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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
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K 43469111    :   MAJOR : ADULT    AND  CONTINUING  EDUCATION
KEY  WORD   :   NEED / VOCATIONAL  LEARNING /  PERSONS  WITH  PHYSICAL  IMPAIRMENT

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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กิตติกรรมประกาศ

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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บทที่  1

บทนํา

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ตามมาตรา10 วรรคสอง 

กําหนดให “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม
สามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส   ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ และ
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ” วรรคสาม  “การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง 
ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย     และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิได
รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”   (กระทรวงศึกษาธิการ 2543 : 2)      จากการสํารวจของ
สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ พบวา มีคนพิการรอยละ 8.10 ของ
ประชากร   ทั่วประเทศหรือประมาณ 4,614,650 คน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2545 ก : 5)

คนพิการเปนทรัพยากรบุคคลของสังคม หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตองยอมมี
ความรูความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเองและดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข รวมทั้งการชวยเหลือสรางสรรคสังคมไดเชนเดียวกับคนทั่วไป  การสงเสริม
พัฒนาคนพิการใหเตม็ศักยภาพตองดําเนินการอยางเปนระบบ  ตั้งแตการคนพบคนพิการ การ
บําบัดรักษา    การฟนฟูสมรรถภาพ   การใหการศึกษา การพัฒนาทักษะสังคม การฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ  (กระทรวงศึกษาธิการ  2543 : 1)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2538 ไดอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา
พิเศษ (ดานคนพิการ) ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพใหกับคนพิการ ตลอดจนแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับ   
ที่ 8 (2540-2544)  ก็มุงใหบริการทางการศึกษานอกโรงเรียนแกประชาชนโดยเฉพาะผูดอย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม เชน กลุมคนพิการ  กลุมผูสูงอายุ  กลุมชุมชนแออัด เปนตน  
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2539 : 26-27)   และในป พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ไดนํา
เสนอคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2542 อนุมัติหลักการประกาศให “พ.ศ. 2542 
เปนปการศึกษาเพื่อคนพิการ”  โดยมีนโยบายวา คนพิการทุกคนที่อยากเรียนตองไดเรียน ทั้งน้ี
เพ่ือเรงรัดปรับปรุงและขยายบริการการศึกษาสําหรับคนพิการใหทั่วถึงและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2543 : 3)
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ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงใน
การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ จึงมีนโยบายจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน โดยในสวนของกรมการศึกษานอกโรงเรียนนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย       
ใหกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดการศึกษาใหคนพิการนอกระบบโรงเรียนในหลักสูตรที่       
หลากหลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพตามความตองการจําเปนของคนพิการแตละบุคคล  
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2545 ข : 2)

กรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ  ซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ      ใหรับผิดชอบและดําเนินการจัดการศึกษานอก  
โรงเรียนสําหรับคนพิการ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตามความตองการจําเปนของคนพิการ   
แตละบุคคล จึงไดกําหนดนโยบายการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการ  เพ่ือให 
สถานศึกษาแตละแหงนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. ดานการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชน สงเสริมใหประชาชน     
ผูดอยโอกาส โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ไมไดอยูในระบบโรงเรียน ผูที่ไมสามารถชวยตนเองได เชน 
คนพิการ ผูไมรูหนังสือ ใหมีโอกาสไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาม
ความตองการและความพรอมของแตละบุคคล โดยมีวิธีการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหคน
พิการ ไดแก บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน บุคคล
ที่มีความบกพรองทางสติปญญา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ  บุคคลที่มี
ปญหาทางการเรียนรู      บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและการสื่อความหมาย  บุคคลที่มี
ปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ  บุคคลออทิสติก   และบุคคลพิการซ้ําซอนไดรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามหลักสูตรและสื่อที่ไดพัฒนาขึ้นใหเหมาะสมกับสภาพกลุมเปาหมาย โดยใหไดรับการ
ศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ 30 ของจํานวนกลุมเปาหมายดังกลาวเขารับบริการจากกรมการศึกษา  
นอกโรงเรียนในปงบประมาณ 2544

2. ดานการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนสงเสริมการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอันจะนําไปสูการพัฒนาที่ดี
ยิ่งขึ้นโดยดําเนินการพัฒนาศักยภาพของกลุมบุคคลและผูนําของชุมชน  โดยใชกระบวนการ
เรียนรูรวมกันในการเสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน    โดยการจัดและสงเสริมใหบุคคล  กลุม
บุคคล และองคกรตาง ๆ ในชุมชนรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชน    
รวมทั้งผูดอยโอกาส โดยใชทุนทางสังคมของชุมชน เชน วัฒนธรรม คานิยม วินัย คุณธรรม 
และจริยธรรม ภูมิปญญาชาวบาน เปนฐานในการจัดการศึกษา

3. ดานการจัดและสงเสริมการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาลจัด
และสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน
และเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนในอันที่จะแกไขปญหาของประเทศและตอบสนองนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลโดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้
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3.1 เรงดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกลุม
เปาหมายผูดอยโอกาสเพื่อตอบสนองนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ    การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใน  
ชุมชน

3.2 สงเสริมการฝกอาชีพใหแกผูดอยโอกาสใหเรียนรูเกี่ยวกับการทํามาหารกิน
และการคาขาย โดยใชกระบวนการการศึกษานอกโรงเรียน เพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถ
ประกอบอาชีพไดตามความสนใจและเหมาะสมกับสภาพของชุมชน

4. ดานการปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนา      
ความพรอมในดานตาง ๆ  เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนผานเขาสูการปฏิรูปการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้

4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยาง  
ทั่วถึง โดยใหจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ    รวมทั้งพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ    
ระบบงาน  สื่อการเรียนการสอน  และบุคลากรในทุกหนวยงานและสถานศึกษา

4.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ  
ภายในรวมทั้งจัดใหมีการเทียบโอนและเทียบระดับในทุกสถานศึกษา   ใหสอดคลองกับพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

4.3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การแนะแนวการศึกษาขั้น   
พ้ืนฐาน สําหรับกลุมเปาหมายการศึกษานอกระบบตามแนวปรัชญาการพัฒนาชีวิตและสังคม 
โดยบูรณาการชีวิตใหเขากับการทํางาน

44 พัฒนาระบบและกระบวนการเรียนรูการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีบทบาท
สําคัญตอการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต

4.5 พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจและมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เชน บทบาทหนาที่ตามโครงสรางใหมขององคกร การจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  การประเมินผลการเรียนการสอน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน การเตรียมความพรอมตอการเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ

4.6 การกระจายอํานาจการจัดการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
ลงสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา

4.7 จัดทําและปรับปรุงระเบียบและกฎหมายใหเอ้ือตอการบริหารงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4.8 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใน
รูปแบบที่หลากหลายและไดมาตรฐานเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
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4.9 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูดานสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สื่อ
วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาและคณิตศาสตร ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเรียนรูของ    
ผูเรียน

4.10 สนับสนุนการนํารองการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัด    โดยใหมีการ
กําหนดรูปแบบแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนํารอง   การจัดสรรงบประมาณที่เหมาสมกับ
รูปแบบแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนํารอง การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมกับรูปแบบ
การจัดองคกรแบบใหม การเตรียมความพรอมของบุคลากรในพื้นที่ การปรับระเบียบและ     
หลักเกณฑที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน

4.11 พัฒนาศูนยเครือขายที่ปรึกษางานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนองคกร หนวยงาน และสถานศึกษาตาง ๆ ในการจัดการ
ศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชาชน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมจึงตองมีการพัฒนาทุก ๆ ดาน
เหมือนคนปกติ เพ่ือใหอยูในชุมชนและสังคมไดอยางมีความสุข

จากการดําเนินงานในป 2544  กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดจัดการศึกษานอก  
โรงเรียนสําหรับคนพิการ    ในกิจกรรมการศึกษาสายอาชีพมีเปาหมายในการจัดการศึกษาสาย
อาชีพ จํานวน 12,221 คน สามารถดําเนินการจัดการศึกษาสายอาชีพใหแกกลุมเปาหมายได 
10,869 คน  คิดเปนรอยละ 88.94 ของกลุมเปาหมายสายอาชีพ   (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
2545 ข :2)  สําหรับจังหวัดนครปฐมกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดมอบหมายใหศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมดําเนินการนํารองทดลองรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาให
กับคนพิการประเภทตาง ๆ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1/2541  ผลการดําเนินงานพบวา รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับคนพิการ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การสอนตัวตอตัวเปนรายบุคคลที่
บานของคนพิการ ในกรณีที่คนพิการไมสามารถเคลื่อนไหวหรือไมสะดวกที่จะเดินทางมาเรียน
รวมกับคนปกติได  2) การเรียนรวมกับคนปกติ เหมาะสําหรับคนพิการที่พอเคลื่อนไหวหรือ
พรอมที่จะเดินทางมาเรียน ณ สถานที่พบกลุมรวมกับคนปกติได และ 3) คนพิการเรียนรวมกัน 
ซึ่งสวนใหญการรวมตัวจะเปนในลักษณะคนพิการประเภทเดียวกันรวมตัวกันในสมาคม มูลนิธิ 
เปนตน  จากประเภทความพิการ 5 ประเภท ไดแก 1) คนพิการทางการมองเห็น   2) คนพิการ
ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย  3) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว  4) คนพิการ
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม  และ  5) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู  หากกลาวถึงความ 
จําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  กลุมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวนับวาเปน
กลุมบุคคลที่ควรจะตองรีบเรงในการดําเนินการจัดการศึกษา  ทั้งน้ี เพราะเทากับเปนการเปด
โอกาสใหคนพิการกลุมน้ีไดแสดงความสามารถเรียนรู มีศักยภาพในการพึ่งตนเองได  ทั้งยังเปน
การลดปญหาดานเศรษฐกิจของครอบครัวในการเลี้ยงดูคนพิการไดเปนอยางดี  เพราะเมื่อคน
พิการกลุมน้ีไดเขาสูอาชีพที่ตนตองการเทากับเปนการลดภาระสังคม
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ดังนั้น   เพ่ือใหการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหว ในกิจกรรมสายอาชีพสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพ
ความตองการของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว       จึงไดศึกษา
ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม   การศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการศึกษานอกโรงเรียนที่เหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการดานอาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทาง

รางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐมในดานเนื้อหา  ดานสถานที่เรียน  ดานวิธีสอน  
ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน

2. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนก ตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทางการ
ศึกษา  อาชีพ รายได ลักษณะความพิการ

3. ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพ
ของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม  ในดานเนื้อหา 
ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน

ปญหาของการวิจัย
1. ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ

การเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐมเปนอยางไร
2. ในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

ในจังหวัดนครปฐม เม่ือเปรียบเทียบจําแนกตามตัวแปร  เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา อาชีพ      
รายได ลักษณะความพิการ มีความแตกตางกันหรือไม

3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐมเปนอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
1. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีเพศตางกันมีความ

ตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกัน
2. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่อายุตางกันมีความ

ตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกัน
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3. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีวุฒิทางการศึกษา
ตางกันมีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกัน

4. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีอาชีพตางกันมีความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกัน

5. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีรายไดตางกันมีความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกัน

6. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะความพิการ
ตางกันมีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. พ้ืนที่ที่ศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทาง

รางกายและการเคลื่อนไหวทุกอําเภอในจังหวัดนครปฐม
2. ประชากรที่ศึกษา  เปนบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

ที่ขึ้นทะเบียน   คนพิการที่สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐมที่เขาขายกําหนดประเภท
คนพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว      ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534  และมีที่อยูในเขตจังหวัดนครปฐม จํานวน 1,603 คน

3. กลุมตัวอยางในการวิจัย กลุมตัวอยางในการวิจัยใชวิธีสุมอยางงาย (simple 
random sampling) โดยการจับฉลากเลขที่รายชื่อบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่ขึ้นทะเบียนคนพิการที่สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐม ที่เขาขาย
กําหนดประเภทคนพิการ ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และมีที่อยู
ในเขตจังหวัดนครปฐม  โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง Krejcie และ Morgan 
ดวยการเทียบสัดสวนไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 310 คน จากประชากรทั้งหมด จํานวน 
1,603 คน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก

1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 วุฒิทางการศึกษา
1.4 อาชีพ
1.5 รายได
1.6 ลักษณะความพิการ
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2. ตัวแปรตาม คือ ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหว  ไดแก

2.1 ดานเนื้อหา
2.2 ดานสถานที่เรียน
2.3 ดานวิธีสอน
2.4 ดานการบริหารจัดการ
2.5 ดานรูปแบบการเรียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทาง

รางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

1.  เพศ
2.  อายุ
3.  วุฒิทางการศึกษา
4.  อาชีพ
5.  รายได
6.  ลักษณะความพิการ

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มึ
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
     • ดานเนื้อหา
     • ดานสถานที่เรียน
     • ดานวิธีสอน
     • ดานการบริหารจัดการ
     • ดานรูปแบบการเรียน

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย

บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว  หมายถึง  คนพิการที่
มีอวัยวะไมสมสวนอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวนขาดหายไป กระดูกและกลามเน้ือพิการ
เจ็บปวยเรื้อรัง มีความลําบากตอการเคลื่อนไหว ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา

ลักษณะความพิการ    หมายถึง   ความผิดปกติทางรางกายและการเคลื่อนไหว
 แบงเปน 5 ระดับ คือ

    ระดับที่ 1  ความผิดปกติ หรือความบกพรองของรางกายที่ปรากฏใหเห็นชัดเจน   
แตยังสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได
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    ระดับที่ 2 ความผิดปกติ หรือความบกพรองในการเคลื่อนไหว ลําตัว มือ แขน 
หรือขา แตยังสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได

     ระดับที่ 3  การสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลําตัว ซึ่งจํา
เปนในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันนอยกวาครึ่งตัว  (แขนหรือขา นอยกวา 2 ขาง)

     ระดับที่ 4  การสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลําตัว ซึ่งจํา
เปนในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันครึ่งตัว (แขน ขา เพียง 2 ขาง)

     ระดับที่ 5  การสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลําตัว ซึ่ง
จําเปนในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันมากกวาครึ่งตัว แขน หรือขา มากวา 2 ขาง)

ความตองการในการเรียนวิชาชีพ  หมายถึง ความตองการของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในการเรียนวิชาชีพ      โดยจําแนกความตองการใน
ดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน

 ดานเน้ือหา   หมายถึง  เน้ือหาของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาตาง ๆ ที่เปด
สอนใหแกบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

                ดานสถานที่เรียน  หมายถึง  สถานที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
ระยะสั้นตามความสะดวกและเหมาะสมกับผูเรียนที่เปนบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหว ไดแก ในหมูบาน ชุมชน ศาลาประชาคม ศูนยการเรียนชุมชน สถานประกอบ
การ และแหลงวิทยาการ

      ดานวิธีสอน  หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
ไดแก  การสอนแบบตัวตอตัว   การสอนแบบทางไกลโดยใชสื่อวิทยุ  โทรทัศน   ไปรษณีย
การสอนโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่  การสอนโดยครู/ผูรู  การสอนใชวิธีสอนที่หลากหลาย 
ไมนาเบื่อ  เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นระหวางเรียน

     ดานบริหารจัดการ  หมายถึง  การจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่จัด  
ภายในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยจะดําเนินการในดานการรับสมัครขึ้นทะเบียนนักศึกษา  วัสดุ  อุปกรณ  คาตอบแทน  
และการประสานงานวิทยากร

    ดานรูปแบบการเรียน  หมายถึง  การจัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่มีลักษณะ    
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคลองกับลักษณะและสภาพความตองการของผูเรียน โดยจัดรูปแบบ
การเรียนวิชาชีพออกเปน 4 ประเภท คือ

      1. การเรียนแบบตัวตอตัว
      2. การเรียนกับเพ่ือนเปนกลุม/ชั้นเรียน
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        3. การเรียนแบบตนเอง
       4. การเรียนแบบทางไกลโดยใชสื่อ

วิชาอาชีพ  หมายถึง วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดจัด
ใหมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ พ.ศ. 2527 โดยกําหนด
ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไป  เปนหลักสูตรที่จบในตัวเองแตละชวงเวลา โดยเปด
สอนวิชาตาง ๆ ดังนี้

1. การเลี้ยงไก
2. การเลี้ยงเปด
3. โหราศาสตร
4. การทําน้ํายาลางจาน
5. การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร
6. การนวดแผนไทย
7. การถักโครเชต
8. การซอมวิทยุ/โทรทัศน
9. การทํายาหมองน้ํา

  10. การทําดอกไมจากดินหอม
  11. ผลิตภัณฑจากผักตบชวา
  12. การทําดอกไมจันท
  13. การซอมประกอบคอมพิวเตอร
  14. ศิลปประดิษฐ
  15. จักสาน
  16. คอมพิวเตอร
  17. ชางพันไดนาโม
  18. ชางซอมเครื่องยนตเล็ก
  19. ชางซอมเครื่องไฟฟา
  20. การเพาะเห็ด
  21. การนวดเทา
  22. อ่ืน ๆ

   ส
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   ไดสรุปสาระความรูเสนอ
ตามลําดับดังตอไปน้ี

1. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ และหลักการจัดการศึกษาพิเศษ
2. ทฤษฎีความตองการ
3. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ
4. การจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ
5. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
6. การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ

ในจังหวัดนครปฐม
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและหลักการจัดการศึกษาพิเศษ
“การศึกษาพิเศษ” หมายถึง การศึกษาทั้งดานการเรียนการสอนและบริการที่จัดให

แกเด็กพิเศษที่มีความบกพรองดานตางๆ  ไดแก เด็กปญญาออน เด็กพิการทางกายและสุขภาพ
เด็กพิการทางตา ทางหู  เด็กที่มีปญหาทางอารมณและสังคม และเด็กที่มีปญหาทางการพูด รวม
ทั้งเด็กปญญาเลิศ ใหไดรับความรูเพ่ิมในสวนที่ขาดไป ตัดทอนความรูที่ไมจําเปน (วารี ถิระจิตร 
2541 : 1)

ผดุง อารยะวิญู  ไดใหความหมายของการศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาที่จัด
สําหรับเด็กปญญาเลิศ เด็กปญญาออน เด็กที่มีความบกพรองทางสายตา เด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน  เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย(และสุขภาพ)  เด็กที่มีปญหาทางอารมณ/
พฤติกรรม เด็กที่มีปญหาในการเรียนรูและเด็กพิการซ้ําซอน ซึ่งเด็กเหลานี้ไมอาจไดรับ
ประโยชนเต็มที่จากการศึกษาที่จัดใหกับเด็กปกติ (ผดุง อารยะวิญู 2542 : 13)

ความหมายและลักษณะของเด็กพิเศษ
เด็กพิเศษหรือ Exceptional Children หมายถึง เด็กที่มีลักษณะพิเศษ ยังมีความ

ภาษาไทยใชกันอยูหลายคํา คือ เด็กนอกระบบ เด็กผิดปกติ เด็กพิการ เด็กอปกติ แตคําที่ใช
บอยและถือเปนสากลก็คือคําวา “เด็กพิเศษ”

10

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11

เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กปกติที่มีลักษณะทางกายภาพหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากสภาพปกติทางรางกาย สติปญญา อารมณหรือสังคม ซึ่งความเบี่ยงเบนนี้รุนแรงถึงขั้น
กระทบกระเทือนตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก

เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กมีความตองการและจําเปนที่จะตองจัดบริการทางการแพทย
และการศึกษาพิเศษ เพ่ือใหเด็กเหลานี้ไดสามารถพัฒนารางกาย สติปญญา อารมณสังคม ไปใน
ทางที่ดีใกลเคียงไดเต็มกําลังความสามารถของแตละบุคคล

เด็กพิเศษมีลักษณะดังตอไปน้ี
1. มีความผิดปกติเกิดขึ้น
2. ความผิดแปลกนั้นตองเบี่ยงเบนไปจากตัวแทนของกลุม (Norm)
3. ความผิดแปลกนั้นจะตองเกิดภายในตัวเด็กเอง คือ ดานรางกาย สติปญญา

อารมณ อาจจะเกิดดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน
4. ความผิดปกติจะตองอยูในระดับรุนแรง ถึงขั้นกระทบกระเทือนตอชีวิตความเปน

อยู พัฒนาการ ความเจริญเติบโตดานใดดานหนึ่ง หรือหลาย ๆ ดาน ที่ประกอบเปนตัวเด็ก
การแบงประเภทเด็กพิการ ในดานการศึกษาตองพิจารณาความจํากัดทางรางกาย 

และความจํากัดทางสติปญญา ซึ่งจะเปนอุปสรรคในการศึกษา เชน และเปนปญหาตอการเรียนรู
ในสภาพของระบบโรงเรียนทั่ว ๆ ไปดังตอไปน้ี

1. มีความจํากัดทางสติปญญา (Intellectual Limitation) แยกเปน
1.1 กลุมเรียนชา (Slow learner) มีระดับเกณฑเชาว หรือไอคิว (Intellectual

Quotient – I.Q.) ระหวาง 70 – 90
1.2 กลุมปญญาออนพอเรียนได (Educable Retarded Children) หรือปญญา

ออนเล็กนอย (Mild Grade) มีระดับเกณฑเชาวระหวาง 50 - 70
1.3 กลุมปญญาออนพอฝกได (Trainable Retarded Children) หรือปญญาออน

ปานกลาง (Moderate Grade) มีระดับเกณฑเชาวระหวาง 35 – 49 คนพิการประเภทนี้ และ
ประเภทที่มีระดับเกณฑเชาวต่ํากวานี้ควรอยูในความดูแลของแพทยและการใหการศึกษาตองมี
การจัดและการฝกสอน โดยผูมีความรูความสามารถเฉพาะทาง

2. มีความจํากัดทางรางกาย (Physical Limitation) แยกเปน
2.1 กลุมบกพรองทางการเห็น (Visually Impaired) แบงไดเปน

- ตาบอด (Blind)
- สายตาเห็นเลือนลาง (Low Vision)

     2.2 กลุมบกพรองทางการไดยิน (Hearing Impaired)
- หูหนวก (Deaf)
- หูตึง (Hard of Hearing)
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      2.3 กลุมบกพรองทางการพูด (Speech Impaired)
- พูดไมได (Aphasia)
- พูดผิดปกติ (Disorders of Speech)

      2.4 กลุมบกพรองทางรางกาย และสุขภาพ (Crippled and Other Health
Impaired)  เชน  แขนขาดาน เปนอัมพาต  บังคับมือเขียนหนังสือไมไดดี  เปนโรคเรื้อรังหรือ
รายแรง เปนตน

      2.5 กลุมบกพรองทางพฤติกรรม (Behavior Disorders)
- อารมณไมปกติ (Emotional Disturbed)
- ผิดปกติทางสังคม (Socially Maladjusted) เชน มีความประพฤติเกเร

กาวราว ชอบหมเหง ปรับตัวเขากับผูอ่ืนไมได ซึ่งสังคมรังเกียจและอดทนไมไหว
การทราบประเภทของเด็กพิเศษชวยใหผูเกี่ยวของกับเด็กพิเศษเขาใจลักษณะและ

สาเหตุความแตกตางของเด็ก จะไดไมคาดหวังเด็กใหคิดหรือพูดและประพฤติปฏิบัติตนใหเกิน
ความสามารถที่เขามีอยู จนทําใหเด็กพิเศษเกิดความคับของใจหรือมีปมดวยได

ประวัติและความเปนมาของการศึกษาพิเศษ
ในอดีตเด็กพิการมักถูกละเลย หรือจะตองถูกฆาทิ้ง เชน ในสมัยของสปารตาจะคัด

เลือกเอาเฉพาะเด็กสุขภาพดีเทานั้น มีผูเร่ิมสนใจเด็กพิเศษ เม่ือประมาณ 3,500 ปมานี้เอง เริ่ม
จากเมื่อผูปกครองอียิปตไดสั่งใหจัดการดูแลรักษาเด็กที่มีระดับสติปญญาต่ํากวาปกติ สวนพวก
กรีกโบราณนั้น ไมไดใหความสนใจแกเด็กเหลานี้มากนัก ประชาชนในสมัยนั้นเรียกเด็กเหลานี้
วา “อีเดียด” (idiot) หมายถึง คนโงเขลา เปนคําเรียกเชิงดูถูกเหยียดหยาม เด็กเหลานี้ไมไดรับ
การดูแลเลยจะถูกนําไปปลอยใหตายที่เชิงเขา ในสมัยโรมันเด็กพิการถูกนํามาเปนตัวตลกให
ความบันเทิงแกผูมีอํานาจทั้งหลาย

ในสมัยกลาง เด็กเหลานี้ก็ยังคงไดรับความสนใจนอยมาก พวกที่รางกายพิการและ
ยากจน เม่ือโตขึ้นก็ถูกใหเปนคนขอทานอยูตามถนนหนทาง เด็กเหลานี้มักเสียชีวิตกอนจะถึงสิบ
ขวบ ทั้งน้ีสืบเนื่องมาจากแนวคิดของความเชื่อที่วาคนที่มีลักษณะผิดปกติในรูปแบบตาง ๆ นั้น 
เปนผลมาจากการกระทําของวิญญาณที่บาปชั่วราย ผูคนจึงไมปรารถนาจะเขาใกล เพราะเกรง
วาจะเปนตัวนําโชครายมาให คนพิการจึงถูกกีดกัน และขีดขั้นสิทธิตาง ๆ

ยุคใหมสําหรับการศึกษาพิเศษ เริ่มตนเม่ือมีการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับคนหูหนวกขึ้น
ในฝรั่งเศส ในราวกลางศตวรรษที่ 16 และตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเปนครั้งแรกในป 
ค.ศ.1785 ที่ประเทศนี้เชนกัน การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษประเภทอ่ืนก็เริ่มขึ้นในเวลาตอมา
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และกระจายไปตามประเทศตาง ๆ และพัฒนาเรื่อยมาตามลําดับจนถึงปจจุบัน (วารี ถิระจิตร 
2541 : 3 – 5)

การศึกษาพิเศษในประเทศไทย
ในอดีต คนพิการในประเทศไทยก็อยูในสภาพเดียวกับคนพิการในประเทศอื่นทั่วโลก

ที่ถูกกําจัดสิทธิทางการศึกษา ดังจะเห็นไดจากการไดรับการยกเวนจากการเขาโรงเรียนตาม
พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2475  ตอมานักการศึกษาพิเศษไดพยายามจัดการศึกษา
พิเศษใหแกเด็กพิการ  ซึ่งในระยะแรกจัดไดเพียง 4 ประเภท คือ เด็กตาบอด เด็กหูหนวก เด็ก
ปญญาออน เด็กแขนขารางกายตามลําดับ (วารี  ถิระจิตร 2541 : 6)

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กแขนขารางกายพิการ
ระหวางป 2493 – 2494 เกิดมีโรคไขไขสันหลังอักเสบ (poliomyelitis) ระบาดใน

ประเทศไทยทําใหเด็กปวยเปนโปลิโอกันมาก เม่ือหายปวยเด็กมักจะพิการดานแขนขา ลําตัว 
ทําใหเกิดปญหาในการเดินทางไปโรงเรียน หรือการทํากิจกรรมของชั้นเรียน

