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การจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ ิ การทางการเคลื่อนไหว1
นุชรา แสวงสุข2 และประพัฒน์ เขียวประภัสสร3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์คอื 1) เพือ่ ศึกษาอุปสรรคและปั ญหาของผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวในการ
เข้าค่ายพักแรม 2) เพือ่ ศึกษาการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเข้าค่ายพักแรม นักวิชาการ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และเจ้าหน้าที่
ภาคเอกชน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แนวทางการสนทนากลุม่ (focus group) ประเด็นในการจัดสนทนา
ได้แก่ อุปสรรคและปั ญหาในการเข้าร่วมค่ายพักแรม และแบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟาย
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 3 รอบ จากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยหาค่ามัธยฐาน (Median: Md) ค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) และค่าสัมบูรณ์ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับฐานนิยม
(IMd-MoI) ซึง่ ก�ำหนดว่าข้อความทีน่ �ำไปใช้เป็ นการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว ต้อง
มีคา่ มัธยฐานมากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 มีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 และมีคา่ สัมบูรณ์
ความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00
ผลการวิจยั พบว่า อุปสรรคและปัญหาของผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวในการเข้าค่ายพักแรม แบ่งออกเป็ น
2 ด้าน คือ 1) ด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ าร อุปสรรคและปั ญหาทีพ่ บคือ สถานทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวย
โดยมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมรองรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว และ 2)
ด้านการบริหารค่ายพักแรม อุปสรรคและปั ญหาทีพ่ บคือด้านการวางแผน การจัดระเบียบค่ายพักแรม การ
บริหารงานบุคคล สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการอุปกรณ์ การบริหารกิจกรรม และการประเมิน
ผล
การจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการวางแผน
กล่าวคือควรมีการวางแผนงาน วางแผนบุคลากร และวางแผนการจัดการทรัพยากรในการด�ำเนินงานค่าย
พักแรม 2) ด้านการจัดองค์กร ควรมีโครงสร้างบุคลากรในการบริหารและสายงานการปฏิบตั ิ โดยแบ่งออกเป็ น
ฝ่ ายต่าง ๆ คือ ผูอ้ ำ� นวยการค่าย เลขานุการ ฝ่ ายกิจกรรมวิชาการ ฝ่ ายกิจกรรมนันทนาการ ฝ่ ายสนับสนุนและ
บริการ ฝ่ ายพีเ่ ลีย้ งหรือผูช้ ว่ ยเหลือ และฝ่ ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน 3) ด้านการจัดบุคลากร ควรฝึก
อบรมบุคลากรค่ายเกีย่ วกับการดูแลผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว รวมถึงมีระบบพีเ่ ลีย้ งทีค่ อยดูแลผูพ้ กิ ารทางการ
เคลื่อนไหว 4) ด้านการสังการ
่
ควรมีสายการบังคับบัญชาทีส่ นั ้ และไม่ซ้�ำซ้อน มีการสร้างรางวัลจูงใจให้กบั
บุคลากรทีส่ ามารถดูแลผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวได้ และมีการก�ำหนดมาตรฐานและเป้ าหมายในการปฏิบตั งิ าน
ทีช่ ดั เจน และ 5) ด้านการควบคุม ควรมีการประเมินมาตรฐานของการบริหารจัดการค่ายพักแรม โดยหน่วยงาน
บทความวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี งบประมาณแผ่นดิน โดยผ่านการเห็นชอบจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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ทีเ่ กีย่ วข้อง มีการประชุมติดตามผล ประเมินผลค่ายพักแรมทุกครัง้ และประสานงานกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูพ้ กิ ารในการให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำ และการสนับสนุนต่าง ๆ
ค�ำส�ำคัญ : 1. การจัดการ 2. ค่ายพักแรม 3. ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
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Camp management for people with physical disability4
Nuchara Sawangsuk5 and Prapat Keawprapassorn6

Abstract
This research aims 1) to study the barriers and problems of people with physical disability in
camp and 2) to study camp management for people with physical disability by collecting information
from campers with physical disability, academics, government officials and private sector officials. The
research tools composed of the focus groups and three Delphi techniques to explore the obstacles
and problems in camping. The third round of questionnaire was then analyzed by means of the median
(Md), the interquartile range (IR), absolute value and the difference between the median and the
nominal (IMd-Mol). It was determined that the information was used to organize camps for people with
physical disability. The median is greater than or equal to 3.50. The interquartile range is less than or
equal to 1.50 with absolute value. The difference between the median and the conventional value is
less than or equal to 1.00. The barriers and problems of people with physical disability in the camp
are divided into 2 areas: 1) insufficient facilities for the disabled and 2) problems with the camp
management. There is no favorable place and sufficient facilities for people with physical disability.  
Moreover, there are also barriers and problems in the process of planning and organizing the camp,
personnel management, facilities and equipment management, activity management and evaluation.
Camp management for people with physical disability is divided into 5 areas. There should be  
the planning of an event, personnel planning and resource management planning in camp operations.
To effectively organize the camp, there should be the personnel management structure consisting of
various departments, namely the director of the camp, the secretary, academic staffs, recreational
staffs, general staffs, assistant staffs, and public relations staffs. Staffs should be trained to take care
of the disabled. Organizational direction in terms of communication should be both precise and concise.  
There should be a reward as a motivation for a personnel who can take a very good care of people
with physical disability.It is also necessary to have clear standards, operational goals and the standard
assessment of camp management by related agencies. Furthermore, there must be a follow-up meeting
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and evaluation of each camp regularly as well as the collaboration with other related organizations to
provide assistance, advice and support.
