
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี

FACTORS AFFECTING TO THE QUALITY OF LIFE AMONG DISABLED PEOPLE
IN NONTHABURI PROVINCE

ศศินันท  วาสิน1 รองศาสตราจารย ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย2 และผูชวยศาสตราจารย ดร. วรางคณา จันทรคง3

Sasinan   Wasin1, Assoc. Prof.Dr. Ruedech Kerdwichai2 , and Asst. Prof. Dr. Warangkana Chankong 3

1 นักศึกษาปรญิญาเอก หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนา แขนงวิชาการพัฒนาสังคม
สังกัด มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

2อาจารยท่ีปรึกษาหลัก หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพัฒนา แขนงวิชาการพัฒนาสังคม
สังกัด มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

3อาจารยท่ีปรึกษารวม หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิทยาศาสตรสขุภาพ
สังกัด มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช  นนทบุรี
_______________________________

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ปจจัยสวน
บุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ และ
ภาคีเครือขายคนพิการในจังหวัดนนทบุรี 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลระหวางปจจัยท่ีสงผลตอ
คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการในจังหวัดนนทบุรี  ผู วิ จัย ใชแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed
Methodology) ระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุมตัวอยางในเชิงปริมาณเปนคนพิการทางกาย/
ทางการเคลื่อนไหวใน อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี จํานวน 154 ราย ไดมาโดยการสุมแบบหลาย
ข้ันตอน (Multi-stage Sampling) และกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ มีจํานวน 18 ราย ไดจาก
การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณเจาะลึก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหถดถอย (Regression) และการวิเคราะหเสนทาง
(Path Analysis) สําหรับวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะหเนื้อหาสําหรับวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย พบวา คนพิการสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน รอยละ 66.9
อายุตั้งแต 31-59 ป คิดเปนรอยละ 48.7 สถานภาพโสด รอยละ 46.1 ดานการศึกษา พบวา
คนพิการรอยละ 50 จบระดับชั้นประถมศึกษา มีคนพิการท่ีไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ
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รอยละ 33.1 สําหรับรายได พบวา ผูพิการ รอยละ 78.6 มีรายไดนอยกวา 500 บาทตอ
เดือน และพบวาแหลงรายได สวนใหญรอยละ 74.7 มาจากรัฐบาล และระยะเวลาพิการ
สวนใหญตั่งแต 6 ปข้ึนไป การเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง สัมพันธภาพใน
ครอบครัวอยูในระดับปานกลาง แตมีการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวนอย การบริการท่ี
ไดรับจากภาครัฐ ดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง สวนดานอาชีพและการมีสวนรวมอยูใน
ระดับนอย ภาคีเครือขายอยู ในระดับปานกลาง และพบวา คุณภาพชีวิตคนพิการทาง
ดานรางกาย จิตใจ และสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง สวนคุณภาพชีวิตทางดานสังคม
อยูในระดับนอย

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี พบวา ภาคีเครือขายคน
พิการมีอิทธิพลทางบวกกับคุณภาพชีวิตคนพิการมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริการท่ีไดรับ
จากภาครัฐ การเห็นคุณคาในตนเอง เพศ และสัมพันธภาพในครอบครัวตามลําดับ
สวนอายุ และสถานภาพสมรส มีอิทธิพลทางลบกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p< .05) และจากการวิจัยนี้ พบวา ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาพิการ
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ พบวา การเห็นคุณคาในตนเองสําคัญท่ีสุด รองลงมาคือ การมีสวนรวมในเครือขาย
คนพิการ สัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ เพศ อายุ และสถานภาพ
สมรส ตามลําดับ นอกจากนั้น พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานรายได การศึกษา และระยะเวลา
พิการ ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) To study level of quality of life of