การใหการศึกษาแกเด็กรางกายพิการนี้ เริ่มขึ้นในโรงพยาบาลกอนคือ ที่โรงพยาบาล
ศิริราช โดยมีอาสาสมัครสอนตามเตียงแบบตัวตอตัว  ตอมาในป 2501 กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสงครูไปชวยสอน และเม่ือมีจํานวนเด็กมากขึ้นมูลนิธิอนุเคราะหคน
พิการในพระอุปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดจัดสถานพักฟนสําหรับเด็ก
พิการที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดใหชื่อวา “ศูนยบริการเด็กพิการ” และไดตั้ง “โรงเรียนสอนเด็ก
พิการ” ขึ้น ณ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในป 2504 ตอมา พ.ศ. 2508 กรมสามัญศึกษา
ไดอนุมัติสรางอาคารเรียนเพ่ิมเติม และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทาน
ชื่อโรงเรียนน้ีวา “โรงเรียนศรีสังวาลย”  (วารี  ถิระจิตร 2541 : 8)

แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาพิเศษ
การจัดการศึกษาพิเศษ โดยทั่วไปตั้งอยูบนรากฐานของความเชื่อหรือหลักปรัชญา 

ดังตอไปน้ีคือ
1. ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการที่จะไดรับบริการทางการศึกษาไมวาจะเปนคน

พิการหรือคนปกติ เม่ือรัฐจัดการศึกษาใหแกเด็กปกติแลวก็ควรจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษดวย 
หากเด็กพิเศษไมสามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดใหเด็กปกติได ก็เปนหนาที่ของรัฐที่
จะจัดการศึกษาใหสนองตอความตองการของเด็กพิเศษ

2. เด็กพิเศษควรไดรับการศึกษาควบคูไปกับการบําบัด การฟนฟูสมรรถภาพทุก
ดานโดยเร็วที่สุด ในทันทีที่ทราบวาเด็กมีความตองการพิเศษ ทั้งน้ีเพ่ือเปนการเตรียมเด็กให
พรอมที่จะเรียนตอไป และมีพัฒนาการทุกดานถึงขีดสูงสุด
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3. การจัดการศึกษาพิเศษควรคํานึงถึงการอยูรวมสังคมกับคนปกติอยางมีประสิทธิ
ภาพ การเรียนการสอนเด็กเหลานี้จึงควรใหเรียนรวมกับเด็กปกติใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เวน
แตเด็กพิเศษผูนั้นมีสภาพความพิการหรือความบกพรองในขั้นรุนแรง จนไมอาจเรียนรวมได 
อยางไรก็ตาม ควรใหเด็กพิเศษไดสัมผัสกับสังคมคนปกติ

4. การจัดการศึกษาพิเศษตองปรับใหเหมาะกับสภาพความเสียเปรียบของเด็กพิเศษ
แตละประเภท โดยใชแนวการศึกษาของเด็กปกติ

5. การศึกษาพิเศษ และการฟนฟูบําบัดทุกดาน ควรจัดเปนโปรแกรมใหเปนราย
บุคคล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอยาง อาจจัดเปนกลุมเล็กสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรอง หรือมีความตองการคลายคลึงกัน และอยูในระดับความสามารถที่ใกลเคียงกัน

6. การจัดโปรแกรมการสอนเด็กพิเศษ ควรเนนที่ความสามารถของเด็กและใหเด็กมี
โอกาสไดประสบความสําเร็จมากกวาที่จะคํานึงถึงความพิการ แตก็ยังมีความสามารถบางอยาง
เทากันหรือดีกวาคนปกติ ซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถปรับตัวไดดีขึ้น

7. การศึกษาพิเศษควรมุงใหเด็กมีความเขาใจ ยอมรับตนเอง มีความเชื่อม่ัน มีสัจ
การแหงตน และมุงใหชวยตนเองได ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม

8. การศึกษาพิเศษ ควรทําอยางตอเน่ือง เริ่มตั้งแตเกิดเรื่อยไป ขาดตอนไมได และ
ควรเนนถึงเรื่องอาชีพดวย (วารี  ถิระจิตร 2541 : 10 – 11)

   
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมีลักษณะที่เฉพาะซึ่งมีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปวา 

“การศึกษาพิเศษ”  (special  education) ซึ่งเกิดจากความเชื่อและหลักปรัชญาเบื้องตนที่สําคัญ
ดังนี้  (เบญจา  ชลธารนนท 2524 : 52-53)

1. เด็กพิการทุกคนสามารถที่จะเรียนหนังสือหรือฝกตนเองใหทําประโยชนได    
มากขึ้น

2. สมรรถภาพในการทํางานไมไดขึ้นอยูกับสภาพความพิการ
3. ความพิการของเด็กบางคนไมจําเปนตองเปนความพิการตลอดไป  (Permanent 

Handicap)  ในหลายกรณีการศึกษาพิเศษอาจจะเปนเพียงบริการทางการศึกษาชั่วคราวเทานั้น
4. บุคลากรจะตองเปนคนมีความรูความสามารถและไดรับการฝกงานตลอดทั้งมี

ประสบการณในการทํางานในหนวยงานของตน
5. ผูใหการศึกษาควรสนใจเปนพิเศษในเรื่องพัฒนาการของเด็กพิเศษเพื่อใหเด็กมี

ภาพพจนที่ดีเกี่ยวกับตนเอง (positive self–image) และยอมรับสภาพความเปนจริงของตน
6. การศึกษาพิ เศษ   ควรใชวิธีสอนแบบสงเสริมเอกัตภาพของบุคคล  

(individualized  instruction) หมายความวา สอนใหเหมาะสมกับความสามารถและความพิการ
ของเด็กแตละคน
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7. การศึกษาพิเศษควรจัดตั้งแตชั้นอนุบาล  โดยมีจุดประสงคในการปองกันลด
ปญหาความพิการและทําใหเด็กมีสัจการแหงตน (self-realization)

8. การศึกษาพิเศษตองรวมวิชาพลศึกษา นันทนาการ และสุนทรียศาสตรเพ่ือ
เตรียมเด็กพิเศษใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางสมบูรณ

9. อาชีวศึกษาและการอาชีพเปนเรื่องสําคัญในการพิจารณาจัดการศึกษาแกเด็ก
พิเศษ
            10. ในการจัดเด็กพิเศษเขาเรียนในโรงเรียนปกตินั้น จะถือวาเปนแนวปฏิบัติเม่ือเด็ก
ไมมีปญหาหรือมีอุปสรรคอื่นใด โดยคํานึงถึงประโยชนที่เด็กจะไดรับเปนสําคัญ

หลักการจัดการศึกษาพิเศษ
การจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสที่มีความบกพรองทางรางกายทางจิตใจและ

ทางอารมณ  เปนภารกิจที่สําคัญของรัฐและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  โดยการจัดการศึกษา
พิเศษนี้จะยึดหลักการที่สําคัญ  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 : 13)  ดังนี้

1.  ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการที่จะไดรับบริการทางการศึกษาไมวาจะเปนคน
พิการหรือคนปกติ เม่ือรัฐจัดการศึกษาใหแกเยาวชนและผูใหญปกติแลวก็ควรจัดการศึกษา    
ใหแกบุคคลที่พิการดวย  และหากบุคคลเหลานี้ไมสามารถเรียนในโรงเรียนปกติไดก็เปนหนาที่
ของรัฐที่จะจัดการศึกษาใหสนองตอความตองการของคนพิการดวย

2. ใหผูพิการไดรับการศึกษาควบคูไปกับการบําบัด  การฟนฟูสมรรถภาพทุกดาน
โดยเร็วที่สุด     เพ่ือใหบุคคลเหลานี้ไดเกิดความพรอมเพ่ือการเรียนและการพัฒนาการศึกษา
ทุกดานถึงขีดสูงสุด

3. ตองคํานึงถึงการอยูรวมกันในสังคมปกติไดอยางมีประสิทธิภาพผูพิการควรจะได
เรียนรวมกับคนปกติใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได  และควรมีโอกาสสัมผัสกับสังคมปกติ

4. ตองมีรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของผูพิการ  โดย
ควรจัดเปนโปรแกรมใหเปนรายบุคคลใหมากที่สุดหรืออาจจัดเปนกลุมเล็ก ๆ สําหรับผูที่มีความ
บกพรองหรือมีความตองการคลายคลึงกันและมีระดับความสามารถใกลเคียงกัน

5. เนนใหผูพิการไดมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกวาที่จะคํานึงถึงความ
พิการหรือความบกพรองเพ่ือการสรางความมั่นใจและการปรับตัวใหดีขึ้น

6. มุงใหผูพิการมีความเขาใจยอมรับตนเอง  มีความเชื่อม่ัน  มีสัจธรรมแหงตน  
และมุงใหชวยเหลือตนเองได  ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

7. ดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู
และทักษะเพื่อการเรียนตอในขั้นที่สูงขึ้น  การฝกอบรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ตลอดจนการฝกอาชีพ  เพ่ือใหสามารถประกอบอาชีพชวยเหลือตนเองไดเปนตน
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    พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.  2534 (กระทรวงศึกษาธิการ 
2543 : 5)   มาตรา 4 บัญญัติวา คนพิการ หมายความวา  คนที่มีความผิดปกติหรือบกพรอง
ทางรางกาย ทางสติปญญา  หรือทางจิตใจตามประเภทและหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งแยกประเภทของคนพิการออกเปน  5 ประเภท ดังนี้

1) คนพิการทางการมองเห็น
2) คนพิการทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย
3) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
4) คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู
สําหรับการวจัิยครั้งนี้ ตองการศึกษาเฉพาะกลุมบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย

และการเคลื่อนไหว (คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว)     ซึ่งพระราชบัญญัติการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ใหความหมายไววา คนที่มีความผิดปกติหรือความบกพรอง
ของรางกายที่เห็นไดชัดเจน   และไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักประจําวันไดหรือคนที่มีการ
สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา  หรือลําตัว อันเนื่องมาจากแขนขาด 
อัมพาต หรือขาขาด หรือออนแรง โรคขอหรืออาการปวดเรื้อรัง รวมทั้งโรคระบบเรื้อรังของระบบ
การทํางานของรางกายอื่น ๆ ที่ทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักประจําวัน หรือดํารงชีวิตใน
สังคมเยี่ยงคนปกติได และแบงระดับความผิดปกติของคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวดังนี้

ระดับที่ 1 ความผิดปกติ หรือความบกพรองของรางกายที่ปรากฎใหเห็นชัดเจนแต
ยังสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได

ระดับที่ 2 ความผิดปกติ หรือความบกพรองในการเคลื่อนไหว ลําตัว มือ แขน หรือ 
ขา แตยังสามารถประกอบกจิวัตรหลักในชีวิตประจําวันได

ระดับที่ 3 การสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลําตัว ซึ่งจําเปนใน
การประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันนอยกวาครึ่งตัว (แขนหรือขา นอยกวา 2 ขาง)

ระดับที่ 4 การสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลําตัว ซึ่งจําเปนใน
การประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันครึ่งตัว (แขน ขา เพียง 2 ขาง)

ระดับที่ 5 การสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลําตัว ซึ่งจําเปนใน
การประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันมากกวาครึ่งตัว (แขน หรือ ขา มากกวา 2 ขาง)

ผดุง อารยะวิญู  ไดใหความหมายของ เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย หมาย
ถึง เด็กที่ลําตัว แขน หรือ ขาผิดปกติทําใหเด็กไมอาจเรียนในสภาพแวดลอมกับเด็กปกติได จึงมี
ความจําเปนตองจัดสภาพแวดลอมใหมใหสอดคลองกับความสามารถและความตองการของเด็ก
ประเภทนี้ ซึ่งอาจรวมไปถึงเด็กเจ็บปวยเร้ือรัง ที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนเวลา
นานติดตอกัน (ผดุง อารยะวิญู 2542 : 88)
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วารี ถิระจิตร ไดใหความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 
หมายถึง เด็กที่มีขอจํากัดทางรางกายมีปญหาทางสุขภาพ ซึ่งทําใหเปนอุปสรรคตอการศึกษา
เลาเรียน การเรียนรู และตองอาศัยการฝกฝน การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณหรือตองการเครื่อง
อํานวยความสะดวกอื่น ๆ เขาชวย  (วารี ถิระจิตร 2541 : 69)

ทฤษฎีความตองการ
ความหมายของความตองการ  สําหรับความหมายของความตองการนั้น ไดมีผูให

ความหมายไวตาง ๆ ดังนี้
โมหัมมัด  อับดุลกาเดอร  และสมจิตร  สรอยสุริยา (2520 : 3)  ไดใหความหมาย  

ไววา  ความตองการคือ  สิ่งซึ่งไดมาก็ชวยใหรูสึกดีใจ  เชื่อใจ  พอใจ  และอาจชวยใหเกิดความ
สําเร็จในชีวิตได

จรูญ  มีจันทร  และคนอื่น ๆ (2522 : 346)  ไดกลาวไวในหนังสือพจนานุกรมศัพท
การศึกษาวาความตองการ : โดยธรรมชาติของมนุษย  จะตองพยายามกระทําตนใหอยูในภาวะ
สมดุลเสมอ  เชน  ไมใหงวงนอน  ไมใหเกิดความอยากใด ๆ ขณะใดเมื่อหิว  รูสึกวาเสื่อมเกียรติ  
งวงนอน  อยากได ฯลฯ  รางกายไมอยูในภาวะสมดุลเสียแลว  การที่มนุษยเสียสมดุลไปเชนน้ัน
เรียกไดวามนุษยเกิดความตองการ

วิลาวรรณ  รัตนเศรษฐากุล และคนอื่น ๆ  (2530 : 13) ไดกลาววา  ในการพิจารณา
ความตองการของบุคคลนั้น  สวนใหญจะพิจารณาจากธรรมชาติการตอบสนองความตองการ
ของมนุษย นั่นคือ  มนุษยตองการที่ตนเองคิดวาตนเองขาด  ตองการสิ่งที่ตนเองวางจุดมุงหมาย
ปลายทางไว  ตองการในสิ่งที่ตนเองจําเปนตองใช

ฮูล (Houle 1972  : 3-8)  ไดใหคํานิยามความตองการวาเปนเง่ือนไขหรือสภาพที่
จําเปนตองไดรับการตอบสนองในบางสิ่งมักใชเพ่ือแสดงความขาดแคลนบางสิ่งบางอยางของ
บุคคล  ประชาชน  ความตองการนี้บุคคลอาจจะรูสึกและแสดงออกถึงความตองการของตนเอง
ไดเรียกความตองการชนิดนี้วา “felt needs”  หรืออาจมาจากการที่บุคคลอื่น ๆ เกิดความรูสึกวา
บุคคลที่เขาสนใจนั้นมีความตองการในบางสิ่ง  เรียกความตองการชนิดหลังน้ีวา “ascribed 
need”

ความตองการจึงหมายถึง  ความรูสึกที่ใชแสดงความขาดแคลนในบางสิ่งที่บุคคล
สามารถระบุหรือบอกถึงปริมาณไดดวยตนเอง  และเปนความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอยู
จริงกับสภาพที่ควรจะเปน เม่ือไดรับมาแลวจะมีความรูสึกดีใจ  พอใจ และอาจชวยใหเกิดความ
สําเร็จในชีวิตได

ทฤษฎีวาดวยความตองการ ทฤษฎีความตองการของ มาสโลว (Maslow, 1856-
1970) (Corsini, 1984: Vol 2, 342-343 , อางถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ 2547 : 27-28 )
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มาสโลว มีความเชื่อวาคนเราแตละคนจะตองมีความตองการพื้นฐานอยู 5 ประการ ซึ่งความ
ตองการเหลานี้จะพัฒนาขึ้นมาอยางเปนลําดับขั้นตอน ความตองการของมนุษยจะเร่ิมตนจาก
ความตองการทางสรีระ    ไปสูความตองการที่เกี่ยวกับการตระหนักในคุณคาของตนเองอยาง
แทจริง ซึ่งจัดวาเปนความตองการอยางสูงสุดของมนุษย มาสโลวมีความคิดวาความตองการขั้น
พ้ืนฐานต่ําสุด คือความตองการทางสรีระนั้นจะตองเกิดขึ้นกอน จะตองไดรับการตอบสนองกอน 
เม่ือความตองการเชนน้ีไดรับความพึงพอใจแลว ก็จะพัฒนาไปสูความตองการลําดับขั้นตอ ๆ ไป 
หากความตองการที่เปนพ้ืนฐานไมไดรับการตอบสนอง ความตองการในลําดับตอไปก็จะไม
สามารถพัฒนาขึ้นมาได ความตองการของมนุษยทั้ง 5 ขั้น มีดังนี้

ความตองการทางสรีระ (Physiological needs) เปนความตองการที่สงเสริมใหเรา
สามารถมีชีวิตอยูได เชน ชีวิตตองการอากาศหายใจ ตองการน้ํา ตองการอาหาร ตองการที่พัก
อาศัย ตองการเครื่องนุงหม ตองการยารักษาโรค ตองการการพักผอน เม่ือความตองการทาง
สรีระไดรับการตอบสนองอยางสมบูรณแลว ความตองการความปลอดภัย (safety needs) ก็จะ
เกิดขึ้นมาลําดับที่ 2 ความตองการทํานองนี้ก็ไดแก ความตองการที่จะใหรางกายปลอดภัยจาก
ความเจ็บปวด การถูกคุกคามทางรางกายทั้งหลาย พอแมจัดไดวาเปนผูใหการคุมครองแกลูก 
คอยปกปองมิใหไดรับอันตรายตาง ๆ นา ๆ จากนั้น พอแมก็ไดสอนใหลูกมีความระมัดระวังที่จะ
รักษาตัวเองใหรอดพนจากอันตรายและความเจ็บปวดทั้งหลาย เราจึงเรียนรูที่จะขามถนนอยาง
ระมัดระวัง ขับรถดวยความระมัดระวัง เราใชรมและเส้ือกันฝนในขณะที่เดินกลางฝน เราหลีก
เลี่ยงออกจากสารเคมีที่เปนอันตรายและจากสัตวรายทั้งหลาย และที่สําคัญเม่ือจะเขานอนเราปด
ประตูบานประตูหองอยางเรียบรอย

เม่ือความตองการที่ 2 ไดรับการตอบสนองเปนอยางดีแลว ความตองการประการที่ 
3 คือ ความตองการความรักและการเปนเจาของ (love and belonging needs) ก็จะบังเกิดขึ้น
ตามมา ความตองการประเภทนี้จะเก่ียวกับแรงปรารถนาที่จะใหตนเปนที่รักของคนอื่น อันไดแก 
การเปนที่รักของพอแม ญาติ เพ่ือน และคนพิเศษ เม่ือเจริญเติบโตขึ้นเราก็จะเปนสมาชิกคน
หนึ่งของกลุมเพ่ือนในสังคม เชน เปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว ของกลุมเพ่ือนที่โรงเรียน 
ของทีมฟุตบอล และเปนสมาชิกของชมรมหรือสมาคมใดสมาคมหนึ่งในชุมชนนั้น ๆ เม่ือความ
ตองการเหลานี้สมบูรณแลว ก็จะพัฒนาไปสูความตองการประการที่ 4 คือ ความตองการยอมรับ
ตนเอง (esteem needs)  เปนความตองการที่จะยอมรับและนับถือตนเองพรอม ๆ กับความ
ตองการการยอมรับคนอื่น ความตองการชนิดนี้ขึ้นอยูกับความสามารถที่จะรูสึกไดวาตนเปนคน
ที่มีประโยชน เปนคนที่มีสาระของชีวิตสามารถกระทําและสามารถใหการสรางสรรคแกสังคมได 
เราไดทําอะไรสักอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมา สิ่งเหลานี้มักจะเกี่ยวกับ
ความสําเร็จในการกระทําของเรา เชน เด็กสามารถอานหนังสือเองได แตงตัวเองได ไปโรงเรียน
ดวยตัวเองได ทําการบานเองได การมีความสามารถที่ทําอะไรไดดวยตัวของตัวเองนี้ทําใหคน
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รับรูในความสําเร็จอันเกิดจากการกระทําของตน นําไปสูความภาคภูมิใจในตัวเอง หากความ
ตองการทั้ง 4 ประการนี้มีอยูอยางชัดเจนแลว จุดสูงสุดแหงความตองการของคนเราคือ ความ
ตองการที่จะใชความสามารถหรือศักยภาพในตนอยางเต็มที่ (self-actualization needs) ซึ่ง
หมายถึงการที่บุคคลไดตระหนักไดรับรูในศักยภาพความสามารถและความสามารถพิเศษที่แท
จริงของตัวเอง ความรูสึกเชนน้ีจะทําใหคนเรายอมรับตัวเองมากขึ้น เห็นวาตนเปนผูที่มีคุณคา มี
ชีวิตที่สงา สามารถทําประโยชนใหแกตนเองและสังคมไดอยางดีที่สุด

โนลส (Knowles 1972 : 78-86)  นักการศึกษาผูใหญชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง     
คนหนึ่งไดแบงประเภทความตองการออกเปนสองประเภท  คือ

1. ความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย  ไดแก  ความตองการทางกายภาพความ
ตองการเจริญเติบโต  ความตองการความปลอดภัย  ความตองการประสบการณใหม ๆ ความ
ตองการความสําเร็จและความตองการยอมรับจากผูอ่ืน

2. ความตองการทางการศึกษา  หมายถึง  สิ่งที่บุคคลจะไดเรียนรูเพ่ือใหตัวของเขา
เองดีขึ้นเพื่อใหสถาบันหรือองคกรของเขาดีขึ้น  หรือเพ่ือใหสังคมของเขาดีขึ้น  ความตองการ
ชนิดนี้เปนชองวางระหวางระดับสมรรถภาพของบุคคลในปจจุบันกับระดับสมรรถภาพที่สูงกวา  
เพ่ือที่จะใหบุคคลหรือโดยสังคมของบุคคลนั้น ๆ โดยสรุปความตองการทางการศึกษาเปนความ
แตกตางระหวางสภาพที่ตัวบุคคล  ระดับความรู  ความสามารถของบุคคลในปจจุบันกับความ
ปรารถนาที่อยากจะใหมีขึ้นใน
อนาคต หรืออาจหมายถึงชองวางระหวางระดับความรู  ความสามารถของบุคคลในปจจุบันกับ
ความปรารถนาที่อยากจะใหมีขึ้นในอนาคต

คูมส (Coombs 1974 :15)  ไดกลาวถึงความตองการดานการศึกษาของปจเจกชนไว
โดยแบงประเภทไวดังนี้

1. ความตองการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเรื่องทั่ว ๆ ไป  เชน  การเรียนรูหนังสือ
การอานออกเขียนได  คิดเลขเปน  มีความเขาใจอยางงาย ๆ ในเรื่องทางวิทยาศาสตรและ     
สิ่งแวดลอมเปนตน

2. ความตองการในการศึกษาเพื่อยกระดับความเปนอยูของครอบครัวใหดีขึ้น เชน 
ความรูพ้ืนฐาน  ทักษะ  และทัศนคติพ้ืนฐานที่จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให   
ดีขึ้น  อาทิ วิชาสุขอานามัย  โภชนาการ  การจัดบาน  การเลี้ยงและดูแลเด็ก  การซอมแซมบาน
ใหนาอยู  นาอาศัย  การวางแผนครอบครัว เปนตน

3. ความตองการในการศึกษาเพื่อยกระดับความเปนอยูของชุมชน  เชน ความรู
เกี่ยวกับสถาบันการปกครองสวนทองถิ่นและประเทศ    ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ  ของการ
ดําเนินการปกครองในระดับทองถิ่น  และระดับชาติ  สหกรณ  โครงการพัฒนาชุมชน เปนตน
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แมจะมีขอเสนอแนะนิยามความตองการที่แตกตางกันมากมาย   แตเม่ือไดศึกษาใน
รายละเอียดคําอธิบาย  และองคประกอบความตองการจากนิยามเหลานั้นแลวก็จะสรุปไดวา
ความตองการเปนสภาพทางชีว-จิตวิทยา  (bio–psychological state)    ที่จะนําบุคคลไปสู
ความพึงพอใจ  โดยบุคคลพยายามจะหลีกพนภาวะที่ไมมีความสุข  ไมมีความพึงพอใจโดย
นิยามนี้  สามารถแบงประเภทความตองการไดเปน สองประเภท  คือ

1. ความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย  ไดแก  ความตองการทางกายภาพ  ความ
ตองการเจริญเติบโต  ความตองการความปลอดภัย  ความตองการประสบการณใหม  ความ
ตองการความสําเร็จ  และความตองการยอมรับวาตนเองมีคุณคา

2. ความตองการทางการศึกษาซึ่งเปนผลมาจากแรงกระตุนของความตองการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษยรวมกับสภาพแวดลอมที่ใหบุคคลเกิดความตองการเรียนรูในบางสิ่งบางอยาง
ที่ตนเองขาดแคลนอยู  เพื่อใหตนเองดีขึ้น  ความตองการทางการศึกษาเปนผลของการมีความ
สัมพันธรวมกันระหวางองคประกอบ  ความตองการทั้งสาม  ไดแก  สภาพที่เปนอยูของบุคคล  
คือ ระดับความสามารถในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ของบุคคล  สภาพที่คาดหวังของงานตอ
บุคคล  คือ  ระดับความสามารถที่เหมาะสมกับการกระทํากิจกรรมนั้น ๆ และแรงจูงใจของ
บุคคลที่จะพัฒนาความสามารถของตนเพื่อใหสามารถกระทํากิจกรรมไดสําเร็จ

การศึกษาความตองการเปนขั้นตอนหนึ่งในการวางแผนจัดโครงการทางการศึกษา
นอกโรงเรียน ความตองการของผูรับบริการเปนปจจัยที่สําคัญที่จะเปนตัวชี้วาโครงการที่จัดนั้น
จะบรรลุผลหรือไม  ดังที่ โนลส  ไดเสนอแนวคิดวาโครงการที่ไมไดอยูบนพื้นฐานความตองการ
ของผูเรียน  หรือผูรับบริการอาจจะประสบความลมเหลว  ซึ่งแตกตางกับโครงการของเด็ก  
เพราะตองสํารวจหาความตองการของผูรับบริการกอน  เพราะผูใหญหรือผูรับบริการเขามารับ
บริการกิจกรรมนั้นมีสาเหตุตาง ๆ คือ  เพื่อความอยูรอดของชีวิต  เพ่ือไดคาจางแรงงาน เพ่ือ
ตองการมีสุขภาพอนามัยดี  เพ่ือแสวงหาความสุขในชีวิตหรือเพ่ือตองการเปนพลเมืองดี ฯลฯ

โนลส (Knowles 1972 : 23–25)  ไดเสนอแนะแหลงขอมูลและวิธีการรวบรวมขอมูล
ความตองการทางการศึกษาเพื่อนําไปประกอบการประเมินความตองการ   ไดแก  ตัวบุคคลที่
เปนเปาหมายการศึกษา  บุคคลอ่ืน ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับบุคคลนั้น   สื่อมวลชนตาง ๆ ใน
สังคมและองคกรทางสังคมและชุมชนของบุคคลนั้น  สวนวิธีการรวบรวมขอมูลกระทําโดยใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณ  เชน สอบถามหรือสัมภาษณจากกลุมเปาหมาย  การสํารวจ  
ชุมชนและการวิเคราะหขาวสารจากสื่อมวลชน  ขอมูลที่ไดจะสามารถนําไปใชรวมกันเพื่อ
ประเมินความตองการทางการศึกษาตอไป

การสํารวจความตองการและความสนใจจึงเปนสิ่งสําคัญขั้นแรกในการวางแผนจัด  
กิจกรรมโปรแกรมการศึกษา  ซึ่งจะตองนําเอาความตองการที่ไดเหลานี้มาลําดับความสําคัญ
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กอนหลังเพื่อนําไปกําหนดเปนวัตถุประสงคของโครงการในการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอก
โรงเรียนใหกลุมเปาหมายตอไป