Keywords: 1. Management 2. Camp 3. People with physical disability
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ในการพัฒนาประเทศนัน้ การพัฒนาพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ นี้ผพู้ กิ าร
ย่อมถือเป็ นทรัพยากรมนุษย์อย่างหนึ่งทีส่ ำ� คัญของประเทศทีห่ ากได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาอย่างถูกต้องและ
ทัดเทียมย่อมจะกลายเป็ นทรัพยากรอันทรงคุณค่า และมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ ผูพ้ กิ ารว่า
หมายถึงบุคคลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม เนื่องจากมี
ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การ
เรียนรู้ หรือความบกพร่องอืน่ ใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ�ำเป็ นพิเศษทีจ่ ะต้องได้รบั
ความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม
ได้อย่างบุคคลทัวไป
่ ทัง้ นี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ทร่ี ฐั มนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์ประกาศก�ำหนด โดยประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ เรือ่ ง ประเภท
และหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ได้กำ� หนดประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ โดยระบุความ
หมายของ ความพิการทางการเคลื่อนไหว ว่าหมายถึง การทีบ่ ุคคลมีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ
ประจ�ำวันหรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็ นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลือ่ นไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอมั พาต แขน ขา อ่อนแรง
แขน ขาขาด หรือภาวะเจ็บป่ วยเรือ้ รังจนมีผลกระทบต่อการท�ำงาน มือ เท้า แขน ขา โดยในปั จจุบนั นี้ผพู้ กิ าร
ทางการเคลือ่ นไหวมีจำ� นวน 819,807 คน โดยมีมากทีส่ ดุ ในจ�ำนวนผูพ้ กิ ารประเภทต่าง ๆ (Department of
Empowerment of Persons with Disabilities, August 24, 2018)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับสิทธิของผูพ้ กิ ารไว้ใน
หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เช่น การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ ด้วยเหตุ
ในเรือ่ งถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่บญ
ั ญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอน่ื ใด จะกระท�ำมิได้ มาตรการทีร่ ฐั ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเพือ่ คุม้ ครองหรืออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี
ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ ารหรือผูด้ อ้ ยโอกาส ย่อมไม่ถอื ว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมตามวรรคสาม
ในอดีตทีผ่ า่ นมาผูพ้ กิ ารได้รบั ความสนใจจากสังคมน้อยมาก ทัง้ ด้านสวัสดิการและการศึกษา เนื่องจาก
สังคมไทยยังยึดมันในระบบครอบครั
่
ว ดังนัน้ ผูพ้ กิ ารจึงถูกซ่อนภายใต้ครอบครัวทีด่ ูแล โดยไม่เปิ ดโอกาสให้
ผูพ้ กิ ารท�ำงานเหมือนบุคคลทัวไป
่ ในขณะเดียวกัน ผูพ้ กิ ารทีไ่ ม่มคี รอบครัวดูแลก็ตอ้ งประกอบอาชีพและดูแล
ตนเองโดยล�ำพัง ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารแย่ลง และท�ำให้ผพู้ กิ ารไม่มคี วามมันใจในการอยู
่
ใ่ นสังคม ทัง้ ที   ่
ผูพ้ กิ ารก็มสี ทิ ธิเท่าเทียมกับบุคคลทัวไป
่ (Tabattanon and Pornying, 2018)
ค่ายพักแรมถือเป็ นกิจกรรมนันทนาการอย่างหนึง่ ทีช่ ว่ ยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารเพือ่ การด�ำรงชีวติ
ในสังคม ถือเป็ นสือ่ กลางในการท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผูพ้ กิ ารกับบุคคลอืน่ ๆ ในค่ายพักแรม เรียนรูก้ าร
ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันร่วมกับผูอ้ ่นื รวมทัง้ ยังสามารถสอดแทรกกิจกรรมทีช่ ว่ ยฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้กบั
ผูพ้ กิ ารได้อกี ด้วย    
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กิจกรรมค่ายพักแรมส่วนใหญ่นนั ้ มักจะมีจดุ มุง่ หมายโดยรวมทีค่ ล้าย ๆ กัน คือ ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ชาวค่ายได้ใกล้ชดิ กับ
ธรรมชาติ มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง มีความสนุกสนาน มีอารมณ์แจ่มใสและส่งเสริมความรับผิดชอบในหน้าที่
และมีความเป็ นผูน้ �ำผูต้ ามทีด่ ี (Kieovichai, 2011)
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมค่ายพักแรมให้กบั ผูพ้ กิ ารจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็ นยิง่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ าร
ให้ทดั เทียมเฉกเช่นเดียวกับบุคคลปกติในสังคม ทัง้ นี้ การจัดกิจกรรมค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในประเทศไทย
นัน้ มีอยูน่ ้อยมาก และยังไม่มรี ปู แบบการจัดการทีแ่ น่นอน งานวิจยั นี้จงึ จัดท�ำขึน้ เพือ่ ศึกษาการจัดการค่ายพักแรม
ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหว เพือ่ ให้การจัดค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวเป็ นไปอย่าง
แพร่หลาย รวมทัง้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาอุปสรรคและปั ญหาของผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวในการเข้าค่ายพักแรม
2. เพือ่ ศึกษาการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
วิ ธีดำ� เนิ นการวิ จยั
ในการด�ำเนินการวิจยั เรือ่ ง “การจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว” มีขนั ้ ตอนและ
วิธกี ารด�ำเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว โดยท�ำการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะผูพ้ กิ ารทางการ
เคลือ่ นไหวทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเข้าค่ายพักแรม จ�ำนวน 8 ท่าน เพือ่ การสนทนากลุม่ (focus group)
2. นักวิชาการ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และเจ้าหน้าทีภ่ าคเอกชน จ�ำนวน 17 ท่าน เพือ่ การวิจยั ด้วยเทคนิค  
เดลฟาย โดยก�ำหนดเกณฑ์และขัน้ ตอนในการคัดเลือกดังนี้
2.1 เป็ นนักวิชาการ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และเจ้าหน้าทีภ่ าคเอกชน ทีม่ ปี ระสบการณ์เกีย่ วข้องกับ
นันทนาการ การท่องเทีย่ ว การด�ำเนินงานการจัดการค่ายพักแรม และการด�ำเนินงานเกีย่ วกับผูพ้ กิ ารทางการ
เคลือ่ นไหวตัง้ แต่ 4 ปี ขน้ึ ไป
2.2 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญคนต่อไปตามเทคนิคการบอกต่อ (snowball technique)
