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The purpose of this research is to study the correspondence of the structural equation
model of causal factors affecting quality of life among people with physical disabilities. The
population consisted of 222 people with physical disabilities. The instrument was divided into five
parts: general questionnaire, measure of resilience, measure of social support, measure of coping,
and measure of quality of life. The reliability of questionnaire was .92, .94, .69, and .93, respectively.
The data analysis and statistics used mean, standard deviation, confirmatory factor analysis (CFA),
analysis of structural causal relationship and content analysis. The results of study were as
follows: (1) the fit of the statistics for analysis, Chi-square= 57.98, df=42, p-value= 0.05, RMSEA=
0.04, CFI= 0.99, NNFI= 0.98, and the measurement model was valid and well-fitted to the empirical
data; (2) the social support variable had a direct effect on the quality of life among people with
physical disabilities. (β = .13) The variable did not have a direct effect on quality of life among
people with physical disabilities, resilience (β = .13) or coping (β =.02) Social support had an
indirect effect on quality of life among people with physical disabilities, which had resilience and
coping as a mediator. (β=.01); (3) the variables in the model could explain variations of quality of life
among people with physical disabilities at 38%.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
สถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ ในทุกปี จากการรายงาน
ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2563) รายงานจานวนของคนพิการที่
ได้รบั การออกบัตรประจาตัวคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจานวนทัง้ หมด 2,027,500 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.05 ของประชากรทั้งประเทศ ทัง้ นีห้ ากพิจารณาถึงช่วงอายุคนพิการในประเทศ
ไทย พบว่า คนพิการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยสูงอายุ ที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปี ขนึ ้ ไป ร้อยละ 54.24 ของ
จ านวนคนพิ ก ารทั้ง หมด รองลงมาได้แ ก่ วัย ท างาน อายุตั้ง แต่ 15-59 ปี ร้อ ยละ 41.71 ทั้ง นี ้
ประเภทความพิ การ พบว่าส่วนใหญ่ มี ความพิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
55.54 เมื่อเทียบกับจานวนคนพิการทัง้ หมดในประเทศไทยโดยพิจารณาเปรียบเทียบจากสาเหตุ
ของความพิการในปี พ .ศ. 2562 พบว่าสาเหตุจากความพิการทางการเคลื่อนไหวเกิด จากภาวะ
ความเจ็บป่ วยและโรคต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 0.26 รองลงมาได้แก่ อุบตั ิเหตุ ร้อยละ 6.63 แสดงให้
เห็นว่าอัตราส่วนร้อยละของความพิการในปัจจุบนั มีสาเหตุท่สี าคัญมาจากภาวะความเจ็บป่ วยและ
โรคเรือ้ รังต่าง ๆ โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภาวะสุขภาพ ได้แก่ ผลกระทบทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมหรือสิ่งแวดล้อมล้วนเป็ นองค์ประกอบของแต่ละบุคคล (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563) ดังจะเห็นได้จากแผนส่งเสริมพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติม่งุ เน้นให้คนพิการสามารถดาเนินชีวิตได้และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึน้ (คณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการแห่งชาติ, 2560) กาหนดนโยบายให้คนพิการได้รบั สิทธิ