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540  มาตรา 80 ว2     ซึ่ง

กําหนดใหคนพิการ  คนชราตองไดรับการสงเคราะหใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได  ใน
ทุกป  รัฐบาลตอง    รายงานตอรัฐสภาวาไดดําเนินการอะไรบางใหคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และพ่ึงตนเองได  ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 88 ว2    นอกจากนี้รัฐธรรมนูญมาตรา 89  ยังกําหนด
ใหมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  คอยเฝาดูวาไดมีการนําเอาแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐไปบัญญัติในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  โดยกําหนดใหแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม    แหงชาติและแผนอ่ืนตามที่กฏหมายบัญญัติตองใหสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติมีสมาชิก 99  คน  โดยมีตัวแทนขององคกรที่เกี่ยวของกับคนพิการ  2  คน

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  9  ไดใสเปาหมายเสนทางชีวิต
ของคนพิการเอาไว  ในบทนํา  พันธกิจที่ 2 วาดวยการเสริมสรางรากฐานของสังคมใหเขมแข็ง  
วา “โดยเฉพาะการคุมครองและการชวยเหลือกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาสใหสามารถดํารง
ชีวิตไดอยางเหมาะสมตามอัตภาพ สามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว”  (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : 361)  และในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน
และการคุมครองทางสังคม  ใหหัวขอแนวทางการพัฒนา หัวขอ 3.1  การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ขอ 2.7  กําหนดวา “ใชสื่อเพ่ือการศึกษาทุกรูปแบบใหกระจายสู
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย  โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส  เชน คนพิการ คนที่อยูในพื้นที่    
หางไกล เปนตน…”  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : 
42)

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการ
นอกจากนี้เพ่ือใหเสนทางชีวิตของคนพิการเปนไปไดอยางดีและมีคุณภาพ  แต   

เน่ืองจากคนพิการตองไดรับบริการจากหนวยงานของรัฐซ่ึงกระจายอยูหลายกระทรวง จึงจําเปน
อยางยิ่งตองมีแผนการทํางานอยางบูรณาการ  เพื่อใหบริการจากหนวยงานตาง ๆ ไปถึงคน
พิการอยางมีคุณภาพ  เปนไปอยางซ้ําเสริม  ไมเปนอยางประสานงา  ดวยเหตุนี้ผูนําขององคกร
คนพิการจึงไดรวมมือกับหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับคนพิการ ไดจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยางบูรณาการขึ้น  ซึ่งแผนดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและคณะรัฐมนตรีเปนที่เรียบรอยแลว
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เพ่ือใหแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางบูรณาการไมเปนแผนนิ่งอยางที่เคยเปนมา  
คณะที่ปรึกษาดานคนพิการของ ฯพณฯ  ทานรัฐมนตรี จึงไดรวมคือกับผูนําคนพิการจํานวนมาก
และเปนผลย่ังยืน  แตสามารถเปนไปไดบนขอจํากัดที่มีอยูในปจจุบัน   มาขอการสนับสนุนจาก 
ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรีใหชวยอนุเคราะหใหมาตรการสําคัญดังกลาวเกิดผลในภาคปฏิบัติ      
โดย ฯพณฯ ทานนายกรัฐมนตรี  ไดมาเปนประธานในการประชุมเชิงบูรณาการแนวทางพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการที่หองประชุมสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เม่ือวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2545

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “คนพิการมีศักยภาพ
สามารถพัฒนาตนเอง จนสามารถพึ่งตนเองได  และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ประเทศ”  โดยมียุทธศาสตรและมาตรการสําคัญดังน้ีคือ

1. เสริมสรางความตระหนักรูและเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนพิการ ไดแก
1.1 แตงตั้งกรรมการดูแลใหสาระของหลักสูตรทั่วไปมีเนื้อหาเกี่ยวกับคนพิการ  

และดัดแปลงหลักสูตรทั่วไปใหเหมาะสมกับคนพิการแตละประเภท
1.2 สรางเครือขายสื่อมวลชนดานคนพิการเพื่อประชาสัมพันธและสรางเจตคติ

เกี่ยวกับคนพิการอยางกวางขวางและตอเน่ือง
2. พัฒนาความสามารถของคนพิการใหเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล และให

พ่ึงตนเองได
2.1 สงเสริมคนพิการใหไดรับการฟนฟูทางการแพทยไดอยางมีคุณภาพดวยการ

ปรับปรุงวิธีการออกหนังสือรับรองความพิการและใหคนพิการไดรับกายอุปกรณและเครื่องชวย
คนพิการดวยระบบคูปอง

2.2 จัดระบบบริการสุขภาพใหคนพิการ
2.3 เรงรัดการจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  โดยเนนรายไดจากสลาก

พิเศษหรือสลากการศึกษาพิเศษ
2.4 สงเสริมศูนยการศึกษาสําหรับคนพิการใหสามารถบริการแกคนพิการได

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2.5 จัดตั้งสถาบันสงเสริม และพัฒนาอาชีพคนพิการเพื่อประสานงาน  สงเสริม 

สนับสนุน ใหเกิดบริการแนะแนวอาชีพ  ฝกอาชีพ จัดหางาน ติดตาม และการประเมินผล
2.6 ใหรัฐและรัฐวิสาหกิจจางงานคนพิการทํานองเดียวกับภาคเอกชน  ตามกฎ

กระทรวงฯ ฉบับที่ 1 พ.ร.บ.การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  ใหสัมปทานหรือสถานที่สําหรับคน
พิการจําหนายสินคา หรือบริการ หรือใหหนวยงานจางเหมาชวงงานใหคนพิการ

3. สงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสาร การสื่อสาร บริการเทคโนโลยี และสภาพ     
แวดลอม

3.1 จัดตั้งสถาบันลามภาษามือ
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3.2 ออกกฎหมายสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการในการเขาถึงขอมูล  
ขาวสารการสื่อสาร บริการ เทคโนโลยีและสภาพแวดลอม

3.3 จัดตั้งสถานีวิทยุหรือมีรายการหนังสือเสียงเพ่ือประชาชน
3.4 เรงรัด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2525**

4. สงเสริมการมีสวนรวมของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และ    
องคกรสวนทองถิ่นใหไดเขามีมาสวนรวมพัฒนาความสามารถของคนพิการใหเต็มศักยภาพและ
สามารถพึ่งตนเองไดดวยการปรับปรุงอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการประจําจังหวัดให
เปนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําจังหวัด  ซึ่งประกอบดวย  หนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของ  ตัวแทนองคกรของคนพิการและผูปกครองคนพิการ  ตัวแทนองคกรชุมชน    
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถาบันศาสนาและภาคเอกชน  โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน  มีอํานาจหนาที่หลักในการใหบริการแกคนพิการอยางบูรณาการ

5. เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรของคนพิการ โดยใหเงินอุดหนุนองคกรของ
คนพิการ  องคกรของผูปกครองคนพิการเพื่อมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายกับรัฐบาล  และ
ดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะคาใชจายงานบริหารในสัดสวน
ที่เทากันเปนอยางนอยของงบประมาณองคกรของคนพิการในแตละป

6. สงเสริมคนพิการ และผูปกครอง ใหไดรับสิทธิประโยชน  ตามที่กฎหมายกําหนด
โดยการจัดงบประมาณสนับสนุนองคกรทั้งภาครัฐ  และเอกชน     เพ่ือดําเนินการพิทักษสิทธิ
ของคนพิการและผูปกครอง    อยางนอยปละ 5 ลานบาท     โดยผานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ

7. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
7.1 จัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  และพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ  และการวิจัยประเมินผลโครงการและการดําเนินงานเกี่ยวกับคนพิการ
7.2 จัดงบประมาณสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย  การนําผลงานวิจัยไปใชใน

การปฏิบัติหรือใหเอกชนผลิตจําหนายโดยไมเสียคาลิขสิทธิ์
8. ปฏิรูปการบริหารงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยปรับแก พ.ร.บ.    

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ภายใน 2545
      8.1 แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานคนพิการแหงชาติ  โดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกิตติมศักดิ์

   8.2 ปรับวัตถุประสงคและแหลงรายไดของกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการให
เหมาะสม
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การจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ
แนวคิดทัศนะ/มุมมอง (perspective) และหลักการของการศึกษานอกระบบ
แนวคิดทัศนะ/มุมมองที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบนั้น กลาวได

วา    มีที่มาทางดานจิตวิทยาและปรัชญาเปนแหลงสําคัญ วิชาปรัชญาเปนวิชาเกาแก กลาวถึง    
หลักการแหงการเรียนรูความจริง ความงาม คุณคา นับวาเปนประเด็นใหญครอบคลุมการเรียนรู
ในวิชาตาง ๆ   ดังนั้น วิชาปรัชญาจึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย กลาวคือ มนุษยมี
ธรรมชาติเปนอยางไร เปนเพียงเสมือนเครื่องจักรกลหรือเปนอินทรียที่มีอิสระในการคิดและการ
ตัดสินใจ ซึ่งความเชื่อที่แตกตางกันทั้ง 2 แงนี้  ไดกลายเปนประเด็นสําคัญในการจัดการศึกษา
และฝกอบรมอยูตลอดมา

แนวคิดทัศนะ/มุมมองในทางจิตวิทยานั้น          แมวาจะไดพยายามพัฒนาเปน
วิทยาศาสตรในระยะหลัง ๆ นี้ ก็ยังมีลักษณะจํากัดอยู เพราะเรื่องของจิตใจเปนนามธรรมไม
สามารถจะจับตองทดลองไดงายเหมือนดังวัตถุ    แมนักจิตวิทยาดวยกันเองก็ยังมีความเห็น
แตกตางกันเปนหลายฝาย  ในที่นีจ้ะกลาวถึงความเชื่อที่เปนพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอน
การศึกษานอกระบบเพียง 4 ประการ คือ

1. แนวคิดทัศนะ/มุมมองดานพฤติกรรมนิยม (behaviorism perspective)
นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมมีความเห็นวาการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยน

แปลงพฤติกรรมอันมีสาเหตุมาจากประสบการณ การที่อินทรียไดปะทะสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
หรือกระตุนจากภายนอก   ทําใหตองมีการปรับตัว  ตองตอบสนองตอสิ่งที่มากระตุนเหลานั้น 
ดังนั้นในอีกมุมหน่ึงของการเรียนรู  ก็คือการปรับตัวนั่นเอง  อยางไรก็ตาม ในชีวิตประจําวัน
พฤติกรรมของมนุษยไมจําเปนวาจะตองเปนการเรียนรูเสมอไป เชน พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
เพราะความเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิต พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนไปตามกลไกของ
พัฒนาการ เชน การเดิน การที่รางกายโตขึ้น เด็กปกติสามารถที่จะเดินไดเองเม่ือมีความเจริญ
เติบโตถึงระดับหน่ึงแลว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการออนเพลีย เชน การงวงนอน
หลังจากการทํางานหนัก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี เชนคน
ที่ด่ืมสุราแลวพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมขณะที่ยังไมเมา การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไมถือวาเปน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนการเรียนรู

    การศึกษาวิจัยของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียน
รู เริ่มตนจากการทดลองกับสัตว และหลังจากนั้นนําไปทดลองกับคน ในการทดลองกับสัตว นัก
จิตวิทยาพยายามวิเคราะหถึงตัวแปรตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถือวา
เปนการเรียนรู ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลสงเสริมใหเกิดการเรียนรูมากที่สุด คือ การเสริมแรง

  การทดลองของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมเก่ียวกับการเรียนรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 
เพ่ืออธิบายวาการเรียนรูเกิดขึ้นไดอยางไร   มีตัวแปรอะไรที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู   และ
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ธรรมชาติของการเรียนรูเปนอยางไร คือการทดลองของ Pavlov ซึ่งรูจักกันในชื่อของการวาง
เง่ือนไขแบบคลาสสิก และการทดลองของ Skinner ซึ่งรูจักกันในชื่อของการวางเงื่อนไขให
ปฏิบัติ (ลิขิต กาญจนาภรณ 2548 : 47)

     พฤติกรรมนิยมเปนทฤษฎีที่สําคัญอยางหนึ่งในดานการเรียนรู   อธิบายวา
พฤติกรรมของคนเกิดจากสิ่งเราของสิ่งเรา  คนเราทําปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรา ถาไมมีสิ่งเรา 
การตอบสนองก็ไมมี เชน ครู อุปกรณ หนังสือ เหตุการณ จัดใหแกผูเรียนโดยควรจะจัดใหเปน
ขั้นตอนมีลําดับและใหมีการเสริมแรงเปนระยะๆ  ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูและปรับพฤติกรรม 
ขึ้นได

2. แนวคิดทัศนะ/มุมมองดานมนุษยนิยม (humanism perspective)
มนุษยนิยม เปนทฤษฏีที่นิยมกันอยางกวางขวางในวงการศึกษานอกระบบ

นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมวิเคราะหพฤติกรรมของมนุษยดังนี้
2.1 มนุษยเปนผูมีความสามารถในตัวเอง ซึ่งแตละคนจะมีความแตกตางกันและ

มีความเปนตัวของตัวเองในทุก ๆ ดาน
2.2 มนุษยใชความสามารถและศักยภาพแหงตนเองอยางเต็มที่ เพ่ือใหไดมาซึ่ง

ความสําเร็จในชีวิต  ความสําเร็จจึงเปนเปาหมายหลักของชีวิตมนุษย   จึงมุงม่ันทําความดี 
สรางสรรคทําตัวเองใหเปนประโยชนและมีคุณคาพฤติกรรมมนุษยจึงถูกกําหนดโดยเปาหมาย
แหงชีวิต ตองการความสําเร็จ

2.3 มนุษยตองการการยอมรับ ทั้งการยอมรับในศักดิ์ศรีแหงตน และการที่จะให
คนอื่นยอมรับตน เพ่ือใหไปถึงจุดมุงหมาย มนุษยทํา 2 อยาง ประการแรก ทําความดีใหแกตน
เอง ประการที่ 2 มนุษยตองการใหคนอ่ืนรักและยอมรับตน เพ่ือใหไดมาซึ่งจุดมุงหมาย มนุษย
พยายามแสวงหาความรักและการยอมรับจากคนอื่น ตองการเพื่อน ตองหารใหมีคนรัก ตองการ
อยูรวมกันอยางสันติ การรูสึกวาขาดคุณคาแหงตน สุขภาพจิตเสื่อม

2.4 มนุษยมีความวิตกกังวลตอชีวิตอยู 2 เรื่อง เรื่องแรกกังวลวาจะพบกับความ
ลมเหลว ขาดโอกาสในการทําอะไรดวยตัวเองเพื่อแสดงวาตนมีความสามารถ การไมไดทําทําให
เกิดความรูสึกดอย ไรคุณคา ประการที่ 2 คือกังวลวาคนอ่ืนจะไมรักตน การพลาดหวังจากความ
รัก เชน จากพอแม จากเพื่อน จากคนที่อยูขางเคียงในสังคม การไมไดรับการยอมรับทําใหเกิด
ความรูสึกดอยไรคา ชีวิตไรความหมาย (ลิขิต กาญจนาภรณ 2548 : 44)

   ดังนั้นนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมมีความเห็นวา พฤติกรรมเปนผลจากจิตใจของ
มนุษยเอง ซึ่งมีความตองการ มีการจูงใจ มีเสรีภาพสามารถเลือกกระทําได  การเรียนรูจึงเกิด
จากการเลือกสรรของผูเรียนเอง  สิ่งที่ไมมีความหมายแกตัวผูเรียน เขาก็ไมเลือกที่จะเรียน และ
การเรียนรูก็ไมเกิดขึ้น   ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงตองใหตอบสนองความตองการของผู
เรียนและจูงใจผูเรียน
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3. แนวคิดทัศนะ/มุมมองดานกลุมการรูคิด (cognitive psychology)
แนวคิดนักจิตวิทยากลุมการรูคิด เนนหนักในการแกปญหาดวยการหยั่งเห็น 

(insight) การเรียนการสอนจึงตองเนนใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ เพราะ
จะทําใหสามารถมองเห็นวิธีแกปญหาได การเรียนรูเกิดจากการหยั่งเห็นของผูเรียน  ผูเรียนจะ
มองดูสถานการณทั้งหมด และมองเห็นความสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ ของสถาน
การณนั้น  และคิดขึ้นไดทันทีวาจะแกปญหาอยางไร การเรียนการสอนจึงตองจัดใหผูเรียน เรียน
จากสวนรวมมาหาสวนยอยและใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียน

4. ความเชื่อดานหลักวิชาการศึกษาผูใหญ (Andragogy)
หลักวิชาการศึกษาผูใหญ (Andragogy)  มีความเชื่อวาการเรียนรูของผูใหญไม

เหมือนกับเด็ก เพราะมีอะไรที่แตกตางกันหลายอยาง เชน มโนทัศนของผูเรียน ประสบการณ
ของผูเรียน ความพรอมของผูเรียน และแนวทางในการเรียนรู หลักวิชาการศึกษาสําหรับผูใหญ
เปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
และสอดคลองกับธรรมชาติ ผูเรียน วิธีการเรียนการสอนจะสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมไดแสดง
ออกและนําตนเอง

ลักษณะสําคัญของการศึกษานอกระบบ มีดังนี้
1. ผูเรียน  ผูเรียนในการศึกษานอกระบบไมมีการกําหนดเกณฑอายุเหมือนกับการ

ศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเรียนเปนสําคัญ ไมมีการบังคับ   
ผูเรียนทุกเพศ ทุกวัยและทุกวุฒิ สามารถสมัครเรียนไดตามความตองการและความสนใจที่    
ตนเองมีตอวิชานั้น ๆ

2. ผูสอน  ผูสอนและบุคลากรการศึกษานอกระบบอาจจะเปนครูผูสอนที่มีความรู
ความชํานาญและความเชี่ยวชาญในวิชาที่เรียนโดยตรง หรือเปนผูที่มีประสบการณจากการ
ประกอบอาชีพของตนเอง มาเปนวิทยากรและอาสาสมัคร

3. หลักสูตรและเนื้อหาวิชา  หลักสูตรและเนื้อหาวิชาการศึกษานอกระบบยืดหยุน
ไดมาก เน้ือหาสามารถปรับตามทองถิ่นและความสนใจของผูเรียน เชน วิชาถนอมอาหาร การ
ประกอบอาหารจะมีภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางก็ได อันยังผลให
หลักสูตรมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยสอนบางและมากนอยตางกันไป บางแหงจะเขมงวดการ
ใชเทคโนโลยีมาชวยเขมงวดเกี่ยวกับเวลาเรียนเวลาสอน แตบางแหงจะไมเขมงวดในเรื่อง   
เหลานี้

4. รูปแบบการจัด  การจัดการศึกษานอกระบบไมมีรูปแบบแนนอน รูปแบบการจัด
จะตางไปเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายตามวัตถุประสงคของผูจัดและผูรับบริการ
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5. การเรียนการสอน  วิธีการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบ จะมีรูปแบบ
แตกตางกันไปตามความเหมาะสม ความจําเปน บางครั้งจะจัดการเรียนการสอนเปนชั้น และ
บางครั้งจะไมเปนชั้นเรียน   แตจัดในรูปกลุมพบปะสนทนา  การสาธิต การฝกอบรม การใช  
โสตทัศนูปกรณและสื่อมวลชน การศึกษาทางไกล ฯลฯ

6. สถานที่  สถานที่จัดใหบริการการศึกษานอกระบบกระจาย เปลี่ยนแปลงและ  
โยกยายไปตามสถานที่ที่อํานวยใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่น โดยอาจจะจัดขึ้นที่ศาลาวัด 
ชั้นเรียนของโรงเรียนภาคปกติ ศูนยอนามัย หองสมุดประชาชนอําเภอหรือจังหวัด ที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน ศูนยการเรียน สถานประกอบการ สนามกีฬา ศาลาประชาคม ใตรมไม ฯลฯ

7. ระยะเวลา   ระยะเวลาเรียนของการศึกษานอกระบบขึ้นอยูกับชนิดและลักษณะ
ของวิชารวมทั้งความสนใจของผูเรียนดวย เชน การเรียนวิชาตัดเย็บเสื้อผาในที่แหงหน่ึงอาจจะ
ใชระยะเวลามากกวาการเรียนการสอนวิชาเดียวกันในอีกที่แหงหน่ึงก็ได

8. หนวยงานและสถาบันที่รับผิดชอบ  หนวยงานและสถาบันที่รับผิดชอบการ
ศึกษานอกระบบ มีทั้งภาครัฐบาล เชน กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร กรม
อนามัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ ภาคเอกชน เชน สมาคมตาง ๆ ธนาคาร องคการ 
บริษัท ฯลฯ รัฐวิสาหกิจ เชน การไฟฟาฯ  การสื่อสารฯ  การไปรษณียโทรเลข การประปาฯ   
รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ฯลฯ

9. การรับรองความสามารถและคุณวุฒิ  การประเมินผลการศึกษานอกระบบมักจะ
ประเมินในระยะสั้น ๆ ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรที่ไดมีความหมายเพียงวา ไดผานการเรียน
หรือการฝกอบรมในเรื่องใดมาเทานั้น  มิไดถือเปนเรื่องสําคัญมากนักเพราะมิไดกําหนดใหเห็น
วามีความรูความสามารถอยูในระดับของมาตรฐานการเรียนในระบบภาคปกติ  (ยกเวนการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิเทากับผูเรียนตามหลักสูตร
ของโรงเรียนภาคปกติทุกประการ)
            10. การยืดหยุนของการจัด  กิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของการศึกษานอกระบบมี
ความยืดหยุนมาก  เพ่ือใหการจัดสนองตอบความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ  สวนหลักสูตร 
เน้ือหา ระยะเวลา สถานที่ วิธีสอน และวิทยากรผูสอนนั้น จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับ
สภาพที่เปนอยู

การศึกษานอกระบบเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนมาก   เพ่ือใหตอบสนองตอ
ความตองการของกลุมเปาหมายและใหสอดคลองกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงมี
ความแตกตางจากการศึกษาในระบบโรงเรียนทั้งในดานวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย รูปแบบ
การศึกษาระเบียบและกฎเกณฑตาง ๆ เน้ือหาหลักสูตร วิธีการเรียน การสอน ผูสอน สถานที่
เรียน ระยะเวลาเรียน การประเมินผลการเรียน และหนวยงานผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
การศึกษานอกระบบจะจัดบริการสําหรับกลุมเปาหมายทุกวัยโดยไมจํากัดอายุ    และเม่ือมี
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ความจําเปนตองหยุดพักไวกอนและกลับเขามาเรียนใหมไดเม่ือมีความตองการเนื้อหาหลักสูตร
จะปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเรียนและทองถิ่น เน้ือหาที่เกี่ยวของกัน
จริงและเกี่ยวของกับสภาพแวดลองเพ่ือใหผูเรียนนําไปปรับปรุงใชในการดํารงชีวิต สถานที่เรียน
ไมจําเปนตองเปนที่โรงเรียน  อาจจะเปนที่บานผูเรียน ศาลาวัด ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 
หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่สะดวกเหมาะสม     วิธีการเรียนการสอนและเวลาเรียนจะยืดหยุนตาม
ความพรอมของครูและผูเรียน การวัดผลประเมนผลอาจไมจําเปนตองเปนการสอน อาจประเมิน
จากการเขารวมกิจกรรม หนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบไมจําเปนตองเปนโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาเทานั้น  อาจจะเปนหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน    หรือองคกรทองถิ่น
ก็ได (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 : 63 -  65)

การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับบุคคลที่มีความตองการพิเศษ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6  ไดใหความสําคัญตอผูดอย

โอกาส เชน ผูพิการ  หรือทุพพลภาพใหไดรับการรักษา  การฝกอาชีพและการทํางานเพื่อให
สามารถพึ่งพาตนเองได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 7 (2535– 
2539) ไดระบุไวอยางชัดเจนในมาตรการขอที่ 4 ของนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษา
วา “ขยายและพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถทางดาน
รางกาย  สมองและจิตใจของผูเรียน  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มีความสามารถพิเศษ เชน ดาน
วิทยาศาสตร  และการกีฬา เปนตน  และกลุมที่มีความผิดปกติหรือดอยทางดานรางกาย  สมอง 
และจิตใจ”  อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7  ( 2535–2539)  ไดเพ่ิม  
บทบาทของรัฐในการใหความชวยเหลือกลุมผูดอยโอกาสโดยการจัดระบบการใหสวัสดิการดาน
การศึกษา  และการรักษาพยาบาลแกผูยากจน  ผูสูงอายุ  และผูพิการทุพพลไวดวย  นอกจากนี้
ยังมีมติคณะรัฐมนตรี     เม่ือวันที่ 21  มีนาคม  2538    ไดอนุมัติใหกระทรวงศึกษาธิการจัด
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน  โดยใหคนพิการไดมีโอกาสเขา
รับบริการ  นอกจากนั้นในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับที่ 8 (2540–2544)  ก็มุงให
บริการทางการศึกษานอกโรงเรียนแกประชาชน  โดยเฉพาะผูขาดโอกาสทางการศึกษาและ     
ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม  เชน กลุมคนพิการ  กลุมผูสูงอายุ  กลุมชุมชนแออัด  
เปนตน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2539 : 26–27)

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  ไดระบุไวในบทนํา  พันธกิจที่ 2 
วาดวยการเสริมสรางรากฐานของสังคมใหเขมแข็งวา “โดยเฉพาะการคุมครองและการชวยเหลือ
กลุมคนยากคนและผูดอยโอกาสใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตามอัตภาพ  สามารถ  
พ่ึงตนเองไดในระยะยาว”  และในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม
ในหัวขอแนวทางการพัฒนาหัวขอ 3.1  การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  
ขอ 2.7 กําหนดวา “ใชสื่อเพ่ือการศึกษาทุกรูปแบบใหกระจายสูประชาชนทุกกลุมเปาหมาย  
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โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส เชน คนพิการ คนที่อยูในพื้นที่หางไกล”  (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2544 : 36-42)  อีกทั้งยังไดมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแบบบูรณาการ  ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “คนพิการมีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเอง  
จนสามารถพึ่งตนเองได  และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศ”  ไดใหความสําคัญ
ตอคนพิการในการพัฒนาอาชีพ  ไดระบุไวในขอ 2.5  ของยุทธศาสตรและมาตรการสําคัญวา 
“จัดตั้งสถาบันสงเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการเพื่อประสานงานสงเสริมสนับสนุนใหเกิดบริการ
แนะแนวอาชีพ ฝกอาชีพ จัดหางาน ติดตามและการประเมินผล

การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพสําหรับนักเรียน/ผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ

กรมการศึกษานอกโรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ
สําหรับคนพิการ  โดยแยกประเภทตามความพิการ ดังนี้ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538 : 
77-81)

1. คนพิการทางการมองเห็น  จัดเฉพาะกลุมหรือจัดรวมกับหนวยงานที่ดําเนินการ
อยูแลว  เชน สมาคม  มูลนิธิตาง ๆ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  กรมประชาสงเคราะห ฯลฯ  
กรมการศึกษานอกโรงเรียนสนับสนุน สื่อ อุปกรณ และคาตอบแทนบุคลากรที่ทําการสอน     
วิชาชีพที่เปดสอนเปนไปตามความพรอม  และความตองการของผูเรียน เชน ดนตรี  งานชาง
บางชนิด  นวดแผนโบราณ พนักงานรับโทรศัพท ฯลฯ