เมือ่ ได้กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญท�ำการตรวจสอบคุณสมบัตติ ามเกณฑ์อกี ครัง้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แนวทางการสนทนากลุม่ ประเด็นในการจัดสนทนา ได้แก่ อุปสรรคและปั ญหาในการเข้าร่วมค่าย
พักแรม โดยพิจารณาในด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว ด้านการบริหารค่ายพักแรม
และข้อเสนอแนะในการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
2. แบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด พิจารณา
ตามหน้าทีใ่ นการจัดการ 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การสังการ
่ และการควบคุม
โดยพัฒนามาจากผลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่ มาวิเคราะห์ และส่งไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่านเพือ่ ตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั
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3. แบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 2 โดยข้อค�ำถามทัง้ หมดพัฒนาขึน้ จาก
ค�ำตอบของผูเ้ ชีย่ วชาญจากการท�ำแบบสอบถามรอบที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดในลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
ระดับ 4
หมายถึง
มีความเหมาะสมมาก
ระดับ 3
หมายถึง
มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
มีความเหมาะสมน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
มีความเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
4. แบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดในลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ คล้ายกับแบบสอบถามในรอบที่ 2 แตกต่างกันที่ ในข้อค�ำถามจะมีการระบุ
ค่ามัธยฐาน (median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (interquartile range) และค�ำตอบเดิมของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบ
ทีผ่ า่ นมา เพือ่ ส่งกลับไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญทบทวนค�ำตอบของตนเองว่าต้องการยืนยันหรือเปลีย่ นแปลงค�ำตอบ
ขัน้ ตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร ต�ำรา บทความ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการ การจัดค่ายพักแรม ผูพ้ กิ ารทาง
เคลือ่ นไหว เพือ่ น�ำมาเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นในการท�ำวิจยั
2. สร้างเครือ่ งมือวิจยั คือ แนวทางการสนทนากลุม่
3. น� ำเครื่องมือวิจยั ทีส่ ร้างขึน้ คือ แนวทางการสนทนากลุ่ม ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ท�ำการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) แก้ไขความถูกต้อง ความชัดเจนและความเหมาะสมใน
เนื้อหา หลังจากนัน้ น�ำไปปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์
4. แนวทางการสนทนากลุ่ม ท�ำการทดลองสัมภาษณ์กบั กลุ่มทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยข้อสัมภาษณ์
สามารถตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาของผูถ้ กู สัมภาษณ์
5. จัดการสนทนากลุม่
6. ผลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุ่ม น�ำมาวิเคราะห์ เพือ่ สร้างแบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิค     
เดลฟายในรอบที่ 1 ซึง่ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
7.  น�ำแบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 1 ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตอบแบบสอบถาม
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะรวบรวมความคิดเห็นทีเ่ หมือนกันหรือใกล้เคียงกัน น�ำมาปรับปรุงพัฒนาเป็ นแบบสอบถามรอบ
ที่ 2
8. ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยการน�ำประเด็นต่าง ๆ ทีไ่ ด้จากแบบสอบถามรอบที่ 1 มาท�ำ
เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
9. น�ำแบบสอบถามรอบที่ 2 ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตอบ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะน�ำค�ำตอบทีไ่ ด้แต่ละข้อมาหาค่า
มัธยฐาน (median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (interquartile range) เพือ่ น�ำมาสร้างแบบสอบถามรอบที่ 3
10. น�ำแบบสอบถามรอบที่ 3 ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตอบ โดยใช้ขอ้ ค�ำถามเหมือนแบบสอบถามรอบที่ 2 แต่
มีการแสดงค่ามัธยฐาน (median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ทีค่ ำ� นวณได้และค�ำตอบเดิมของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญท่านนัน้ ๆ ในรอบทีแ่ ล้ว เพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาค�ำตอบของตนเองอีกครัง้ ว่า จะยืนยันค�ำตอบ
เดิมหรือเปลีย่ นแปลงค�ำตอบ
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การสนทนากลุม่ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้เพือ่ น�ำไป
สร้างแบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 1
2. แบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 1 พิจารณาวิเคราะห์โดยน�ำมาจัดเป็ น
ข้อย่อยและตัดข้อมูลทีซ่ ้ำ� ซ้อนออก เพือ่ น�ำไปสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 2
3. แบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 2 พิจารณาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน
(Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพือ่ น�ำมาสร้างแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยน�ำค่าทีไ่ ด้
มาแสดงเพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
4. แบบสอบถามส�ำหรับการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟายในรอบที่ 3 พิจารณาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากค่ามัธยฐาน
(median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (interquartile range) และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานและฐานนิยม
ซึง่ มีเกณฑ์ในการพิจารณาข้อความทีไ่ ด้รบั ฉันทามติ คือ ต้องมีค่ามัธยฐานไม่ต่�ำกว่า 3.50 ค่าพิสยั ระหว่าง        
ควอไทล์ไม่เกิน 1.50 และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานและฐานนิยมไม่เกิน 1.00 อีกทัง้ ค�ำตอบจาก
รอบนี้ จะต้องมีการเปลีย่ นแปลงค�ำตอบจากรอบทีแ่ ล้วไม่เกินร้อยละ 15 แล้วจึงน�ำผลทีไ่ ด้มาสรุปเป็ นการจัดการ
ค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
การแปลความหมายค่ามัธยฐาน
- ค่ามัธยฐาน ตัง้ แต่ 4.50 ขึน้ ไป
  หมายถึง ข้อความนัน้ กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ
- ค่ามัธยฐาน ตัง้ แต่ 3.50-4.49
  หมายถึง ข้อความนัน้ กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
- ค่ามัธยฐาน ตัง้ แต่ 2.50-3.49
