึกน้ัน นอกจากน้ันยังพบปKญหาทัศนคติของบุคลากรท่ี

ใหBบริการในธุรกิจจำหน:ายสินคBาท่ีระลึก โดยผูBพิการทางการเคล่ือนไหวกังวลว:าบุคลากรในธุรกิจ

จำหน:ายสินคBาท่ีระลึกบางแห:งน้ันจะมีทัศนคติแง:ลบต:อตนเอง สอดคลBองกับสถาบันสรBางเสริมสุขภาพ

คนพิการ (2553) ไดBระบุว:า เม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลBวหลายๆ ประเทศ ไม:ว:าจะเปvนญ่ีปุ}นหรือ

ยุโรป เมืองไทยเราอาจบกพร:องในเร่ืองของการสรBางส่ิงอำนวยความสะดวกใหBคนพิการและผูBสูงอายุ

จนอาจถูกตราหนBาไดBว:าเปvนประเทศท่ีละเลยสิทธิของคนพิการและผูBสูงอายุอยู:เสมอ มิไดBมาแกBต:างแต:

ทว:าว:ากันตามจริง เวลาเราท:องเท่ียว นอกจากเร่ืองของส่ิงอำนวยความสะดวกแลBว เราตBองการอะไรท่ี

มากกว:าน้ันหรือไม: อาทิ น้ำใจไมตรี การเคารพในคุณค:าและใหBเกียรติในฐานะเพ่ือนมนุษยH ระหว:าง

เดินเขBาโรงแรมช้ันหน่ึงท่ีเพียบพรBอมดBวยส่ิงอำนวยความสะดวกทุกอย:าง หากทว:าในแง:ความรูBสึกเรา

อาจตัวลีบเล็ก ใจฝ}อต้ังแต:พนักงานเหยียดหยามและเราถูกแบ:งช้ันเพียงเพราะเขาเห็นย่ีหBอรถท่ีเราขับ

ยังไม:ตBองพูดถึงท่ีคนพิการมักเล:าใหBฟKงว:าความพิการหรือไม:พิการจะถูกแยกข้ัวดBวยการปฏิบัติท่ี

แตกต:าง ไม:ว:าจะปฏิบัติดีโดยการเอาใจใส:เปvนพิเศษหรือการละเลยลBวนเปvนการกระทำท่ีสะทBอนใหB

เห็นว:าคนพิการถูกมองว:าไม:เหมือนกับคนท่ัวไปจึงตBองปฏิบัติดBวยต:าง ส่ิงเหล:าน้ีอาจพบไดBเสมอเช:นกัน

ในประเทศท่ีไดBช่ือว:ามีส่ิงอำนวยความสะดวกและสามารถทำใหBคนพิการเขBาถึงสถานท่ีท:องเท่ียวไดB

อย:างดีเย่ียม 

 

ตอนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท>องเท่ียวสำหรับกลุ>มนักท>องเท่ียวผู5พิการ

ทางการเคล่ือนไหว 

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:มนักท:องเท่ียวผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหว ประกอบไปดBวย 3 ดBาน คือ ดBานความรูB ดBานทักษะ และดBานคุณลักษณะส:วน

บุคคล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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 ด5านความรู5 

 1. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีความรูBพ้ืนฐานเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือท่ีจะสามารถ

ตอบขBอซักถาม และสามารถใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวไดBอย:างถูกตBองและ

แม:นยำ 

 2. ควรมีการใหBความรูBกับบุคลากรทางการท:องเท่ียวเก่ียวกับลักษณะของผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว และความแตกต:างของผูBพิการทางการเคล่ือนไหวในหลากหลายลักษณะ 

 3. ควรมีการใหBความรูBเก่ียวกับอิริยาบถ การเคล่ือนไหวของผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เช:น 

การเดินรอบสถานท่ีต:าง ๆ การลงเรือ และการข้ึนรถ เปvนตBน เพ่ือใหBบุคลากรทางการท:องเท่ียว

สามารถใหBบริการไดBอย:างถูกตBอง 

 4. ควรมีการใหBความรูBเก่ียวกับส่ิงอำนวยความสะดวกและอุปกรณHในการใหBความช:วยเหลือผูB