2. คนพิการทางการไดยิน  หรือการสื่อความหมาย  จัดเฉพาะกลุม หรือจัดรวมกับ
หนวยงานที่ดําเนินการอยูแลว เชน สมาคม มูลนิธิตาง ๆ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ สถาน
สงเคราะห ฯลฯ กรมการศึกษานอกโรงเรียนสนับสนุนหลักสูตร สื่อ อุปกรณและคาตอบแทน
บุคลากรที่ทําการสอน  วิชาชีพที่เปดสอนเปนไปตามความพรอม  และความตองการของผูเรียน  
เชน วาดรูป ตัดเย็บเสื้อผา คอมพิวเตอร เปนตน

3. คนพิการทางกาย  หรือการเคลื่อนไหว  จัดเฉพาะกลุม จัดรวมกับหนวยงานที่
ดําเนินการอยูแลว  เชน  สมาคม มูลนิธิตาง ๆ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  สถานสงเคราะหคน
พิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  สนับสนุนหลักสูตร  สื่อ  อุปกรณ และคาตอบแทนบุคลากร
ที่ทําการสอนวิชาชีพที่เปดสอนเปนไปตามความพรอมและความตองการของผูเรียน  ทั้งน้ีจัดได
ทุกประเภท ยกเวนงานที่ตองมีการใชกําลังหรือเคลื่อนไหวบอยคร้ัง

4. คนพิการทางสติปญญา หรือการเรียนรู จัดเฉพาะกลุม หรือจัดรวมกับหนวยงาน
ที่ดําเนินการอยูแลว เชน สมาคม  มูลนิธิตาง ๆ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  สถานสงเคราะหคน
พิการ ฯลฯ กรมการศึกษานอกโรงเรียนสนับสนุนหลักสูตร สื่อ อุปกรณ  และคาตอบแทน
บุคลากรที่ทําการสอน  วิชาชีพที่เปดสอนเปนไปตามความพรอม และความตองการของผูเรียน 
เชน งานผูชวยแมบาน งานเกษตร งานบรรจุหีบหอ งานซักรีด ฯลฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30

5. คนพิการทางจิตใจ  และพฤติกรรม จัดเฉพาะกลุมหรือจัดรวมกับหนวยงานที่
ดําเนินการอยูแลว  เชน สมาคม มูลนิธิตาง ๆ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือสถานสงเคราะหคน
พิการ  กรมการศึกษานอกโรงเรียนสนับสนุนหลักสูตร  สื่อ อุปกรณ และคาตอบแทนบุคลากรที่
ทําการสอน   วิชาชีพที่เปดสอนเปนไปตามความพรอม  และความตองการของผูเรียน  เชน 
งานฝมือ งานลูกมือชาง งานซักรีด งานเกษตร ฯลฯ

การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ในจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งที่มีสถานศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
ระดับจังหวัดเชนเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ สถานศึกษาดังกลาวมีชื่อวา “ศูนยการศึกษานอก      
โรงเรียนจังหวัดนครปฐม” มีหนาที่และความรับผิดชอบในการสงเสริมสนับสนุนการจัด          
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนแกประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ ตามนโยบายกรมการศึกษา
นอกโรงเรียนทั้งประชาชนปกติทั่วไปและคนพิการ

สําหรับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใหแกคนพิการนั้น ศูนยการศึกษานอก       
โรงเรียนจังหวัดนครปฐม ไดรับมอบหมายจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนใหจัดการศึกษานอก
โรงเรียนสําหรับคนพิการทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะและอาชีพและการพัฒนา  
ขาวสารขอมูลเชนเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ แตในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 กรมการศึกษา
นอกโรงเรียนไดมอบหมายเปนพิเศษใหศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัด
นํารองที่จะเนนการใชรูปแบบวิธีการเรียนการสอนคนพิการที่หลากหลาย ทั้งการเรียนเปนราย
บุคคล การเรียนรวมและการเรียนเปนกลุมเฉพาะคนพิการโดยเปดโอกาสใหครอบครัวและ    
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใหแกคนพิการทุกประเภท 
โดยมีสถาบันสงเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนเปนผูสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการใหเปนไปตามนโยบายของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนที่ตองการสงเสริมใหคนพิการมีความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา
อยางกวางขวางเชนเดียวกับคนปกติ ในสวนของการดําเนินงานนั้นตามรายงานการดําเนินงาน
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2541 : 2 – 7,อางถึงใน บุญสม นาวานุเคราะห ม.ป.ป. : 24) ได
กลาวถึงการดําเนินงานดังกลาวไววา ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมไดมอบหมาย
ใหศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอแตละอําเภอซึ่งเปนเครือขายในสังกัดของศูนยการ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเปนผูรับผิดชอบไปสํารวจกลุมเปาหมายคนพิการในชุมชนตาง ๆ ที่
อยูในเขตความรับผิดชอบ โดยประสานงานกับองคกรและผูนําทองถิ่น เม่ือไดกลุมเปาหมายคน
พิการประเภทตาง ๆ ที่พรอมจะเรียนแลว    ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอก็จะสง
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เจาหนาที่และครูอาสาสมัครฯ ไปรับขึ้นทะเบียนคนพิการเหลานั้นเปนนักศึกษา และใหลง
ทะเบียนเรียนตามจุดตาง ๆ ที่กําหนด โดยผูพิการไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม      ไดดําเนินการจัดทําโครงการของ
งบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน   ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 จํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 830,320 บาท และกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดอนุมัติเงิน จํานวน 739,425 บาท เพ่ือ
การดําเนินงานดังกลาวในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541        ปรากฏวามีนักศึกษาซึ่งเปน
คนพิการมาสมัครเขาเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญทุกระดับและสายอาชีพ  รวมทั้งสิ้น 
402 คน

ตารางที่ 1 ขอมูลบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มาสมัครเรียนการ
ศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญและสายอาชีพ ของจังหวัดนครปฐม

ประเภทวิชา
ศบอ. สายสามัญ สายอาชีพ รวม หมายเหตุ

1. เมืองนครปฐม 18 36 54 วิชาที่เปดสอน
2. กําแพงแสน 15 49 64 1. การเลี้ยงไก
3. สามพราน 22 68 90 2. การเลี้ยงเปด
4. นครชัยศรี 16   9 25 3. โหราศาสตร
5. บางเลน 40 40 80 4. การทําน้ํายาลางจาน
6. ดอนตูม 33 19 49 5. การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร
7. พุทธมณฑล 31   9 40 6. การนวดแผนโบราณ

7. การถักโครเชต
8. การซอมวิทยุ/โทรทัศน
9. การทํายาหมอง/พิมเสนน้ํา
10. การทําดอกไมจากดินหอม
11. ผลิตภัณฑจากผักตบชวา
12. การทําดอกไมจันทน

รวม 175 227 402

ที่มา : กรมการศึกษานอกโรงเรียน,ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม, รายงานสรุป
โครงการนํารองการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการในจังหวัดนครปฐม (นครปฐม :
ดํารงชัยการพิมพ,2542),39.

สําหรับผลการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสําหรับคนพิการในปงบประมาณ 2546 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม ไดรับงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
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จํานวน 374,000 บาท มีจํานวนนักศึกษาคนพิการที่เรียนวิชาชีพระยะสั้น จํานวน 220 คน โดย
เปดสอนตามอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งสอนวิชาชีพระยะสั้นคือ วิชานวดแผนไทย   
ภาษามือ คอมพิวเตอร พิมเสนน้ํา การทําผาบาติก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2546 : 4)

รูปแบบการเรียนการสอนคนพิการในจังหวัดนครปฐม
1. ครูอาสาสมัคร/ครูประจํากลุม/อาสาสมัคร ซึ่งเปนคนปกติสอนคนพิการตามบาน

ตัวตอตัว
2. ครูอาสาสมัคร/ครูประจํากลุม ซึ่งเปนคนปกติ สอนคนพิการที่รวมตัวกันเปนกลุม

ยอย ๆ ในหมูบาน ในศูนยการเรียนชุมชน หรือสถานที่พบกลุมในโรงเรียน
3. จัดใหคนพิการเรียนรวมกับคนปกติโดยมีครูประจํากลุมซ่ึงเปนคนปกติเปน      

ผูสอน
4. คนพิการรวมกลุมกัน โดยมีครูประจํากลุมซ่ึงเปนคนพิการ (ผานการอบรมครู

ประจํากลุมแลว) เปนผูสอนคนพิการดวยตนเอง
5. คนพิการรวมกลุมกันในมูลนิธิ สมาคม และมีครูประจํากลุมซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานเปนผูสอน เชน การเรียนสายสามัญโดยใชอักษรเบลลสําหรับคนตาบอดที่ศูนยฝก
อาชีพหญิงคนตาบอดสามพราน หรือการเรียนสายสามัญโดใชลามภาษามือสําหรับคนหูหนวกที่
วิทยาลัยราชสุดา   เปนตน      (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2541 :11,   อางถึงใน บุญสม 
นาวานุเคราะห ม.ป.ป. : 28)

เครือขายที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการในจังหวัด
นครปฐม

1. ศูนยสถาบันสงเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอก     
โรงเรียน ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางในการจัดการศึกษานอก       
โรงเรียนสําหรับคนพิการในจังหวัดนครปฐม

2. ชมรมคนพิการจังหวัดนครปฐม ใหขอมูลรวมประชุมและประชาสัมพันธการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการ

3. ประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐม  ใหขอมูลประชาสัมพันธการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนสําหรับคนพิการ รวมประชุมหารือใหการสนับสนุนดานเงินทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพสําหรับคนพิการที่เรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพสําเร็จแลว

4. สโมสร โรตารี่พระปฐมเจดีย ใหการสนับสนุนอุปกรณการเรียน อุปกรณ    
อํานวยการความสะดวกสําหรับคนพิการ

5. โรงงานทําสมุดเมงฮ้ัว จังหวัดสมุทรสาคร ใหการสนับสนุนอุปกรณการเรียน
6. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐม สนับสนุนบุคลากร    

สถานที่ เพ่ือจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับคนพิการ
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7. นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน ชวยประชาสัมพันธการดําเนินงานจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนสําหรับคนพิการในพื้นที่และใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

8. อาสาสมัคร ซึ่งเปนบุคคลภายนอก และเปนญาติกับคนพิการ มีจิตศรัทธาชวย
สอนคนพิการในพื้นที่ลักษณะตัวตอตัว โดยไมคิดคาตอบแทน

9. มูลนิธิ สมาคม องคกรภาครัฐใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียน       
การสอน เชน ศูนยฝกอาชีพหญิงคนตาบอดสามพราน วิทยาลัยราชสุดา วัดไรขิง เปนตน 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2541 : 11)

งานวิจัยที่เก่ียวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอาชีพของคนพิการ  ผูวิจัยขอเสนองานวิจัย

ที่เกี่ยวของดังนี้

เอมอร  ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา (2534 : บทคัดยอ) ศึกษาปญหาความตองการทางการ
ศึกษาและฝกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา

1. สภาพการศึกษา ปญหาและความตองการดานวิชาสามัญ พบวานักเรียนตาบอด
เรียนตามหลักสูตรพิเศษ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พ.ศ. 2521 สําหรับนักเรียนตาบอด 
ปญหาที่พบไดแก ดานวิชาที่เปนปญหา คือ ศิลปศึกษา พลศึกษา คณิตศาสตร และ         
วิทยาศาสตร  ดานอาคารสถานที่ และสื่อการสอนมีไมเพียงพอ หลักสูตรและการวัดผลไม   
เหมาะสม สวนความตองการพบวา ตองการอาคารสถานที่และสื่อการสอนเพิ่มขึ้น ตองการ  
ปรับปรุงหลักสูตรและการวัดผลใหเหมาะสม

2. สภาพการฝกอาชีพ ปญหาและความตองการฝกอาชีพพบวา นักเรียนตาบอด
ขาดการฝกอาชีพตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนและวิทยากรไดจัดให ปญหาที่พบไดแก ดานอาชีพ
ที่เปนปญหา คือ การทําอาหาร เซรามิค และการเกษตร ดานบุคลากรและวัสดุฝกมีไมเพียงพอ 
หลักสูตรไมเหมาะสม และผลงานยังไมไดมาตรฐาน สวนความตองการ พบวา ตองการโรงฝก
อาชีพ บุคลากร วัสดุสําหรับฝกเพ่ิมขึ้นตองการปรับปรุงหลักสูตรและผลงานใหไดมาตรฐาน

3. ความตองการและทัศนคติของผูปกครอง พบวา ตองการใหบุตรไดรับการศึกษา 
ดานวิชาสามัญ  ตามความสามารถของตน  สวนดานการฝกอาชีพตองการใหฝกอาชีพดนตรี
มากที่สุด   และมีทัศนคติวา เม่ือนักเรียนตาบอดสําเร็จการศึกษาแลว สังคมยังไมยอมรับความ
สามารถของคนตาบอด จึงทําใหคนตาบอดไมมีงานทํา
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เรวัต  ผองสุวรรณ (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการทางการศึกษานอก    
โรงเรียนของคนพิการ ณ ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
พบวา ผูพิการมีความตองการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ และความ
ตองการศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการในดานหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ การประเมินผล และการนิเทศติดตามผลทั้งสายสามัญ สายอาชีพ เม่ือจําแนกตาม
สถานภาพตาง ๆ และสถานภาพทางความพิการแลว สวนใหญมีตองการคลายคลึงกัน มีความ
แตกตางกันบางเล็กนอย ในผูพิการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและรายไดตางกัน 
โดยเนนการปฏิบัติและเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดตามความเหมาะสมประการสุดทาย คนพิการ
สวนใหญมีฐานะยากจนไมมีอาชีพ

นวพร  ธนวัฒน (2536 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยศึกษาปญหาการเรียนของนักศึกษาวิชา
ชีพหลักสูตรระยะสั้นในคณะวิชาคหกรรมวทิยาลัยสารพัดชางเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ครูผู
สอนมีปญหาสูงสุดในเรื่องที่ครูใหรายละเอียดในบทเรียนไมชัดเจน เชน เทคนิคการสอน และ
เคล็ดลับตาง ๆ  ในการทําความเขาใจปญหาบทเรียน ปญหาดานบริหารจัดการพบวา ขาดการ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและตอเน่ือง  บุคลากรไมเพียงพอ   วัสดุอุปกรณไมเพียงพอและไม
ทันสมัย

กาญจนา  เส็งผล (2541 : บทคัดยอ)  ไดวิจัยศึกษาสมรรถภาพการเรียนรูและความ
ตองการการศึกษา ของคนพิการทางการเคลื่อนไหว กรณีอัมพาตครึ่งทอน พบวา ผูพิการทาง
การเคลื่อนไหว กรณีอัมพาตครึ่งทอนมีความตองการการศึกษาตามอัธยาศัยมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 96.00 และการเลือกวิธีเรียนหรือรูปแบบการเรียน คือ การเรียนกับเพื่อน เปนกลุม/     
ชั้นเรียน รองลงมา คือ การเรียนแบบตอตัว สวนความตองการสถานที่ที่เหมาะสมในการเรียน
ตามลําดับ ดังนี้ 1) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 2) ศูนยการเรียนชุมชนใกลบาน และ         
3) มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ และโรงเรียนประถมหรือมัธยมในชุมชนใกลบาน

สรุป  จากการศึกษาเอกสารและผลจากการวิจัยสวนใหญ   พบวา บุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว มีปญหาจากความตองการไมแตกตางจากบุคคลปกติ
ทั่วไป ซึ่งบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวถือวาเปนทรัพยากรบุคคลของ
สังคม  หากไดรับการสงเสริมอยางถูกตอง ยอมมีความรูความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบ
อาชีพ พ่ึงพาตนเองและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) เพ่ือศึกษาความตองการ
ในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัด
นครปฐม โดยดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ

การเคลื่อนไหวที่ขึ้นทะเบียนคนพิการที่สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐม  เขาขาย
กําหนดประเภทคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  และมีที่อยู
ในจังหวัดนครปฐม จํานวน 1,603 คน (สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐม, “ทะเบียน
รายชื่อคนพิการจังหวัดนครปฐม” 15 กรกฎาคม 2545),1-132

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีสุมอยางงาย (simple random sampling) 

โดยการจับฉลากเลขที่รายชื่อบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่ขึ้น
ทะเบียนคนพิการ   สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐมที่เขาขายกําหนดคนพิการ ตาม
พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และมีที่อยูในเขตจังหวัดนครปฐม  โดย
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ Krejcie และ Morgan ดวยการเทียบสัดสวนได
ขนาดกลุมตัวอยาง 310 คน จากประชากรทั้งหมด 1,603 คน
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม

ลําดับ อําเภอ จํานวนประชากรทั้งหมด จํานวนกลุมตัวอยาง
1. กําแพงแสน 294 58
2. ดอนตูม 84 16
3. เมืองนครปฐม 424 82
4. นครชัยศรี 264 51
5. บางเลน 230 44
6. พุทธมณฑล 47 9
7. สามพราน 260 50

รวม 1,603 310

ที่มา : สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐม, “ทะเบียนรายชื่อคนพิการจังหวัดนครปฐม,”          
15 กรกฎาคม 2545.

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม    ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีรายละเอียดของเนื้อหาในแบบสอบถาม   แบงออกเปน 
3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิทางการ
ศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะความพิการ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว  โดยแบงระดับความตองการเปนขอคําถามแบบ
ระดับมีคาน้ําหนัก  3 ระดับ  ดังนี้

ตองการมาก ใหคะแนน 3     คะแนน
ตองการปานกลาง ใหคะแนน  2    คะแนน
ตองการนอย ใหคะแนน  1    คะแนน
เกณฑกําหนดระดับความตองการ  มีดังนี้
คาเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.65  หมายถึง ระดับความตองการนอย
คาเฉลี่ยคะแนน  1.66 – 2.35  หมายถึง ระดับความตองการปานกลาง
คาเฉลี่ยคะแนน  2.36 – 3.00  หมายถึง ระดับความตองการมาก

ตอนที่  3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปด
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วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้สามารถวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย และบรรลุ

วัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยและผูเกี่ยวของกับคนพิการและนํามาเปนแนวทางในการ

สรางและปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถาม ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดย  

ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางเสร็จเสนอตอ อาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบแกไข
ในดานภาษาใหครอบคลุมเน้ือหาและโครงสรางของแบบสอบถาม

3. ทําการแกไขปรับปรุง แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลว      
ใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้งกอนนําไปทดลองใช

4.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (try out) กับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่ไมใชกลุมตัวอยางที่อําเภอสองพี่นอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  จํานวน 30 คน

5. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาความเชื่อม่ัน (reliability) ตาม    
วิธีการของครอนบาค (Cronbach)   โดยใชประสิทธิแอลฟา (alpha coefficient)  ไดคาความเชื่อ
ม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.86

6. รายงานผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามตออาจารยที่ควบคุม
วิทยานิพนธและนําแบบสอบถามมาปรับแกฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
จริง

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. นําหนังสือจากศูนยบริการการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรีเพ่ือขอ

อนุญาตใหครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอในจังหวัดนครปฐม  ซึ่งเปนผูชวยวิจัยใน
การเก็บรวบรวมขอมูลบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

2. ประสานงานนัดประชุมทีมผูชวยวิจัย จํานวน 37 คน เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจใน
การเก็บขอมูลเกี่ยวกับความมุงหมาย เน้ือหา และประเด็นที่ตองการในการเก็บขอมูล

3. วิธีการตอบแบบสอบถามของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหว หากมีปญหาใดผูชวยวิจัยคอยชวยเหลืออธิบาย และทําความเขาใจ เชน อาน
หนังสือไมออก เขียนไมได สายตาไมดี หรือไมเขาใจคําถามก็ใหผูชวยวิจัยคอยชวยเหลือ

4. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่บานของกลุมตัวอยาง เปนราย
บุคคล จํานวน 310 คน
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5. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล แยกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
5.1 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่อยูใกล ผูวิจัยไป

เก็บขอมูลที่บานของกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล ตามบัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของกลุมตัวอยาง
5.2 สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่อยูไกลใหผู

ชวยวิจัยซึ่งเปนผูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชวยเก็บขอมูลที่บานของกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล ตาม
บัญชีรายชื่อพรอมที่อยูของกลุมตัวอยาง

6. เม่ือเก็บรวมรวมขอมูลแลว นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณของ   คํา
ตอบ และความถูกตองกอนนําไปวิเคราะหขอมูล  ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมารวมทั้งสิ้น 252 
ชุด คิดเปนรอยละ 81.00
            7. นําขอมูลที่ตรวจสอบแลว มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+

เพ่ือคํานวณหาคาสถิติตอไป

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติตาง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จ

รูป SPSS  (The Statistical Package for the Social Science) และสถิติที่นํามาใชในการ
วิเคราะหขอมูล มีดังตอไปน้ี

1. ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา อาชีพ 
รายได ลักษณะความพิการ วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละคาเฉลี่ย (Χ )

2. ขอมูลความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวของกลุมตัวอยาง นํามาวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน (S.D.) เปนรายขอแลวสรุปรวมเปนรายดานจัดอันดับและแปลความหมายตามเกณฑ  และ
ทําการวิเคราะหโดยนําขอมูลที่ไดจากการสอบถามวิเคราะหโดยการรวบรวมคําตอบ และสรุป    
เน้ือหาในแตละดานทั้ง 5 ดาน  และนําเสนอในรูปความเรียง

3. เปรียบเทียบความแตกตางระดับความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว   จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา อาชีพ 
รายได ลักษณะความพิการ โดยใชวิธีการทดสอบโดย t–test กรณีที่ตัวแปรอิสระจําแนกเปน 2 
กลุม เชน เพศชาย เพศหญิง  และใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน F-test ในกรณีของการ
ทดสอบความแตกตางที่มีกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป  หากผลการวิเคราะหดังกลาวพบวา 
กลุมตัวอยางมีความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s post hoc comparison)
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4. ขอมูลซึ่งเปนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการ
เรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ซึ่ง
ไดจากแบบสอบถามปลายเปด ผูวิจัยนํามาวิเคราะหเน้ือหา โดยนําขอมูลมาสรุปแจกแจงเปน
ความถี่และ นําเสนอในรูปความเรียง

เพ่ือความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณ ที่ใชใน
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้

 Χ แทน  คาเฉลี่ย (mean)
 S.D. แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
 N แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง
 T แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t

   (t - distribution)
 F แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแบบ F

        (f - distribution)
 D.F. แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ (degree of freedom)
 S.S. แทน  ผลกําลังสอง (sum of squares)
 M.S. แทน   คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (mean square)
  * แทน   ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม และเปรียบเทียบความตองการในการเรียน
วิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว จําแนกตามตัวแปร เพศ 
อายุ วุฒิทางการศึกษา อาชีพ  รายได  ลักษณะความพิการ    ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยมีผูชวยวิจัยคือ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนของ
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 7 อําเภอ ในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางคือ บุคคล
ที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่ขึ้นทะเบียนคนพิการที่สํานักงานประชา
สงเคราะหจังหวัดนครปฐม   ที่เขาขายกําหนดประเภทคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และมีที่อยูในเขตจังหวัดนครปฐม จํานวน 310 คน  ซึ่ง
สามารถเก็บขอมูลไดจํานวน 252 คน คิดเปน 81.00% ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห และ
เสนอผลการวิเคราะหขอมูล   ไดจําแนกการนําเสนอเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

ตอนที่ 2 ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน 
ดานการบริหาร   จัดการ และดานรูปแบบการเรียน

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม  จําแนกตามตัวแปร  เพศ   อายุ 
วุฒิทางการศึกษา อาชีพ  รายได และลักษณะความพิการ

ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการเรียน
วิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดาน
เน้ือหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ และดานรูปแบบการเรียน
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ตอนที่ 1     ขอมูลพื้นฐานของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
    ในจังหวัดนครปฐม
  การวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1 เปนการนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความ

บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ไดแก เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา 
อาชีพ  รายได  ลักษณะความพิการ  โดยแจกแจงความถี่   และหาคารอยละของแตละรายการ
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3    ขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
                 ในจังหวัดนครปฐม

ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ
1.  เพศ

1.1  ชาย 124 49.2
1.2  หญิง 128 50.8

รวม 252 100.0
2.  อายุ

2.1  14 – 24 ป 44 17.5
2.2  25 – 35 ป 67 26.6
2.3  36 – 46 ป 70 27.8
2.4  47 – 57 ป 43 17.1
2.5  58 ป ขึ้นไป 28 11.1

รวม 252 100.0
3.  วุฒิทางการศึกษา

3.1  ต่ํากวาประถมศึกษา 64 25.4
3.2  ประถมศึกษา 117 46.4
3.3  มัธยมศึกษาตอนตน 42 16.7
3.4  มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 11.5
3.5  ปริญญาตรี - -
3.6  ปริญญาตรีขึ้นไป - -

รวม 252 100.0
4.  อาชีพ

4.1  ไมมีอาชีพ 103 40.9
4.2  คาขาย/อาชีพสวนตัว 60 23.8
4.3  เกษตรกร 31 12.3
4.4  รับจาง 58 23.0
4.5  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - -

รวม 252 100.0
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ
5.  รายได

5.1  ไมมีรายได 94 36.1
5.2  ต่ํากวา 1,000 บาท 27 10.7
5.3  1,000 – 3,000 บาท 56 22.2
5.4  3,000 – 5,000 บาท 48 19.0
5.5  5,000 – 8,000 บาท 30 11.9
5.6  8,000 – 10,000 บาท - -

รวม 252 100.0
6.  ลักษณะความพิการ

6.1  ระดับที่ 1 22 8.7
6.2  ระดับที่ 2 133 52.8
6.3  ระดับที่ 3 60 23.8
6.4  ระดับที่ 4 9 3.6
6.5  ระดับที่ 5 28 11.1

รวม 252 100.0

  จากตารางที่ 3 แสดงวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว 
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 50.8 อายุในปจจุบันอยูในชวง 36 – 46 
ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 27.8 รองลงมาอายุ 25 – 35 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ  
26.6 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 46.4 
รองลงมาอยูในระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 25.4 อาชีพสวนใหญไม
มีอาชีพ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 40.9 รองลงมาอาชีพคาขาย/อาชีพสวนตัว จํานวน 60 
คน รอยละ 23.8 รายได สวนใหญไมมีรายได จํานวน 91 คน รอยละ 36.1 รองลงมารายไดอยู
ระหวาง 1,000 – 3,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 22.2  ลักษณะความพิการสวนใหญ
พิการทางรางกายและการเคลื่อนไหว ระดับที่ 2 (ความผิดปกติหรือความบกพรองในการเคลื่อน
ไหวลําตัว คือ แขน หรือขา แตยังสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได) จํานวน 133 
คน คิดเปนรอยละ 52.8      รองลงมาลักษณะความพิการ ระดับที่ 3 (การสูญเสียความสามารถ
ในการเคลื่อนไหว คือ แขน ลําตัว ซึ่งจําเปนในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันนอย
กวาครึ่งตัว (แขนหรือขานอยกวา 2 ขาง) จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 23.8 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
                 และการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเน้ือหา ดานสถานที่เรียน
                 ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ และดานรูปแบบการเรียน

