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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกาย อีกทั้งวิเคราะห์ปัจจัย 
การท่องเท่ียวของผู้พิการทางร่างกาย เพื่อน�ามาจัดกลุ่มปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายประชากรที่ใช ้
ในการวิจัย คือ นักเรียน และนักศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษา จ�านวน 238 คน ซึ่งเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 15  
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่พัฒนาข้อค�าถามตามกรอบส่วนประสม 
ทางการตลาดและบริการ ส�าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component  
Analysis) โดยมีการหมุนแกนปัจจัยให้ต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีการ Varimax with Kaizer  
Normalization ในส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวใช้การวิเคราะห์กลุ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ K-Means
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้พิการด้านร่างกายมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มักจะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งประมาณ 1-2 วัน และมีช่วงเวลาที่เดินทาง
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
แต่ละครั้ง 1,001-2,000 บาท จากการจัดกลุ่มปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ 1) ผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยม 
การท่องเท่ียวทัศนียภาพแบบเหมาจ่าย และ 2) กลุ่มผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยมนันทนาการที่มีบริการเสริม  
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกายควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซ่ึงเป็น 
แหล่งธรรมชาติที่มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายที่เอื้อประโยชน์ต่อ 
ผู้พิการทางด้านร่างกายที่สามารถร่วมเท่ียวกับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ นอกจากนี้ ควรกระตุ้นหรือผลักดันให้เพิ่ม 
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้พิการทางด้านร่างกาย เช่น หน่วยปฐมพยาบาล หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงบริเวณแหล่ง 
ท่องเที่ยว หรือบริการผู้แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว (ไกด์) ส�าหรับผู้พิการทางด้านร่างกาย
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Abstract
 The objectives of this research were to investigate the tourism behavior of the physically  
disabled in order to group the travel factors. The populations used in this study consist of 238  
students of School and vocational students. Data collection was completed through  
questionnaire distributed during July 1-15, 2018. The research tool was a questionnaire  
developed based on marketing mix and service framework. For extracting factor, the Principle  
Component Analysis was performed by rotating the Orthogonal Rotation axis with Varimax  
with Kaizer Normalization. For travel behavior of persons with physical disabilities we apply K-Means 
for group analysis.
 The research was found that the physically disabled often travel within the country about 
1-3 times a year. They usually take about 1-2 days to travel which Saturday and Sunday are the  
days to travel. The average cost Expense of travel is about 1,001-2,000 Baht. From the classification  
of tourism behavior factors, they can be divided into 2 groups: 1) travel packages and  
2) supplemental services. To promote the tourism of physically disabled, they should publish  
information about tourism which is mainly a natural source with beautiful scenery. In particular,  
they should have organized travel packages that are beneficial to physically-challenged. In  
addition, they should increase any facilities for physically disabled such as first aid unit in tourist 
area or nearby hospital around tourist area. In addition, they should provide travel guides for the 
physically disabled.
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 ปัจจบุนัคนพกิารกม็สีทิธิเท่าเทยีบกบัคนทัว่ๆ ไป 
สถานท่ีท่องเที่ยวหลายแห่งเริ่มมีสิ่งอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับผู้พิการมากข้ึน โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างใหม่ ด้วย
หลายมหาวิทยาลัยที่มีการสอนได้สถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้หันมาให้ความส�าคัญ เรื่องการออกแบบสิ่งก่อสร้าง
ส�าหรับผู้พิการมากขึ้น ซึ่งท�าให้คาดการได้ว่าอีกไม่นาน
เมืองไทยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งคนทั่วไปและคนพิการ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผลดีของการที่คนพิการออก
มาเดินทางท่องเที่ยว จะช่วยสร้างความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกนัต่อครอบครวัของผูพิ้การเองรวมถึงสงัคมได้มากขึน้ 
 ถึงแม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยจะยัง
ไม่พร้อมสมบูรณ์ในเรื่อง สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
ผู้พิการทุกประเภทก็ตาม แต่ก็จัดอยู่ในระดับที่สามารถ
ท่องเทีย่วได้ ประกอบกับท่ีคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนมนี�า้ใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมให้ความช่วยเหลือหากท่านประสบ
ปัญหา แต่ในอีกมุมมองหนึ่ง คนพิการบางกลุ่มก็มอง 
ในแง่ดีว่าการเที่ยวไปโดยที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป
ด้วยนั้นเป็นความสนุกและความท้าทายไปอีกแบบ
 การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการเข้าถึง
อย่างเท่าเทียม เพราะการท่องเที่ยวหรือการเดินทางคือ 
สิทธิ์ของประชาชนทุกคน เราจึงต้องร่วมกันท�าให้การ 
ท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกับคนทุกวัยทุกกลุ ่ม ซึ่ง 
จะต้องวางแผนและการปฏิบตังิานให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม ส�าหรับประเทศไทย มีประเด็นเรื่อง 
การท่องเที่ยวหลากหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงการแพทย์และสุขภาพคนพิการสามารถ
เข้าถึงได้เพิ่มเติมอีก ไหนๆ ก็เป็นคนพิการแล้วควรจะ
รู้สิทธ์ิ ใช้สิทธ์ิ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แล้วทุกท่านทั้งที ่
ตัวท่านเองที่เป็นคนพิการ และญาติพี่น้องที่มีคนใน
ครอบครัวเป็นคนพิการจะได้ทราบว่า ภายใต้กฎหมาย
ในปัจจุบันคนพิการไม่ได้เป็นภาระอีกต่อไป สิทธิ์ต่างๆ 
มากมาย อาจช่วยครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และ
อาจมฐีานะทางเศรษฐกจิทีด่ขีึน้ด้วยซ�า้ ถอืเป็นการตอกย�า้
ภาพที่ชัดเจนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เข้า
ถึงได้ส�าหรับนักท่องเท่ียวทุกคนของ World Tourism 
Organization (2016) ภายใต้หัวข้อ ‘Tourism for 