disabled, individual factors, self-esteem, family relationships, social networks of
disabled, and services of government. 2) To study relationship of factors are affect
the quality of life among disabled people in Nonthaburi Province. and 3) Identify
ways to improve the quality of life of disabled people in Nonthaburi Province.
Research methodology is mixed methods. was comprised of quantitative research
and qualitative research. The participants were the physical disability/mobility in
Pakkret district, Nonthaburi province. The sample is 154 case by Multi-stage
sampling. And samples the qualitative physical disability/mobility 18 case of
purposive sampling. The instruments to gather data are questionnaire and In-depth
Interview about quality of life. Statistics used in data analysis were percentage,
mean, standard deviation, regression and path analysis
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The results of research that : Most of disabled people are male 66.9
percent, Age is during 31-59 years old at 48.7 percent, are single at 46.1 percent.
A half of disabled people graduating grade. Most are income Less than 500 bath at
78.6 percent and the source of income comes from the government at 74.7 percent
more than six years of time. Most of the people in the sample reported that they
felt a moderate level of self-esteem. Most of the people reported that family
relationships were of moderate importance in the quality of their lives. government
services were moderate. The professional and the associate low. Social networks
of disabled people in the medium and found that the social disabilities is low. Parts
of the physical, mental and environment are moderate.

Secondly, found that social networks were positively related to quality
of life, followed by services of government, self-esteem, gender and family
relationship. Statistical significance (p <0.05) and found that the level of education,
income, and duration of disability. No related disabilities. The qualitative research
focused on ways to improve the quality of life. Self-esteem was first, followed
encourage disabled people to participate in the network, the more people with
disabilities. family relationship. The services of government, gender, age and marital
status, In addition to comprising, it was found that the factor of personal income,
education, and duration of disability. Not affect the quality of life of people with
disabilities.

คําสําคัญ
คุณภาพชีวิต  คนพิการ

ความสําคัญของปญหา
จากการสํารวจคนพิการและภาวะทุพพลภาพ ในรอบ 10 ปท่ีผานมา ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา มีจํานวนคนพิการ 4 แสนคนของประชากร ตอมา ในป 2539
มีจํานวนคนพิการเพ่ิมข้ึนเปน 1 ลานคน และจากขอมูลทะเบียนกลางของคนพิการ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (2555) พบวา มีประชากรท่ี
พิการจํานวน 1.9 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 2.9 จากประชากรท้ังหมด จะเห็นไดวา
ประเทศไทยมีประชากรคนพิการเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ ผลของความพิการท่ีเกิดข้ึนสงผลกระทบ
ตอประเทศชาติ (Davidhizar, 1997) พบวา ประชากรคนพิการสวนใหญ จะอยูในวัย
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แรงงาน ไมมีอาชีพ และพบวากวารอยละ 24.3 ไมไดรับการศึกษา และทําใหเกิดปญหา
ตาง ๆ ตามมามากมาย

ผลกระทบและปญหาของคนพิการ เชน ดานคาใชจายในการดูแลสุขภาพ พบวา
ประเทศชาติตองสูญเสียคาใชจายในการฟนฟูสภาพรางกายของคนพิการเปนจํานวนมาก
(วัชรา ริ้วไพบูลย, 2544) ดานการลดทอนในความเปนมนุษยของคนพิการคือ ความพิการท่ี
เกิดข้ึนกับรางกายมักถูกทําใหรับรูและเขาใจวา ความพิการเปนภาวะท่ีบุคคลไร
ความสามารถ ทําใหเปนภาระแกครอบครัวและสังคม (โอปอล ประภาวดี, 2549 ; วีระศักดิ์
จันทรสงแสง, 2550) การลดการจางงานในคนพิการ รวมถึงการมีอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพดวยตนเอง สงผลใหคนพิการสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการไมมีงานทํา ไมมีอาชีพ ไมมี
รายได ความยากจน (อนุชา นิลประพันธ, 2548) มีความยากลําบากในการดูแลตัวเองตอ
การดํารงชีวิตอยูอยางปกติหรือการใชชีวิตในสังคม (เนตรนภา ขุมทอง, 2546) ทําใหสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ

คุณภาพชีวิตเปนระดับความพึงพอใจในชีวิตท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคล เปนผลมา
จากพ้ืนฐานการดํารงชีวิต ประสบการณในชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสุขภาพ
ของรางกาย (Zhan, 1992) คุณภาพชีวิตคนพิการก็เชนกัน ตองการความพึงพอใจในการ
ดํารงชีวิตท้ังทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดลอม การดํารงชีวิตท่ีเปนอิสระในสังคม
ตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล ในดานการรักษาพยาบาล การมีงานทํา และอาชีพ
(คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ, 2550) การจัดหาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ
และชวยฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหสามารถชวยเหลือตนเองได (สุวิทย วิบูรณผลประเสริฐ
และคนอ่ืน ๆ, 2539)