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพ 5 ดาน คือ 
ดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ และดานรูปแบบการเรียน     
ตามความคิดเห็นของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม 
ผูวิจัยนําขอมูลมาหาคาเฉลี่ย (Χ )  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   โดยภาพรวมทุกดานและ
รายดาน ซึ่งผลที่ไดจะนํามาเทียบกับเกณฑของผูวิจัยดังน้ี

นอย ใหคะแนน  1  คะแนน
ปานกลาง ใหคะแนน  2  คะแนน
มาก ใหคะแนน  3  คะแนน

เกณฑกําหนดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

คาเฉลี่ย คะแนน 1.00 – 1.65 หมายถึง  ระดับความตองการนอย
คาเฉลี่ย คะแนน 1.66 – 2.35 หมายถึง  ระดับความตองการปานกลาง
คาเฉลี่ย คะแนน 2.36 – 3.00 หมายถึง  ระดับความตองการมาก

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
              ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา 

ดานสถานที่เรียน  ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ และดานรูปแบบการเรียน

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรายกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัด
นครปฐม

Χ S.D. ระดับความ
ตองการ

อันดับที่

ดานเนื้อหา 1.74 0.39 ปานกลาง 5
ดานสถานที่เรียน 2.35 0.46 ปานกลาง 2
ดานวิธีสอน 2.28 0.39 ปานกลาง 3
ดานการบริหารจัดการ 2.58 0.45 มาก 1
ดานรูปแบบการเรียน 2.08 0.42 ปานกลาง 4

รวม 2.03 0.29 ปานกลาง -

จากตารางที่ 4 พบวา สภาพความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีสภาพความตองการ
ในการเรียนวิชาชีพ   อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.03, S.D. = 0.29)   เม่ือพิจารณารายดาน
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พบวา ดานการบริหาร    จัดการอยูในระดับมากสูงสุด (Χ = 2.58, S.D. = 0.45) และรองลงมา
คือ ดานสถานที่เรียนอยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.35, S.D. = 0.46) และดานเนื้อหาอยูใน
ระดับปานกลางต่ําสุด (Χ = 1.74, S.D. = 0.39) ตามลําดับ

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
              ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา

ขอท่ี ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลทีมีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัด
นครปฐม  ดานเนื้อหา

Χ S.D. ระดับความ
ตองการ

อันดับ
ที่

1. การซอมโทรทัศนและวิทยุ 1.86 0.77 ปานกลาง 4
2. ซอมโทรศัพทมือถือ 1.84 0.79 ปานกลาง 7
3. การซอมเครื่องยนต 1.72 0.78 ปานกลาง 15
4. ชางซอมเครื่องไฟฟา 1.78 0.80 ปานกลาง 10
5. การซอมประกอบคอมพิวเตอร 1.75 0.78 ปานกลาง 13
6. การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร 1.70 0.71 ปานกลาง 16
7. ทําสมุนไพร เคมีภัณฑ ไดแก ยาหมอง พิมเสนน้ํา

ฯลฯ
1.87 0.82 ปานกลาง 2

8. ทําพรมเช็ดเทา 1.73 0.78 ปานกลาง 14
9. พวงมาลัยดินหอม 1.64 0.72 นอย 20
10. การทําของที่ระลึกตาง ๆ 1.87 0.75 ปานกลาง 3
11. การเลี้ยงไก 1.91 0.76 ปานกลาง 1
12. การเลี้ยงเปด 1.83 0.74 ปานกลาง 8
13. โหราศาสตร 1.65 0.74 นอย 18
14. คอมพิวเตอร 1.85 0.80 ปานกลาง 5
15. การทําน้ํายาลางจาน 1.85 0.75 ปานกลาง 6
16. การถักโครเชต 1.58 0.72 นอย 23
17. ผลิตภัณฑจากผักตบชวา 1.60 0.72 นอย 22
18. การทําดอกไมจันท 1.64 0.71 นอย 21
19. ศิลปประดิษฐ 1.69 0.73 ปานกลาง 17
20. จักสาน 1.65 0.68 นอย 19
21. ชางพันไดนาโม 1.50 0.67 นอย 24
22. การเพาะเห็ด 1.77 0.78 ปานกลาง 11
23. การนวดแผนไทย 1.79 0.71 ปานกลาง 9
24. การนวดฝาเทา 1.77 0.70 ปานกลาง 12

รวม 1.74 0.39 ปานกลาง
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จากตารางที่ 5 พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมี
ความตองการในการเรียนวิชาชีพดานเนื้อหา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.74, 
S.D. = 0.39)        เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอ 11 การเลี้ยงไกตรงกับความตองการของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวอยูในระดับปานกลางสูงสุด (Χ = 1.91, 
S.D. = 0.76) รองลงมาคือ ขอ 7 ทําสมุนไพร เคมีภัณฑ ไดแก ยาหมอง พิมเสนน้ํา ฯลฯ อยูใน
ระดับปานกลาง (Χ = 1.87, S.D. = 0.82) และขอที่อยูอันดับที่ต่ําสุด คือ ขอ 21 ชางพัน
ไดนาโม อยูในระดับนอย (Χ = 1.50, S.D. = 0.67)

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานสถานที่

              เรียน

ขอท่ี ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัด
นครปฐม  ดานสถานที่เรียน

Χ S.D. ระดับความ
ตองการ

อันดับ
ที่

25. เรียนในหมูบานที่ตนเองอาศัยอยู 2.58 0.63 มาก 1
26. เรียนในสถานประกอบการอาชีพนั้น ๆ 2.05 0.70 ปานกลาง 7
27. เรียนตามแหลงวิทยาการ 1.95 0.70 ปานกลาง 8
28. สถานที่เรียนมีทางลาดสําหรับรถเข็นคนพิการ 2.21 0.77 ปานกลาง 6
29. มีหองน้ําที่เหมาะสมกับคนพิการ 2.46 0.70 มาก 5
30. มีแสงสวางเพียงพอในสถานที่เรียน 2.54 0.67 มาก 2
31. สถานที่เรียนตองไมคับแคบเกินไป 2.50 0.65 มาก 3
32. สถานที่เรียนตองไมรอนเกินไป 2.47 0.69 มาก 4

รวม 2.35 0.46 ปานกลาง

จากตารางที่ 6 พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมี
ความตองการในการเรียนวิชาชีพดานสถานที่เรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 
2.35, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ขอ 25 เรียนในหมูบานที่ตนเองอาศัยอยู อยูใน
ระดับมาก (Χ = 2.58, S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ขอ 30 มีแสงสวางเพียงพอในสถานที่เรียนอยู
ในระดับมาก   (Χ = 2.54, S.D. = 0.67) และขอที่อยูอันดับต่ําสุด คือ ขอ 27 เรียนตามแหลง
วิทยาการ อยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.95, S.D. = 0.70)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
              ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานวิธีสอน

ขอท่ี ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
ในจังหวัดนครปฐม ดานสถานที่เรียน

Χ S.D. ระดับความ
ตองการ

อันดับ
ที่

33. สอนแบบตัวตอตัว 2.43 0.70 มาก 4
34. สอนแบบทางไกลโดยใชส่ือวิทยุ โทรทัศน

ไปรษณีย
1.65 0.68 นอย 6

35. สอนโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.99 0.75 ปานกลาง 5
36. สอนโดยครู/ผูรู 2.60 0.62 มาก 1
37. ใชวิธีสอนที่หลากหลาย ไมนาเบ่ือ 2.55 0.61 มาก 2
38. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น

ระหวางเรียน
2.44 0.66 มาก 3

รวม 2.28 0.39 ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมี
ความตองการในการเรียนวิชาชีพดานวิธีสอน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.28, 
S.D. = 0.39)         เม่ือพิจารณารายดานพบวา ขอ 36 สอนโดยครู/ผูรู อยูในระดับมาก (Χ = 
2.60, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ขอ 37 ใชวิธีสอนที่หลากหลาย ไมนาเบื่อ อยูในระดับมาก   
(Χ = 2.55, S.D. = 0.61) และขอที่อยูอันดับต่ําสุด คือ ขอ 34 สอนแบบทางไกลโดยใชสื่อวิทยุ 
โทรทัศน ไปรษณียอยูในระดับนอย (Χ = 1.65, S.D. = 0.68)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
              ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานการบริหาร
              จัดการ

ขอท่ี ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
ในจังหวัดนครปฐม  ดานการบริหารจัดการ

Χ S.D. ระดับความ
ตองการ

อันดับ
ที่

39. ระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสม 2.58 0.58 มาก 4
40. ผูสอนมีความรูความสามารถในการถายทอด 2.62 0.56 มาก 1
41. ผูสอนมีความรับผิดชอบเปนกันเอง

เปนกัลยาณมิตรตอกัน
2.60 0.61 มาก 2

42. เจาหนาที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนสงเสริม
การเรียนคนพิการ

2.59 0.60 มาก 3

43. วัสดุ-อุปกรณมีความพรอมในการเรียน 2.54 0.59 มาก 5

รวม 2.58 0.45 มาก

จากตารางที่ 8 พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมี
ความตองการในการเรียนวิชาชีพดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 
2.58, S.D. = 0.45)   เม่ือพิจารณารายดานพบวา ขอ 40 ผูสอนมีความรูความสามารถในการ
ถายทอด อยูในระดับมาก (Χ = 2.62, S.D. = 0.56) รองลงมาคือ ขอ 41 ผูสอนมีความรับผิด
ชอบเปนกันเอง       เปนกัลยาณมิตรตอกัน อยูในระดับมาก   (Χ = 2.60, S.D. = 0.61) และ
ขอที่อยูอันดับต่ําสุด คือ ขอ 43 วัสดุ-อุปกรณมีความพรอมในการเรียน อยูในระดับมาก (Χ = 
2.54, S.D. = 0.59)

   ส
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

              ในดานรูปแบบการเรียน

ขอท่ี ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม ดานรูปแบบการเรียน

Χ S.D. ระดับความ
ตองการ

อันดับ
ที่

44. การเรียนแบบตัวตอตัว 2.51 0.66 มาก 1
45. การเรียนกับเพ่ือนเปนกลุม/ชั้นเรียน 2.40 0.68 มาก 2
46. การเรียนแบบตนเองโดยไมตองมีครูชวยสอน 1.75 0.78 ปานกลาง 3
47. การเรียนแบบทางไกลโดยอาศัยส่ือวิทยุ โทรทัศน

ไปรษณีย
1.69 0.75 ปานกลาง 4

รวม 2.08 0.29 ปานกลาง

จากตารางที่ 9 พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมี
ความตองการในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 
2.08, S.D. = 0.29) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ขอ 44 การเรียนแบบตัวตอตัว อยูในระดับมาก 
(Χ = 2.51, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ ขอ 45 การเรียนกับเพ่ือนเปนกลุม/ชั้นเรียน อยูในระดับ
มาก   (Χ = 2.40, S.D. = 0.68) และขอที่อยูอันดับต่ําสุด คือ ขอ 47 การเรียนแบบทางไกลโดย
อาศัยสื่อวิทยุ   โทรทัศน ไปรษณีย อยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.69, S.D. = 0.75)

   ส
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลท่ีมีความบกพรอง
                 ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามตัวแปร เพศ
                 อายุ  วุฒิทางการศึกษา อาชีพ  รายได และลักษณะความพิการ

3.1 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม   จําแนกตามเพศ   ดวยการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน (independent sample t-test)
รายละเอียดในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
                   ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ

ความตองการในการเรียนวิชาชีพ เพศ
ของบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวใน

ชาย = 124 หญิง = 128 t Sig

จังหวัดนครปฐม Χ S.D. Χ S.D.

ผลการ
ทดสอบ

1. ดานเนื้อหา 1.72 .35 1.76 .41 - .845 .399 ไมแตกตาง
2. ดานสถานที่เรียน 2.30 .45 2.38 .45 - 1.260 .209 ไมแตกตาง
3. ดานวิธีสอน 2.29 .37 2.26 .40 .607 .545 ไมแตกตาง
4. ดานการบริหารจัดการ 2.57 .47 2.59 .43 - .258 .796 ไมแตกตาง
5. ดานรูปแบบการเรียน 2.02 .39 2.14 .44 - 2.268* .024 แตกตาง

รวม 2.01 .27 2.05 .29 - 1.148 .252 ไมแตกตาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคล
ที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ทั้ง 5 ดาน จําแนกตามเพศ 
โดยภาพรวมมี ความตองการในการเรียนวิชาชีพของคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และเม่ือเปรียบเทียบ
ความตองการการเรียนวิชาชีพในแตละดานพบวาทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานรูปแบบการเรียนซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05

3.2 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม   จําแนกตามอายุ  ดานการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยางดานการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 
analysis of variances)   รายละเอียดในตารางที่ 11 และตารางที่ 12

   ส
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพ
ของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

                   จําแนกตามอายุ

อายุ N Χ S.D. ระดับ อันดับที่
1.  ดานเนื้อหา

14 – 24 ป 44 1.80 0.40 ปานกลาง 2
25 – 35 ป 67 1.69 0.39 ปานกลาง 4
36 – 46 ป 70 1.78 0.40 ปานกลาง 3
47 – 57 ป 43 1.60 0.33 นอย 5
58 ป ขึ้นไป 28 1.84 0.38 ปานกลาง 1

รวม 252 1.74 0.39 ปานกลาง
2.  ดานสถานที่เรียน

14 – 24 ป 44 2.31 0.45 ปานกลาง 4
25 – 35 ป 67 2.33 0.43 ปานกลาง 3
36 – 46 ป 70 2.39 0.44 มาก 2
47 – 57 ป 43 2.26 0.58 ปานกลาง 5
58 ป ขึ้นไป 28 2.43 0.33 มาก 1

รวม 252 2.34 0.45 ปานกลาง
3.  ดานวิธีสอน

14 – 24 ป 44 2.26 0.39 ปานกลาง 4
25 – 35 ป 67 2.27 0.33 ปานกลาง 3
36 – 46 ป 70 2.30 0.41 ปานกลาง 2
47 – 57 ป 43 2.18 0.47 ปานกลาง 5
58 ป ขึ้นไป 28 2.37 0.35 มาก 1

รวม 252 2.27 0.39 ปานกลาง
4.  ดานการบริหารจัดการ

14 – 24 ป 44 2.54 0.47 มาก 3
25 – 35 ป 67 2.54 0.45 มาก 4
36 – 46 ป 70 2.62 0.43 มาก 2
47 – 57 ป 43 2.51 0.52 มาก 5
58 ป ขึ้นไป 28 2.74 0.39 มาก 1

รวม 252 2.58 0.45 มาก
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ตารางที่ 11   (ตอ)

อายุ N Χ S.D. ระดับ อันดับที่
5.  ดานรูปแบบการเรียน

14 – 24 ป 44 2.08 0.38 ปานกลาง 3
25 – 35 ป 67 2.07 0.38 ปานกลาง 4
36 – 46 ป 70 2.11 0.48 ปานกลาง 2
47 – 57 ป 43 2.01 0.47 ปานกลาง 5
58 ป ขึ้นไป 28 2.16 0.38 ปานกลาง 1

รวม 252 2.08 0.42 ปานกลาง
รวมทุกดาน

14 – 24 ป 44 2.05 0.29 ปานกลาง 3
25 – 35 ป 67 2.00 0.27 ปานกลาง 4
36 – 46 ป 70 2.07 0.30 ปานกลาง 2
47 – 57 ป 43 1.92 0.30 ปานกลาง 5
58 ป ขึ้นไป 28 2.13 0.23 ปานกลาง 1

รวม 252 2.03 0.28 ปานกลาง

จากตารางที่ 11 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม   แยกเปนรายดาน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน 
ดานการบริหารจัดการ และดานรูปแบบการเรียน จําแนกตามอายุ

ดานเนื้อหา   โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีอายุ 58 ป ขึ้นไป มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานเนื้อหา อยูในระดับปาน
กลาง (Χ = 1.84, S.D. = 0.38) รองลงมาอายุ 14 – 24 ป อยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.80, 
S.D. = 0.40) และอายุ 36 – 46 ป อยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.78, S.D. = 0.40) ตามลําดับ

ดานสถานที่เรียน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวที่มีอายุ 58 ป ขึ้นไป มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานสถานที่เรียน อยูใน
ระดับมาก (Χ = 2.43, S.D. = 0.33) รองลงมาอายุ 36 – 46 ป อยูในระดับปานกลาง (Χ = 
2.39, S.D. = 0.44)    และอายุ 25 – 35 ป อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.33, S.D. = 0.43) 
ตามลําดับ

ดานวิธีสอน   โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีอายุ 58 ป ขึ้นไป มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานวิธีสอน อยูในระดับ
มาก (Χ = 2.37, S.D. = 0.35) รองลงมาอายุ 36 – 46 ป อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.30, 
S.D. = 0.41) และอายุ 25 – 35 ป อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.27, S.D. = 0.33) ตามลําดับ
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ดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่มีอายุ 58 ป ขึ้นไป มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานการบริหารจัด
การ อยูในระดับมาก(Χ = 2.74, S.D. = 0.36) รองลงมาอายุ 36 – 46 ป อยูในระดับมาก (Χ = 
2.62, S.D. = 0.43) และอายุ 14 – 24 ป อยูในระดับมาก (Χ = 2.54, S.D. = 0.47) ตามลําดับ

ดานรูปแบบการเรียน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่มีอายุ 58 ป ขึ้นไป มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานรูปแบบการ
เรียน อยูในระดับ      ปานกลาง (Χ = 2.16, S.D. = 0.38) รองลงมาอายุ 36 – 46 ป อยูใน
ระดับปานกลาง (Χ = 2.11, S.D. = 0.48) และอายุ 14 – 24 ป อยูในระดับปานกลาง (Χ = 
2.08, S.D. = 0.38)     ตามลําดับ

ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
                   ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกอายุ

ความตองการในการเรียน
วิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหว

ความ
แปรปรวน

sum of
squares

df Mean F Sig. ผลการ
ทดสอบ

1. ดานเนื้อหา ระหวางกลุม 1.497 4 0.374 2.520* .042 แตกตาง
ภายในกลุม 36.684 247 .149
รวม 38.181 251

2. ดานสถานที่เรียน ระหวางกลุม .751 4 .988 .900 .465 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 51.510 247 .209
รวม 52.260 251

3. ดานวิธีสอน ระหวางกลุม .677 4 .169 1.107 .350 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 37.730 247 .153
รวม 38.407 251

4. ดานการบริหารจัดการ ระหวางกลุม 1.220 4 .305 1.498 .203 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 50.283 247 .204
รวม 51.503 251

5. ดานรูปแบบการเรียน ระหวางกลุม 1.473 4 .118 .654 .625 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 44.731 247 .181
รวม 45.204 251

รวม ระหวางกลุม 1.003 4 .251 3.142* .015 แตกตาง
ภายในกลุม 19.705 247 .079
รวม 20.707 251

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 12 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตางกัน 5 กลุม โดยการทดสอบความ   แตกตางของคาเฉลี่ยของตัว
อยาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of variance) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบโดยภาพรวม  พบวา คนพิการทางกายหรือการ
เคลื่อนไหวที่มีอายุตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีอายุตางกันมีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานเนื้อหา แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีอายุ
ตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ  ดานสถานที่เรียน  ดานวิธีสอน  ดานบริหารจัดการ 
และดานรูปแบบการเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 13     การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
                   ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม   ดานเนื้อหา
                   ที่มีอายุแตกตางกัน

อายุ อายุ ความแตกตางของคาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ
14 – 24 ป 25 – 35 ป .101 .765 ไมแตกตาง

36 – 46 ป 0.012 1.000 ไมแตกตาง
47 – 57 ป .191 .254 ไมแตกตาง
58 ป ข้ึนไป - 0.047 .992 ไมแตกตาง

25 – 35 ป 14 – 24 ป - .101 .765 ไมแตกตาง
36 – 46 ป - 0.089 .767 ไมแตกตาง
47 – 57 ป 0.091 .838 ไมแตกตาง
58 ป ข้ึนไป - .148 .570 ไมแตกตาง

36 – 46 ป 14 – 24 ป - 0.012 1.000 ไมแตกตาง
25 – 35 ป 0.089 .767 ไมแตกตาง
47 – 57 ป .179 .221 ไมแตกตาง
58 ป ข้ึนไป - 0.059 .976 ไมแตกตาง

47 – 57 ป 14 – 24 ป - .191 .254 ไมแตกตาง
25 – 35 ป 0.090 .838 ไมแตกตาง
36 – 46 ป - .1792 .221 ไมแตกตาง
58 ป ข้ึนไป - .238 .168 ไมแตกตาง

58 ป ข้ึนไป 14 – 24 ป 0.047 .992 ไมแตกตาง
25 – 35 ป .148 .570 ไมแตกตาง
36 – 46 ป 0.059 .976 ไมแตกตาง
47 – 57 ป .238 .168 ไมแตกตาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 13  เม่ือทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe’)  พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว กลุมอายุ 14 – 24 ป   
25  - 35 ป  36 – 46 ป    47 – 57 ป และ 58 ป ขึ้นไป มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ 
ดานเนื้อหา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ดานเนื้อหาของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวผลรวมของทุกดาน

                   จําแนกตามอายุ

อายุ อายุ ความแตกตางของคาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ
14 – 24 ป 25 – 35 ป 0.047 .946 ไมแตกตาง

36 – 46 ป - 0.024 .995 ไมแตกตาง
47 – 57 ป .125 .370 ไมแตกตาง
58 ป ข้ึนไป - 0.087 .803 ไมแตกตาง

25 – 35 ป 14 – 24 ป - 0.047 .946 ไมแตกตาง
36 – 46 ป - 0.071 .703 ไมแตกตาง
47 – 57 ป 0.078 .733 ไมแตกตาง
58 ป ข้ึนไป - .134 .349 ไมแตกตาง

36 – 46 ป 14 – 24 ป 0.024 .995 ไมแตกตาง
25 – 35 ป 0.071 .703 ไมแตกตาง
47 – 57 ป .1497 .116 ไมแตกตาง
58 ป ข้ึนไป - 0.063 .910 ไมแตกตาง

47 – 57 ป 14 – 24 ป - .125 .370 ไมแตกตาง
25 – 35 ป - 0.078 .733 ไมแตกตาง
36 – 46 ป - .149 .116 ไมแตกตาง
58 ป ข้ึนไป - .212 .050 ไมแตกตาง

58 ป ข้ึนไป 14 – 24 ป 0.087 .803 ไมแตกตาง
25 – 35 ป .134 .349 ไมแตกตาง
36 – 46 ป 0.063 .910 ไมแตกตาง
47 – 57 ป .212 .050 ไมแตกตาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 14  จากตารางเมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู  โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe’)     พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว ที่มี
อายุแตกตางกัน 5 กลุม มีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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3.3 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา

การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหว จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา ดวยการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยของตัวอยางดานการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of 
variance) รายละเอียดดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพ
ของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา

วุฒิทางการศึกษา N Χ S.D. ระดับ อันดับที่
1.  ดานเนื้อหา

ต่ํากวาระดับประถมศึกษา 64 1.69 0.38 ปานกลาง 4
ประถมศึกษา 117 1.73 0.41 ปานกลาง 3
มัธยมศึกษาตอนตน 42 1.81 0.36 ปานกลาง 1
มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 1.76 0.39 ปานกลาง 2

รวม 252 1.74 0.39 ปานกลาง
2.  ดานสถานที่เรียน

ต่ํากวาระดับประถมศึกษา 64 2.39 0.46 มาก 1
ประถมศึกษา 117 2.33 0.46 ปานกลาง 2
มัธยมศึกษาตอนตน 42 2.31 0.36 ปานกลาง 4
มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 2.32 0.52 ปานกลาง 3

รวม 252 2.34 0.45 ปานกลาง
3.  ดานวิธีสอน

ต่ํากวาระดับประถมศึกษา 64 2.30 0.39 ปานกลาง 2
ประถมศึกษา 117 2.31 0.37 ปานกลาง 1
มัธยมศึกษาตอนตน 42 2.20 0.41 ปานกลาง 4
มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 2.24 0.42 ปานกลาง 3

รวม 252 2.27 0.39 ปานกลาง
4.  ดานการบริหารจัดการ

ต่ํากวาระดับประถมศึกษา 64 2.62 0.47 มาก 1
ประถมศึกษา 117 2.60 0.42 มาก 2
มัธยมศึกษาตอนตน 42 2.50 0.51 มาก 4
มัธยมศึกษาตอนปลาย 29 2.58 0.42 มาก 3

รวม 252 2.58 0.45 มาก
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ตารางที่  15  (ตอ)

วุฒิทางการศึกษา N Χ S.D. ระดับ อันดับที่
5.  ดานรูปแบบการเรียน

ต่ํากวาระดับประถมศึกษา 44 2.12 0.44 ปานกลาง 2
ประถมศึกษา 67 2.14 0.40 ปานกลาง 1
มัธยมศึกษาตอนตน 70 2.06 0.41 ปานกลาง 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย 43 1.98 0.46 ปานกลาง 4

รวม 252 2.08 0.42 ปานกลาง
รวมทุกดาน

ต่ํากวาระดับประถมศึกษา 44 2.02 0.30 ปานกลาง 4
ประถมศึกษา 67 2.03 0.28 ปานกลาง 2
มัธยมศึกษาตอนตน 70 2.04 0.25 ปานกลาง 1
มัธยมศึกษาตอนปลาย 43 2.02 0.31 ปานกลาง 3

รวม 252 2.03 0.28 ปานกลาง

จากตารางที่ 15 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม แยกเปนรายดาน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน 
ดานการบริหารจัดการ และดานรูปแบบการเรียน จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา

ดานเนื้อหา โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ 
ดานเนื้อหา อยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.81, S.D. = 0.36) รองลงมาวุฒิทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.76, S.D. = 0.39) และวุฒิทางการศึกษา
ระดับประถมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.73, S.D. = 0.41) ตามลําดับ

ดานสถานที่เรียน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับต่ํากวาระดบประถมศึกษา มีความตองการในการเรียน
วิชาชีพ ดานสถาน   ที่เรียน อยูในระดับมาก (Χ = 2.39, S.D. = 0.46) รองลงมาวุฒิทางการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.33, S.D. = 0.46) และวุฒิทางการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.32, S.D. = 0.52) ตามลําดับ

ดานวิธีสอน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานวิธี
สอน อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.31, S.D. = 0.37) รองลงมาวุฒิทางการศึกษาระดับต่ํากวา
ระดับประถมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.30, S.D. = 0.39) และวุฒิทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.24, S.D. = 0.42) ตามลําดับ
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ดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา มีความตองการในการเรียน
วิชาชีพ ดานการบริหารจัดการ อยูในระดับมาก (Χ = 2.62, S.D. = 0.47) รองลงมาวุฒิทางการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา อยูในระดับมาก (Χ = 2.60, S.D. = 0.42) และวุฒิทางการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา    ตอนปลาย อยูในระดับมาก (Χ = 2.58, S.D. = 0.43) ตามลําดับ

ดานรูปแบบการเรียน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่มีวุฒิทางการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ 
ดานรูปแบบการเรียน อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.14, S.D. = 0.40) รองลงมาวุฒิทางการ
ศึกษาระดับต่ํากวาระดับประถมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.12, S.D. = 0.44) และวุฒิ
ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.06, S.D. = 0.41) ตาม
ลําดับ

ตารางที่ 16     การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
                   ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามวุฒิทางการศึกษา

ความตองการในการเรียน
วิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหว

ความ
แปรปรวน

sum of
squares

df Mean F Sig. ผลการ
ทดสอบ

1. ดานเนื้อหา ระหวางกลุม .427 3 .142 .934 .425 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 37.754 248 .152
รวม 38.181 251