All promoting universal accessibility’ กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นได้สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการ
รองรับนักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกเช้ือชาติ  
ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานพร้อมรองรบันกัท่องเทีย่ว
ที่พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย
 “การเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค
สู่ตลาดการท่องเที่ยวส�าหรับทุกคน (Tourism for All) 
ถือเป็นการแข่งขันกันในตลาดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
เพราะนอกจาก เม็ดเงินที่ได้แล้ว ยังถือเป็นเครื่องมือ
ส�าคัญที่ใช้ในการเสริมสร้างสิทธิของคนพิการให้เกิดข้ึน
ในชุมชนที่เป็นจุดหมายปลายทาง ทางการท่องเที่ยวอีก
ด้วย”กล่าวคือสื่อสารสังคมให้ตระหนักรู้เรื่องสิทธิ
 ในการท่องเท่ียว มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์และ 
ช่วยเหลือคนพิการอย่างเหมาะสม (Pairoj-Boriboon, 
2016)
 จากความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าว
ท�าให้ผู ้วิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของวิเคราะห์ปัจจัย 
และการจัดกลุ่มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทาง
ด้านร่างกาย เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม โอกาสเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ทางการท่องเที่ยว  
รูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประเภทของแหล่ง
ท่องเท่ียวและลักษณะของการเดินทางท่องเท่ียวของ 
ผู้พิการทางด้านร่างกาย ไปสู่ความเข้าใจถึงสภาพปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึง 
ความต้องการในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
ผู ้พิการทางด้านร่างกาย ทั้งนี้เพ่ือให้ผู ้พิการทางด้าน
ร่างกาย มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมและสิ่งอ�านวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียว รวมทั้งได้ประโยชน์จากแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวอย่าง
เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ 
ผู้พิการทางร่างกาย
 2. เพือ่วเิคราะห์ปัจจยัการท่องเทีย่วของผู้พกิาร
ทางร่างกาย
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 3. เพ่ือจัดกลุ่มปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการ
ทางร่างกาย

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของคนพิการและสถานการณ์คนพิการ 
ในประเทศไทย
 ความหมายของคนพิการ
 Promotion and Development of the 
Quality of Life of Persons with Disabilities Act,.B.E. 
2550 (2007) กล่าวว่า คนพิการ หมายถึงบุคคลที่ม ี
ข้อจ�ากัดด้านความบกพร่องทางร่างกาย การมองเห็น  
การได้ยิน การเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางพฤติกรรม 
การสื่อสาร ความบกพร่องทางอารมณ์ สติปัญญาและ 
การเรียนรู้ รวมถึงความบกพร่องทางด้านอ่ืนๆ ท่ีส่งผล 
และเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิกจิกรรมในชวีติประจ�าวนั 
โดยในบางครั้งต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันหรือการเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมได้อย่างปกติ
 One La (2010) กล่าวว่า คนพิการ หมาย
ถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย อารมณ ์
และจิตใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อจ�ากัดในการเรียนรู้และสื่อ
ความหมาย เช่น การพูด การฟัง หรือการอ่านเขียนใน
ชีวิตประจ�าวัน รวมถึงการประกอบอาชีพและการสร้าง
สัมพันธภาพกับคนในสังคม ทั้งนี้ บุคคลหนึ่งๆ อาจมี
 ลักษณะความบกพร่องหรือขีดจ�ากัดอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้
 Sirirutraykha (2011) กล่าวว่า คนพิการเป็น
ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านจิตใจ ด้านร่างกาย เช่น การ
ได้ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านสติปัญญา รวมถึง 
ด้านการเรียนรู ้หรือความบกพร่องในประเดน็อ่ืนๆ ซ่ึงส่งผล 
และเป็นอปุสรรคในการดาเนนิกจิวตัรหรอืกจิกรรมต่างๆ  
ประจ�าวัน และการเข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิการต่างๆ ในสงัคม  
และบางคนอาจต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถ 
เข้าร่วมการด�าเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างคนทั่วไป
 Yala Provincial Socail Development And 
Human Security Office (2014) กล่าวว่า คนพิการ 
คือ บุคคลที่พบอาการผิดปกติหรือความบกพร่องทาง

ด้านจิตใจ ร่างกาย หรือสติปัญญา ซึ่งส่ิงผิดปกติหรือข้อ
บกพร่องเหล่านั้นจะส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน การประกอบอาชีพ และการด�าเนินงานต่างๆ
 World Health Organization (2011) หรือ
องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า คนพิการ หมายถึง บุคคล
ซึ่งประสบสภาวะความไม่สมบูรณ์ทางร่างหายหรือจิตใจ
ช่ัวคราวหรือถาวร โดยสภาวะความไม่สมบูรณ์นั้นท�าให้
ไม่ได้รบัความเท่าเทยีมทางด้านบรกิารสขุภาพ การศกึษา 
และโอกาสในการทางาน ทั้งนี้ ในปัจจุบันความพิการ
มักถูกตีความหมายจากสังคมมากกว่าความผิดปกติทาง
ร่างกาย
 ดังนั้นแล้วความหมายของคนพิการ คือบุคคล
ซึ่งมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้หรือความ
บกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และ 
มีความจ�าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต
ประจ�าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคล
ทั่วไป 
 ความหมายคนพิการทางร่างกายหรือความ
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนษุย์ ได้แบ่งความพิการทางการเคลือ่นไหวหรอืร่างกาย 
เป็น 2 กลุ ่ม และมีความหมาย ดังนี้ 1) ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ�ากัด 
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการ 
มคีวามบกพร่องหรอืการสญูเสยีความสามารถของอวยัวะ
ในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจาก
สาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรง แขน ขาขาด หรือภาวะ
เจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท�างานมือ เท้า แขน 
ขา 2) ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคล 
มีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันหรือ 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผล 
มาจากการมีความบกพร่องหรือความผิดปกติของศีรษะ
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ใบหน้า ล�าตวั และภาพลกัษณ์ภายนอกของร่างกายทีเ่หน็ 
ได้อย่างชัดเจน (Ministry of Social Development  
and Human Security, 2017)  
  ความพิการทางร่างกายจึงหมายถึง บุคคลท่ีมี
อวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อ
ผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่อง 
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ มาแต่ก�าเนิด 
อุบัติเหตุและโรคติดต่อ
 สถานการณ์คนพิการในประเทศไทย 
 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีจ�านวน
คนพิการที่ได้รับการออกบัตร ประจ�าตัวคนพิการจ�านวน 
1,835,275 คน พบว่ามีชายพิการประมาณ 52.77%  
และหญิง 47.23% โดยแบ่งเป็นคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 48.76% ทางการได้ยินหรือ
สื่อความหมาย 18.28% ทางการเห็น 10.43% ทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม 7.4% ทางสติปัญญา 6.98% ทางการ 
เรียนรู ้0.57% และออทิสตกิ 0.46% คนพกิารทัว่ประเทศ
ที่มีบัตรประจ�าตัวคนพิการ ณ 30 ก.ย.60 มีจ�านวน 
1,820,155 คน เป็นคนพิการในวัยท�างานอายุ 15-60 ปี  
จ�านวน 819,550 คน ประกอบด้วย คนพกิารในวัยท�างาน 
ที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ 
40.31% หรือ 330,339 คน คนพิการในวัยท�างาน 
ที่ประกอบอาชีพ 33.18%หรือ 271,916 คน คนพิการ 
ในวัยท�างานท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 26.51%  
หรือ 217,295 คน เอกชนไม่สามารถหาคนพิการ 
มาท�างานท่ีสถานประกอบการได ้ทั้ งๆ ที่มีตัวเลข 
คนพิการเหลืออยู่ 330,339 คนในวัยท�างาน แต่ยังไม่ได้ 
ประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม การสร้างหรือฝึกอาชีพ 
ให้กับผู้พิการอย่างเหมาะสม ถือเป็นการพัฒนา คุณภาพ
ชวีติของผูพ้กิารให้สามารถพ่ึงพาหนึง่ของแรงงานท่ีส�าคญั
ในการพฒันาประเทศ (Department of Empowerment 
of person with Disability, 2018)
 แนวคิดการท่องเที่ยวที่คนทุกกลุ่มสามารถ 
เข้าถึงได้ (Accessible Tourism)
 Darcy and Dickson (2009) อธิบายค�าว่า 
Accessible Tourism ว่าคือ การเดินทางท่องเที่ยว