  หมายถึง ข้อความนัน้ กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
- ค่ามัธยฐาน ตัง้ แต่ 1.50-2.49
  หมายถึง ข้อความนัน้ กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อย
- ค่ามัธยฐาน น้อยกว่า 1.50
  หมายถึง ข้อความนัน้ กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อยทีส่ ดุ
(Chaiyanaphong, cited in Baka, 2011)
ค่าพิ สยั ระหว่างควอไทล์
ค�ำนวณหาค่าความแตกต่างกันระหว่างควอไทล์ท่ี 3 และควอไทล์ท่ี 1 ซึง่ ผลของค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
ทีม่ คี า่ ไม่เกิน 1.50 แสดงให้เห็นว่า แนวคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒใิ นการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการ
เคลื่อนไหวสอดคล้องกัน (consensus) และหากค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของข้อความใดมีค่ามากกว่า 1.50
แสดงให้เห็นว่าแนวความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒใิ นการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน (Thongkum, cited in Baka, 2011)
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างมัธยฐานและฐานนิ ยม
ค�ำนวณหาค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมในแต่ละข้อความเพื่อน� ำไปหาค่าของความแตกต่างระหว่าง
มัธยฐานกับฐานนนิยม ผลทีไ่ ด้ค่าไม่เกิน 1.00 นับว่าแนวความคิดเห็นของกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒใิ นการจัดการ     
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ค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวนัน้ สอดคล้องกัน (Thongkum, cited in Baka, 2011)
สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
อุปสรรคและปัญหาของผูพ้ ิ การทางการเคลื่อนไหวในการเข้าค่ายพักแรม
อุปสรรคและปั ญหาของผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวในการเข้าค่ายพักแรมแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ ิ การ
การเข้าร่วมค่ายพักแรมของผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวนัน้ อุปสรรคและปั ญหาทีพ่ บคือ สถานทีไ่ ม่
เอือ้ อ�ำนวย โดยมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารมีไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมส�ำหรับรองรับผูพ้ กิ ารทางการ
เคลือ่ นไหว ดังนี้
1.1 ไม่มที างลาดคอยบริการในค่ายพักแรม สอดคล้องกับ Ministry of Social Development
and Human Security (2017) ทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานการณ์คณ
ุ ภาพชีวติ ผูพ้ กิ ารของประเทศไทย ประจ�ำปี
2562 โดยระบุวา่ มีผพู้ กิ ารทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิง่ อ�ำนวยความสะดวกถึงร้อยละ 43.41
และในด้านการคมนาคมและขนส่งนัน้ พบว่า ผูพ้ กิ ารสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทางลาดอยูใ่ นอันดับที่ 5
จากทัง้ หมดมี 5 อันดับ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ในเทคนิคเดลฟาย ทีพ่ บว่าผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็น
สอดคล้องกันว่า สถานทีจ่ ดั ค่ายควรมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหว ทีส่ ามารถใช้งาน
ได้จริง ทัง้ ห้องพัก สถานทีจ่ ดั กิจกรรม ห้องน�้ำ  ทางลาด สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสมกับผูพ้ กิ าร
ทางการเคลือ่ นไหว
1.2 ห้องน�้ ำในค่ายพักแรมบางแห่งยังเป็ นส้วมซึม ซึง่ ผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวไม่สามารถ
ใช้งานได้ ไม่มที างลาดขึน้ ไปยังห้องน�้ ำ  และประตูหอ้ งน�้ ำไม่มคี วามกว้างเพียงพอทีว่ ลี แชร์จะสามารถเข้าได้
สอดคล้องกับ Office of the Higher Education Commission (2013) ทีไ่ ด้ระบุไว้วา่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้อง
จัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในรูปแบบที่ผูพ้ กิ ารสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง และการจัด            
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกดังกล่าว ต้องครอบคลุมมิตใิ นด้านการออกแบบที่เป็ นสากลและเป็ นธรรม การจัด      
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เครือ่ งช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล และค�ำนึงสิทธิ
ความเท่าเทียมและความต้องการจ�ำเป็ นรายบุคคล
1.3 ป้ ายสัญลักษณ์ของผูพ้ กิ ารในค่ายพักแรมบางแห่งนัน้ ใช้เป็ นโลโก้ (logo) สีแดง ซึง่ โดย
ถูกต้องนัน้ ควรเป็ นสีน้�ำเงิน สอดคล้องกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้ระบุวา่ สัญลักษณ์สากลของผู้
พิการในประเทศไทยนัน้ เป็ นสีน้�ำเงิน
1.4 สถานทีจ่ อดรถในค่ายพักแรมบางแห่งนัน้ เมือ่ ลงจากรถไม่มพี น้ื ทีใ่ นการกางวีลแชร์ สอดคล้อง
กับ Ministry of Social Development and Human Security (2017) ทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานการณ์คณ
ุ ภาพ
ชีวติ ผูพ้ กิ ารของประเทศไทย ประจ�ำปี 2562 โดยระบุวา่ มีผพู้ กิ ารทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกถึงร้อยละ 43.41 และในด้านอาคารสถานทีน่ นั ้ พบว่าผูพ้ กิ ารสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทีจ่ อดวีลแชร์อยูใ่ นอันดับที่ 5 จากทัง้ หมดมี 5 อันดับ
1.5 ไม่มบี ริการข้อมูลส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว หรือบางครังป้
้ ายบริการข้อมูลมีความสูง
เกินกว่าจะมองเห็นได้เมือ่ นังวี
่ ลแชร์ สอดคล้องกับ Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute
(2016) ทีไ่ ด้อธิบายความหมายและองค์ประกอบของสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพไว้
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ว่า สิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หมายความว่า ส่วนของอาคารทีส่ ร้างขึน้ และอุปกรณ์
อันเป็ นส่วนประกอบของอาคารทีต่ ดิ หรือตัง้ อยู่ภายในและภายนอกอาคารเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการใช้
อาคารส�ำหรับผูพ้ กิ ารหรือทุพพลภาพ ประกอบด้วย
1. ทางลาด
2. ห้องน�้ำผูพ้ กิ าร/ผูส้ งู อายุ
3. ป้ ายสัญลักษณ์
4. สถานทีจ่ อดรถ
5. บริการข้อมูล
2. ด้านการบริ หารค่ายพักแรม
อุปสรรคและปั ญหาทีพ่ บมีดงั นี้
2.1 การวางแผน พบว่าก่อนการเข้าค่ายพักแรมนัน้ บางแห่งไม่มกี ารอบรมวิธกี ารปฏิบตั ติ นใน
ค่ายพักแรมให้กบั ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวได้ทราบ สอดคล้องกับ Department of Physical Education (2014)
ทีไ่ ด้ระบุไว้ว่า การจัดค่ายพักแรมจะต้องมี การปฐมนิเทศชาวค่าย ซึง่ เป็ นการชีแ้ จงรายละเอียดในการอยู่
ค่ายพักแรม โดยมีหวั ข้อ คือ ก�ำหนดการหรือตารางเวลาในการอยูค่ า่ ยพักแรม กฎ ระเบียบในการอยูค่ า่ ยพักแรม