พิการทางการเคล่ือนไหว ภายในพ้ืนท่ีท่ีบุคลากรทางการท:องเท่ียวรับผิดชอบ และรวมถึงพ้ืนท่ี

ภายนอก เพ่ือท่ีจะสามารถใหBคำแนะนำหรือขBอเสนอแนะกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว

ไดB 

 5. ควรมีการฝ�กอบรมหรือการใหBความรูBเก่ียวกับการใหBบริการท่ีสอดคลBองกับความตBองการ

พิเศษของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และข้ันตอนในการใหBบริการท่ีถูกตBอง 

 6. ควรมีการฝ�กอบรมความรูBพ้ืนฐานเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองตBนแก:ผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว เรียนรูBวิธีปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บเบ้ืองตBนหากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุรBายท่ีอาจ

เกิดข้ึนกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 7. ควรมีการใหBความรูBกับบุคลากรทางการท:องเท่ียวเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม: ๆ ในการใหB

ความช:วยเหลือแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวอย:างสม่ำเสมอ 

 8. ธุรกิจท:องเท่ียวควรจัดใหBมีคู:มือรายการอุปกรณH ส่ิงอำนวยความสะดวก หรือบริการท่ี

สอดคลBองกับความตBองการพิเศษของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือเปvนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหBกับบุคลากร 

 

 ด5านทักษะ 

 1. ควรมีการฝ�กทักษะในการใหBบริการและใหBความช:วยเหลือแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว เช:น วิธีการยกรถวีลแชรH การเข็นรถวีลแชรHในทางธรรมดาและทางลาดชัน การเขBาลิฟทH 

การประคองผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และการรับมือกับผูBพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีน้ำหนักมาก 

เปvนตBน รวมถึงวิธีการใชBงานส่ิงอำนวยความสะดวกต:าง ๆ เช:น วิธีการบังคับรถวีลแชรH การกางและ

พับเก็บรถวีลแชรH การอ:านป{าย เคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณHสำหรับผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 
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 2. ควรมีการเสริมสรBางทักษะการควบคุมอารมณH ความอดทน เขBาใจถึงธรรมชาติของอารมณH

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว สามารถจัดการอารมณH และผ:อนคลายความเครียดไดBดี 

 3. ควรมีการเสริมสรBางทักษะการแกBไขปKญหาเฉพาะหนBา ลำดับ ข้ันตอน วิธีการแกBไขปKญหา

ไดBอย:างถูกวิธี และทราบหลักการเบ้ืองตBนในการรับมือกับปKญหาเฉพาะหนBา รวมถึงหลีกเล่ียงการ

กระทำท่ีอาจส:งผลใหBเกิดปKญหา 

 4. ควรมีการเสริมสรBางทักษะความจำ จดจำรายละเอียดต:าง ๆ ของนักท:องเท่ียวผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหว รวมถึงความตBองการของนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวแต:ละท:านไดB

อย:างครบถBวนและถูกตBอง 

 5. ควรมีการเสริมสรBางทักษะการส่ือสาร เลือกวิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับลักษณะของ

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือสรBางความประทับใจใหBกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว โดยคำนึงถึงบุคลิกภาพ น้ำเสียง ภาษา และคำพูดท่ีเหมาะสม รวมถึงการส่ือสารเพ่ือใหB

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเกิดความม่ันใจว:าบุคลากรทางการท:องเท่ียวสามารถใหBความ

ช:วยเหลือไดBอย:างถูกตBอง 

 6. ควรมีการเสริมสรBางทักษะการฟKง เปvนนักฟKงท่ี ดี สรุปและจับประเด็นสำคัญใน

รายละเอียดต:าง ๆ ของลูกคBา และตอบสนองใหBตรงตามความตBองการ รวมถึงตBองมีความอดทนใน

การฟKงคำตำหนิจากนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวเพ่ือนำไปปรับปรุงการใหBบริการต:อไปไดB 

 

 ด5านคุณลักษณะส>วนบุคคล 

 1. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีความกระตือรือรBน แสดงถึงความมีจิตใจในการใหBบริการ

หรือใหBความช:วยเหลือ แสดงความห:วงใยแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว 

 2. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีกิริยาวาจาสุภาพ กิริยาวาจาเปvนส่ิงท่ีแสดงออกจาก