โดยการเพิ่มความต้องการในเรื่องของการเข้าถึงในมิติ 
ต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน และ 
การรับรู้ เพ่ือให้แต่ละบุคคลได้รับความเสมอภาคและ
ศักด์ศรีที่เท่าเทียมกันผ่านผลิตภัณฑ์ บริการและสภาพ
แวดล้อมทีถ่กูออกแบบมาเพือ่ทกุคน (Universal Design) 
ซึ่งค�าจ�ากัดความนี้หมายรวมถึงผู ้ที่เดินทางพร้อมกับ 
เด็กในรถเข็น ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจในการท่องเที่ยว 
 ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นโอกาส
ความเป็นไปได้ในการเดินทางไปยังจุด หมายปลายทาง 
(Baker & Crompton, 2000) นอกจากนี้ยังหมายถึง 
ความตั้งใจหรือความมุ ่งม่ันที่จะ เดินทางท่องเที่ยว  
ในขณะที่ผลลัพธ์ของความตั้งใจที่จะเดินทางจะหรือ
ไม่นั้นจะข้ึนอยู่กับกระบวนการ ทางความคิด ในการ
เปล่ียนแปลงจากแรงจูงใจไปเป็นพฤติกรรม (Oliver, 
1997 as cited in Loureiro, 2014) กล่าวว่า ความตั้งใจ
ที่จะไปท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวสามารถแสดงออกถึง
พฤติกรรมภายนอกนักท่องเที่ยวที่ท�าให้บุคคลอื่นสังเกต
จาก การกระท�าและสามารถสัมผัสได้ถึงความต้องการ
การตอบสนองความตั้งใจนั้น โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
องค์ประกอบ ดังนี้ 1) เป้าหมายนักท่องเท่ียวต้องมีเป้า
หมายการเดินทางคร้ังนี้อยู่ในใจอยู่แล้วไม่ว่าจากข้อมูล 
การโฆษณา จากคนใกล้ชิด หรือส่ิงเร้าต่างๆ ที่ท�าให้
นักท่องเที่ยวเกิดพฤติกรรม ความตั้งใจที่จะท่องเที่ยว  
2) ความพร้อม นักท่องเที่ยวต้องความพร้อมมีวุฒิภาวะ  
มีความสามารถในการท�ากิจกรรมที่ตั้งใจไว้เพื่อตอบ
สนองความต้องการเหล่านัน้ เช่น มเีวลาส�าหรบัท่องเทีย่ว  
มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่พร้อมส�าหรับการเดินทาง  
3) สถานการณ์ คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่เอื้ออ�านวยต่อ
การเดินทาง ไม่มีอุปสรรค์ในการท่องเที่ยวคร้ังนั้น เช่น 
ตั้งใจจะไปเที่ยวทะเลก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่คลื่นลมสงบ 
4) การตอบสนอง เป็นการตดัสนิใจกระท�ากิจกรรมตามที่
ตนได้ต้ังใจไว้แล้วของนักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ เช่น การตดัสนิใจเดนิทางไปท่องเทีย่วในวนัหยดุ 
การวางแผน การเดินทาง หรือจองทีพ่ักหรือกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้า Loureiro (2014) พบว่า การสร้าง
ประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านความพึงพอใจและความ 
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ทรงจ�าที่ดีจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต่อนักท่อง
เที่ยวเพื่อสร้างพฤติกรรมความตั้งใจ ที่จะท่องเที่ยวเป็น
แนวคิดที่สามารถน�าไปพัฒนารูปแบบการให้บริการท่อง
เที่ยวตลอดจนน�าไปพัฒนา รูปแบบของธุรกิจเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวได้
ตรงตามความต้องการ

อุปกรณ์และวิธีการด�าเนินงานวิจัย
 ระเบียบวิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 
Research) และวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
โดยการเน้นการส�ารวจกลุ่มพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ 
ผู้พิการทางด้านร่างกาย โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับพฤติกรรม
และปัจจัยท่ีมีต่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการ
ค้นหาปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย 