โดยควรให้สมาชิกชาวค่ายได้ร่วมกันก�ำหนดขึน้ แนะน�ำคณะบุคลากรในค่ายพักแรม แนะน�ำสถานทีต่ ่าง ๆ
ภายในค่าย และการติดต่อ ประสานงาน เมือ่ ต้องการความช่วยเหลือ ทัง้ นี้สามารถเพิม่ เติม ปรับเปลีย่ น หัวข้อ
การปฐมนิเทศชาวค่ายได้ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้สมาชิกชาวค่ายได้รบั ทราบข้อมูลทีจ่ ำ� เป็ นในการอยูค่ า่ ย
พักแรมมากทีส่ ดุ
2.2 การจัดระเบียบค่ายพักแรม โดยค่ายพักแรมบางแห่งนัน้ ยังไม่สามารถจัดระเบียบค่ายพักแรม
เพือ่ รองรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวได้ โดยอุปสรรคและปั ญหาทีพ่ บ อาทิเช่น การจัดระเบียบการเดินทาง
มายังค่ายพักแรมของผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวนัน้ แยกผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวกับวีลแชร์ออกเป็ นรถคนละ
คัน เมือ่ ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวมาถึงก่อนรถทีบ่ รรทุกวีลแชร์ ก็ทำ� ให้ผพู้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวไม่สามารถ
เคลือ่ นตัวหรือท�ำกิจกรรมอืน่ ต่อไปได้จนกว่าวีลแชร์จะมาถึง สอดคล้องกับผลการวิจยั ในเทคนิคเดลฟาย ทีพ่ บ
ว่าผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นสอดคล้องกันว่า ค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลื่อนไหวควรมีการพิจารณา
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผูเ้ ข้าค่ายพักแรมเพือ่ ใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรม
2.3 การบริหารงานบุคคล ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวให้ความส�ำคัญกับบุคลากรในค่ายพักแรม
ว่ามีบทบาทส�ำคัญทีส่ ุดในการจัดการค่ายพักแรม โดยอุปสรรคและปั ญหาทีพ่ บคือ บุคลากรไม่มจี ติ บริการ
ไม่เข้าใจผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหว มองความพิการเป็ นจุดด้อย และไม่มคี วามรูใ้ นการดูแลผูพ้ กิ ารทางการ
เคลือ่ นไหว สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ในเทคนิคเดลฟาย ทีพ่ บว่าผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นสอดคล้องกันว่า การจัด
บุคลากรในค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวนัน้ บุคลากรควรได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับการดูแล
ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวโดยเฉพาะ และรวมถึงความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมนันทนาการด้วย
2.4 สิง่ อ�ำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการอุปกรณ์ พบว่า การท�ำกิจกรรมบางอย่างนัน้
ยังไม่มสี งิ่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ให้ผพู้ กิ ารสามารถท�ำกิจกรรมได้ ท�ำให้การท�ำกิจกรรมในค่ายพักแรมนัน้
เป็ นไปได้อย่างจ�ำกัด สอดคล้องกับผลการวิจยั ในเทคนิคเดลฟาย ทีพ่ บว่าผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นสอดคล้องกัน
ว่า สถานทีจ่ ดั ค่ายควรมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลื่อนไหวทีส่ ามารถใช้งานได้จริง ทัง้
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ห้องพัก สถานทีจ่ ดั กิจกรรม ห้องน�้ำ  ทางลาด สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมกับผูพ้ กิ ารทางการ
เคลือ่ นไหว
2.5 การบริหารกิจกรรม พบว่าบางครังกิ
้ จกรรมทีเ่ ข้าร่วมนัน้ ไม่เอือ้ ต่อผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
เช่น กิจกรรมทีต่ อ้ งมีการวิง่ หรือการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความเร็ว ผูจ้ ดั กิจกรรมควรคัดเลือกกิจกรรมทีผ่ ู้
พิการสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มอี ุปสรรค เช่น เกมทีเ่ น้นการสือ่ สาร เป็ นต้น สอดคล้องกับผลการวิจยั ในเท
คนิคเดลฟาย ทีพ่ บว่าผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นสอดคล้องกันว่า ค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลื่อนไหว
ควรเลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวโดยทีผ่ พู้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้โดยไม่มอี ุปสรรค
2.6 การประเมินผล พบว่าค่ายพักแรมบางแห่งนัน้ ไม่มกี ารประเมินผลหลังจากจบค่าย ซึง่ ผู้
พิการทางการเคลื่อนไหวได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่า ตนเองนัน้ มีความต้องการทีจ่ ะประเมินผลเพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะใน
การจัดกิจกรรมในทุกค่ายพักแรมทีเ่ ข้าร่วมเพือ่ ทีจ่ ะได้มกี ารจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
ทีถ่ กู ต้องในคราวต่อไป โดยหากค่ายพักแรมใดไม่มกี ารประเมินผลก็มกั จะขอยกมือพูดเสนอแนะความคิดเห็น
หลังจากจบค่ายทุกครัง้ ไป สอดคล้องกับ Department of Physical Education (2014) ทีไ่ ด้ระบุไว้วา่ การด�ำเนิน
การหลังปิ ดค่ายพักแรมควรมีการประเมินผลการจัดค่ายพักแรม โดยแบ่งเป็ น การประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของทีมงาน และการประเมินผลสัมฤทธิของสมาชิ
กชาวค่าย และสอดคล้องกับผลการวิจยั ในเทคนิคเดลฟาย ที่
์
พบว่าผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นสอดคล้องกันว่า หลังจบการเข้าค่ายพักแรมควรมีการวางแผนเรือ่ งการจัดเตรียม
ใบประเมินผลเพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ ิ การทางการเคลื่อนไหว
การจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว ประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน
ด้านการจัดองค์กร ด้านการจัดบุคลากร ด้านการสังการ
่ และด้านการควบคุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การวางแผน
ในด้านการวางแผนนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นทีส่ อดคล้องกันอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ โดยมีคา่ มัธยฐาน
(Md) = 4.89 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (IMd-MoI) = 0.11 และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (IR) = 0.17 โดยมีรายละเอียดข้อความทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นที่ สอดคล้องกัน ดังนี้
1. การวางแผนงานค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ ิ การในการเคลื่อนไหว
1.1 การเตรียมโครงการ ศึกษาโครงการ ตัง้ เป้ าหมายร่วมกัน โดยควรเปิ ดโอกาสให้ทุกคน
ทุกฝ่ ายได้มสี ว่ นร่วม และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
1.2 รวบรวม และเตรียมเอกสาร รวบรวมเอกสารทีใ่ ช้ในค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการ
เคลือ่ นไหวทัง้ หมด เช่น ใบสมัคร แผนทีก่ ารเดินทาง ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสิง่ อ�ำนวยความสะดวก/ช่วยเหลือ
ผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหวทีจ่ ดั เตรียมให้ แบบประเมินผล แบบส�ำรวจสุขภาพ ฯลฯ จัดเตรียมเอกสารทุกเรือ่ งไว้
ให้พร้อม
1.3 ค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหวนัน้ ควรมีจดุ มุง่ หมายหรือวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และพัฒนาความสามารถของผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหวให้ดขี น้ึ ทัง้ ในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อีกทัง้ ควรให้ผพู้ กิ ารในการเคลือ่ นไหว ได้มโี อกาสเรียนรูป้ ระสบการณ์
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ใหม่ทไ่ี ม่เคยได้สมั ผัส
1.4 ค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหวควรมีการแยกประเภทความพิการของผูเ้ ข้า
ค่ายพักแรมก่อนการจัดกิจกรรม และควรมีการพิจารณาความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผูเ้ ข้าค่ายพัก
แรมเพือ่ ใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรม
1.5 มีการจัดท�ำตารางเวลาให้มที งั ้ กิจกรรมด้านวิชาการ นันทนาการ และกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม และควรเลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวโดยทีผ่ พู้ กิ ารทางการ
เคลือ่ นไหวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มอี ุปสรรค
1.6 หลังจบการเข้าค่ายพักแรมควรมีการวางแผนเรื่องการจัดเตรียมใบประเมินผลเพื่อให้    
ผูเ้ ข้าร่วมได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การวางแผนบุคลากรค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ ิ การในการเคลื่อนไหว
2.1 จัดหาคณะกรรมการด�ำเนินโครงการและบุคลากรในการจัดค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารใน
การเคลือ่ นไหว อาจใช้บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ พอทีจ่ ะเป็ นผูน้ �ำในกิจกรรมต่าง ๆ และมีความเข้าใจใน
ความพิการ และความต่างของมนุษย์ได้เป็ นอย่างดี สามารถช่วยเหลือดูแลผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวได้ และ
มีการจัดเตรียมคณะกรรมการด�ำเนินโครงการและบุคลากรให้มจี ำ� นวนเพียงพอต่อความต้องการ
2.2 มีการอบรมคณะกรรมการด�ำเนินโครงการและบุคลากรในการจัดค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ าร
ในการเคลือ่ นไหว ให้การอบรม โดยเฉพาะพีเ่ ลีย้ ง เพราะเป็ นผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ ผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหวมากทีส่ ดุ
จึงจ�ำเป็ นต้องมีความสามารถในการท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้เป็ นอย่างดี
2.3 จัดระบบการบริหารค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลื่อนไหว ก�ำหนดบทบาท และ
หน้าที่ ของบุคลากรตามภารกิจในการจัดค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลื่อนไหวให้ชดั เจน จัดประชุม
บุคลากรทุกฝ่ ายให้รบั ทราบภารกิจล่วงหน้า มีการประชุมหารือในช่วงการจัดกิจกรรมค่าย เพือ่ วางแผนงานเป็ น
ระยะ ๆ
3. การวางแผนจัดการทรัพยากร
3.1 มีการส�ำรวจสถานทีจ่ ดั ค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลื่อนไหวล่วงหน้า เช่น ด้าน
ทีพ่ กั ห้องน�้ำ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว ความสะอาด และความปลอดภัย เป็ นต้น
และควรจัดท�ำป้ ายบอกทางเป็ นระยะ ๆ โดยสัญลักษณ์ในป้ ายนัน้ มีความสอดคล้องกับสัญลักษณ์สากลของผู้
พิการ
3.2 สถานทีจ่ ดั ค่ายควรมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหวทีส่ ามารถใช้งาน
ได้จริง ทัง้ ห้องพัก สถานทีจ่ ดั กิจกรรม ห้องน�้ำ  ทางลาด สิง่ อ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมกับผูพ้ กิ าร
ทางการเคลือ่ นไหว และต้องมีความปลอดภัยสูง
3.3 ควรมีการส�ำรวจอุปกรณ์ทม่ี อี ยู่ ให้เพียงพอ เตรียมความพร้อม ท�ำความสะอาด และ
ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้ได้ ส�ำรวจความต้องการใช้อปุ กรณ์เบือ้ งต้น และอุปกรณ์มคี วามเหมาะสม
กับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
3.4 การจัดสรรงบประมาณควรค�ำนึงถึงเรือ่ งค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการด�ำเนินโครงการและบุคลากร ค่าด�ำเนินการจัดกิจกรรม ค่าจัดซือ้ และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ยานพาหนะ ค่าสาธารณูปโภค ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าประกันอุบตั เิ หตุ
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การจัดองค์กร
ในด้านการจัดองค์กรนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นทีส่ อดคล้องกันอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ โดยมีคา่ มัธยฐาน
(Md) = 4.86 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (IMd-MoI) = 0.14 และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (IR) = 0.23 โดยมีรายละเอียดข้อความทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นที่ สอดคล้องกัน ดังนี้
ค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหว ควรมีโครงสร้างบุคลากรในการบริหาร และสายการ
ปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. ผูอ้ ำ� นวยการค่าย มีบทบาทหน้าทีแ่ ละขอบข่ายงาน คือ อ�ำนวยการทุกเรือ่ งในค่ายพักแรมส�ำหรับ
ผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหว ให้การสนับสนุนด้านการจัดสรรงบประมาณ การอนุมตั แิ ผนการด�ำเนินงาน การใช้
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อประสานงานกับแหล่งเรียนรูแ้ ละหน่วยงานภายนอก ตัดสินใจในการแก้
ปั ญหา เพือ่ ให้การด�ำเนินงานไม่สะดุด ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในภาพรวม และ
ชืน่ ชมผลงาน และให้ขวัญก�ำลังใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
2. เลขานุการ มีบทบาทหน้าทีแ่ ละขอบข่ายงาน คือ จัดท�ำโครงการ และแผนปฏิบตั กิ าร เสนอแต่งตัง้
คณะท�ำงานค่าย รับผิดชอบงานธุรการต่าง ๆ ประสานความร่วมมือทัง้ ภายนอก และภายใน เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง ๆ ได้ตามแผนการด�ำเนินงาน ตลอดจนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ กิดขึน้ ในทุกขันตอนของการ
้
จัดค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหว ช่วยเหลือผูอ้ ำ� นวยการค่ายในส่วนทีย่ งั ขาดตกบกพร่อง หรือ
ส่วนทีจ่ ำ� เป็ นต้องแก้ไขเร่งด่วน กรองงานต่าง ๆ ก่อนเสนอผูอ้ ำ� นวยการค่าย และประเมินและติดตามผลการจัด
กิจกรรมค่าย
3. ฝ่ ายกิจกรรมวิชาการ มีบทบาทหน้าทีแ่ ละขอบข่ายงาน คือ วางแผน ออกแบบ และจัดท�ำรายละเอียด