จากการศึกษาของThe Legislative Budget and Finance Committee (LB & FC, 1990)
เก่ียวกับความตองการไดรับบริการจากภาครัฐของคนพิการ พบวา คนพิการ ตองการไดรับ
บริการทางการแพทย รอยละ 43 ตองการไดรับบริการดานการงานอาชีพ รอยละ 53 การมี
สวนรวมในสังคม รอยละ 71 และตองการดานอ่ืน ๆ รอยละ 30

การดําเนินงานดานคนพิการท่ีผานมาในอดีตนัน้ นโยบายดานคนพิการเริ่มตนจาก
การใหความชวยเหลือเบื้องตนแกคนพิการ ในรูปแบบใหการสงเคราะหโดยสถาบันตาง ๆ
ตอมาไดพัฒนากาวหนาไปสูการฟนฟูสมรรถภาพโดยภาครัฐมีโครงการตาง ๆ มากมาย
เพ่ือชวยเหลือคนพิการ แตในทางปฏิบัติคนพิการยังไมไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิตและยัง
ไมไดรับการฟนฟูทุกดานอยางจริงจังจากภาครัฐและสังคม และการบริการบางครั้งไมตรง
ตามความตองการของคนพิการอยางแทจริง จึงไมเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคน
พิการ คนพิการบางคนอยูหางไกล มีฐานะยากจน เขาไมถึงความชวยเหลือจากภาครัฐ และ
ขาดการชวยเหลือจากสังคมจึงกลายเปนคนพิการท่ีถูกทอดท้ิง ซ่ึงทําใหเกิดปญหาท้ังทาง
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รางกายและจิตใจขาดรายไดในการจุนเจือครอบครัว ท้ัง ๆ ท่ีคนพิการก็มีศักดิ์ศรีในความเปน
มนุษยมีความตองการปจจัยข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสิทธิเหมือนคนปกติท่ัวไป และคน
พิการสามารถพัฒนาศักยภาพ เพ่ือนําไปสู การพ่ึงตนเอง ดํารงชีวิตอยางอิสระ และ
สรางสรรคประโยชนแกสังคมได (พวงแกว กิจธรรม, 2550) จากปญหาและผลกระทบ
ดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. คุณภาพชีวิตของคนพิการทางกาย/ทางการเคลื่อนไหว อยูในระดับใด ปญหา

คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี เปนอยางไร ปจจัยสวนบุคคล การเห็นคุณคาใน
ตนเอง  สัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ  และภาคีเครือขายคนพิการ
อยูในระดับใด

2. ปจจัยสวนบุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว
การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐและภาคีเครือขายคนพิการมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทางกาย/ทางการเคลื่อนไหวอยางไร

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ปจจัยสวนบุคคล การเห็นคุณคาใน

ตนเองสัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ และภาคีเครือขายคนพิการใน
จังหวัดนนทบุรี

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยสวนบุคคล การเห็นคุณคาในตนเอง สัมพันธภาพ
ในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐและภาคีเครือขายคนพิการท่ีสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
ใชแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหวางวิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research)

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
เปนคนพิการทางกาย/ทางการเคลื่อนไหว ในอําเภอปากเกร็ด ซ่ึงมีคนพิการทางกาย/
ทางการเคลื่อนไหว ท้ังหมด 1,630 ราย หาขนาดกลุมตัวอยาง ดวยสูตรของ Cochran
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(1997) ไดจํานวนคนพิการทางกาย/ทางการเคลื่อนไหว 154 ราย ไดมาโดยการสุมแบบ
หลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหถดถอย
(Regression) และการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย จากการสัมภาษณ เจาะลึก
คนพิการทางกาย/การเคลื่อนไหว จํานวน 18 ราย ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และใชวิธีการวิเคราะหขอมูล การจัดระเบียบขอมูล การหาขอสรุป
และตีความใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้
เทานั้น