และจัดกลุ่มการท่องเที่ยวตามปัจจัยดังกล่าว
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล จ�านวน 6 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย 
ที่มีผลพฤติกรรมการท่องเที่ยว จ�านวน 43 ข้อ ซึ่งเป็น 
การประยุกต์ใช้แบบสอบถามของ Trongjitpituk (2013) 
มาเป็นแบบสอบถามในการศึกษานี้
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บ
ประชากรทัง้หมด คอื นกัเรยีนโรงเรยีนศรีสงัวาล 110 คน 
และนักศึกษาฝึกอาชีพโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา 
128 คน รวมทั้งหมด 238 คน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Pasunon & Wiriyawuttikai, 2010) 

ตัวแปรส่วนประสม
ทางการตลาด

1. Produet
2. Price
3. Place
4. Promotion
5. People
6. Process
7. Physical Evidence

ปัจจัยที่ 1
ปัจจัยที่ 2
ปัจจัยที่ 3

*
*
*

ปัจจัยที่ M

กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3

*
*
*

ปัจจัยที่ k

การสกัดปัจจัย 
Factor Analysis

การจัดกลุ่ม
Cluster Analysis

ปัจจัยพฤติกรรม
การท่องเที่ยว

ปัจจัยพฤติกรรม
การท่องเที่ยว

ขั้นตอนการวิจัย
 ทบทวนวรรณกรรมและศึกษากรอบแนวคิด 
พร ้อมปรับปรุงร ่ างแบบสอบถามให ้ เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยโดยใช้ส่วนประสมทางการ
ตลาด 7P เป็นแนวทางในการท�าแบบสอบถาม และตรวจ
สอบคณุภาพของเครือ่งมอืโดยการน�าแบบสอบถามทีร่่าง
ขึ้นให้แก่ผู้ทรงคุณพิจารณา น�าแบบสอบถามที่ผ่านแล้ว 
น�าไปเก็บข้อมูลโดยด�าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  
1 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผูว้จิยัใช้โปรแกรม SPSS ในส่วนของข้อมลูทัว่ไป
พฤติกรรมและปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการ ผู้วิจัย 
ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณา ประกอบไปด้วย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
ผู้พิการทางด้านร่างกาย 
 ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
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Component Analysis) โดยมีการหมุนแกนปัจจัยให ้
ต้ังฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีการ Varimax 
with Kaizer Normalization 

การจัดกลุ ่มปัจจัยการท่องเที่ยวของผู ้พิการ 
ทางด้านร่างกาย
 ส�าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยจะสร้างค�าถาม 
ในแบบสอบถามด้วยแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
บริการ รวมไปถึงปรับปรุงข้อค�าถามจากแบบสอบถาม
ของ Trongjitpituk (2013) แล้วใช้วิธีการวิเคราะห์
กลุ่มแบบ K-Means โดยก�าหนดจ�านวนรอบมากที่สุด 
(Maximum Iteration) เท่ากับ 25 และก�าหนดสัดส่วน
ของระยะห่างที่สั้นที่สุด (Convergence Criterion) 
เท่ากับ 0 สาเหตุที่ใช้วิธี (K-Means clustering) ในการ 
จัดกลุ ่มปัจจัยการท่องเที่ยวของผู ้พิการทางร่างกาย 
เนื่องจากเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง ตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามจากนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลมี และ
นักศึกษาฝึกอาชีพโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รวม
ตัวอย่างทั้งหมดมีจ�านวน 238 คน  
 ท้ังนี้ผู ้วิจัยจึงได้ทดสอบวิธีการวิเคราะห์กลุ่ม
แบบ K-Means หลายครั้ง เพื่อพิจารณาหาจ�านวนกลุ่ม
ที่สามารถอธิบายความได้อย่างเหมาะสมท่ีสุด จากการ
พจิารณาค่า Final Cluster Centers โดยมกีารก�าหนดค่า 
K = 2,3,…8 นอกจากนีผู้ว้จิยัได้แปลงข้อมลูคะแนนปัจจยั
ให้เป็นค่ามาตรฐาน (Standardized) ก่อนการทดสอบ
ด้วยวิธี K-Means  

ผลการวิจัย
         หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจ
สอบข้อมลูทีร่วบรวมได้จากแบบสอบถามจ�านวน 238 ชดุ  
จากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลและได้ผลวิจัย ดังนี้
 1. ผู้พิการทางร่างกาย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
(ร้อยละ 72.3) มีอายุระหว่าง 26-35 ปี (ร้อยละ 45.8) 
ระดับการศึกษาสูงสุดของประชากรมีความหลากหลาย
โดยส่วนใหญ่อยู ่ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ซึ่งมีอยู่ร้อยละ  