ในการพัฒนา ฟื ้ นฟูสภาพร่างกายและจิตใจเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการดารงชีวิต โดยได้รบั
การสนับสนุนจากรัฐ/เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวและสังคม และมีโอกาสนาความรู ้
ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาส่ งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการในสังคม ประเทศชาติได้โดย
เกิดประโยชน์สงู สุด
ถึงแม้ว่าปั จจุบนั วิวฒ
ั นาการด้านการแพทย์จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผูป้ ่ วยที่ได้รบั
การเจ็บป่ วยหรือมีภาวะจากโรค แต่ร่องรอยหลังการเจ็บป่ วยยังสะท้อนถึงปั ญหาด้านสุขภาพทั้ง
ด้านร่างกายและด้านจิ ต ใจของผู้ป่วย โดยผลกระทบจากความพิการที่เกิดขึน้ จากสาเหตุใดก็
ตามนัน้ ทัง้ ด้านโครงสร้างร่างกาย สุขภาพและสมรรถภาพร่างกายในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปนัน้ ส่งผลต่อเนื่องถึงสภาพจิตใจของคนพิการที่มีต่อรับรูป้ ัญหาที่เกิดขึน้ นอกจากนี ้
งานวิ จัย พบว่ า ผู้ ท่ี มี ค วามเจ็ บ ป่ วยในกลุ่ ม ที่ ต้อ งพั ก รัก ษาตัว ในโรงพยาบาลเป็ นเวลานาน
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ความสัมพันธ์ดา้ นคุณ ภาพชีวิต การดารงชีวิตและความมั่นคงของชีวิต ทาให้บุคคลนัน้ รูส้ ึกทุกข์
ทรมานต่อภาวะที่เกิดขึน้ เกิดความรูส้ ึกเจ็บปวด อ่อนล้า นอนหลับยากขึน้ หายใจลาบาก และมี
การเคลื่อนไหวบกพร่องหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม (Aitken, Chaboyer, Kendall, & Burmeister
E. 2012; BO, Chaboyer, & Wallis, 2008) ผูป้ ่ วยมักมีภาวะเครียดมากขึน้ จนกระทั่งคิดทาร้าย
ร่างกายตนเองหรือฆ่าตัวตาย (Bruckbauer, 1991) การศึกษาจาก Rainer , Yeung , Cheung, &
Yuen (2014) ที่ศึกษาระยะเวลาหลังเกิดโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตพบว่าในกลุ่มผูป้ ่ วยระยะ 1
เดือน 6 เดือนและ12 เดือน มีระดับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาหลังเกิดโรค คิดเป็ น
ร้อยละ 75, 56, และ 44 ตามลาดับ และในระยะหลังเกิดโรค 2 ปี พบร้อยละของคุณภาพชีวิตด้าน
สุข ภาพคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 64 (Kaske, Leferin, Trentzsc, & Driesse, 2014) กล่า วได้ว่ า หากคน
พิการมีการรับรู ถ้ ึงผลกระทบจากภาวะสุขภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจส่งผลให้บุคคลรับรูไ้ ด้ว่า หลัง
เกิดความพิการระยะเวลาหลังเกิดโรคในช่วง 1ปี แรก และจะสามารถปรับตัวได้อีกครัง้ และมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่คงที่ในระยะหลังเกิดโรค 2 ปี เป็ นต้นไป โดยคนพิการมีการรับรูถ้ ึงความยากลาบาก
ในการทากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่ืนหรือการมีส่วนร่วมในสังคม ไม่ว่าจะเป็ น การไปเดินห้างสรรพสินค้า
การไปรับประทานอาหารที่รา้ นอาหาร เช่นเดียวกับ สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัด
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2555) ชีใ้ ห้เห็นว่า บุคคลทั่วไปหรือบุค คลที่มีความพิการหลัง
เกิ ด โรค 2 ปี ขึ น้ ไประดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต จะลดลงตามล าดั บ ซึ่ ง คุณ ภาพชี วิ ต มี อ งค์ป ระกอบที่