การจัดกิจกรรมวิชาการทัง้ หมด ประสานงานกับวิทยากรในการจัดกิจกรรมวิชาการ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมนัน้ ๆ ประสานแหล่งเรียนรู้ เพือ่ การศึกษาดูงาน หรือการส�ำรวจชุมชน ดูแลรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินกิจกรรมวิชาการให้เป็ นไปตามก�ำหนดเวลาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนัน้ ๆ จัดท�ำ/จัดหาเอกสาร สือ่
ทางวิชาการทัง้ หมด เช่น คูม่ อื ใบความรู้ ใบงาน แบบประเมินผล ประเมินผลการจัดค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ าร
ในการเคลือ่ นไหว และร่วมเป็ นวิทยากรให้ความรูต้ ามความเหมาะสม
4. ฝ่ ายกิจกรรมนันทนาการ มีบทบาทหน้าทีแ่ ละขอบข่ายงาน คือ วางแผน ออกแบบ และจัดท�ำ
รายละเอียดการจัดกิจกรรมนันทนาการทัง้ หมด ดูแลรับผิดชอบในการด�ำเนินกิจกรรมนันทนาการให้เป็ นไปตาม
ก�ำหนดเวลาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนัน้ ๆ จัดท�ำ/จัดหาสือ่ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีใ่ ช้ประกอบการจัดกิจกรรม
นันทนาการ ช่วยสร้างบรรยากาศภายในค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหวให้สนุกสนาน ให้สมาชิก
ชาวค่ายได้ทุกคนรูจ้ กั และสนิทสนมกันมากขึน้ สังเกตพฤติกรรม และอารมณ์ของสมาชิกชาวค่าย เพื่อปรับ
รูปแบบ หรือวิธกี ารด�ำเนินกิจกรรมให้เหมาะสม และร่วมเป็ นวิทยากรในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะ
สม
5. ฝ่ ายสนับสนุนและบริการ มีบทบาทหน้าทีแ่ ละขอบข่ายงาน คือ
5.1 งานการเงินและพัสดุ มีหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุ เบิกจ่ายงบประมาณ
ให้รวดเร็ว และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถกู ต้อง
5.2 งานพิธกี าร มีหน้าทีก่ ำ� หนดรูปแบบ ขันตอนพิ
้
ธกี ารต่าง ๆ ประสานงานผูเ้ กีย่ วข้อง ก�ำหนด
บุคคลผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละขัน้ ตอน และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในพิธี
90

				 ปี ท่ี 39 ฉบับที่ 4 (ก.ค. - ส.ค. 2562)
5.3 งานอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ มีหน้าทีต่ ดิ ต่อประสานงานจัดหาสถานทีจ่ ดั ค่ายพัก
แรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหว และสถานทีท่ เ่ี ป็ นแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ให้พร้อม เช่น สถานทีจ่ ดั พิธเี ปิ ด-ปิ ดค่าย สถานทีจ่ ดั กิจกรรมวิชาการ สถานทีจ่ ดั กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ จัด
เตรียม และดูแล สิง่ อ�ำนวยความสะดวก/ช่วยเหลือ ทีพ่ กั ห้องน�้ำ ให้สะอาด และเพียงพอ รวมทัง้ จัดเตรียมยาน
พาหนะให้พร้อมใช้งาน
5.4 งานอาหารและเครือ่ งดืม่ มีหน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบ เรือ่ งอาหารการกิน และน�้ำดืม่ ภายในค่าย
พักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารในการเคลือ่ นไหว และระหว่างการออกไปศึกษานอกสถานทีใ่ ห้พอเหมาะ พอดี และถูก
หลักอนามัย
5.5 งานปฐมพยาบาล มีหน้าทีจ่ ดั เตรียมยารักษาโรคทีจ่ ำ� เป็ นให้พร้อม ให้การปฐมพยาบาล
และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต้องพร้อมทีจ่ ะน�ำผูป้ ่ วยส่งโรงพยาบาลทันที
5.6 งานรักษาความปลอดภัย มีหน้าทีจ่ ดั เวรยามดูแล และรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
ค่ายนันทนาการตลอดเวลา และระมัดระวังจุดทีอ่ าจเกิดอันตรายได้งา่ ย เช่น บ่อน�้ำ  ทะเล หลุม รังต่อ  รังผึง้
ฟื นไฟ ฯลฯ
5.7 งานเทคโนโลยี มีหน้าทีใ่ นการจัดหา จัดเตรียม และจัดเก็บอุปกรณ์ เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์
ให้พร้อมใช้งาน และเหมาะสมกับกิจกรรม เช่น เครือ่ งเสียง เครือ่ งบันทึกภาพ เครือ่ งฉายภาพ และระบบไฟฟ้ า
ตามสถานทีต่ ่าง ๆ
6. พีเ่ ลีย้ ง/ผูช้ ว่ ยเหลือ มีบทบาทหน้าทีแ่ ละขอบข่ายงาน คือ ดูแลสมาชิกชาวค่ายในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ทุกเรือ่ ง ตัง้ แต่ต่นื นอนจนเข้านอน ให้ปฏิบตั ติ นตามระเบียบวินยั ของการอยูค่ า่ ย เป็ นทีป่ รึกษา ให้คำ� แนะน�ำ 
และนัดหมายสมาชิกชาวค่ายในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเบือ้ ง
ต้นแก่สมาชิกชาวค่าย และประสานงานขอความช่วยเหลือจากฝ่ ายต่าง ๆ ตามขัน้ ตอน
7. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และประสานงาน มีบทบาทหน้าทีแ่ ละขอบข่ายงาน คือ ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ค่ายให้ผพู้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวได้รบั รู้ และประสานงานด้านต่าง ๆ กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
การจัดบุคลากร
ในด้านการจัดบุคลากรนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นทีส่ อดคล้องกันอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ โดยมีคา่ มัธยฐาน
(Md) = 5.00 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (IMd-MoI) = 0.00 และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (IR) = 0.00 โดยมีรายละเอียดข้อความทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นที่ สอดคล้องกัน ดังนี้
1. บุคลากรควรได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับการดูแลผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวโดยเฉพาะ และรวมถึง
ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมนันทนาการด้วย
2. ควรพิจารณาจัดคนให้เหมาะสมกับงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
3. ควรมีระบบพีเ่ ลีย้ งทีค่ อยดูแลผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว โดยหากเป็ นไปได้ควรเป็ นพีเ่ ลีย้ ง 1 คนต่อ
ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว 1 คน หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ คือพีเ่ ลีย้ ง 1 คนต่อผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวไม่เกิน 4 คน
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การสังการ
่
ในด้านการสังการนั
่
น้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นทีส่ อดคล้องกันอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ โดยมีคา่ มัธยฐาน
(Md) = 5.00 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (IMd-MoI) = 0.00 และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (IR) = 0.00 โดยมีรายละเอียดข้อความทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นที่ สอดคล้องกันดังนี้
1. ควรมีสายการบังคับบัญชาทีส่ นั ้ และไม่ซ้ำ� ซ้อนกัน
2. ควรลดภาระงานด้านเอกสารไม่ให้มจี ำ� นวนมากเกินไป
3. ระบบการให้บริการต่าง ๆ ภายในค่าย และระบบการสือ่ สารระหว่างชาวค่าย ต้องมีความสะดวก
รวดเร็ว และพร้อมใช้งาน
4. มีการสร้างรางวัลจูงใจเป็ นการตอบแทนแก่บุคลากรทีส่ ามารถดูแลผูพ้ กิ ารได้