ความคิด ความรูBสึก และส:งผลใหBเกิดบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือใหBนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวมี

ความสบายใจท่ีจะติดต:อขอรับบริการ 

 3. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีสติในการแกBปKญหาท่ีเกิดข้ึน นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหวส:วนใหญ:จะติดต:อขอความช:วยเหลือตามปกติ แต:บางกรณีท่ีมีปKญหาเร:งด:วน บุคลากร

ทางการท:องเท่ียวจะตBองสามารถวิเคราะหHถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแกBไขปKญหาอย:างมีสติ โดย

อาจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกในการใหBบริการแก:นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

 4. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีทัศนคติท่ีดีต:องานบริการ รวมถึงการบริการนักท:องเท่ียว

ผูBพิการทางการเคล่ือนไหว มีจิตบริการ การบริการเปvนการช:วยเหลือ ผูBทำงานบริการเปvนผูBใหBจึงตBองมี
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ความคิดความรูBสึกต:องานบริการในทางท่ีชอบ และเต็มใจท่ีจะใหBบริการ ถBาผูBใดมีความคิดความรูBสึกไม:

ชอบงานบริการ แมBจะพอใจในการรับบริการจากผูBอ่ืน ก็ไม:อาจจะทำงานไดB 

 5. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีมนุษยสัมพันธHท่ีดีกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว รับฟKงคำรBองขอดBวยความยินดี ฟKงดBวยความเขBาใจ ไม:ขัดจังหวะ เห็นใจ และคิดเสมือนว:า

เปvนปKญหาของตนเอง 

 6. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีทัศนคติเชิงบวกต:อนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหว 

 7. บุคลากรทางการท:องเท่ียวควรมีน้ำใจ พยายามใหBความช:วยเหลือนักท:องเท่ียวผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหวทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส แมBจะถูกปฏิเสธในการรับความช:วยเหลือก็ตาม 

 

ข5อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. การใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวน้ัน บุคลากรคือส:วนท่ีสำคัญท่ีสุดท่ี

จะสามารถสรBางความทรงจำ และประสบการณHท่ีดีในการท:องเท่ียวใหBกับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการ

เคล่ือนไหวไดB 

 2. ทัศคติของบุคลากรต:อผูBพิการทางการเคล่ือนไหวจะส:งผลต:อบุคลิกภาพ น้ำเสียง และ

แสดงออกถึงความเต็มใจในการใหBบริการ ดังน้ันผูBประกอบการธุรกิจท:องเท่ียวทุกประเภทควรส:งเสริม

ทัศนคติเชิงบวกต:อนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวใหBกับบุคลากร 

 3. การใหBความรูBและการส:งเสริมทักษะกับบุคลากรเก่ียวกับการใหBความช:วยเหลือ

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว และส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับนักท:องเท่ียวผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหว เปvนส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำใหBบุคลากรสามารถใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการ

ทางการเคล่ือนไหวไดBอย:างมีประสิทธิภาพ 

  

ข5อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ภาครัฐควรใหBความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการท:องเท่ียวในการใหBบริการ

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหว เพ่ือรองรับนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีมีจำนวน

มากข้ึนในปKจจุบัน 

 2.  กระทรวงการท:องเท่ียวและกีฬาควรมีการจัดทำมาตรฐานการใหBบริการนักท:องเท่ียวผูB

พิการทางการเคล่ือนไหวของผูBประกอบการธุรกิจท:องเท่ียวในทุกประเภท 

 3. กรมการท:องเท่ียวควรส:งเสริมใหBธุรกิจท:องเท่ียวทุกประเภทมีส่ิงอำนวยความสะดวกใน

การใหBบริการนักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวอย:างครบถBวน 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

 58 

ข5อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต>อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียว

สำหรับกลุ:มนักท:องเท่ียวผูBพิการประเภทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

 2. ควรทำการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท:องเท่ียวสำหรับกลุ:ม

นักท:องเท่ียวผูBพิการทางการเคล่ือนไหวโดยเจาะจงประเภทของธุรกิจท:องเท่ียว เพ่ือใหBมีความชัดเจน

มากย่ิงข้ึน 

 