ครอบคลุม สอดคล้องตามกรอบแนวคิ ดคุณ ภาพชี วิตจากองค์ก ารอนามัยโลก (World Health
Organization (WHO), 1997) ที่กล่าวถึงปั จจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิตและความพึงพอใจในชีวิต
ประกอบด้วยทัง้ หมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคง และผาสุก
ในประเทศไทยด้า นกฎหมายเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามระบุ ใ นรัฐ ธรรมนู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 71 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) สาระสาคัญกล่าวว่า รัฐพึง
ส่งเสริมปั จจัยพืน้ ฐานที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนรวมถึงผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส และคนพิการ ให้ดาเนินชีวิตอย่าง
อิส ระ เช่ น เดี ย วกับ ส านัก เลขาธิ ก ารคณะรัฐ มนตรีไ ด้เสนอแผนพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต คนพิ ก าร
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 อ้างถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ยงั มี
ความแตกต่างกันในส่วนของต้องการจากคนพิการและความเป็ นอยู่ของคนพิการในสังคม ทั้งนี ้
ปั จจัยด้านสิ่งแวดล้อมทัง้ ด้านเศรษฐานะทางสังคม การศึกษา อาชีพการงาน ความมั่นคงในชีวิต
จากภาครัฐ (คณะกรรมการส่ง เสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต คนพิ ก ารแห่ งชาติ , 2560) อาศัย
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ตัวชี ว้ ัดด้านสถานะสุขภาพที่ส าคัญ ได้แก่ คุณ ภาพชี วิตของคนพิการที่ดี กล่าวคือ เป็ นการรับรู ้
ความผาสุกด้านร่างกาย ด้านจิตใจ การทากิจวัตรประจาวัน การตระหนักถึงคุณ ค่า ของตนเอง
ความพึงพอใจในชีวิต ความรูส้ ึกว่าตนเองได้รบั การช่วยเหลือต่าง ๆ จากสังคม และการตอบสนอง
ต่อการวินิจฉัยโรค (พรพชร กิตติเพ็ญ กุล , 2550) และการศึกษาในประเทศไทยพบว่าคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวมีการรับรูต้ ่อสถานะและองค์ประกอบที่สาคัญในชีวิตของตน ภายใต้บริบทของ
วัฒนธรรมและสังคมที่อาศัยอยู่ (ธิดารัตน์ นงค์ทอง, 2560; สุริยนั ต์ ปั ญหาราช, 2560) รวมถึงคน
พิการทางการเคลื่อนไหวมีการรับรูห้ รือระดับความพึงพอใจในชีวิตของตนเองในขณะนัน้ ระดับปาน
กลาง ทัง้ นีห้ ากคนพิการมีการยอมรับ ปรับตัว หรือสามารถจัดการปัญหาที่เข้ามาได้ ก็ จะทาให้การ
รับรู ด้ ้านคุณ ภาพชีวิตมี การพัฒ นาในระดับที่ดีขึน้ ได้ (Calman, 1984 as cited in Trevittaya,
2016)
กล่าวได้ว่าคนพิการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้นนั้ ต้องอาศัยการรับรูก้ ารเปลี่ยนแปลง และ
การปรับ ตัวที่ ดี ต่ อผลลัพ ธ์ท่ี มี ของตนเองเพื่ อการตอบสนองในระดับ บุค คล ซึ่งการรับ รู ต้ ่ อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิ ตใจ บทบาททางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างทาให้คนพิการรูส้ ึกว่ าตนเองมีขอ้ จากัดในการทากิจกรรมในชีวิตมากขึน้ หลัง
เกิดความพิการ นอกจากนีก้ ารศึกษาของ Bruckbauer (1991) พบว่าผูท้ ่ีมีภาวะความเจ็บป่ วยจน
เกิดความพิการขึน้ บางคนอาจมีความวิตกกังวล ความอดทนต่อภาวะเครียดลดน้อยลง บางคนคิด
ท าร้ายตนเองและคิ ด ฆ่ าตัวตายเนื่ อ งจากความพิ ก ารที่ เกิ ด ขึ น้ นอกจากนี ้ก ารศึก ษาเกี่ ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึน้ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน
พิการทางการเคลื่อนไหวทาให้บคุ คลสามารถยอมรับการเปลี่ยนผ่านนัน้ ไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากทักษะ ประสบการณ์ใหม่ สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ เพื่อหลอมรวมเป็ นอัตลักษณ์
ใหม่ของตนเองขึน้ (fluid integrative identities) ตามแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน (transition
Theory) โดย Maslow (1987; Schumacher & Meleis, 1994; Meleis (2010) ซึ่งการเปลี่ยนผ่าน
เป็ นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพจากปกติผ่านไปสู่ภาวะภายหลังการเจ็บป่ วย เพื่อให้
บุคคลนัน้ สามารถกลับไปดาเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้ (ฉัตรกมล ประจวบลาภ, 2562; สุภาพร ดี
เจริญ เกี ย รติ , 2552; Gaugler, Roth, Haley, & Mittelman, 2011; Gaugler, Roth, Haley, &
Mittelman, 2011) การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากสภาวะหนึ่งไปยังอีกสภาวะหนึ่งของคน
พิการตามทฤษฎีนีใ้ นประเทศไทยส่วนใหญ่ นามาใช้อธิบายทางการพยาบาล (บุญมี ภูด่านงัว ,
2556; เบญจมาศ ตระกูล งามเด่ น , 2559; วิ ว รรณจนา งามศิ ริอุด ม, 2553) และผู้วิจัย พบว่ า
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนีโ้ ดยการศึกษาของ สุภาพร ดีเจริญเกียรติ (2552) ที่กล่าวถึงชนิด
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ของการเปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับภาวะสุขภาพเกิดจากการตอบสนองของบุคคลในช่วงระยะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สมั พันธ์กบั การเจ็บป่ วยเกี่ยวข้องกับบุคคลและครอบครัว โดยรูปแบบการตอบสนอง
ที่สาคัญต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่านประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มเข้าสูก่ ระบวนการเปลี่ยน
ผ่าน (Entering phase) ระยะระหว่างกระบวนการ (Passage phase) และระยะสิน้ สุดการเปลี่ยน
ผ่าน (Exiting phase) ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึน้ ต้องอาศัยคุณลักษณะสาคัญของการ
เปลี่ยนผ่าน เพื่อให้บุคคลสามารถเผชิญ หน้ากับปั ญหาที่เกิดขึน้ ตลอดกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
อาศัยประสบการณ์ตนเอง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาเสนอปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยประยุกต์ตามทฤษฎีการเปลี่ยน
ผ่ าน ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้านเงื่ อ นไขประสบการณ์ ก ารเปลี่ ย นผ่ า น และรู ป แบบของการตอบสนอง
(Meleis, 2010)
ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านที่ประกอบด้วย ปั จจัยด้านเงื่อนไขประสบการณ์การเปลี่ยนผ่าน
โดยผูว้ ิจัยอธิบายถึงองค์ประกอบที่ เกี่ยวข้อง 2 ส่วน ได้แก่ ปั จ จัยเงื่อนไขด้านบุคคล และปั จจัย
เงื่อนไขด้านสังคม การศึกษาของ บุญ มี ภูด่านงัว (2556) ที่กล่าวถึงทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านโดย
น าเสนอปั จ จัย เงื่ อ นไขด้า นบุ ค คล ได้แ ก่ ความเข้ม แข็ ง ทางใจ คื อ ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของบุคคลโดยความพิการส่วนใหญ่มกั เกิดขึน้ โดยไม่ทราบสาเหตุ จากความเจ็บป่ วย/
โรค รวมถึงอุบตั ิเหตุท่ีเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วให้บุคคลสามารถฟื ้ นพลังและดาเนินชีวิตหลังเกิดความ
เจ็บป่ วยได้เป็ นปกติสขุ ซึ่งความพิการที่มีมาแต่กาเกิดพบเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ เนื่องจากคนพิการ
แต่กาเนิดมีการรับรู ถ้ ึงสภาพร่างกายและข้อจากัดในการทากิจกรรมต่าง ๆในชีวิต ซึ่งต่างจากคน