2. ดานสถานที่เรียน ระหวางกลุม .196 3 0.065 .311 .817 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 52.064 248 .210
รวม 52.260 251

3. ดานวิธีสอน ระหวางกลุม .498 3 .166 1.087 .355 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 37.909 248 .153
รวม 38.407 251

4. ดานการบริหารจัดการ ระหวางกลุม .352 3 .117 .569 .636 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 51.151 248 .206
รวม 51.503 251

5. ดานรูปแบบการเรียน ระหวางกลุม .590 3 .197 1.093 .353 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 44.615 248 .180
รวม 45.204 251

รวม ระหวางกลุม 0.016 3 0.053 .064 .979 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 20.691 248 0.083
รวม 20.707 251

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 16 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม  ที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน 4 กลุม โดยการทดสอบความ   แตกตางของคา
เฉลี่ยของตัวอยาง   ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of 
variance) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบโดยภาพรวม    พบวา   
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน มีความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   เม่ือพิจารณา
รายดานพบวา  บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีวุฒิทางการศึกษา
ตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ  ดานเนื้อหา   ดานสถานที่เรียน    ดานวิธีสอน  
ดานบริหารจัดการ  และดานรูปแบบการเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05

3.4 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพ

การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพ ดวยการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยางดานการวิเคราะหความแปรปรวน (one-way analysis of 
variance) รายละเอียด  ตารางที่ 17 และตารางที่ 19
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ตารางที่ 17 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพ
ของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
จําแนกตามอาชีพ

วุฒิทางการศึกษา N Χ S.D. ระดับ อันดับที่
1.  ดานเนื้อหา

ไมมีอาชีพ 103 1.68 0.38 ปานกลาง 4
คาขาย/อาชีพสวนตัว 60 1.69 0.36 ปานกลาง 3
เกษตรกร 31 1.85 0.37 ปานกลาง 1
รับจาง 58 1.83 0.43 ปานกลาง 2

รวม 252 1.76 0.39 ปานกลาง
2.  ดานสถานที่เรียน

ไมมีอาชีพ 103 2.33 0.44 ปานกลาง 3
คาขาย/อาชีพสวนตัว 60 2.29 0.50 ปานกลาง 4
เกษตรกร 31 2.41 0.48 มาก 1
รับจาง 58 2.38 0.41 มาก 2

รวม 252 2.35 0.45 ปานกลาง
3.  ดานวิธีสอน

ไมมีอาชีพ 103 2.25 0.40 ปานกลาง 3
คาขาย/อาชีพสวนตัว 60 2.33 0.38 ปานกลาง 1
เกษตรกร 31 2.27 0.34 ปานกลาง 2
รับจาง 58 2.25 0.39 ปานกลาง 4

รวม 252 2.27 0.39 ปานกลาง
4.  ดานการบริหารจัดการ

ไมมีอาชีพ 103 2.58 0.45 มาก 3
คาขาย/อาชีพสวนตัว 60 2.53 0.47 มาก 4
เกษตรกร 31 2.60 0.45 มาก 2
รับจาง 58 2.62 0.42 มาก 1

รวม 252 2.58 0.45 มาก
5.  ดานรูปแบบการเรียน

ไมมีอาชีพ 103 2.08 0.42 ปานกลาง 3
คาขาย/อาชีพสวนตัว 60 2.07 0.43 ปานกลาง 4
เกษตรกร 31 2.10 0.39 ปานกลาง 1
รับจาง 58 2.08 0.43 ปานกลาง 2

รวม 252 2.08 0.42 ปานกลาง
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ตารางที่  17  (ตอ)

วุฒิทางการศึกษา N Χ S.D. ระดับ อันดับที่
รวมทุกดาน

ไมมีอาชีพ 103 1.99 0.27 ปานกลาง 4
คาขาย/อาชีพสวนตัว 60 1.99 0.28 ปานกลาง 3
เกษตรกร 31 2.10 0.27 ปานกลาง 1
รับจาง 58 2.08 0.30 ปานกลาง 2

รวม 252 2.03 0.28 ปานกลาง

จากตารางที่ 17 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม แยกเปนรายดาน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน 
ดานการบริหารจัดการ และดานรูปแบบการเรียน จําแนกตามอาชีพ

ดานเนื้อหา     โดยภาพรวมพบวาบุคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีอาชีพเกษตรกร มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานเนื้อหา อยูในระดับปาน
กลาง (Χ = 1.85, S.D. = 0.37) รองลงมาอาชีพรับจาง อยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.83, S.D. 
= 0.43) และอาชีพ     คาขาย/อาชีพสวนตัว อยูในระดับปานกลาง (Χ = 1.69, S.D. = 0.36) 
ตามลําดับ

ดานสถานที่เรียน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวที่มีอาชีพเกษตรกร มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานสถานที่เรียน อยูใน
ระดับมาก (Χ = 2.41, S.D. = 0.48) รองลงมาอาชีพรับจาง อยูในระดับมาก (Χ = 2.38, S.D. =
0.41) และไมมีอาชีพ อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.33, S.D. = 0.44) ตามลําดับ

ดานวิธีสอน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีอาชีพ     คาขาย/อาชีพสวนตัว มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานวิธีสอน 
อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.33, S.D. = 0.38) รองลงมาที่มีอาชีพเกษตรกร อยูในระดับปาน
กลาง (Χ = 2.27, S.D. = 0.34) และที่ไมมีอาชีพ อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.25, S.D. =
0.40) ตามลําดับ

ดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการคลื่อนไหวที่มีอาชีพรับจาง มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานการบริหารจัดการ 
อยูในระดับมาก (Χ = 2.62, S.D. = 0.42) รองลงมาที่มีอาชีพเกษตรกร อยูในระดับมาก (Χ = 
2.60, S.D. = 0.45) และที่ไมมีอาชีพ อยูในระดับมาก (Χ = 2.58, S.D. = 0.45) ตามลําดับ
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ดานรูปแบบการเรียน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่มีอาชีพเกษตรกร  มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานรูปแบบการ
เรียน อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.10, S.D. = 0.39) รองลงมาที่มีอาชีพรับจาง อยูในระดับ
ปานกลาง (Χ = 2.08, S.D. = 0.43) และที่ไมมีอาชีพ อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.08, S.D. =
0.42) ตามลําดับ

ตารางที่ 18     การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพบุคคลที่มีความบกพรองทาง
                   รางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามอาชีพ

ความตองการในการเรียน
วิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหว

ความ
แปรปรวน

sum of
squares

df Mean F Sig. ผลการ
ทดสอบ

1. ดานเนื้อหา ระหวางกลุม 1.462 3 .487 3.291* .021 แตกตาง
ภายในกลุม 36.720 248 .148
รวม 38.181 251

2. ดานสถานที่เรียน ระหวางกลุม .416 3 .139 .664 .575 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 51.844 248 .209
รวม 52.260 251

3. ดานวิธีสอน ระหวางกลุม .298 3 0.099 .646 .586 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 38.109 248 .154
รวม 38.407 251

4. ดานการบริหารจัดการ ระหวางกลุม .249 3 0.083 .402 .751 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 51.253 248 .207
รวม 51.503 251

5. ดานรูปแบบการเรียน ระหวางกลุม 0.013 3 0.045 .025 .995 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 45.191 248 .182
รวม 45.204 251

รวม ระหวางกลุม .548 3 .183 2.246 .083 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 20.160 248 0.081
รวม 20.707 251

* มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 18 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีอาชีพตางกัน 4 กลุม โดย
การทดสอบความ   แตกตางของคาเฉลี่ยของตัวอยาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (one-way analysis of variance) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการ
ทดสอบโดยภาพรวม    พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีอาชีพ
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ตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา   บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มี
อาชีพตางกันมีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานเนื้อหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีอาชีพตางกัน 
มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานบริหารจัดการ  และดาน
รูปแบบการเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
 ทางรางกายและการเคลื่อนไหว ดานเนื้อหาที่มีอาชีพแตกตางกัน

อาชีพ อาชีพ ความแตกตางของคาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ

ไมมีอาชีพ คาขาย/อาชีพสวนตัว - 0.005 1.000 ไมแตกตาง
เกษตรกร - .173 .186 ไมแตกตาง
รับจาง - .153 .118 ไมแตกตาง

คาขาย/ ไมมีอาชีพ 0.005 1.000 ไมแตกตาง
อาชีพสวนตัว เกษตรกร - .1686 .272 ไมแตกตาง

รับจาง - .1488 .223 ไมแตกตาง
เกษตรกร ไมมีอาชีพ .173 .186 ไมแตกตาง

คาขาย/อาชีพสวนตัว .168 .272 ไมแตกตาง
รับจาง 0.019 .997 ไมแตกตาง

รับจาง ไมมีอาชีพ .153 .118 ไมแตกตาง
คาขาย/อาชีพสวนตัว .148 .223 ไมแตกตาง
เกษตรกร - 0.019 .997 ไมแตกตาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 19  จากตารางเมื่อทดสอบความแตกตางเปนรายคู  โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe’)   พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่ไมมี
อาชีพ อาชีพคาขาย/อาชีพสวนตัว  อาชีพเกษตรกร  และอาชีพรับจาง    มีความตองการในการ
เรียนวิชาชีพ ดานเนื้อหา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.5 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามรายได

การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหว จําแนกตามรายได ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
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ของตัวอยาง  ดานการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) ราย
ละเอียดดัง  ตารางที่ 20 และตารางที่ 22
ตารางที่ 20 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพ

ของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
จําแนกตามรายได

รายได N Χ S.D. ระดับ อันดับที่
1.  ดานเนื้อหา

ไมมีรายได 91 1.68 0.39 ปานกลาง 5
ต่ํากวา 1,000 บาท 27 1.77 0.43 ปานกลาง 2
1,000 – 3,000 บาท 56 1.77 0.37 ปานกลาง 3
3,000 – 5,000 บาท 48 1.74 0.39 ปานกลาง 4
5,000 – 8,000 บาท 30 1.84 0.34 ปานกลาง 1

รวม 252 1.74 0.39 ปานกลาง
2.  ดานสถานที่เรียน

ไมมีรายได 91 2.34 0.44 ปานกลาง 5
ต่ํากวา 1,000 บาท 27 2.37 0.46 มาก 1
1,000 – 3,000 บาท 56 2.36 0.42 มาก 3
3,000 – 5,000 บาท 48 2.29 0.52 ปานกลาง 4
5,000 – 8,000 บาท 30 2.36 0.43 มาก 2

รวม 252 2.34 0.45 ปานกลาง
3.  ดานวิธีสอน

ไมมีรายได 91 2.25 0.41 ปานกลาง 3
ต่ํากวา 1,000 บาท 27 2.40 0.35 ปานกลาง 1
1,000 – 3,000 บาท 56 2.33 0.36 ปานกลาง 2
3,000 – 5,000 บาท 48 2.20 0.40 ปานกลาง 5
5,000 – 8,000 บาท 30 2.21 0.33 ปานกลาง 4

รวม 252 2.27 0.39 ปานกลาง
4.  ดานการบริหารจัดการ

ไมมีรายได 91 2.56 0.47 มาก 4
ต่ํากวา 1,000 บาท 27 2.65 0.41 มาก 1
1,000 – 3,000 บาท 56 2.61 0.44 มาก 2
3,000 – 5,000 บาท 48 2.54 0.47 มาก 5
5,000 – 8,000 บาท 30 2.59 0.39 มาก 3

รวม 252 2.58 0.45 มาก
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ตารางที่  20   (ตอ)
  รายได N Χ S.D. ระดับ อันดับที่

5.  ดานรูปแบบการเรียน
ไมมีรายได 91 2.10 0.44 ปานกลาง 2
ต่ํากวา 1,000 บาท 27 2.30 0.42 ปานกลาง 1
1,000 – 3,000 บาท 56 2.00 0.35 ปานกลาง 5
3,000 – 5,000 บาท 48 2.03 0.41 ปานกลาง 4
5,000 – 8,000 บาท 30 2.06 0.44 ปานกลาง 3

รวม 252 2.08 0.42 ปานกลาง
รวมทุกดาน

ไมมีรายได 91 1.99 0.28 ปานกลาง 5
ต่ํากวา 1,000 บาท 27 2.09 0.29 ปานกลาง 1
1,000 – 3,000 บาท 56 2.05 0.28 ปานกลาง 3
3,000 – 5,000 บาท 48 2.00 0.31 ปานกลาง 4
5,000 – 8,000 บาท 30 2.07 0.24 ปานกลาง 2

รวม 252 2.03 0.28 ปานกลาง

จากตารางที่ 20 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม    แยกเปนรายดาน 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน 
ดานการบริหารจัดการ และดานรูปแบบการเรียน จําแนกตามรายได

ดานเนื้อหา โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีรายได 5,000 – 8,000 บาท  มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานเนื้อหา อยู
ในระดับปานกลาง (Χ = 1.84, S.D. = 0.34) รองลงมารายไดต่ํากวา 1,000 บาท อยูในระดับ
ปานกลาง (Χ = 1.77, S.D. = 0.43) และรายได 1,000 – 3,000 บาท อยูในระดับปานกลาง 
(Χ = 1.77, S.D. = 0.37) ตามลําดับ

ดานสถานที่เรียน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวที่มีรายไดต่ํากวา 1,000 บาท มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานสถานที่
เรียน อยูในระดับมาก (Χ = 2.37, S.D. = 0.46) รองลงมารายได 5,000 – 8,000 บาท อยูใน
ระดับมาก (Χ = 2.36, S.D. = 0.43) และรายได 1,000 – 3,000 บาท อยูในระดับมาก (Χ = 
2.36, S.D. = 0.42) ตามลําดับ

ดานวิธีสอน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีรายได    ต่ํากวา 1,000 บาท   มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานวิธีสอน 
อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.40, S.D. = 0.35) รองลงมารายได 1,000 – 3,000 บาท อยูใน
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ระดับปานกลาง (Χ = 2.33, S.D. = 0.36) และไมมีรายได อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.25, 
S.D. = 0.41)  ตามลําดับ

ดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่มีรายไดต่ํากวา 1,000 บาท มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานการ
บริหารจัดการ อยูในระดับมาก (Χ = 2.65, S.D. = 0.41) รองลงมารายได 1,000 – 3,000 บาท 
อยูในระดับมาก (Χ = 2.61, S.D. = 0.44) และรายได 5,000 – 8,000 บาท อยูในระดับมาก 
(Χ = 2.59, S.D. = 0.39) ตามลําดับ

ดานรูปแบบการเรียน โดยภาพรวมพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่มีรายไดต่ํากวา 1,000 บาท มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานรูป
แบบการเรียน อยูในระดับปานกลาง (Χ = 2.30, S.D. = 0.42) รองลงมาไมมีรายได อยูในระดับ
ปานกลาง (Χ = 2.10, S.D. = 0.44) และรายได 5,000 – 8,000 บาท อยูในระดับปานกลาง 
(Χ = 2.06, S.D. = 0.44) ตามลําดับ

ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทารางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามรายได

ความตองการในการเรียน
วิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหว

ความ
แปรปรวน

sum of
squares

df Mean F Sig. ผลการ
ทดสอบ

1. ดานเนื้อหา ระหวางกลุม .765 4 .191 1.263 .285 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 37.416 247 .151
รวม 38.181 251

2. ดานสถานที่เรียน ระหวางกลุม .176 4 0.043 .209 .934 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 52.084 247 .211
รวม 52.260 251

3. ดานวิธีสอน ระหวางกลุม 1.022 4 .256 1.689 .153 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 37.384 247 .151
รวม 38.407 251

4. ดานการบริหารจัดการ ระหวางกลุม .347 4 0.086 .419 .795 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 51.156 247 .207
รวม 51.503 251

5. ดานรูปแบบการเรียน ระหวางกลุม 1.896 4 .474 2.704* .031 แตกตาง
ภายในกลุม 43.308 247 .175
รวม 45.204 251

รวม ระหวางกลุม .351 4 0.087 1.065 .374 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 20.356 247 0.082
รวม 20.707 251

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 21 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม ที่มีรายไดตางกัน 5 กลุม โดยการทดสอบความ   แตกตางของคาเฉลี่ยของตัว
อยาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of variance) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบโดยภาพรวม    พบวา บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีรายไดตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา    บุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานเนื้อหา ดานสถาน
ที่เรียน ดานวิธีสอน และดานการบริหารจัดการ    แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05     และบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีรายไดตางกัน มี
ความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานรูปแบบการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง

ทางรางกายและการเคลื่อนไหว ดานรูปแบบการเรียนที่มีรายไดแตกตางกัน

รายได รายได ความแตกตางของคาเฉลี่ย Sig ผลการทดสอบ
ไมมีรายได ตํ่ากวา 1,000 บาท - .195 .340 ไมแตกตาง

1,000 – 3,000 บาท .109 .665 ไมแตกตาง
3,000 – 5,000 บาท 0.073 .915 ไมแตกตาง
5,000 – 8,000 บาท 0.043 .993 ไมแตกตาง

ตํ่ากวา ไมมีรายได .195 .340 ไมแตกตาง
1,000 บาท 1,000 – 3,000 บาท .305* .049 แตกตาง

3,000 – 5,000 บาท .269 .133 ไมแตกตาง
5,000 – 8,000 บาท .238 .331 ไมแตกตาง

1,000 - ไมมีรายได - .109 .665 ไมแตกตาง
3,000 บาท ต่ํากวา 1,000 บาท - .305* .049 แตกตาง

3,000 – 5,000 บาท - 0.036 .995 ไมแตกตาง
5,000 – 8,000 บาท - 0.066 .974 ไมแตกตาง

3,000 - ไมมีรายได - 0.073 .915 ไมแตกตาง
5,000 บาท ต่ํากวา 1,000 บาท - .269 .133 ไมแตกตาง

1,000 – 3,000 บาท 0.036 .995 ไมแตกตาง
5,000 – 8,000 บาท - 0.030 .999 ไมแตกตาง

5,000 - ไมมีรายได - 0.043 .993 ไมแตกตาง
8,000 บาท ต่ํากวา 1,000 บาท - .238 .331 ไมแตกตาง

1,000 – 3,000 บาท 0.066 .974 ไมแตกตาง
3,000 – 5,000 บาท 0.030 .999 ไมแตกตาง

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่  22     เม่ือทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ
(Scheffe’)     พบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีรายไดต่ํากวา 
1,000 บาท มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานรูปแบบการเรียน แตกตางกันจากบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีรายได 1,000 – 3,000 บาท บุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีรายได 1,000 – 3,000 บาท มีความตองการในการ
เรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียนแตกตางจากกลุมที่มีรายไดต่ํากวา 1,000 บาท

3.6 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามลักษณะความพิการ

การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหว จําแนกตามลักษณะความพิการ ดวยการทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยของตัวอยาง ดานการวิเคราะหความแปรปรวน (one-way analysis of variance)
รายละเอียด     ตารางที่ 23 และตารางที่ 24

ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการในการเรียนวิชาชีพ
ของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
จําแนกตามลักษณะความพิการ

ลักษณะความพิการ จํานวน รอยละ
ระดับที่ 1 22 8.7
ระดับที่ 2 133 52.8
ระดับที่ 3 60 23.8
ระดับที่ 4 9 3.6
ระดับที่ 5 28 11.1

รวม 252 100

จากตารางที่ 23 แสดงวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อน
ไหวมีลักษณะความพิการ ระดับที่ 2 (ความผิดปกติหรือความบกพรองในการเคลื่อนไหว ลําตัว 
มือ แขน หรือขา แตยังสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได) จํานวน 133 คน รอย
ละ 52.8 รองลงมา      ลักษณะความพิการ ระดับที่ 3 (การสูญเสียความสามารถในการเคลื่อน
ไหว มือ แขน ลําตัว ซึ่งจําเปนในการประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันนอยกวาครึ่งตัว หรือ 
2 รยางค (แขนหรือขา นอยกวา 2 ขาง) จํานวน 60 คน รอยละ 23.8 และลักษณะความพิการ
ระดับที่ 5 การสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว มือ แขน ลําตัว ซึ่งจําเปนในการประกอบ
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กิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันมากกวาครึ่งตัว  (แขนหรือขามากกวา 2 ขาง)   จํานวน 28 คน 
รอยละ 11.1 ตามลําดับ
ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง

ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามลักษณะ
ความพิการ

ความตองการในการเรียน
วิชาชีพของบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหว

ความ
แปรปรวน

sum of
squares

df Mean F Sig. ผลการ
ทดสอบ

1. ดานเนื้อหา ระหวางกลุม .727 4 .182 1.198 .312 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 37.454 247 .152
รวม 38.181 251

2. ดานสถานที่เรียน ระหวางกลุม 1.965 4 .491 2.412 .050 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 50.295 247 .204
รวม 52.260 251

3. ดานวิธีสอน ระหวางกลุม .286 4 0.071 .464 .762 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 38.120 247 .154
รวม 38.407 251

4. ดานการบริหารจัดการ ระหวางกลุม .823 4 .206 1.002 .407 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 50.680 247 .205
รวม 51.503 251

5. ดานรูปแบบการเรียน ระหวางกลุม .811 4 .203 1.128 .344 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 44.393 247 .180
รวม 45.204 251

รวม ระหวางกลุม .586 4 .146 1.798 .130 ไมแตกตาง
ภายในกลุม 20.122 247 0.081
รวม 20.707 251

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 24 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม ที่มีลักษณะความพิการตางกัน 5 กลุม      โดยการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยของตัวอยาง ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of 
variance) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบโดยภาพรวม   พบวา   บุคคล
ที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะความพิการตางกัน มีความตองการ
ในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดาน
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พบวา ผูใชบริการที่มีลักษณะความพิการตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ ดานเนื้อหา 
ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานบริหารจัดการ และดานรูปแบบการเรียน แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตอนที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพ
ของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัด
นครปฐม  ในดานเน้ือหา ดานสถานที่เรียน  ดานวิธีสอน  ดานบริหารจัดการ

ดานรูปแบบการเรียน
ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ

เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่คิดวามีปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดานเนื้อหา ดาน
สถานที่เรียน ดานวิธีสอน  ดานบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน จากแบบสอบถามบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว จํานวน 252 คน สรุปไดดังน้ี

ดานเน้ือหา
ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ

เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีปญหา อุปสรรคดานเนื้อหาดังนี้
1. เวลาสอน ครูผูสอนใหคนพิการลงมือปฏิบัติ สวนเน้ือหาหลักสูตรจะเขียนไวบน

กระดานดํา ซึ่งทําใหบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวลําบากมาก แลวก็
อานหนังสือไมออกเขียนไมได

2. เน้ือหาวิชาที่เรียนคนพิการพอเขาใจ แตมีปญหาดานสุขภาพ เชน การใชมือ 
แขน ขา คอนขางจะชา ซึ่งทําใหการเรียนแตละเนื้อหาวิชาและการลงมือปฏิบัติทําใหชากวาคน
ปกติ

3. เนื้อหาวิชาชีพที่ครูสอนไมมีเอกสารหรือรูปภาพประกอบ เพ่ือจะไดเขาใจงาย
และสามารถปฏิบัติไดเอง

4. เน้ือหาวิชาชีพที่บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวอยากจะ
เรียนแตจะตองไปเรียนในสถานประกอบการ      ซึ่งบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวไมสะดวกในการเดินทางไปเรียน เชน การประกอบคอมพิวเตอร

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีขอเสนอแนะดานเนื้อหาดังนี้

1. จัดทําเอกสาร สื่อ ดานเนื้อหาประกอบการเรียนการสอนสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ
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2. ครูผูสอนมีความรูดานเนื้อหาอยางละเอียด และมีความชํานาญในดานปฏิบัติ
อยางแทจริง

3. ใหบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวเขามามีสวนรวมใน
การกําหนดหลักสูตรเนื้อหาที่จะเรียนจะไดสอดคลองกับสภาพและความตองการของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

4. ใหเพ่ิมเน้ือหาที่เกี่ยวกับดานการตลาดและการนําผลผลิตออกจําหนาย
5. ควรจัดวิชาชีพที่เรียนแลวนําไปประกอบอาชีพไดจริง

ดานสถานที่เรียน
ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ

เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีปญหา อุปสรรคดานสถานที่เรียนดังน้ี
1. สถานที่เรียนวิชาชีพอยูไกล การเดินทางไปเรียนไมสะดวก ตองออกคาใชจายใน

การจางรถไปเรียนเอง
2. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวแตละคนมีความพรอม

แตกตางกัน บางคนเรียนที่ไหนก็ได แตบางคน อยากเรียนที่บาน
3. การเรียนที่ศูนยการเรียนชุมชนขาดอุปกรณการเรียนการสอน และสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีขอเสนอแนะดานสถานที่เรียนดังน้ี

1. ควรจัดวิชาชีพในหมูบานที่บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อน
ไหวอาศัยอยูจะสะดวกในการเดินทาง

2. ศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ หรือบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ เชน รายการสูแลวรวย

3. ควรปรับปรุงอาคารสถานที่มีเครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวพรอม เชน ทางลาด หองน้ํา ลิฟท ฯลฯ

ดานวิธีสอน
ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ

เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีปญหา อุปสรรคดานวิธีสอนดังนี้
1. ครูพูดเร็วและเนนภาคทฤษฎีมากเกินไป บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย

และการเคลื่อนไหวรับรูไดไมมากเทาที่ควร
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2. การสอนโดยการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ บุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหวขาดความมั่นใจตนเอง  มีความวิตกกังวลและอาย ทําใหรับความรูไดไม
เต็มที่

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีขอเสนอแนะดานวิธีสอนดังนี้

1. ครูผูสอนตองมีความอดทน ใจเย็น เขาใจในความรูสึกของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว ไมใชเหมือนการสอนคนปกติ ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย 
ยืดหยุนตามสภาพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว

2. ใหสอนบุคคลในครอบครัวของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวดวย เพราะเปนผูที่ใกลชิดและอยูตลอดเวลา จะไดชวยสอนเสริมเพ่ิมเติมในชวงที่ไม
มีครูสอน จะทําใหบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวสามารถเรียนรูและ
ปฏิบัติไดเร็วขึ้น

ดานบริหารจัดการ
ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ

เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีปญหา อุปสรรคดานการบริหารจัดการดังนี้
1. ไมไดรับขอมูลขาวสารในดานตางๆ      และไมมีเจาหนาที่มาประชาสัมพันธ

สอบถามในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว สวน
ใหญผูนําชุมชนมาสอบถามผูที่ตองการในการเรียนวิชาชีพของคนปกติ แตไมไดสอบถามถึง
ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

2. สื่อ เทป ซีดี วิชาที่คนพิการตองการมีไมมาก หายาก
3. วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอและไมทันสมัย

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีขอเสนอแนะดานการบริหารจัดการดังนี้

1. ใหมีการประชาสัมพันธหอกระจายขาว  ใหกลุมบุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหวไดรับรูขอมูลขาวสารทุกดาน พรอมแจกเอกสารประกอบ

2. ครูผูสอนตองเนนผูที่ประสานงานไดทุกเรื่อง เชน การจัดหาตลาด สถานที่ศึกษา
ดูงาน การสื่อสารที่ดีกับคนพิการ แนะนําการปฏิบัติตนเวลาอยูในกลุมคนมาก ๆ คอยดูแล
ติดตามดวยวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวเรียนจบแลวสามารถ
ประกอบอาชีพได