39.5 36.6 และ 23.9 ตามล�าดับ) โดยเป็นนิสิต/นักศึกษา 
(ร้อยละ 42.4) มีรายได้ต่อเฉลี่ยต่อเดือน 10,001- 
15,000 บาท (ร้อยละ 37.4) และพักอาศัยอยู่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 31.5) ลักษณะความพิการ
มีความพิการมากกว่า 1 อย่าง (ร้อยละ 30.7)  สาเหตุ
ความพิการไม่ทราบสาเหตุ (ร้อยละ 63.9) ช่วงอายุที่เกิด
ความพิการ ต�่ากว่า 18 ปี (ร้อยละ 45.8) และอุปกรณ์
ที่ช่วยในการเคล่ือนไหวคือเก้าอี้เข็นคนพิการ (วีลล์แชร์) 
(ร้อยละ 45.8)         
 2. พฤติกรรมการท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ 1-3 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 71.8) การเดินทาง
ท่องเทีย่วแต่ละครัง้ระยะเวลา 1-2 วนั (ร้อยละ 60.9)  ช่วง
เวลาทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วส่วนใหญ่ คอืวนัหยดุเสาร์-อาทติย์ 
(ร้อยละ 50.8) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการเดนิทางท่องเทีย่ว
ภายในประเทศแต่ละครั้ง 1,001-2,000 บาท (ร้อยละ 
35.3) ปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ออกไปท่องเที่ยว คือ การ
เดินทางสะดวก (ร้อยละ 34.0) ปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ท�าให้
ไม่ไปท่องเที่ยว คือ การเดินไม่ทางสะดวก (ร้อยละ 43.7) 
อุปสรรคส�าคัญที่สุดส�าหรับในการเดินทางท่องเที่ยว คือ 
ด้านกายภาพ เช่น สิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เอื้อต่อคน
พิการทางการเคล่ือนไหว (ร้อยละ 63.4) การท่องเที่ยว
มีคุณค่าและประโยชน์มาก (ร้อยละ 49.6) และสถานที ่
ที่ เคยไปท ่องเที่ยวมาแล ้วจะกลับไปท ่องเที่ยวอีก  
(ร้อยละ 59.7)
 3. เมือ่วเิคราะห์ปัจจัยพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ของผู้พิการทางร่างกายจ�านวน 238 คน พบว่ามีปัจจัย
หลัก 6 ด้าน ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนการ 
ท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ โดยจ�าแนก
แต่ละปัจจัยเป็นร้อยละดังนี้
 3.1  ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านแพ็คเกจท่องเที่ยว 
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 2.520 ประกอบด้วย 8 ด้าน 
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ 
ผูพ้กิารทางร่างกายได้ร้อยละ 41.997 ได้แก่ 1) ท่านเลอืก
ใช้บริการการท่องเที่ยวจากบริษัทน�าเที่ยว 2) ท่านเลือก
บริษัทน�าเท่ียวที่เคยใช้บริการมาแล้ว 3) ท่านแสวงหา
ข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมราคาเสมอ 4) ท่าน
เปรียบเทียบข้อมูลแพ็คเกจท่องเท่ียว และราคาจาก 
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บริษัทหลายๆ แห่ง 5) ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้
ท่านเลือกใช้บริการจากบริษัทน�าเที่ยวนั้นๆ 6) ท่านจะ
สอบถามวิธีดูแล ช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหว
จากบริษัทน�าเที่ยวก่อนล่วงหน้า 7) ท่านขอรับบริการ
ความช่วยเหลือต่างๆ จากผู ้น�าเที่ยวในระหว่างการ 
ท่องเที่ยว และ 8) ท่านจะให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ 
เช่น ปัญหาที่พบ แก่บริษัทน�าเที่ยว
 3.2  ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยด้านการบริการเสริม  
มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 1.618 ประกอบด้วย 8 ด้าน 
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ของผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ 26.961 ได้แก่ 1) ท่าน 
จะหาข้อมูลเก่ียวกับการบริการเสริมต่างๆ ในแหล่ง 
ท่องเที่ยวก่อนล่วงหน้า 2) ท่านจ�าเป็นต้องใช้บริการจาก 
หน่วยปฐมพยาบาลในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว หรือ 
โรงพยาบาลใกล้เคียงบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 3) ท่าน 
จะใช้บริการส่งไปรษณีย ์ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว  
4) ท่านจะใช้บรกิารอนิเตอร์เนต็ในบรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว 
5) ท่านจะใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว 6) ท่านจะใช้บริการตู้เอทีเอ็มบริเวณแหล่ง 
ท่องเที่ยว 7) ท่านจะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์
บริเวณแหล่งท่องเท่ียว และ 8) ท่านจะให้ข้อเสนอแนะ 
หรือค�าติชมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริการเสริมต่างๆ  
ในแหล่งท่องเที่ยวแก่ผู้ให้บริการ
 3.3  ปัจจัยท่ี 3 ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความ
สะดวก มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 0.881 ประกอบ
ด้วย 8 ด้าน อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ 
ท่องเทีย่วของผูพ้กิารทางร่างกายได้ร้อยละ 14.690 ได้แก่  
1) ส่วนใหญ่ท่านใช้บริการที่พักประเภทใด 2) ปัจจัย 
ที่ส�าคัญที่สุดของท่านในการเลือกท่ีพัก 3) ท่านเลือกซื้อ
ของจากร้านค้าปลีกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว 4) ท่าน 
เลือกซื้อของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว 5) ประเภทของ
ร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ท่านเลือกใช้บริการ 6) ท่านใช้
บรกิารสอบถามข้อมูลการท่องเทีย่วจากจดุประชาสมัพนัธ์ 
ณ แหล่งท่องเที่ยว 7) ท่านเล่าถึง ที่พัก ร้านอาหาร ร้าน
ค้าต่างๆ และบริการทางการท่องเที่ยว ท่ีอ�านวยความ
สะดวกเป็นอย่างดีส�าหรับคนพิการให้แก่ผู้อื่นฟัง และ  
8) ท่านเล่าถึง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ และบริการ

ทางการท่องเที่ยว ที่อ�านวยความสะดวกไม่ดีส�าหรับ 
คนพิการให้แก่ผู้อื่นฟัง
 3.4  ปัจจัยท่ี 4 ปัจจัยด้านกิจกรรม มีค ่า  
Eigenvalues เท่ากับ 0.401 ประกอบด้วย 6 ด้าน  
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
ผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ 6.685 ได้แก่ 1) ท่านจะ
ศกึษาหาข้อมลูด้านกจิกรรมทีม่ใีนแหล่งท่องเทีย่วมาก่อน
ล่วงหน้า 2) ท่านจะถ่ายภาพขณะไปท่องเที่ยว 3) ท่าน 
จะแจ้งคนทางบ้านเม่ือเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว 
4) ท่านเลือกท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมประเภทใดในการ 
ท่องเที่ยวมากที่สุด 5) ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวท่าน
จะบันทึกรายละเอียดของการเดินทาง และ 6) หลังจาก
การเดินทางท่องเที่ยวท่านมักเก็บรวบรวมภาพถ่ายต่างๆ
ที่ได้จากการท่องเที่ยว
 3.5  ปัจจัยที่  5 ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูด มีค ่า  
Eigenvalues 0.394 ประกอบด้วย 6 ด้าน อธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทาง
ร่างกายได้ร้อยละ 6.573 ได้แก่ 1) ท่านมักจะแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงดึงดูดใจ หรือแหล่งท่องเที่ยวจาก 
แหล่งใด 2) ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวท่ีท่านชื่นชอบ
มากที่สุด 3) ท่านจะเลือกไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ไม่เคยไปมาก่อน 4) ท่านจะเลือกไปเที่ยวในแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ใหม่ๆ 5) ท่านจะเล่าถึงแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวกเป็น อย่างดีสาหรับ
คนพิการให้แก่ผู้อื่นฟังเพื่อแนะน�าให้ไปท่องเที่ยว และ  
6) ท่านจะเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวก
ไม่ดีส�าหรับคนพิการให้แก่ผู ้อื่นฟัง เพื่อแนะน�าไม่ให ้
ไปท่องเที่ยว
 3.6  ปัจจยัที ่6 ปัจจยัด้านการเข้าถงึแหล่งท่อง
เที่ยว มีค่า Eigenvalues เท่ากับ 0.186 ประกอบด้วย  
7 ด้าน อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่อง
เที่ยวของผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ 3.095 ได้แก่ 
1) ท่านจะศึกษาเส้นทางและวิธีการในการเดินทาง 
เป็นอย่างดีก่อนออกจากบ้านเสมอ 2) ในการเดินทาง 
ท่องเที่ยวแต่ละครั้งท่านเดินทางท่องเที่ยวกับใครมาก
ที่สุด 3) ท่านมีผู้ช่วยส่วนตัว หรือผู้ดูแลในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวหรือไม่ 4) ท่านจะเลือกใช้บริการยานพาหนะ 
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ทีม่อีปุกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่คนพกิาร ตัง้แต่การขึน้
ขณะอยู่ภายใน และการลง 5) ประเภทของยานพาหนะ 
ที่ท่านมักจะเลือกใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด 
6) ท่านจะเลือกใช้พาหนะใดเพื่อท่องเที่ยวในบริเวณ 