5. มีการก�ำหนดมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านและเป้ าหมายในการท�ำงานทีช่ ดั เจน
การควบคุม
ในด้านการควบคุมนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นทีส่ อดคล้องกันอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ โดยมีคา่ มัธยฐาน
(Md) = 5.00 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม (IMd-MoI) = 0.00 และค่าพิสยั ระหว่าง
ควอไทล์ (IR) = 0.00 โดยมีรายละเอียดข้อความทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นที่ สอดคล้องกัน ดังนี้
1. ควรมีการประเมินมาตรฐานของการบริหารจัดการโดยหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับรองมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรฐานการบริการนักท่องเทีย่ วกลุม่ คนพิการ ผูส้ งู อายุ และครอบครัวทีม่ เี ด็กและสตรีมคี รรภ์
ของกรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
2. มีการประเมินผลการท�ำงานของค่ายพักแรมทุกครัง้
3. มีการประชุมเพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. ควรมีการประสานกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับผูพ้ กิ าร เพือ่ เป็ นการช่วยเหลือ ให้คำ� แนะน�ำ และให้การ
สนับสนุนต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
1. ในการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวนัน้ ควรมีสถานทีท่ เ่ี อือ้ อ�ำนวย โดยมีสงิ่
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารทีเ่ พียงพอในการรองรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
2. ในการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวนัน้ ควรมีแหล่งบริการข้อมูลทีผ่ พู้ กิ าร
ทางการเคลือ่ นไหวสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
3. บุคลากรในค่ายพักแรมถือเป็ นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การจัดค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการ
เคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวได้อย่าง
ถูกต้องก่อนการจัดค่ายพักแรม
4. ควรมีการแจ้งวิธกี ารปฏิบตั ติ นในค่ายให้ผพู้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวทราบก่อนทุกครัง้ และเมือ่ เสร็จ
สิน้ กิจกรรมค่ายพักแรมควรเปิ ดโอกาสให้ผพู้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวได้แสดงความคิดเห็นเพือ่ การพัฒนาและ
ปรับปรุงในครัง้ ต่อไป
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5. การจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวควรมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยส�ำหรับ      
ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวในทุกกิจกรรมค่าย
6. ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายพักแรมให้เหมาะสมกับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
7. ผูจ้ ดั ค่ายพักแรมทีม่ ผี พู้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวเข้าร่วม ควรน�ำหลักการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับ  
ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวไปใช้ในการบริหารจัดการค่ายพักแรมนัน้
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. ภาครัฐควรให้ความส�ำคัญกับผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยการวางนโยบายและ
กระจายงบประมาณเพือ่ การพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวอย่างทัวถึ
่ งทุกพืน้ ที่
2. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาควรมีการจัดท�ำมาตรฐานค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
โดยน�ำหลักการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวไปใช้
3. กรมการท่องเทีย่ วควรส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ ผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวให้มากขึน้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรส�ำหรับการจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ าร
ทางเคลือ่ นไหวเพิม่ เติม
2. ควรท�ำการศึกษาวิจยั การจัดการค่ายพักแรมส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวในประเภทต่าง ๆ
ของค่ายทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึน้




93



				

ปี ท่ี 39 ฉบับที่ 4 (ก.ค. - ส.ค. 2562)

References
Baka, Muhamudruyanee. (2011). The intergration of contents and learning standards for the level
3 of Islamic private schools in southern border provinces of Thailand (การบูรณาการสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ ที่ 3 ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม ในจังหวัด
ชายแดนใต้).  Doctoral’s dissertation, Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
Department of Empowerment of Persons with Disabilities. (2018). Statistics for people with disabilities
with ID cards Classified by province Type of disability and gender (สถิ ติข้อมูลคนพิ การที่
มีบตั รประจ�ำตัวคนพิ การ จ�ำแนกตามจังหวัด ประเภทความพิ การ และเพศ). [Online].  Retrived
May 29, 2019  from http://data.go.th
Department of Physical Education.  (2014). Organizing Recreation Camps (การจัดค่ายนันทนาการ).  
Bangkok: S of Set Graphic Design Press.
Kieovichai, Kanit. (2011). Camp Management (การจัดการค่ายพักแรม). Nakhon Pathom: Silpakorn
University.
Ministry of Social Development and Human Security. (2017). The situation of the quality of life of
the disabled in Thailand for the year 2017 (สถานการณ์คณ
ุ ภาพชีวิตคนพิ การของประเทศไทย
ประจ�ำปี 2560). Bangkok: Thepphen Vanish Press.
Office of the Higher Education Commission. (2013). Reasonable Accommodation and Assistive
Technology Accommodating Students with Disabilities in Higher Education (การช่วยเหลือ
และอ�ำนวยความสะดวกอย่างสมเหตุสมผล และเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
นักศึกษาพิ การ).  Bangkok: Office of the Higher Education Commission.
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute. (2016). Facilities for disabled (สิ่ งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับคนพิ การ). [Online]. Retrieved January 6, 2017  from http://www.snmrc.go.th/
Tabattanon, Prateep. and Pornying, Jidapa. (2018). Rights of people with disabilities in Thailand
(สิ ทธิ คนพิ การในประเทศไทย). Bangkok: Krungsiam Publishing.

94