พิการที่เกิดขึน้ ภายหลัง (คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , 2560)
คนพิการที่มีความพิการที่เกิดขึน้ ภายหลังเหล่านีม้ กั เกิดความรูส้ กึ ไม่แน่นอนในชีวิต วิตกกังวล จาก
การสูญเสียการควบคุมทางร่างกายและจิตใจส่งผลให้แบบแผนในการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
(ฉัตรฤดี ภาระญาติ, วารี กังใจ, และ สิริลักษณ์ โสมานุสรณ์, 2559) ด้วยเหตุนีเ้ มื่อประยุกต์ตาม
ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน การเผชิญการเปลี่ยนแปลงจึงต้องอาศัยปั จจัยภายในหรือการมีภาวะจิตใจ
ที่เข้ม แข็งเพื่อการปรับตัวหลังเกิด การบาดเจ็ บ ป่ วยหรือเจ็บ ป่ วยเรือ้ รัง ดังที่ Wagnild &Young
(1993 อ้ า งถึ ง ใน ฉั ต รฤดี ภาระญ าติ และคณ ะ, 2559; Silván-Ferrero, Recio, Molero, &
Nouvilas-Pallejà, 2020) กล่าวคือ ปั จจัยหนึ่งที่จะช่วยให้บุคคลมีการเผชิญปั ญหาและสามารถ
ปรับตัวต่อปั ญหาได้ ได้แก่ ความเข้มแข็งทางใจ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่สาคัญในภาวการณ์ป่วยหรือการ
บาดเจ็บเรือ้ รังที่เกิดขึน้
อีกปั จจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ ด้านเงื่อนไขด้านสังคม ซึ่งใน
งานวิจยั นีก้ ล่าวถึง การสนับสนุนทางสังคมที่มีบทบาทสาคัญต่อในการคงไว้ซ่งึ สุขภาวะทางจิตและ
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ด้า นสุ ข ภาพกายเช่ น เดี ย วกับ การศึ ก ษาของ วิ ท ยา วิสูต รเรือ งเดช (2557) กล่า วว่ า คนพิ ก าร
จาเป็ นต้องอาศัยปั จ จัยที่ส นับสนุนจากบุคคลอื่นมากกว่าคนปกติท่ ัวไปที่จ ะช่วยส่งเสริม ให้คน
พิ ก ารด ารงชี วิ ต อยู่ ในสัง คม และเกิ ด ความรู ้สึก มั่น คง ปลอดภั ย เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญ กับ ภาวะหรื อ
สถานการณ์ ท่ี ก่อให้เกิดความเครียดขึน้ ดัง นั้นการสนับ สนุน ทางสังคมจึ ง มี ความเกี่ ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคคล รวมทั้งภาวะสุขภาพของบุคคลทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ทาให้บุคคล
สามารถด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คมได้อ ย่ า งเหมาะสมและเป็ นแหล่ ง สนั บ สนุ น ภายนอกที่ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณ ภาพชีวิต (สุภัทรา ผิวขาว, ชนกพร จิตปั ญญา, และ สุนิดา ปรีชา
วงษ์, 2560) อีกประการหนึ่ง การสนับสนุนทางสังคมที่เกิดจากการได้รบั ข้อมูลข่าวสารและสิ่งของ
ด้านรูปธรรมทาให้บุคคลเชื่อว่าตนได้รบั ความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความสนใจและความจริงใจ
ได้รบั การยอมรับ การเห็นคุณค่าในตนเองและรับรูว้ ่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมตามบทบาทหน้าที่
ของการเป็ นสมาชิกในครอบครัวหรือสังคม (อานวยพร อาษานอก, 2549)
นอกจากนี ้ตัวบ่ ง ชี ้ก ระบวนการของรู ป แบบการตอบสนองในทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นผ่ า น
ประการหนึ่ ง คื อ การเผชิ ญ ปั ญ หา ดังนั้น การส่ง เสริม ให้บุ ค คลสามารถเผชิ ญ ปั ญ หาได้อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีการปรับตัวที่ดีในสังคม โดยบุคคลจะสามารถเข้าใจบทบาททางสังคม รับรู ถ้ ึง
ความเป็ นอยู่ในชีวิตของตนเอง ยอมรับและสามารถนาตนเองไปสู่หนทางในการแก้ไขปั ญหาที่ดี
และเผชิญหน้ากับปั ญหา (confrontive coping) การจัดการด้านอารมณ์ (emotive coping) และ
การเผชิ ญ ปั ญ หาทางอ้อมที่เกิดขึน้ (palliative coping) เช่ นเดียวกับการศึกษาของ Jalowiec
