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K 43469111  :  สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ือง
คําสําคัญ  :  ความตองการ / เรียนวิชาชีพ / บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

วิจิตรา  บุญประเสริฐ : ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม     (NEEDS FOR VOCATIONAL EDUCATION AMONG PERSONS
WITH PHYSICAL IMPAIRMENT IN NAKHON PATHOM PROVINCE)    อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :
อ.ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย และ รศ.สุพัตรา     ชุมเกตุ.  106 หนา. ISBN 974 – 653 – 929 – 9

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเน้ือหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหาร
จัดการ  ดานรูปแบบการเรียน   2) เปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา อาชีพ รายได 
ลักษณะความพิการและ 3) ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดาน
วิธีสอน ดานการบริหารจัดการ  ดานรูปแบบการเรียน กลุมตัวอยางผูใหขอมูล ไดแก บุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ท่ีสํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐม ท่ีเขาขายกําหนด
ประเภทคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และมีท่ีอยูในเขตจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 310 คน ไดรับจริง จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 81 %  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติ คาเฉล่ีย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การทดสอบคาที t-test และ F-test + Post hoc

ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี
1. ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน

จังหวัดนครปฐม ในดานเน้ือหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน โดย
รวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง

2. เปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะความพิการ 
พบวา 2.1) เพศ วุฒิทางการศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะความพิการของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวมีความตองการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 2.2) 
อายุท่ีแตกตางกันของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีความตองการในการเรียนวิชาชีพ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

3. ปญหา   อุปสรรค   และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเน้ือหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการ
บริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน พบวา การถายทอดของครูขาดการเอาใจใสดานเน้ือหาหลักสูตร สถานที่
เรียนอยูไกล การเดินทางไมสะดวก โดยไดเสนอแนะใหจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอนแบบตัวตอตัว ใชวิธี
การสอนที่หลากหลาย    ยืดหยุนตามสภาพบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย    ควรมีการประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ือง  ใหมีบุคลากรดานบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ ขาดสื่อ อุปกรณ 
ครุภัณฑ และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน     บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร             ปการศึกษา 2547
ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………………………
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  1. …………………………………. 2. ………………………………….
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WIJITRA  BOONPRASERT   :  NEEDS  FOR  VOCATIONAL   EDUCATION  AMONG  PERSONS  WITH
PHYSICAL   IMPAIRMENT  IN  NAKHON  PATHOM  PROVINCE.  THESIS  ADVISORS :  KIRIBOON
JONGWUTIWES, Ph.D., AND  ASSOC. PROF.  SUPHATTRA    CHUMKET.  106   pp.  ISBN   974 – 653 – 929 – 9

The  purposes  of  the  research  were  1)  to  study  need    in  vocational   learning  of  persons
with  physical  impairment   in  Nakhon  Pathom   Province  in  content, the  buildings , teaching   methods,
management  and  types  of  learning       2)  to   compare   need   in  vocational   learning  of persons
with  physical  impairment in  Nakhon Pathom   Province   classify  by , sex, age,  education, occupation,
learnings, the  character  of  deformity  and  3)  to  study  the  problems, the  obstacle   and  the
suggestion  about need  in  vocational   learning  of persons  with  physical  impairment  in  Nakhon
Pathom   Province in  content, the  buildings , teaching   methods, management  and  types  of  learning.
The  sample    were  310  the persons  with  physical  impairment   who   registered  the  deformity  at
Assistance  Population  Nakhon  Pathom   Office   entried   definition  the  deformity  through  the  act  of
legislation ; the  restoration  abilities  deformity, 1991 and  lived  in  Nakhon  Pathom  Province.    252
persons of the sample with  physical  impairment  return  the  data  for  collection. It’s 81 percent.  The
instruments   were  questionnaires. Statistical  analyses  used  description    statistical,  mean,  standard
deviation, t – test , F – test and Post hoc comparison.

The  results  of  the  research  were  as  follows :
1. Need   in  vocational   learning  of  persons  with  physical  impairment in  Nakhon Pathom

Province  in  content, the  buildings , teaching   methods, management   types  of  learning  and overall
were  at  the   moderate   level.

2. Comparison  need   in  vocational   learning  of persons  with  physical  impairment in  Nakhon  
Pathom   Province  in  content, the  buildings , teaching   methods, management  and  types  of  learning 
classify  by  varience    , sex, age, education, occupation, earnings, the  character  of  deformity was  found  
that  2.1) sex, education, occupation, earnings  and  the  character  of  deformity persons  with  physical  
impairment signification   were   at  .05  2.2)  The  different  age  of persons  with  physical  impairment had 
different  need    in  vocational  learning     signification    were   at  .05

3. Problems, obstacles  and  suggestions  about need   in  vocational   learning  of persons  with
physical  impairment  in  Nakhon  Pathom   Province  in  content, the  buildings , teaching   methods,
management  and  types  of  learning,  was   found  that   the  transmission  of  the  teachers   lacked   of
the  interest    about  the  content   and   the  curriculum, the  buildings  were  far  away  from   the
houses, travelling  were not  convenient.  The suggestion were  to  arrange  the  instruction  by   emphasis
or  one  by  one , using  various  and flexible   teaching  methods,  continue  public  relations,  personnel
with specialize in physical impairment, materials, equipments  and  the   convenient   things    for  the
persons  with  physical  impairment.
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความเมตตาและความชวยเหลืออยางดียิ่ง 
จาก อาจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย      รองศาสตราจารย สุพัตรา  ชุมเกตุ   อาจารยผูควบคุม 
วิทยานิพนธ    ศาสตราจารย ดร.ทวีป  ศิริรัศมี     รองศาสตราจารยลิขิต  กาญจนาภรณ    
ตลอดจนชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ชวงเวลาในการศึกษาวิจัย รวมทั้งกระตุนและ
ใหกําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งประทับใจในความเมตตาเอื้ออาทรของ
อาจารยเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ พรอมทั้งขอขอบคุณ
คณาจารยในภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนทุกทานที่ไดรวมกันประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู 
อบรม  สั่งสอน ชี้แนะ ตลอดจนใหแนวคิดและแนะแนวทาง รวมถึงใหกําลังใจในการวิจัยครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย     อาจารยพิเชษฐ  เสือเฒา    
อาจารยอัญชุลี  จันทรมณี  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนบางคนที ที่กรุณาให
ความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหาของเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย 
พรอมกันนี้ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ครู   
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง 7 อําเภอ จังหวัดนครปฐม ที่ใหความอนุเคราะหในการ
เก็บขอมูลและเปนผูชวยวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี ขอขอบคุณเพ่ือนทุกคนที่ใหกําลังใจและชวยเหลือ 
และที่สําคัญที่สุด ขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามให
ขอมูลที่เปนประโยชนจึงทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี

ขอขอบคุณ นายธนิต  บุญประเสริฐ     เด็กหญิงณิชากร  บุญประเสริฐ ที่ใหความรัก  
เอาใจใสหวงใยชวยเหลือ สนับสนุน และใหกําลังใจตลอดมา รวมทั้ง อาจารยจงรักษ เฉียงตะวัน 
ที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี

ทายสุดนี้ ความดีของวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเพ่ือตอบแทนพระคุณของบิดา 
มารดา ครู-อาจารย บุพการี และผูมีพระคุณที่เลี้ยงดู อบรม สั่งสอน   และใหความรักแกผูวิจัย
ดวยดีตลอดมา
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