ผลการวิจัย
คนพิการท่ีเปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน รอยละ 66.9

มีอายุตั้งแต 31-59 ป คิดเปนรอยละ 48.7 มีสถานภาพโสด รอยละ 46.1 ดานการศึกษา
พบวา คนพิการรอยละ 50 ไดรับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มีคนพิการท่ีไมมีโอกาสได
เรียนหนังสือ รอยละ 33.1 สําหรับรายไดพบวา รอยละ 78.6 มีรายไดนอยกวา 500 บาท
ตอเดือน และพบวา แหลงรายไดสวนใหญรอยละ 74.7 มาจากรัฐบาล ท้ังนี้ระยะเวลาพิการ
ตั้งแต 6 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 58.4 สาเหตุความพิการสวนใหญมาจากการเกิดอุบัติเหตุถึง
รอยละ 61.7 คนพิการสวนใหญ ไมมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 65.6 และการเขารวม
กิจกรรมทางสังคม พบวา คนพิการสวนใหญจะไมไดเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 55.8
และไมมีโอกาสเขารวมเครือขายคนพิการ คิดเปนรอยละ 74.7

การเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง สัมพันธภาพในครอบครัวอยูใน
ระดับปานกลาง แตมีการทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวนอย การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ
ดานสุขภาพอยูในระดับปานกลาง สวนดานอาชีพและการมีสวนรวมอยูในระดับนอย ภาคี
เครือขายอยูในระดับปานกลาง และพบวา คุณภาพชีวิตคนพิการทางดานสังคม อยูในระดับ
นอย สวนทางดานรางกาย จิตใจ และสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง (ดังตารางท่ี 1)
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับของตัวแปร (n=154)

ลําดับ องคประกอบ Mean S.D. ระดับ
1 การเห็นคุณคาในตัวเอง 2.82 0.586 ปานกลาง
2 สัมพันธภาพในครอบครัว 2.64 0.661 ปานกลาง
3 การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ 2.52 0.693 ปานกลาง
4 ภาคีเครือขายคนพิการ 2.61 0.822 ปานกลาง
5 คุณภาพชีวิตคนพิการ 2.69 0.775 ปานกลาง

ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี พบวา ปจจัยดานภาคี
เครือขายคนพิการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอตัวแปรคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด
นนทบุรีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัยดานการบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ ปจจัยดานการเห็น
คุณคาในตนเอง เพศ และ สัมพันธภาพในครอบครัว  ส วนอายุ  และสถานภาพ
มีความสัมพันธทางลบ และพบวาระดับการศึกษา รายได  และระยะเวลาพิการ
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังภาพท่ี 1 และ
ตารางท่ี 2)

ภาพท่ี 1 เสนทางความสัมพันธท่ีมีการแสดงคาสัมประสิทธิ์เสนทางท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางท่ี 2 อิทธิพลทางตรงและทางออมของตัวแปรท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ

ตัวแปร อิทธิพลรวม อิทธิพลเชิงสาเหตุ ไมใช
เชิงสาเหตุทางตรง ทางออม รวม

เพศ -0.108 0.047 0.159 0.206 -0.159
อายุ -0.211 -0.221 0.150 -0.071 -0.292
สถานภาพสมรส -0.127 -0.233 0.057 -0.176 -0.409
การเห็นคุณคาใน
ตนเอง

0.719 0.136 0.588 0.724 -0.588

สัมพันธภาพใน
ครอบครัว

0.481 0.046 0.260 0.306 -0.260

การบริการภาครัฐ 0.719 0.211 - 0.211 0.000
ภาคีเครือขายคนพิการ 0.708 0.305 0.250 0.555 -0.250

จากการสัมภาษณเจาะลึกคนพิการ จํานวน 18 ราย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ
คุณภาพชีวิตคนพิการมากท่ีสุดคือ การเห็นคุณคาในตนเอง รองลงมาคือ การมีสวนรวมใน
เครือขายคนพิการ สัมพันธภาพในครอบครัว การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ เพศ อายุ และ
สถานภาพสมรส ตามลําดับ นอกจากนั้น พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานรายได การศึกษา
และระยะเวลาพิการ ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ (จากการวิจัยเชิงคุณภาพ)