แหล่งท่องเที่ยว และ 7) ท่านจะกลับมาทบทวนถึงปัญหา 
ที่พบในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพิจารณา 
ในการกลับไปท่องเที่ยวครั้งต่อไป

ตารางที่ 2 ปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย

ปัจจัย

ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูด

 ท่านมักจะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจ หรือแหล่งท่องเที่ยว

 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด 

 ท่านจะเลือกไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปมาก่อน

 ท่านจะเลือกไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ใหม่ๆ

 ท่านจะเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดีสาหรับคนพิการให้แก่ผู้อื่นฟังเพื่อแนะน�าให้ไปท่องเที่ยว

 ท่านจะเล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อ�านวยความสะดวกไม่ดีส�าหรับคนพิการให้แก่ผู้อื่นฟังเพื่อแนะน�าไม่ให้ไปท่องเที่ยว

ปัจจัยที่ 2 ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะศึกษาเส้นทางและวิธีการในการเดินทางเป็นอย่างดีก่อนออกจากบ้านเสมอ 

 ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งท่านเดินทางท่องเที่ยวกับใครมากที่สุด

 ท่านมีผู้ช่วยส่วนตัว หรือผู้ดูแลในการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไม่

 ท่านจะเลือกใช้บริการยานพาหนะที่มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกแก่คนพิการ ตั้งแต่การขึ้นขณะอยู่ภายใน และการลง

 ประเภทของยานพาหนะที่ท่านมักจะเลือกใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด

 ท่านจะเลือกใช้พาหนะใดเพื่อท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะกลับมาทบทวนถึงปัญหาที่พบในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาในการกลับไปท่องเที่ยวครั้งต่อไป

Factor 
Loading

 0.806

 0.107

 0.179

 0.128

 0.840

 0.528

 0.777

 0.330

 0.728

 0.205

 0.345

 0.121

 0.219

ปัจจัยที่ 3 ด้านปัจจัยสิ่งอ�านวยความสะดวก

 ส่วนใหญ่ท่านใช้บริการที่พักประเภทใด

 ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของท่านในการเลือกที่พัก

 ท่านเลือกซื้อของจากร้านค้าปลีกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว

 ประเภทของร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ท่านเลือกใช้บริการ

 ท่านใช้บริการสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจากจุดประชาสัมพันธ์ ณ แหล่งท่องเที่ยว

 0.106

 0.292

 0.324

 0.889

 0.157

 0.288

 หมายเหตุ: n = 393



หน้า 72 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

ตารางที่ 2 ปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย (ต่อ)

 ท่านเลือกบริษัทน�าเที่ยวที่เคยใช้บริการมาแล้ว

 ท่านจะถ่ายภาพขณะไปท่องเที่ยว

 ท่านแสวงหาข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมราคาเสมอ

 ท่านจะแจ้งคนทางบ้านเมื่อเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวแล้ว

 ท่านเปรียบเทียบข้อมูลแพ็คเกจท่องเที่ยว และราคาจากบริษัทหลายๆ แห่ง

 ท่านเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประเภทใดในการท่องเที่ยวมากที่สุด

 ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ท่านเลือกใช้บริการจากบริษัทน�าเที่ยวนั้นๆ

 ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวท่านจะบันทึกรายละเอียดของการเดินทาง

 ท่านจะสอบถามวิธีดูแล ช่วยเหลือคนพิการทางการเคลื่อนไหวจากบริษัทน�าเที่ยวก่อนล่วงหน้า

 หลังจากการเดินทางท่องเที่ยวท่านมักเก็บรวบรวมภาพถ่ายต่างๆ ที่ได้จากการท่องเที่ยว

 ท่านขอรับบริการความช่วยเหลือต่างๆ จากผู้น�าเที่ยวในระหว่างการท่องเที่ยว

 ท่านจะให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาที่พบ แก่บริษัทน�าเที่ยว

 ท่านเล่าถึง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ และบริการทางการท่องเที่ยว ที่อ�านวยความสะดวกเป็นอย่างดีสาหรับ 

 คนพิการให้แก่ผู้อื่นฟัง

ปัจจัยที่ 5 ด้านกิจกรรม

 ท่านเล่าถึง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ และบริการทางการท่องเที่ยว ที่อ�านวยความสะดวกไม่ดีสาหรับคนพิการ 

 ให้แก่ผู้อื่นฟัง

 ท่านจะศึกษาหาข้อมูลด้านกิจกรรมที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมาก่อนล่วงหน้า 