3. อยากใหหลาย ๆ หนวยงานมาชวยจัดการศึกษาวิชาชีพให
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ดานรูปแบบการเรียน
ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ

เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีปญหา อุปสรรคดานรูปแบบการเรียนดังนี้
1. การเรียนแบบตัวตอตัวในวิชาชีพที่ยากมาก ๆ สวนมากไมมีครูมาสอน เพราะได

คาตอบแทนนอย
2. เร่ืองเวลาเรียน บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีเวลา

วางไมเหมือนกัน แตบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวอยากเรียนเปนกลุม
เพ่ือจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน

3. การเรียนดวยตนเองจะไมคอยรูเร่ือง เพราะอานหนังสือไมออก ตองใหคนอ่ืน
อานใหฟง

4. การเรียนแบบทางไกลตองใชสื่อ เชน วีดีโอ เทป ซีดี ปญหาคือ ใชเครื่องไมเปน

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม  ที่มีขอเสนอแนะดานรูปแบบการเรียน  คือ  อยากใหจัดครูผูสอน
มาสอนแบบตัวตอตัว และตองเขาใจบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
ชวยเหลือแนะนําในเรื่องวิชาชีพ   เรียนจบแลวอยากใหครูมาดูแลอยางตอเน่ืองเปนระยะ ๆ
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ตารางที่ 25 สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพ
ของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
ดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบ
การเรียน

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวในจังหวัด
นครปฐม

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

ดานเนื้อหา - เวลาสอน ครูผูสอนให
ลงมือปฏิบัติ  สวนเนื้อหา
หลักสูตรจะเขียนไวบน
กระดานดํา ซึ่งทําใหคน
ลําบากมาก แลวก็อาน
หนังสือไมออก
- เนื้อหาวิชาที่เรียนพอเขาใจ
แตมีปญหาเรื่องสุขภาพ เชน 
การใชมือ แขน ขา คอนขาง
จะชา ซึ่งทําใหการเรียนแต
ล ะ เนื้ อหาและการลงมื อ
ปฏิบัติทําไดชากวาคนปกติ
- เนื้อหาวิชาที่ครูสอนไมมี
เอกสารหรือรูปภาพประกอบ
เพ่ือจะไดเขาใจงายและ
สามารถปฏิบัติไดเอง
- บางเนื้อหาวิชาที่อยาก
เรียนแตจะตองไปเรียนใน
สถานประกอบการ  ซึ่งไม
สะดวกในการเดินทางไป
เรียน เชน การประกอบ
คอมพิวเตอร

- จัดทําเอกสารสื่อดานเนื้อหา
วิชาที่จะเรียนประกอบการเรียน
การสอนสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการ
เคล่ือนไหว
- ครูผูสอนมีความรูดานเนื้อหา
อยางละเอียด และมีความชํานาญ
ในการปฏิบัติอยางแทจริง
- ใหบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร
เน้ือหาที่จะเรียน จะไดสอดคลอง
กับสภาพและความตองการของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหว
- ใหเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับดาน
การตลาดและการนําผลิตผล
ออกจําหนาย
- ควรจัดวิชาชีพที่บุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการ
เคล่ือนไหวเรียนแลวสามารถนํา
ไปประกอบอาชีพไดจริง
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ตารางที่ 25 (ตอ)

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวในจังหวัด
นครปฐม

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

ดานสถานที่เรียน - สถานที่เรียนวิชาชีพอยูไกล
การเดินทางไปเรียน
ไมสะดวก จะตองเสียเงิน
จางเหมารถไปเรียนเอง
- คนพิการแตละคนมี
ความพรอมแตกตางกัน
บางคนไปเรียนที่ไหนก็ได
แตบางคนตองการเรียน
ที่บาน
- การเรียนที่ศูนยการเรียน
ชุมชน ขาดอุปกรณการเรียน
การสอน และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ สําหรับ
บุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหว

- ควรจัดวิชาชีพในหมูบาน
บุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหวอยู
จะสะดวกในการเดินทาง
- ศึกษาดูงานที่สถานที่
ประกอบการ หรือบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการ
เคล่ือนไหวที่ประสบความสําเร็จ
ในวิชาชีพ เชน รายการสูแลวรวย
- ควรปรับปรุงอาคารสถานที่
ที่มีเครื่องอํานวยความสะดวก
สําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหว
พรอม เชน ทางลาด หองน้ํา  
ลิฟท ฯลฯ

ดานวิธีสอน - ครูพูดเร็วและเนนภาค
ทฤษฎีมากเกินไป
- การสอนโดยการพาไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
บุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหว
ขาดความมั่นใจตนเอง มี
ความวิตกกังวลและอาย ทํา
ใหรับความรูไดไมเต็มที่

- ครูผูสอนตองมีความอดทน
ใจเย็น เขาใจในความรูสึกของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหว เพราะ
บุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหวไมใช
เหมือนการสอนคนปกติ ใชวิธี
การสอนที่หลากหลาย ยืดหยุน
ตามสภาพ
- ใหสอนบุคคลในครอบครัวของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการ เคลื่ อนไหวด วย  
เพราะเปนผูที่ใกลชิดและตลอด
เวลา จะไดชวยสอนเสริมเพ่ิมเติม
ในชวงที่ไมมีครูสอน จะทําให
สามารถเรียนรูและปฏิบัติไดเร็ว
ขึ้น
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ตารางที่ 25 (ตอ)

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวในจังหวัด
นครปฐม

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ

ดานการบริหารจัดการ - ไมไดรับขอมูลขาวสารใน
ดานตาง ๆ และไมมีเจาหนาที่
มาประชาสัมพันธหรือมา
สอบถามในความตองการ
การเรียนวิชาชีพของบุคคล
ที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหว สวนใหญ
ใหผูนําชุมชนมาสอบถามผูที่มี
ความตองการเรียนวิชาชีพ
ของคนปกติ
- ส่ือ เทป ซีดี ที่ตองการมีไม
มากหายาก
- วัสดุอุปกรณการเรียนการ
สอนไมเพียงพอ และไมทันสมัย

- ใหมีการประชาสัมพันธ
หอกระจายขาวใหกลุมบุคคล
ที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวไดรับรูขอมูล
ขาวสารทุกดาน พรอมแจก
เอกสารประกอบ
- ครูผูสอนตองเนนผูที่ประสาน
งานไดทุกเรื่อง เชน การจัดหา
ตลาด สถานที่ศึกษาดูงาน การสื่อ
สารที่ดี แนะนําการปฏิบัติตนเวลา
อยูในกลุมคนมาก ๆ คอยดูแลติด
ตามดวยวาบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อน
ไหวเรียนจบแลวสามารถประกอบ
อาชีพได
- อยากใหหลาย ๆ หนวยงานมา
ชวยจัดการศึกษาวิชาชีพให

ดานรูปแบบการเรียน - การเรียนแบบตัวตอตัวใน
วิชาชีพที่ยากมาก ๆ สวนมาก
ไมมีครูมาสอน เพราะได
คาตอบแทนนอย
- เร่ืองเวลาเรียนมีเวลาวางไม
เหมือนกัน แตอยากเรียนเปน
กลุมเพ่ือจะไดแลกเปล่ียน
ประสบการณซึ่งกันและกัน
- การเรียนดวยตัวเองจะไมคอย
รูเรื่อง เพราะอานหนังสือไม
ออก ตองใหคนอื่นอานใหฟง
- การเรียนแบบทางไกล
ตองใชส่ือ เชน วีดีโอ เทป
ซีดี ปญหาคอืใชเครื่องไมเปน

- ยากใหจัดครูผูสอนมาชวยสอน
แบบตัวตอตัว และตองเขาใจ
บุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหว ชวยเหลือ
และแนะนําในเรื่องวิชาชีพ เรียน
จบแลวอยากใหครูมาดูแลอยางตอ
เน่ืองเปนระยะ ๆ
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บทที่  5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง       ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ ดานรูป
แบบการเรียน และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทาง
การศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะความพิการ   และ 3) ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา   ดานสถานที่เรียน    ดานวิธีสอน ดานการบริหาร
จัดการ ดานรูปแบบการเรียน โดยมีกลุมตัวอยางเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวที่ขึ้นทะเบียนคนพิการที่สํานักงานประชาสงเคราะหจังหวัดนครปฐม ที่เขาขาย
กําหนดประเภทบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวตามพระราชบัญญัติฟน
ฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 และมีที่อยูในจังหวัดนครปฐม จํานวน 252 คน จากวิธีการ
สุมอยางงาย ตัวแปรที่ศึกษาแบงเปนตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา อาชีพ 
รายได ลักษณะความพิการ และตัวแปรตามคือ  ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว ในดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน 
ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความตองการในการเรียน 
วิชาชีพของของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว โดยใชแบบสอบถาม 
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีคาความเชื่อม่ัน 0.86 แบงคําถามออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบ
สอบถามขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัด
นครปฐม ไดแก เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะความพิการ   ตอนที่ 2 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการ
บริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน รวม 47 ขอ และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด 
ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐมในดานเนื้อหา ดานสถานที่
เรียน ดานวิธีสอน  ดานการบริหารจัดการ   ดานรูปแบบการเรียน      เม่ือเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางไดแลว นําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม 
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สําเร็จรูป SPP for Windows (ธงชัย  งามสันติวงษ  2542) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   
ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาสถิติรอยละ (%) คาเฉลี่ย 
(Χ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ t-test และ F-test

ในบทนี้เปนการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพ่ือที่จะไดทราบ
ถึงผลการวิเคราะหขอมูลวาเปนอยางไร เปนขอมูลที่จะนําผลการวิจัยเปนขอเสนอแนะนําไปสู
การปฏิบัติและการวิจัยครั้งตอไป

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี

ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว สวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุอยูในชวง 36-46 ป วุฒิทางการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา สวนใหญไมมีอาชีพ ไมมี
รายได และมีลักษณะความพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว ระดับที่ 2 (ความผิดปกติหรือ
ความบกพรองในการ  เคลื่อนไหว ลําตัว มือ แขน หรือขา แตยังสามารถประกอบกิจวัตรหลักใน
ชีวิตประจําวันได)

2. ศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการ
บริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน สรุปผลไดดังน้ี

2.1 ดานเนื้อหา
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานเนื้อหาโดยภาพรวมพบวา อยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา       การเลี้ยงไกตรงกับความตองการของบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวอยูในระดับปานกลาง   รองลงมาคือ ทําสมุนไพร เคมีภัณฑ ไดแก 
ยาหมอง พิมเสนน้ํา สวนชางพันไดนาโมอยูในระดับนอยที่สุด

2.2 ดานสถานที่เรียน
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานสถานที่เรียนโดยภาพรวมพบวา อยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายขอพบวา  เรียนในหมูบานที่ตนเองอาศัยอยู อยูในระดับมาก รองลงมาคือ มี
แสงสวางเพียงพอในสถานที่เรียน อยูในระดับมาก สวนเรียนตามแหลงวิทยาการ อยูในระดับ
ปานกลางต่ําสุด
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2.3 ดานวิธีสอน
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานวิธีสอนโดยภาพรวมพบวา อยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายขอ    พบวา  สอนโดยครู/ผูรู อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ใชวิธีสอนที่หลากหลาย
ไมนาเบื่อ สวนสอนแบบทางไกลโดยใชสื่อ วิทยุ โทรทัศน ไปรษณีย อยูในระดับนอยต่ําสุด

2.4 ดานการบริหารจัดการ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานการบริหารจัดการโดยภาพรวมพบวา อยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายขอพบวา  ผูสอนมีความรูความสามารถในการถายทอด อยูในระดับมาก รองลง
มาคือ   ผูสอนมีความรับผิดชอบเปนกันเอง    เปนกัลยาณมิตรตอกัน    สวนวัสดุอุปกรณมี
ความพรอมในการเรียน อยูในระดับมากต่ําสุด

2.5 ดานรูปแบบการเรียน
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

ความตองการในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียนโดยภาพรวมพบวา อยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายขอพบวา การเรียนแบบตัวตอตัว อยูในระดับมาก รองลงมาคือ  การเรียนกับ
เพ่ือนเปนกลุม/ชั้นเรียน สวนการเรียนทางไกลโดยอาศัยสื่อ วิทยุ โทรทัศน ไปรษณีย อยูใน
ระดับปานกลางต่ําสุด

3. การเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายหรือการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม  จําแนกตามตัวแปร  เพศ  อายุ  วุฒิทางการ
ศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะความพิการ สรุปผลไดดังนี้

3.1 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
ชายและหญิงโดยภาพรวมมีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหว ชายและหญิงมีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม 
ที่มีอายุตางกัน โดยภาพรวมมีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวที่มีอายุตางกัน       มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานเนื้อหาแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวท่ี
มีอายุตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหาร
จัดการ ดานรูปแบบการเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.3 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม 
ที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน      โดยภาพรวมมีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหว ที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพ
ดานเนื้อหา  ดานสถานที่เรียน  ดานวิธีสอน  ดานการบริหารจัดการ   ดานรูปแบบการเรียน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.4 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม 
ที่มีอาชีพตางกัน        โดยภาพรวมมีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่มีอาชีพตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานเนื้อหาแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      และดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหาร
จัดการ ดานรูปแบบการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.5 บุคคลทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีรายไดตางกัน 
โดยภาพรวมมีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มี
รายไดตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน 
และดานการบริหารจัดการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีรายไดตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชา
ชีพดานรูปแบบการเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.6 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม 
ที่มีลักษณะความพิการตางกัน       โดยภาพรวมมีความตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวท่ีมีลักษณะความพิการตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชา
ชีพดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน  
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการในการเรียน      
วิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดาน
เน้ือหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน

ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหาร
จัดการ ดานรูปแบบการเรียน สรุปผลไดดังน้ี
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4.1 ดานเนื้อหา
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีปญหาตอการเรียน

วิชาชีพดานเนื้อหา คือ การถายทอดของครูขาดการเอาใจใสดานเนื้อหาหลักสูตรโดยเขียนไวบน
กระดานดํา      ซึ่งบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวบางคนอานหนังสือ
ไมออก เขียนไมได และมีปญหาดานสุขภาพรางกาย  เชน การใช มือ แขน ขา คอนขางจะชาทํา
ใหการเรียนแตละเน้ือหาวิชาและการลงมือปฏิบัติทําไดชากวาคนปกติ อีกทั้งไมมีเอกสารหรือรูป
ภาพประกอบการเรียนการสอนทําใหไมสามารถปฏิบัติดวยตนเองได      อีกทั้งวิชาชีพที่บุคคล
ที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวตองการเรียนในบางวิชาจะตองไปเรียนที่สถาน
ประกอบการ เชน การประกอบคอมพิวเตอร ซึ่งไมสะดวกในการเดินทางไปเรียนได

บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานเนื้อหา คือ ควรจัดทําเอกสาร สื่อประกอบการเรียน
การสอนสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ ครูผูสอนควร
ศึกษาเนื้อหาวิชาอยางละเอียดและมีความชํานาญในการปฏิบัติ      เปดโอกาสใหบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวเขามามีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรเน้ือหาที่
เรียนจะไดสอดคลองกับสภาพและความตองการของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหว และควรจะเนนเนื้อหาเกี่ยวกับดานการตลาดและการทําผลผลิตออกจําหนาย
เม่ือเรียนจบหลักสูตรแลวสามารถประกอบอาชีพได

4.2 ดานสถานที่เรียน
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐมมี

ปญหาตอการเรียนวิชาชีพดานสถานที่เรียน คือ สถานที่เรียนอยูไกล การเดินทางไปเรียนไม
สะดวก หากตองการไปเรียนตองออกคาใชจายในการเดินทางเอง ซึ่งบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวสวนใหญไมมีรายได และแตละคนมีความพรอมแตกตางกัน บาง
คนเรียนที่ไหนก็ได   แตบางคนอยากเรียนที่บาน   ซึ่งไมสามารถจัดตามความตองการของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวไดทุกคน เพราะมีขอจํากัดดานบุคลากร       
งบประมาณสนับสนุน สวนการเรียนที่ศูนยการเรียนชุมชนยังขาดวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และ    
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว 
เพราะสวนใหญจะเนนในการใหคนปกติมาเรียนวิชาชีพ

บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม 
มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานสถานที่เรียนคือ ควรจัดวิชาชีพในหมูบานที่อาศัยอยู 
จะสะดวกตอการเดินทางมาเรียน และเนนการศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ หรือบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่ประสบผลสําเร็จ เชน รายการสูแลวรวย เพ่ือ
สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว ดานอาคาร
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สถานที่   ควรมีเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหว เชน ทางลาด หองน้ํา ลิฟท ฯลฯ

4.3 ดานวิธีสอน
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐมมี

ปญหาตอการเรียนวิชาชีพดานวิธีสอน คือ ครูผูสอนพูดเร็วและเนนภาคทฤษฎีมากเกินไปทําให 
การรับรูไดไมมาก ซึ่งบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีขอจํากัดในการ
เรียนรูและการสอน โดยทั่วไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ยังขาดความมั่นใจในตนเอง มีความวิตก
กังวลและอาย จึงรับความรูไดไมเต็มที่

บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม 
มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานวิธีสอน คือ ครูผูสอนมีความอดทน ใจเย็น เขาใจใน
ความรูสึกของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว   โดยใชวิธีการสอนที่
หลากหลาย ยืดหยุนตามสภาพบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว   และให
สอนบุคคลในครอบครัวของการควบคูกันไป เพราะเปนผูที่ใกลชิดตลอดเวลา สามารถชวยสอน
เสริมเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา   ทําใหสามารถเรียนรูและปฏิบัติไดเร็วขึ้น      ซึ่งจะทําใหการจัด
การเรียนประสบผลสําเร็จและคุมคากับงบประมาณทีจัด

4.4 ดานการบริหารจัดการ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐมมี

ปญหาตอการเรียนวิชาชีพดานการบริหารจัดการ คือ ขาดการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและมี
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานวิชาชีพไมเพียงพอ สวนมากจะเนนจัดวิชาชีพใหกับคนปกติมากกวา 
ทําใหบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวขาดโอกาสในการเรียนวิชาชีพ สื่อ
การเรียนการสอนสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะหา
ยาก วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ไมเพียงพอและไมทันสมัย การเปดสอนวิชาชีพไมตอเนื่อง

บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม 
มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานการบริหารจัดการคือ ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ
บอยครั้งและตอเน่ือง โดยเนนเอกสารประกอบสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ    จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ     โดยเฉพาะครูผูสอนจะ
ตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวไดดี และประสานงานกับหนวยงานเครือขายตาง ๆ มารวมจัดการศึกษาวิชาชีพให
กบับุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
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4.5 ดานรูปแบบการเรียน
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐมมี

ปญหาตอการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียน คือ ในการเรียนแบบตัวตอตัวในเนื้อหาวิชาที่
ยาก ไมมีครูสอน เพราะมีขอจํากัดเรื่องคาตอบแทน สวนการเรียนดวยตนเองจะมีปญหาในเรื่อง
ของการอานหนังสือไมออก จะตองอาศัยคนอ่ืนชวย ทําใหเปนภาระตอคนอ่ืน และการเรียนแบบ
ทางไกลตองใชสื่อ แตไมมีความรูเกี่ยวกับสื่ออุปกรณในการเรียน

บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม 
มีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขดานรูปแบบการเรียน คือ ควรจัดครูผูสอนที่มีความรูความ
ชํานาญมาสอนแบบตัวตอตัวอยางตอเน่ืองและเพียงพอกับความตองการของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว เม่ือเรียนจบแลวมีความรูความสามารถประกอบอาชีพและ
ชวยเหลือตัวเองได

การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเร่ือง ความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทาง

รางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลดังน้ี
1. ผลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ

เคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 36-46 ป วุฒิทางการศึกษา
ระดับประถมศึกษา สวนใหญไมมีอาชีพ ไมมีรายได และมีลักษณะความพิการทางกายหรือการ
เคลื่อนไหว ระดับที่ 2 (ความผิดปกติหรือความบกพรองในการเคลื่อนไหว ลําตัว มือ แขน หรือ
ขา แตยังสามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได) ซึ่งบุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหวเหลานี้ก็เปนทรัพยากรบุคคลของสังคม  หากไดรับการศึกษาอยาง
เหมาะสมยอมมีความรูความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเอง และดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข รวมทั้งการชวยสรางสรรคสังคมไดเชนเดียวกับคนทั่วไป จึงจําเปน
ตองจัดฝกอาชีพใหมีความเหมาะสมและตรงกับความตองการของบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหว    กลาวไดวาอาชีพและการจางงานบุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหวไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวมีโอกาสไดประกอบอาชีพทั้งในหนวยงานของภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น โดย
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวยังมีโอกาสไดประกอบอาชีพอิสระ 
ประสบความสําเร็จเพ่ิมมากขึ้น   อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนที่ตองสรางเสริมเจตคติเชิงสราง
สรรคเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายแกครอบครัวบุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหว บุคลากรของสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป เพ่ือใหทุกกลุมบุคคลดัง
กลาวไดมีสวนรวมในการสงเสริมบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวใหมี
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โอกาสไดรับฟนฟูสมรรถภาพการศึกษา    การเรียนรูและการฝกอบรมการประกอบอาชีพ อันจะ
สงผลใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางกวางขวางและประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น

2. ผลการศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน 
ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน

จากผลการศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน 
ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางและการเคลื่อนไหวมีความตองการในการเรียนวิชาชีพทั้ง 5 
ดาน สําหรับผลการศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยอภิปรายผลแยกเปนรายดานดังนี้

2.1 ดานเนื้อหา
จากผลการศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก

พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานเนื้อหา โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมี
ความตองการเรียนวิชาชีพอันดับสูงสุด  คือ   การเลี้ยงไก   การทําสมุนไพร เคมีภัณฑ  ไดแก 
ยาหมอง พิมเสนน้ํา การทําของที่ระลึกตาง ๆ การทําของที่ระลึกตาง ๆ การซอมโทรทัศนและ
วิทยุ คอมพิวเตอร   ซึ่งเปนเนื้อหาวิชาที่ไมยากและเหมาะสมกับบุคคลที่มีความบกพรองดาน
รางกาย สอดคลองกับแนวคิดของ ฮูล (Houle 1972 : 3-8) ไดกลาวถึงความตองการวาเปน
เง่ือนไขหรือสภาพที่จําเปนตองไดรับการตอบสนองในบางสิ่ง มักใชเพ่ือแสดงความขาดแคลน
บางสิ่งบางอยางของบุคคล ประชาชน ความตองการนี้บุคคลอาจจะรูสึกและแสดงออกถึงความ
ตองการของตนเองได (felt needs)     ดังนั้น บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวจึงมีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการและ
เหมาะสมกับลักษณะความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

สวนขอที่บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีความ
ตองการเรียนวิชาชีพดานเนื้อหาอันดับต่ําสุดคือ ชางพันไดนาโม สาเหตุอาจเนื่องมาจากเปน
วิชาที่ยาก มีความสลับ  ซับซอน ซึ่งบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมี
ปญหาดานสุขภาพ เชน การใชมือ แขน ขา คอนขางจะชา การลงมือปฏิบัติจะทําไดชากวาคน
ปกติ ฉะน้ันการจัดเนื้อหาวิชาชีพใหกับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
จึงตองมีความสอดคลองกับความตองการของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวเปนอยางมาก
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2.2 ดานสถานที่เรียน
จากผลการศึกษาความตองการในการเรียนของบุคคลที่มีความบกพรองทาง

รางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานสถานที่เรียน โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวาบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมี
ความตองการในการเรียนวิชาชีพในดานสถานที่เรียนอันดับสูงสุดคือ เรียนในหมูบานที่ตนเอง
อาศัยอยู มีแสงสวางเพียงพอในสถานที่เรียน  สถานที่เรียนตองไมคับแคบเกินไปและไมรอนเกิน
ไป อาจเนื่องมาจากความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว เชน แขน ขา ลําตัว ทําใหมี
ความสามารถในการเคลื่อนไหวชา ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียนวิชาชีพและที่อยูอาศัยอยูในที่
หางไกลไมสามารถเดินทางไปเรียนวิชาชีพได จึงมีความตองการที่จะเรียนในหมูบานที่ตนเอง
อาศัยอยู ซึ่งสอดคลองกับลักษณะสําคัญของการศึกษานอกระบบ สถานที่เรียนที่จัดใหบริการ
การศึกษานอกระบบกระจายเปลี่ยนแปลงโยกยายไปตามสถานที่ที่อํานวยใหเหมาะสมกับสภาพ
ของทองถิ่น โดยอาจจะจัดขึ้นที่ศาลาวัด ชั้นเรียนของโรงเรียนภาคปกติ ศูนยอนามัย หองสมุด
ประชาชนอําเภอหรือจังหวัด ที่อานหนังสือประจํา    หมูบาน ศูนยการเรียน สถานประกอบการ 
สนามกีฬา ศาลาประชาคม ใตรมไม ฯลฯ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2536 : 63-65)

สวนขอที่บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพ   ดานสถานที่เรียน       อันดับต่ําสุดคือ   เรียนตามแหลงวิทยาการ 
เหตุอาจเนื่องมาจาก     อาคารสถานที่ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว   เชน    ทางลาด หองน้ํา หองสวม ราวบันได  รถนั่ง
คนพิการ (wheelchair)

2.3 ดานวิธีสอน
จากผลการศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก

พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานวิธีสอน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง   เม่ือพิจารณารายขอพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวมีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานวิธีสอนอันดับสูงสุดคือ สอนโดยครู/ผูรูและใช
วิธีการสอนที่หลากหลายไมนาเบื่อ  ซึ่งสอดคลองกับลักษณะสําคัญของการศึกษานอกระบบ 
การยืดหยุนของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบมีความยืดหยุนมาก เพ่ือใหการจัดสนอง
ตอบความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ สวนหลักสูตรเน้ือหา ระยะเวลา สถานที่ วิธีสอน และ
วิทยากรผูสอนนั้นจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพที่เปนอยู          (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช  2536 : 63-65)
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                     สวนขอที่บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพดานวิธีสอนอันดับต่ําสุดคือ  สอนแบบทางไกลโดยใชสื่อ   วิทยุ   
โทรทัศน ไปรษณีย เหตุอาจเนื่องมาจากบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
ไมมีความพรอมในดานรางกายและสุขภาพในการสอนแบบทางไกลโดยใชสื่อ วิทยุ โทรทัศน 
ไปรษณีย จะตองศึกษาดวยตนเองและลงมือฝกปฏิบัติไปพรอมกับสื่อ วิทยุ โทรทัศน ไปรษณีย 
ซึ่งบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายเรียนรูไดชาทําใหฝกปฏิบัติไมทันสื่อวิทยุ  โทรทัศน 
ไปรษณีย จะทําใหการเรียนรูไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร

2.4 ดานการบริหารจัดการ
ผลจากการศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก

พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามขอพบวา   บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวมีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานการบริหารจัดการอันดับสูงสุดคือ ผูสอนมี
ความรูความสามารถในการถายทอด      ผูสอนมีความรับผิดชอบเปนกันเอง เปนกัลยาณมิตร
ตอกัน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหการ  สนับสนุนสงเสริมการเรียนการสอน แสดงใหเห็นวาโดย
สภาพความเปนจริงแลวบุคลากรและครูผูสอนทางดานวิชาชีพมีนอย ประกอบกับครูผูสอนมี
ความรูความชํานาญในเฉพาะดานวิชาชีพที่สอนคนปกติทั่วไป สถานศึกษายังขาดการผลิต
บุคลากรและครูที่มีความรูความชํานาญการจัดการเรียนการสอนบุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหว    สอดคลองกับผลงานการวิจัยของ เอมอร  ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา (2534 :  
บทคัดยอ) ดานอาชีพหลักสูตรไมเหมาะสมและผลงานยังไมไดมาตรฐาน สวนความตองการ   
พบวา ตองการโรงฝกงาน บุคลากร วัสดุฝกเพิ่มขึ้น ปรับปรุงหลักสูตรและผลงานใหไดมาตรฐาน

สวนขอที่บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีความ
ตองการในการเรียน วิชาชีพดานการบริหารจัดการอันดับต่ําสุดคือ วัสดุอุปกรณมีความพรอมใน
การเรียน อาจเนื่องมาจากวาไดรับงบประมาณบางสวนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับฝกวิชา
ชีพใหกับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว แตก็ยังไมเพียงพอกับความ
ตองการซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมมือสนับสนุนในการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพใหกับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

2.5 ดานรูปแบบการเรียน
ผลจากการศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก

พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดานรูปแบบการเรียน โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวมีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียนอันดับสูงสุดคือ การเรียน
แบบตัวตอตัว การเรียนกับเพ่ือนเปนกลุมชั้นเรียน ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาพิเศษ 
ตองมีรูปแบบและวิธีการเรียน    การสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลที่มีความบกพรอง
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ทางรางกายและการเคลื่อนไหว โดยควรจัดเปนโปรแกรมใหเปนรายบุคคลใหมากที่สุด หรืออาจ
จัดเปนกลุมเล็ก ๆ สําหรับผูที่มีความบกพรองหรือมีความตองการคลายคลึงกันและมีระดับความ
สามารถใกลเคียงกัน  สวนขอที่บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลือนไหวมี
ความตองการในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียนคือ การเรียนแบบทางไกลโดยอาศัยสื่อ 
วิทยุ โทรทัศน ไปรษณีย  สาเหตุเน่ืองจากหลายกรณี เชน บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวมีปญหาดานสุขภาพในบางรายวิชาไมสามารถเรียนดวยตนเองได ไมมี
อุปกรณหรือสื่อที่ใชเรียน จึงทําใหมีความตองการนอย

3. ผลการเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิทาง
การศึกษา อาชีพ    รายได   ลักษณะความพิการ

ผลจากการเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม นําผลมาอภิปรายดังนี้

3.1 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ระหวางบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวเพศชายและเพศหญิงโดยภาพรวมมีความตองการในการเรียนวิชา
ชีพโดยภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นั่นคือบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวมีความตองการในการเรียนวิชาชีพทั้งโดยรวมและรายดาน
ใกลเคียงกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งน้ี  อาจเนื่องจากบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวทั้งเพศชายและเพศหญิงมีสิทธิและเสรีภาพ   ที่จะเลือกเรียนตาม
ความตองการของตนเอง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานรูปแบบการเรียนมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหวเพศหญิงมีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียนแบบตัวตอตัว    
แตกตางจากเพศชาย ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัวไทยมักเลี้ยงใหผูหญิงสุภาพ
เรียบรอย อยูกับเหยาเฝากับเรือน มีความขี้อาย ซึ่งถาเรียนแบบตัวตอตัวก็จะตรงกับความ   
ตองการ จึงทําใหความตองการในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียนของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวเพศหญิงและเพศชายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05   สอดคลองกับงานวิจัยของ เรวัต  ผองสุวรรณ (2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความ
ตองการทาง   การศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการ  ณ ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการอําเภอพระ
ประแดง จังหวัด  สมุทรปราการ พบวา  ผูพิการมีความตองการทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
และความตองการการศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการในดานหลักสูตรการเรียนการสอน 
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ  การประเมินผล และการนิเทศติดตามผลทั้งสายสามัญ สายอาชีพ เม่ือ
จําแนกตามสถานภาพตางๆ และสถานภาพทางความพิการแลว สวนใหญมีความตองการ
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คลายคลึงกัน และมีความ  แตกตางกันบางเล็กนอยในผูพิการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และรายไดตางกัน

3.2 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีอายุตางกันโดยภาพรวมมีความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 สอดคลองกับ โนลล (Knowles  1972 : 78-86) โดยสรุปความตองการทาง
การศึกษาเปนความแตกตางระหวางสภาพที่ตัวบุคคล ระดับความรูความสามารถของบุคคลใน
ปจจุบันกับความ ปรารถนาที่อยากจะใหมีขึ้นในอนาคต เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีอายุตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชา
ชีพดานเนื้อหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีอายุตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดาน
เน้ือหาแตกตางกัน    ฉะนั้นในการจัดหลักสูตรและเนื้อหาสาระแตละรายวิชาใหมีความหลาก
หลายตามความตองการของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวอยาง   
เหมาะสม

3.3 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของคนพิการทางกาย
หรือการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีวุฒิทางการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมมีความ 
ตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 3   ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาพื้นฐานความรูของคนพิการทางกายหรือการ 
เคลื่อนไหวใกลเคียงกัน ซึ่งคนพิการสวนใหญมีวุฒิทางการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด 
และรองลงมาต่ํากวาระดับประถมศึกษา จึงมีความตองการในการเรียนวิชาชีพไมแตกตางกัน 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวที่มีวุฒิตางกัน มีความ
ตองการทั้ง 5 ดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
ลักษณะสําคัญของการจัดการศึกษานอกระบบดังน้ี ผูเรียนในการศึกษานอกระบบไมมีการ
กําหนดเกณฑอายุเหมือนกับการศึกษาในโรงเรียน การเรียนขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเรียน
เปนสําคัญ ไมมีการบังคับผูเรียนทุกเพศ ทุกวัย และทุกวุฒิ สามารถสมัครเรียนไดตามความ  
ตองการและความสนใจที่ตนเองมีตอวิชานั้น ๆ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2544 : บทคัดยอ)

3.4 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีอาชีพตางกัน โดยภาพรวมมีความ
ตองการในดานวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 4 ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากคนพิการสวนมากไมมีอาชีพ และมีความวิตกกังวลวาเม่ือ
เรียนวิชาชีพจบแลวจะหางานทําไมได   สังคมยังไมยอมรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหว และหาสถานประกอบการที่เปดโอกาสใหบุคคลที่มีความบกพรองทางราง
กายและการเคลื่อนไหวเขาทํางานไดนอยมาก  รวมทั้งกลไกแหงรัฐก็ไมอาจสรางความมั่นใจให
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บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวได ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ซึ่งออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) กําหนดใหสถาน
ประกอบการรับคนพิการเขาทํางานตามสัดสวนที่กําหนด แตก็มักจะปรากฏการปฏิเสธการรับ
คนพิการเขาทํางานโดยสงเงินเขากองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนรายปทดแทน (สํานัก
นายกรัฐมนตรี  2534 : 7-9) เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวที่มีอาชีพตางกัน มีความตองการในดานเนื้อหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับลักษณะสําคัญของการศึกษานอกระบบ หลักสูตรและเนื้อ
หาวิชาการศึกษานอกระบบยืดหยุนไดมาก เน้ือหาสามารถปรับตามทองถิ่นและความสนใจของ
ผูเรียน และเม่ือพิจารณาดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ   ดานรูปแบบ
การเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา    บุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวสวนใหญจะมีความบกพรองทางรางกายคลายกัน   
มีความตองการใกลเคียงกัน

3.5 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีรายไดตางกัน โดยภาพรวมมีความ
ตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 5  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา  ประชาชนสวนใหญยังมีความเชื่อวาบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวเปนผูที่ไมสามารถพึ่งตนเองได      ตองเปนภาระของ
ครอบครัวและสังคมเลี้ยงดูตลอดชีวิต บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวจึง
ไมไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ เรวัต  ผองสุวรรณ 
(2536 : บทคัดยอ) ความตองการการศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการทั้งสายสามัญ สายอาชีพ 
และความตองการการศึกษานอกโรงเรียนของคนพิการในดานหลักสูตรการเรียนการสอน 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ  การประเมินผลและการนิเทศติดตามผลทั้งสายสามัญ สายอาชีพ เม่ือ
จําแนกตามสถานภาพตาง ๆ และสถานภาพทางความพิการแลว สวนใหญคลายคลึงกัน มีความ
ตองการแตกตางกันบางเล็กนอยในผูพิการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได
ตางกัน โดยเนนการปฏิบัติและเปดโอกาสใหเลือกเรียนไดตามความเหมาะสม     ประการสุด
ทาย  บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวสวนใหญมีฐานะยากจนไมมีอาชีพ 
เม่ือพิจารณารายดานพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวที่มีรายได
ตางกัน มีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาดานรูปแบบการเรียนปรากฏวา บุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไวที่มีรายไดต่ํากวา 1,000 บาท กับชวงรายได 1,000 – 3,000 บาท มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 แสดงให
เห็นวารายไดที่ตางกันมีความตองการในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียนที่ไมเหมือนกัน 
ซึ่งสอดคลองกับลักษณะสําคัญของการศึกษานอกระบบ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
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2536 : 63-65) การเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบจะมีรูปแบบแตก
ตางกันไปตามความเหมาะสม ความจําเปน บางครั้งจะจัดการเรียนการสอนเปนชั้น และบางครั้ง
จะไมเปนชั้น แตจัดในรูปกลุมพบปะสนทนา การสาธิต การฝกอบรม การใชโสตทัศนูปกรณและ
สื่อมวลชน การศึกษาทางไกล ฯลฯ

3.6 ผลการเปรียบเทียบความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบก
พรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ที่มีลักษณะความพิการตางกัน โดย
ภาพรวมมีความ  ตองการในการเรียนวิชาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 แสดงใหเห็นวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวมีความตองการในการเรียนวิชาชีพที่ใกลเคียงกัน ทั้งน้ีการจัดวิชาชีพมีรูปแบบที่
หลากหลาย สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาพิเศษ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2538 : 13) 
ตองมีรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของผูพิการโดยการจัดเปน
โปรแกรมใหเปนรายบุคคลใหมากที่สุด หรืออาจจัดเปนกลุมเล็ก ๆ สําหรับผูที่มีความบกพรอง
หรือมีความตองการคลายคลึงกัน และมีระดับความสามารถใกลเคียงกัน

4. ผลการศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ความตองการในการเรียน     
วิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม ในดาน
เน้ือหา ดานสถานที่เรียน ดานวิธีสอน ดานการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการเรียน มีประเด็นที่
นํามาอภิปรายผล  ดังนี้

4.1  จากการศึกษาพบวา  บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อน
ไหวมีปญหาในการเรียนวิชาชีพดานเนื้อหา เน่ืองจากมีระดับความรูไมมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูเรียนมีความบกพรองทางรางกายเปนโรคประจําตัว ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรู และ
สภาพความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวก็เปนปญหาอีกประการหนึ่งที่ทําใหบุคคลที่
มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวเกิดผลกระทบตอจิตใจ ทั้งนี้เพราะสมรรถภาพ
ทางรางกายที่ลดลง และพยาธิสภาพทางรางกายที่ไมสามารถทําใหสมบูรณได   (สดับ  ธีระบุตร  
2520 : 53-55) ทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรูดังกลาว

4.2 จากการศึกษาพบวา     บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อน
ไหวมีปญหาในการเรียนวิชาชีพดานสถานที่เรียน พบวา การเดินทางไมสะดวก อาคารสถานที่
ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว ซึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยของ กาญจนา  เส็งผล (2541 : บทคัดยอ)   พบวาผูพิการทางการเคลื่อน
ไหวกรณีอัมพาตครึ่งทอนมีความตองการสถานที่ที่เหมาะสมในการเรียนตามลําดับดังนี้ 1) ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพทางกายคนพิการ 2) ศูนยการเรียนชุมชนใกลบาน และ 3) มูลนิธิอนุเคราะหคน
พิการและโรงเรียนประถมหรือมัธยมในชุมชนใกลบาน
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4.3 จากผลการศึกษาพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อน
ไหวมีปญหาในการเรียนวิชาชีพดานวิธีสอน พบวา ครูผูสอนพูดเร็วและเนนภาคทฤษฎีมากเกิน
ไป นาจะเปนเพราะครูไมไดรับการอบรมวิธีการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหว      ซึ่งปญหานี้สอดคลองกับ นวพร    ธนวัฒน  (2536 : บทคัดยอ) 
พบวา ครูผูสอนมีปญหาสูงสุดในเรื่องใหรายละเอียดในบทเรียนไมชัดเจน เชน เทคนิคการสอน 
และเคล็ดลับตาง ๆ ในการทําความเขาใจบทเรียน

4.4 จากผลการศึกษาพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อน
ไหวมีปญหาในการเรียนวิชาชีพดานการบริหารจัดการ พบวา ขาดการประชาสัมพันธอยางทั่ว
ถึงและตอเน่ือง บุคลากรไมเพียงพอและไมมีความรูความชํานาญเฉพาะดาน วัสดุอุปกรณไม
เพียงพอและไมทันสมัย สอดคลองกับงานวิจัยของ เอมอร  ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา (2534 : บทคัด
ยอ) สภาพการฝกอาชีพ ปญหาและความตองการฝกอาชีพพบวา นักเรียนตาบอดขาดการฝก
อาชีพตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนและวิทยาการจัดให ปญหาที่พบไดแก ดานอาชีพที่เปนปญหา
คือ การทําอาหาร เซารามิค และการเกษตร ดานบุคลากร วัสดุฝกมีไมเพียงพอ หลักสูตรไม
เหมาะสม และผลงานยังไมไดมาตรฐาน สวนความตองการพบวา ตองการโรงฝกอาชีพ 
บุคลากร วัสดุสําหรับฝก   เพิ่มขึ้น ตองการปรับปรุงหลักสูตรและผลงานใหไดมาตรฐาน

4.5 จากผลการศึกษาพบวา บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อน
ไหวมีปญหาในการเรียนวิชาชีพดานรูปแบบการเรียน พบวา การเรียนตัวตอตัวในวิชาเนื้อหาที่
ยากไมมีครูสอน     ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากขอจํากัดในเรื่องคาตอบแทน สวนการเรียนแบบทางไกล
ตองใชสื่อ คนพิการไมมีความรูเกี่ยวกับการใชสื่ออุปกรณ ฉะนั้นในการจัดการเรียนวิชาชีพใหกับ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวควรตระหนักในดานรูปแบบการเรียนให
มีความหลากหลาย ยืดหยุนตามความตองการของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหว

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดแบงขอเสนอแนะออกเปน 2 ลักษณะ  ไดแก
ขอเสนอแนะทั่วไป  ซึ่งเปนผลจากการวิจัยครั้งนี้  และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยครั้งนี้      บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

ในจังหวัดนครปฐมมีความตองการในการเรียนวิชาชีพในดานการบริหารจัดการอยูในระดับมาก
สวนดานเนื้อหา  ดานสถานที่เรียน  ดานวิธีสอน ดานรูปแบบการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
เพ่ือใหการจัดฝกอาชีพใหแกบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัด
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นครปฐม  มีประสิทธิผล มีความเหมาะสมตรงกับความตองการของบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหว  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้

ดานเน้ือหา
1. ควรใหศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม ศูนยบริการการศึกษานอก

โรงเรียนอําเภอรวมกับหนวยงานเครือขาย ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมกันจัดหาบุคลากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญในการจัดฝกอาชีพที่มีเน้ือหาวิชาที่ยาก เชน การประกอบคอมพิวเตอร 
ใหกับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวโดยไมตองเสียคาใชจาย

2. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ     ควรใหบุคคลที่มีความบกพรองทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวเขามามีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรเน้ือหาวิชาชีพที่จะเรียน จะ
ไดกับสภาพและความตองการ เม่ือเรียนจบสามารถนําไปประกอบอาชีพได

ดานสถานที่เรียน
1. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ควรจัดวิชาชีพในหมูบานที่บุคคลที่มี

ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวอาศัยอยู เพ่ือความสะดวกในการเดินทางมาเรียน 
และเนนการศึกษาดูงานที่สถานประกอบการ หรือบุคคลที่ประสบผลสําเร็จ เพ่ือจะเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวตอไป

2. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ควรสงเสริมสนับสนุนใหศูนยการเรียน
ชุมชนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการ
เคลื่อนไหว เชน ทางลาด หองน้ํา ฯลฯ

ดานวิธีสอน
1. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ควรจัดการเรียนการสอนใหกับบุคคล

ในครอบครัวของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวควบคูกันไป เพราะเปน
ผูที่ใกลชิดและอยูดวยตลอดเวลา ซึ่งชวยสอนเสริมเพ่ิมเติมในชวงเวลาที่วาง จะทําใหสามารถ
เรียนรูและปฏิบัติที่ไดเร็วขึ้น

2. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ  ควรจัดอบรมใหครูผูสอนมีความรู
ความเขาใจและวิธีการปฏิบัติตอบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว โดย
เนนครูผูสอนตองมีความอดทน ใจเย็น ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุนตามสภาพของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว
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ดานการบริหารจัดการ
1. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ควรใหการสนับสนุนจัดหาสื่อ อุปกรณ

ที่ทันสมัยมาใชในการเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติแกผูเรียน
2. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธในการ

จัดกิจกรรมการเรียนวิชาชีพอยางตอเน่ือง   โดยจัดทําเอกสารประกอบสําหรับบุคคลที่มีความ
บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ

3. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ควรประสานงานขอความรวมมือจาก
หนวยงานเครือขาย ภาครัฐ และภาคเอกชน  สนับสนุนงบประมาณในการจัดวิชาชีพใหกับ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว เพ่ือใหเกิดประโยชนมากที่สุด

ดานรูปแบบการเรียน
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ     ควรขอความรวมมือจากหนวยงาน

เครือขาย ภาครัฐ และภาคเอกชน เชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
สโมสร โรตานี บริษัท หางราน  ในการจัดหาบุคลากรมาสอนในการเรียนแบบตัวตอตัวเนื้อหา
วิชาที่ยากแกบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
เพ่ือผูสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในลักษณะเดียวกันและการวิจัยครั้งตอไป
1. กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตจํากัดเฉพาะบุคคลที่มีความ

บกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม เทานั้น เพ่ือใหผลการศึกษาวิจัย
สามารถนําไปใชไดกวางขวางมากขึ้น ควรมีการศึกษาวิจัยประชากรกลุมตัวอยางในพื้นที่อ่ืน ๆ

2. ควรศึกษาความตองการในการเรียนวิชาชีพของกลุมประชากรที่มีความบกพรอง
ทางรางกายที่แตกตางออกไป เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยมาเปนแนวทางในการจัดวิชาชีพตาม
ความตองการและเหมาะสม

3. ควรทําการวิจัยในลักษณะติดตามผลการจัดกิจกรรมวิชาชีพในแตละดานของ
บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหว เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยมาปรับปรุง
และเปนแนวทางในการจัดวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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แบบสอบถามความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย
และการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม

คําชี้แจง 1.  แบบสอบถาม  มุงที่จะรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพ
ของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
ขอความกรุณาตอบทุกขอตามความเปนจริง     คําตอบของทานเปนสิ่งมีคุณคา
อยางยิ่ง  สําหรับการวางแผนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  เพ่ือใหสอดคลอง
กับความตองการของทานตอไป     โดยคําตอบไมกระทบตอผลเสียของทานแต
อยางใด

2.  แบบสอบถาม  แบงออกเปน  3  ตอน
ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบ
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี

 ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 3  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวผูตอบ
1. เพศ   ชาย          หญิง
2. อายุ  14 – 24 ป          25 –35 ป

  36 – 46  ป          47 – 57 ป 
  58 ปขึ้นไป

3. การศึกษา   ต่ํากวาประถมศึกษา          ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนตน
                      มัธยมศึกษาตอนปลาย      ปริญญาตรี      ปริญญาตรีขึ้นไป
4. อาชีพ    ไมมีอาชีพ          คาขาย / อาชีพสวนตัว

        เกษตรกร          รับจาง
        รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ    อ่ืน ๆ ระบุ  ……………………

5. รายได    ไมมีรายได          ต่ํากวา  1,000  บาท
   1,000 – 3,000  บาท       3,000 – 5,000 บาท
   5,000 – 8,000  บาท       8,000 – 10,000  บาท

   อ่ืน ๆ ระบุ ………………………….
6. ลักษณะความพิการ  ……………………………………………..
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการในการเรียนวิชาชีพของบุคคลที่มี
 ความบกพรองทางรางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดนครปฐม
 เปนแบบสอบถาม  แบบระดับมีคาน้ําหนัก  3  ระดับ

(3 หมายถึง  มาก,    2  หมายถึง ปานกลาง,    1  หมายถึง  นอย)

ระดับความคิดเห็น
ขอท่ี ประเด็น มาก ปานกลาง นอย

3 2 1
ดานเน้ือหาความตองการวิชาชีพ
ทานมีความตองการเรียนวิชาชีพในดานใดบาง

1. การซอมโทรทัศน / วิทยุ………………………………………… ……… ………… ………
2. ซอมโทรศัพทมือถือ……………………………………………… ……… ………… ………
3. การซอมเครื่องยนต……………………………………………… ……… ………… ………
4. ชางซอมเครื่องไฟฟา…………………………………………….. ……… ………… ………
5. การซอมประกอบคอมพิวเตอร………………………………….. ……… ………… ………
6. การทํากรอบรูปวิทยาศาสตร……………………………………. ……… ………… ………
7. ทําสมุนไพร  เคมีภัณฑ  ไดแก  ยาหมอง  พิมเสนน้ํา  ฯลฯ…... ……… ………… ………
8. ทําพรมเช็ดเทา…………………………………………………… ……… ………… ………
9. พวงมาลัยดินหอม……………………………………………….. ……… ………… ………
10. การทําของที่ระลึกตาง ๆ………………………………………… ……… ………… ………
11. การเลี้ยงไก………………………………………………………. ……… ………… ………
12. การเลี้ยงเปด…………………………………………………….. ……… ………… ………
13. โหราศาสตร……………………………………………………… ……… ………… ………
14. คอมพิวเตอร…………………………………………………….. ……… ………… ………
15. การทําน้ํายาลางจาน……………………………………………. ……… ………… ………
16. การถักโครเชต…………………………………………………… ……… ………… ………
17. ผลิตภัณฑจากผักตบชวา………………………………………... ……… ………… ………
18. การทําดอกไมจันท………………………………………………. ……… ………… ………
19. ศิลปประดิษฐ…………………………………………………….. ……… ………… ………
20. จักสาน…………………………………………………………… ……… ………… ………
21. ชางพันไดนาโม………………………………………………….. ……… ………… ………
22. การเพาะเห็ด…………………………………………………….. ……… ………… ………
23. การนวดแผนไทย………………………………………………… ……… ………… ………
24. การนวดฝาเทา…………………………………………………… ……… ………… ………

อื่น ๆ……………………………………………………………… ……… ………… ………

   ส
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ระดับความคิดเห็น
ขอท่ี ประเด็น มาก ปานกลาง นอย

3 2 1
ดานสถานที่เรียน
ทานตองการเรียนวิชาชีพ  ในสถานที่เรียนลักษณะใดบาง

25. เรียนในหมูบานที่ตนเองอาศัยอยู……………………………….. ……… ………… ………
26. เรียนในสถานประกอบการอาชีพนั้น ๆ…………………………. ……… ………… ………
27. เรียนตามแหลงวิทยาการ………………………………………... ……… ………… ………
28. สถานที่เรียนมีทางลาดสําหรับรถเข็นคนพิการ…………………. ……… ………… ………
29. มีหองน้ําที่เหมาะสมกับคนพิการ……………………………….. ……… ………… ………
30. มีแสงสวางเพียงพอในสถานที่เรียน…………………………….. ……… ………… ………
31. สถานที่เรียนตองไมคับแคบเกินไป……………………………… ……… ………… ………
32. สถานที่เรียนตองไมรอนเกินไป…………………………………. ……… ………… ………

อื่น ๆ……………………………………………………………… ……… ………… ………

ดานวิธีสอน
ทานมีความตองการใหมีวิธีการสอนในการวิชาชีพอยางไรบาง

33. สอนแบบตัวตอตัว……………………………………………….. ……… ………… ………
34. สอนแบบทางไกลโดยใชส่ือวิทยุ โทรทัศน ไปรษณีย…………... ……… ………… ………
35. สอนโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่…………………………… ……… ………… ………
36. สอนโดยครู/ผูรู…………………………………………………… ……… ………… ………
37. ใชวิธีสอนที่หลากหลาย  ไมนาเบ่ือ……………………………… ……… ………… ………
38. เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นระหวางเรียน…………... ……… ………… ………

อื่น ๆ……………………………………………………………… ……… ………… ………

ดานการบริหารการจัดการ
ทานตองการใหบริการจัดการในเรื่องการเรียนวิชาชีพ
อยางไรบาง

39. ระยะเวลาในการเรียนที่เหมาะสม……………………………….. ……… ………… ………
40. ผูสอนมีความรูความสามารถในการถายทอด…………………… ……… ………… ………
41. ผูสอนมีความรับผิดชอบ เปนกันเอง เปนกัลยาณมิตรตอกัน….. ……… ………… ………
42. เจาหนาที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนส่ือเสริมการเรียนคนพิการ.. ……… ………… ………
43. วัสดุ – อุปกรณ มีความพรอมในการเรียน……………………… ……… ………… ………

อื่น ๆ……………………………………………………………… ……… ………… ………

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104

ระดับความคิดเห็น
ขอท่ี ประเด็น มาก ปานกลาง นอย

3 2 1
ดานรูปแบบการเรียน
ทานตองการใหจัดรูปแบบการเรียนอยางไร

44. การเรียนแบบตัวตอตัว………………………………………….. ……… ………… ………
45. การเรียนกับเพ่ือนเปนกลุม / ชั้นเรียน………………………….. ……… ………… ………
46. การเรียนแบบตนเองโดยไมตองมีครูชวยสอน………………….. ……… ………… ………
47. การเรียนแบบทางไกลโดยอาศัยส่ือวิทยุ โทรทัศน ไปรษณีย….. ……… ………… ………

อื่น ๆ……………………………………………………………… ……… ………… ………

ตอนที่ 3  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ

1. ดานเน้ือหาความตองการวิชาชีพ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ดานสถานที่เรียน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ดานวิธีสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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4. ดานการบริหารจัดการ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ดานรูปแบบการเรียน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ - สกุล                  นางวิจิตรา   บุญประเสริฐ

ที่อยู 157/231  หมูที่ 1  ตําบลถนนขาด  อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000

ที่ทํางาน ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอนครชัยศรี
ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ประวัติการศึกษา
       พ.ศ. 2527  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เลขานุการ)

จากโรงเรียนพณิชยการขอนแกน
       พ.ศ. 2535 ครุศาสตรบัณฑิต  (จิตวิทยาและการแนะแนว)

จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี
       พ.ศ. 2543 เขาศึกษาตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเน่ือง
ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
       พ.ศ. 2531 ครู 2  ระดับ 2  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย

อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
       พ.ศ. 2533 อาจารย 1 ระดับ 3 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย

อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย
       พ.ศ. 2539 อาจารย 2 ระดับ 5 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี

อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี
       ปจจุบัน อาจารย 2 ระดับ 7 ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอนครชัยศรี ตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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