การเห็นคุณคาในตนเอง จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา การท่ีจะทําใหคนพิการ
เห็นคุณคาในตนเอง

1. ใหแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต หรือแรงบันดาลใจ ซ่ึงครอบครัวก็เปนจุดเริ่มตน
ในการสรางแรงบันดาลใจไดดี เชน การมีลูก หรือการมีครอบครัว มีความรักความหวงใยกัน
ภายในครอบครัว เปนตน

2. ใหมีความเปนอยูอยางอิสระสามารถชวยเหลือตัวเองได ตามสภาพความพิการ
เชน การทํากิจวัตรประจําวันได  โดยพ่ึงพาผูดูแลใหนอยท่ีสุด และพยายามใหมีความเปนอยู
ใหใกลเคียงกับคนปกติใหได เชน มีรายได มีอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตัวเองไดไมเปนภาระกับ
คนในครอบครัว สามารถขับรถจักรยานยนต รถยนตได  เปนตน

บุคคลในครอบครัวหรือผูดูแลตองเขาใจในความพิการ มีความรักหวังดีกับคน
พิการตองพยามยามใหคนพิการเหลานี้ สามารถชวยเหลือตัวเองใหมากท่ีสุดและคอยเปน
กําลังใจ
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ภาคีเครือขาย พบวา คนพิการมีความจําเปนตองมีเวทีพูดคุย เปนท่ีปรึกษา
ระหวางคนพิการดวยกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินชีวิตของแตละคน และ
ไดชวยกันดูแล และปรับปรุงแกไขการดําเนินชีวิตของคนพิการดวยกัน จากการศึกษา
เชิงคุณภาพ พบวา คนท่ีพิการบางคนถูกทอดท้ิงใหอยูบานคนเดียว โดยผูดูแลไปทํางาน
เพ่ือหาเงินเลี้ยงครอบครัว และตอนกลางวันก็ใหคนพิการใหอยูบานคนเดียว โดยไมใหยุง
เก่ียวกับใคร ตลอดเวลาท่ีอยูดวยกัน โดยท่ีคนพิการไมมีโอกาสไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ

สัมพันธภาพในครอบครัว พบวา เปนจุดเริ่มตนในการสรางแรงบันดาลใจ แตไม
สําคัญท่ีสุด เพราะจากการวิจัย พบวา คนพิการสวนใหญ มีสถานภาพโสด และอาศัยอยูกับ
ญาติพ่ีนอง ทําใหความสําคัญของครอบครัวนอยลงไป สวนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการสามารถสรุปไดวา

1. คนพิการตองการใหคนในครอบครัวมีความรักความผูกพันกัน มีการเห็นอกเห็น
ใจกัน สามารถปรึกษาพุดคุยไดทุกเรื่องและสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันได เชน การไป
เท่ียวการไปวัดทําบุญตามประเพณีตาง ๆ และไมรังเกียจหรือรําคาญคนพิการ

2. คนพิการตองการใหครอบครัว เปลี่ยนความคิดวา คนพิการไมใชภาระ แตตอง
ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบานใหคนพิการมีความสะดวกในการดําเนินชีวิต และ
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ พบวา ปจจุบันการบริการจากภาครัฐดานการ
คมนาคมสําหรับคนพิการยังไมไดรับความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการทางดาน
สาธารณสุขท่ีศูนยสุขภาพหรือโรงพยาบาล เชน รถโดยสารประจําทางไมมีทางข้ึนลงสําหรับ
รถเข็ญของคนพิการ บางโรงพยาบาลไมมีทางลาด และลิฟตท่ีเหมาะสมกับคนพิการ และ
จากผลการวิจัย ดานความตองการของคนพิการ พบวา คนพิการตองการใหภาครัฐมีนโยบาย
ในการดูแลคนพิการใหชัดเจนในการเขาถึงบริการจากภาครัฐ มีการสํารวจและข้ึนทะเบียน
คนพิการใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี

ปจจัยสวนบุคคล จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอ
คุณภาพชีวิต คนพิการ เพราะวาหากคนพิการไดรับการสนับสนุน ดูแล ใหกําลังใจ ให
ความสําคัญ ใหคนพิการดํารงชีวิตอยูไดอยางอิสระ และเห็นคุณคาในตนเอง คนพิการก็จะ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได
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อภิปรายผล
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี พบวา ภาคีเครือขายคน

พิการมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตคนพิการมากท่ีสุด รองลงมาคือ การบริการท่ี
ไดรับจากภาครัฐ การเห็นคุณคาในตนเอง เพศ และสัมพันธภาพในครอบครัวตามลําดับ สวน
อายุ และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธทางลบกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < .05) อธิบายไดวา คนพิการเพศหญิง ท่ีมีสถานภาพสมรส ยิ่งมีอายุมาก มักจะ
ทําใหมีสัมพันธภาพในครอบครัวดี และพบวา สัมพันธภาพในครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับ
ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาพิการ สอดคลองกับการศึกษาของ วิจิตร แกวเครือวัลย
(2544) ท่ีวาคนพิการท่ีมีอายุมากมีผลตอการพัฒนาศักยภาพดานการประกอบอาชีพไดดีกวาคน
พิการท่ีมีอายุนอย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากอายุ ซ่ึงเปนหนึ่งในจํานวนขอบงชี้ท่ีบอกถึงวุฒิภาวะหรือ
ความสามารถในการจัดการกับสิ่งแวดลอม ภาวะจิตใจ การรับรู ความสามารถในการเขาใจ
และการตัดสินใจในสิ่งตาง ๆ อายุมีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถในการดูแลตนเอง
ของบุคคลและความสามารถนี้จะคอย ๆ เพ่ิมตามอายุ ซ่ึงจะสูงสุดในวัยผูใหญ และจะลดลง
เม่ือวัยชรา (Orem, 2001) และสอดคลองกับการศึกษาของ มาลิน สุขเกษม (2543) พบวา
อายุมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพของคนพิการ แตไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อรวรรณ  จุลวงษ (2533) ท่ีวิจัยเรื่องปจจัยคัดสรรกับการปรับตัวของผูปวยทหารท่ีถูก
ตัดแขนขา พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการปรับตัวของคนพิการ

ปจจัยสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเอง สอดคลองกับ
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ท่ีวา ความตองการท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากมีความเจ็บปวยหรือ
พิการ จะมีการปรับอัตมโนทัศน และยอมรับภาพลักษณของตนเองตามภาวะสุขภาพ และ
ยอมรับวาตนควรไดรับความชวยเหลือทางดานการรักษาพยาบาล เรียนรูและปรับแผนการ
ดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมพัฒนาการของตนเองใหดีท่ีสุดตามความสามารถท่ีเหลืออยู และรูจัก
ตั้งเปาหมายใหเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง ซ่ึงสอดคลองกับการสนทนากลุมท่ีพบวา
การดํารงชีวิตอิสระคือความสุขข้ันตนของคนพิการ ความสามารถชวยเหลือตนเองไดเบื้องตน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง แสดงใหเห็นวาเขายังมีคุณคาอยู และจะทําให
คุณภาพชีวิตของเขาดีข้ึน และสอดคลองกับการสรางแบบจําลองทางสถิติ พบวา ท่ีนําปจจัย
สวนบุคคลและการเห็นคุณคาในตนเองมาวิเคราะหดวยกัน ปรากฏวา มีอํานาจในการอธิบาย
เพ่ิมข้ึน แตตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคลไมมีตัวแปรใดท่ีมีผลอยางมีนัยสําคัญกับตัวแปรตาม
แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุธิดา กาญจนรังสี (2538) พบวา ระยะเวลาพิการ และ
สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ อาจเปนเพราะคนพิการ
สวนใหญอาศัยอยูกับญาติและเพ่ือน (การวิจัยเชิงคุณภาพ)
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ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาพิการไมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคน
พิการ อธิบายไดวา อาจเปนเพราะจากการวิจัยในครั้งนี้ คนพิการสวนใหญมีอาชีพขายสลาก
กินแบงรัฐบาล ไมจําเปนตองเรียนสูง ๆ และประกอบกับอําเภอปากเกร็ด มีสถานสงเคราะห
คนพิการถึง 15 แหง สําหรับใหบริการคนพิการ ทําใหคนพิการไมเห็นความสําคัญของ
การศึกษา จากขอมูลพ้ืนฐานจะเห็นไดวา คนพิการ เปนผูสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) มากถึง
รอยละ 38.6 และไมมีการศึกษา รอยละ 33.1 ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของเสรี วชิรถาวร
ชัย (2537) ท่ีพบวา การท่ีคนพิการมีการศึกษานอยทําใหเปนอุปสรรคในการฟนฟูพัฒนา
ดานอาชีพ และโรเจอร (Rogers, 2003) พบวา ผูมีการศึกษาสูงมักจะเสาะแสวงหาความรู
มากกวาผูท่ีมีการศึกษานอยสอดคลองกับการศึกษาของกิตติยา รัตนากร (2531) พบวา ผูมี
การศึกษาสูง มักจะยอมรับในตัวตนและคุณคาท่ีมีมากกวาผูมีการศึกษาในระดับนอย และ
จากการศึกษาของสุกัญญา พิบูลยพานิช (2536) พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
ทางบวกกับ การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของคนพิการ ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ
ไพบูลย วงษใหญ และคนอ่ืน ๆ (2546)  ไดทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ญาติหรือ
ผูดูแล และพยาบาล ดานปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ พบวา สถานะทาง
การเงินมีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย

1.1 จากผลงานวิจัยท่ีพบวา ภาคีเครือขายคนพิการมีอิทธิพลทางตรงมากท่ีสุด
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางกาย/ทางการเคลื่อนไหว

ดังนั้น รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีภาคีเครือขายคนพิการกระจายอยางท่ัวถึงทุกชุมชน
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยควรกําหนดภารกิจในการดูแล กํากับ
และตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของภาคีเครือขายคนพิการใหครอบคลุมและชัดเจน

1.2 จากการวิจัย พบวา การยอมรับคนพิการจากบุคคลอ่ืน มีคะแนนต่ําและ
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา คนในสังคมยังมีทัศนคติในเชิงลบกับคนพิการอาจจะสงผลตอ
คุณภาพชีวิตคนพิการในระยะยาวตอไป

ดังนั้น รัฐบาลควรปลูกฝงใหคนในสังคมมีทัศนคติกับคนพิการในเชิงบวก และ
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปลูกฝงใหนักเรียนทุกโรงเรียนใหมีทัศนคติ
กับคนพิการในเชิงบวก โดยจัดทําเปนหลักสูตรจิตอาสาและการชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกใหแกคนพิการ
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1.3 จากการวิจัย พบวา การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ มีคะแนนนอยท่ีสุด
แสดงวา คนพิการมีการเขาถึงบริการจากภาครัฐนอย

ดังนั้น รัฐบาลควรจะใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมี
หนาท่ีสงเสริมความเขาใจในครอบครัวคนพิการและจัดใหมีระบบการชวยเหลือครอบครัวคน
พิการครบวงจร เชน ควรจัดใหมีงบประมาณในการปรับปรุงบานเพ่ืออํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการและครอบครัว และควรจะประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน และรัฐบาล
ควรมีนโยบายใหกระทรวงสาธารณสุขทํางานเชิงรุกดานคนพิการใหครอบคลุมทุกชุมชน
เพ่ือการเขาถึงบริการมากข้ึน โดยเฉพาะ การใหความรูเรื่องความพิการและการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ เนนเรื่องสิทธิในการเขาถึงการบริการของภาครัฐ เชน การทําบัตร
คนพิการ การรักษาพยาบาล เปนตน

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ในการวิจัยตอไป ดังนี้

2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะ จังหวัดนนทบุรีเทานั้น ควรสงเสริมให
มีการวิจัยเรื่องนี้ในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ

2.2 ควรใหมีการวิจัยเปรียบเทียบระหวางคุณภาพชีวิตคนพิการในเมืองกับใน
ชนบท และคนพิการท่ีอาศัยอยูท่ีบานกับอาศัยอยูท่ีศูนยคนพิการ

2.3 ควรทําวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับคุณภาพชีวิตคนพิการในสถานสงเคราะห
2.4 ควรศึกษาวิจัยในกระบวนการสรางเครือขายคนพิการท่ีสงผลตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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