ปัจจัยที่ 4 ด้านแพ็คเกจท่องเที่ยว

 ท่านเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวจากบริษัทน�าเที่ยว

ปัจจัย

 0.627

 0.752

 0.791

 0.155

 0.761

 0.123

 0.243

 0.647

 0.758

 0.806

 0.793

 0.303

 0.816

 0.666

 0.906

 0.793

Factor 
Loading

ปัจจัยที่ 6 ปัจจัยด้านการบริการเสริม

 ท่านจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเสริมต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวก่อนล่วงหน้า

 ท่านจะใช้บริการส่งไปรษณีย์ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะใช้บริการอินเตอร์เน็ตในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะใช้บริการตู้เอทีเอ็มบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์บริเวณแหล่งท่องเที่ยว

 ท่านจะให้ข้อเสนอแนะหรือค�าติชมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริการเสริมต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวแก่ผู้ให้บริการ

 0.655

 0.826

 0.862

 0.313

 0.688

 0.118

 0.844

 หมายเหตุ: n = 393
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ตารางที่ 3 การจัดกลุ่มตามปัจจัยการท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายตามค่า Final cluster Centers

ปัจจัย

ด้านสิ่งดึงดูดใจ

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

ด้านแพ็คเกจท่องเที่ยว

ด้านกิจกรรม

ด้านการบริการเสริม

จ�านวนคน (ร้อยละ)

กลุ่ม

ผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยม
การท่องเที่ยวทัศนียภาพแบบเหมาจ่าย

 -.13

 -.06

 .20

 -.15

 .23

 .30

 172 (72.26)

ผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยม
นันทนาการที่มีบริการเสริม

 .34

 .15

 -.51

 .39

 -.60

 -.79

 66 (28.69)

 4. ผลการจัดกลุ ่มปัจจัยการท่องเท่ียวของ 
ผูพ้กิารทางร่างกายตามปัจจยัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
ผู้พิการทางร่างกาย ด้วยวิธีวิเคราะห์กลุ่มแบบ K-Means 
โดยน�าค่าปัจจัยคะแนน (Factor Score) ของท้ัง 5 
ปัจจัย (โดยทดลองก�าหนด K = 2, 3, 4, …, 8) สามารถ
แบ่งกลุ่มการท่องเท่ียวของผู้พิการทางร่างกายจากค่า 
Final cluster Centers ออกเป็น 2 กลุ่ม (K=2) คือ 1)  

กลุ่มผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยมทัศนียภาพ และ 2) 
กลุ ่มผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยมนันทนาการ ราย
ละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 โดยกลุ่มผู้พิการทางด้าน
ร่างกายที่นิยมทัศนียภาพมีจ�านวน 172 คน (ร้อยละ 
72.26) ผู้พิการทางด้านร่างกายที่นิยมนันทนาการ มี
จ�านวน 66 คน (ร้อยละ 28.69) ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 3

สรุปและอภิปรายผล
 1. ผู ้พิการทางด้านร ่างกายส่วนใหญ่เป ็น 
เพศชายมีอายุระหว่าง 26-35 ปี โดยมีระดับการศึกษา
สูงสุดที่ความหลากหลายโดยส่วนใหญ่อยู ่ในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท ่าปริญญาตรี มัธยมศึกษา 
ตอนต้นหรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ตามล�าดับ ซึ่งปัจจุบันจะเป็นนิสิต/นักศึกษา 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-15,000 
บาท และพักอาศัยอยู ่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึง 
ส่วนใหญ่มีความพิการมากกว่า 1 อย่าง โดยไม่ทราบ
สาเหตุที่แน่ชัด และมีช่วงอายุที่เกิดความพิการ ต�่ากว่า 
18 ปีเป็นส่วนมาก ผู้พิการจะใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยในการ
เคลือ่นไหว คอื เก้าอีเ้ขน็คนพกิาร (วลีล์แชร์) เป็นอปุกรณ์
หลัก         
 2. ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการ
ทางด้านร่างกาย พบว่าผู้พิการด้านร่างกายมีพฤติกรรม

การท่องเที่ยวที่มักจะเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ประมาณ 1-3 ครั้งต่อปี โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ท่องเท่ียวแต่ละคร้ังประมาณ 1-2 วัน และมีช่วงเวลาท่ี 
เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์  
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณในการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศแต่ละคร้ัง 1,001-2,000 บาท จะพบว่า 
ปัจจัยส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ผู ้พิการทางด้านร่างกายไป 
ท่องเที่ยว คือ การเดินทางที่สะดวก ส่วนปัจจัยส�าคัญ 
ที่สุดที่ท�าให้ผู้พิการทางด้านร่างกายไม่ไปท่องเที่ยว คือ 
การเดินไม่ทางสะดวก ดังนั้น ผู้พิการทางด้านร่างกาย 
คิดว่าอุปสรรคส�าคัญที่สุดส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยว 
คือ ด้านกายภาพ เช่น ส่ิงอ�านวยความสะดวกไม่เอื้อต่อ
ผู้พิการทางด้านร่างกาย นอกจากนี้พบว่า ผู้พิการทาง
ด้านร่างกายคิดว่าการท่องเท่ียวมีคุณค่าและประโยชน์
มากและจะกลับไปสถานที่ที่เคยไปท่องเที่ยวอีกครั้ง  
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Samaneein (2017)  พบว่า 



หน้า 74 วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

ผู ้พิการทางการเคล่ือนไหวจ�าเป็นต้องวางแผนอย่าง
รอบคอบในการเดินทางท่องเที่ยว ต้องมีล�าดับขั้นตอน 
และวิธีการมากกว่าคนปกติทั่วไป ผู้ใช้เก้าอี้รถเข็นเตรียม
การเดินทางโดยการค้นหาข้อมูลจากโฆษณาต่างๆ การ
อ่านหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การใช้อนิเตอร์เนต็ในการค้นหาข้อมลูส�าหรับการเดนิทาง
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 3. จากการค้นหาปัจจยัพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 
ของผู้พิการทางด้านร่างกาย พบว่ามี 6 ปัจจัย โดยปัจจัย
ด้านแพ็คเกจท่องเที่ยว อธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายได้ถึง 
ร ้อยละ 41.997 ปัจจัยต่อมาที่ส�าคัญและส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู ้พิการทางร่างกาย คือ 
ปัจจัยด้านการบรกิารเสรมิซึง่อธบิายความแปรปรวนของ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วของผูพิ้การทางร่างกายได้ร้อยละ  
26.961 นอกจากนีย้งัมปัีจจยัด้านสิง่อ�านวยความสะดวก 
ด้านกิจกรรม ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูด และด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเทีย่ว ซึง่อธบิายความแปรปรวนของพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวของผู้พิการทางร่างกายได้ร้อยละ 14.690 
6.685 6.573 และ 3.095 ตามล�าดับซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Chobkhay, Khamsa-ard, and Siriwong 
(2018) ที่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 6 ด้านและในหนึ่งด้านนั้น
คือ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการและสิ่ง
อ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 4. การจัดกลุ่มปัจจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของผู้พิการทางด้านร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จาก  
6 ปัจจัย คือ 1) ผู้พิการทางด้านร่างกายท่ีนิยมแพ็คเกจ 
ท่องเที่ยวทัศนียภาพ มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านด้าน 
แพ็คเกจท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการเข้าถึง 
แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
เกีย่วกับการท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งธรรมชาตทิีม่ทีศันยีภาพ 
ที่สวยงามและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งมีการจัดแพ็คเกจท่องเท่ียวท่ีเอื้อประโยชน ์
ต่อผู ้พิการทางด้านร่างกายที่สามารถร่วมเที่ยวกับ 
นักท่องเท่ียวทั่วไปได้ และ 2) กลุ ่มผู ้พิการทางด้าน
ร่างกายที่นิยมนันทนาการที่มีบริการเสริม มี 3 ปัจจัย คือ 

ปัจจัยด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการบริการเสริม  
และด้านกิจกรรม ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Ounvijit, 
Sirisarn, and Rongsa-ard (2014) ควรมีการสนบัสนนุให้
คนพิการรวมกลุ่ม คิดริเริ่มท�ากิจกรรมตามความต้องการ
ของตนเองน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าจดังานให้คนพกิาร
มาร่วมงาน และเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีท้ังสองฝ่ายยอมรับ
ได้ อีกทั้งยังช่วยให้คนพิการจะรู ้สึกเป็นเจ้าของและ 
ร่วมกิจกรรมได้เต็มที่ นันทนาการของคนพิการที่พบจาก
การศึกษาครั้งนี้เป็นนันทนาการแบบง่ายๆ โดยเฉพาะ
เพลงและดนตรี การชมภาพยนตร์ วิดีโอ การนั่งรถ 
ชมสวน งานประดิษฐ์ เป็นต้น ดังนั้น ควรกระตุ้นหรือ
ผลักดันให้เพ่ิมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อผู้พิการทางด้าน
ร่างกาย เช่น หน่วยปฐมพยาบาลในบริเวณแหล่งท่อง
เที่ยว หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
หรือบริการผู้แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว (ไกด์) ส�าหรับ 
ผู้พิการทางด้านร่างกาย
 5. จากปัจจัยด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น 
ล้วนเป็นส่ิงที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ 
ผู้พิการทางด้านร่างกาย ดังนั้น ผู้ที่เก่ียวข้องหรือบริษัท
ท่องเที่ยวควรจัดการท่องเท่ียวทัศนียภาพแบบเหมาจ่าย 
และนันทนาการที่มีบริการเสริมที่ตรงต่อความต้องการ
ของผู้พิการทางด้านร่างกาย จึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกายได้

ข้อเสนอแนะ
 ข ้อเสนอแนะส�าหรับการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย มีดังนี้
 1. ผู ้ประกอบการต้องจัดการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจในเรื่องแพ็คเกจท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวและเมื่อมีผู้พิการมาเที่ยวด้วยมีสิ่งอ�านวย
ความสะดวก และอุปกรณ์ที่เหมาะสมและทันสมัยเพ่ือ 
ผู้พิการแต่ละประเภท เช่น ป้ายอธิบายต่างๆ เพื่อผู้พิการ
ทางการสื่อความหมายหรือการได้ยิน มีวอล์คเกอร์
 บริการผู้พิการ มีบริการรถกอล์ฟ หรือ รถราง 
บริการรับส่งผู ้พิการทางด้านร่างกายท่ีใช้เก ้าอี้ เข็น 
คนพิการ (วีลล์แชร์) รวมทั้งควรพัฒนาการจัดหลักสูตร 
ฝ ึกอบรมผู ้ให ้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด 
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ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู ้พิการประเภท
ต่างๆ รวมทั้งการใส่ใจในการบริการแก่ผู้พิการประเภท
ต่างๆ รวมทั้งมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนกลางเพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวม ข่าวสารและข้อมลูเก่ียวกับการบรกิารหรอื 
สิง่อ�านวยความสะดวกท่ีมสี�าหรับผูพ้กิารทางด้านร่างกาย 
 2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ ควรเปิดช่องทางการสือ่สารเพ่ิมให้ผูพ้กิารทางด้าน
ร่างกายสามารถแจ้งความต้องการของของผู้พิการผ่าน
ช่องทางสือ่ต่างๆ มากขึน้ เพือ่น�าข้อมลูความต้องการของ
ผู้พิการด้านร่างกายในการพัฒนานันทนาการ กิจกรรม 
และพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้พิการด้านร่างกายที่แท้จริง 
 ส�าหรบัข้อเสนอแนะงานวจิยัทีค่วรจดัท�าต่อไป
มีดังนี้
 1. ควรน�าปัจจยัท่ีได้ไปทดสอบกบักลุม่ประชากร
อื่น เช่น ผู้พิการทางด้านการมองเห็น ผู้พิการทางการ
ได้ยิน เพื่อท�าการเปรียบเทียบความสอดคล้องของปัจจัย
ที่ได้จากการวิจัยกับประชากรกลุ่มอื่นๆ
 2. ควรมวีเิคราะห์ปัจจยัมมุมองของผูป้ระกอบ
การน�าเทีย่วทีม่ต่ีอการจดัน�าเทีย่วให้ผูพ้กิารประเภทต่างๆ 
เพือ่เจาะตลาดนกัท่องเทีย่วท่ีพกิารทัง้ในและต่างประเทศ
เพื่อขยายทางเลือกให้ผู้ประกอบการน�าเที่ยวมากขึ้น
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