(1988 อ้างถึงใน วีรภัทรา ประภาพักตร์, 2554; สุภัทรา ผิวขาว, ชนกพร จิตปั ญญา, และ สุนิดา
ปรีชาวงษ์, 2560; Greenglass, Fiksenbaum, และ Eaton, 2006) การเผชิญปั ญหา เกิดจากการ
ประเมินและแปลความหมายของเหตุการณ์ของบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยแต่ละบุคคลจะ
ตัดสินหรือแปลความหมายสภาวะการณ์ใด ๆ อาศัยอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บคุ คลสามารถ
เรี ย นรู ้แ ละก้ า วผ่ า นปั ญ หาเหล่ า นั้ น ได้ (Lazarus & Folkman, 1984) หากผู้ป่ วยขาดแหล่ ง
สนับสนุนเพื่อส่งเสริมการเผชิญปัญหา หรือมีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมต่อการรับมือกับปั ญหา และไม่
สามารถยืดหยุ่นได้ทาให้คุณ ภาพชี วิตหลังเกิดความพิการลดต่าลง (Nygren, Alex, Jonsen, &
Gustafson, 2005) กล่าวคือ แม้ว่าข้อจากัดทางด้านร่างกายและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ส่งผลให้การทากิจกรรมต่าง ๆ ของคนพิการลดลงจนบทบาทในสังคมลดลงตามไปด้วยต้องพึ่งพา
อาศัยผูอ้ ่ืนมากขึน้ ดังนัน้ การส่งเสริมสภาพจิตใจเพื่อการเผชิญปั ญหาที่เหมาะสมแก่คนพิการจึง
เป็ นสิ่งสาคัญที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ

6
งานวิจัยจ านวนมากยืนยันปั จ จัยที่เกี่ ยวข้องกับคุณ ภาพชี วิตของคนพิการ โดยอาศัย
ปั จจัยความเข้ม แข็งทางใจ การสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญ ปั ญ หาที่เหมาะสม (สินธิ ป
พัฒนะคูหา, ปรัชญพร คาเมืองลือ, และ อภิชนา โฆวินทะ, 2557; วีรภัทรา ประภาพักตร์, 2554;
Barker, Kendall, Amsters, & Pershouse, 2009) ผลการศึกษาในงานวิจัยที่ผ่านมา ชีใ้ ห้เห็นว่า
ปั จ จัย อัน เนื่ อ งจากมาจากการเปลี่ ย นผ่ า นของบุ ค คลที่ เกิ ด ขึ น้ ทั้ง ความเข้ม แข็ ง ทางใจ การ
สนับ สนุน ทางสังคมที่ ดี และการเผชิ ญ ปั ญ หาล้ว นส่ง ผลต่ อ คุณ ภาพชี วิต ของคนพิ ก าร ท าให้
งานวิจยั นีผ้ วู้ ิจยั ได้ศึกษาและพัฒนาโมเดลเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของตัวแปร
ที่เกี่ยวข้องของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ส่งผลคุณภาพชีวิต เกิดความมั่นคงในชีวิตและพึง
พอใจต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สาคัญในการดาเนินชีวิตตามสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็ นอยู่
จะเห็ นได้ว่าการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิด ขึน้ จากความพิ ก ารมี ความสอดคล้องกับ การดาเนิ น ชี วิต ที่
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยผูว้ ิจยั ได้นาเสนอทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านประยุกต์ใช้
ในทางจิตวิทยาซึ่งทฤษฎีนีเ้ ป็ นทฤษฎีทางด้านสุขภาพและทางการพยาบาลดังที่กล่าวมาข้างต้น
โดยทาการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีอาศัยกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึน้ ใน
กลุ่มคนพิการหลังเกิดภาวะเจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็ นสิ่ง
สาคัญ ซึ่งทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านนีเ้ ป็ นทฤษฎีท่ีเหมาะสมอาศัยการเปลี่ยนผ่านด้านสุขภาพทางกาย
และจิตใจไปสู่สภาวะใหม่ท่ีสมดุล (บุญมี ภูด่านงัว, 2556; เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น และสุภวร
รณ วงศ์ธีรทรัพย์, 2559) เพื่อให้บุคคลนัน้ สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลง และเกิด การเปลี่ยนผ่าน
เป็ นผลลัพธ์ท่พี งึ ประสงค์ได้ในอนาคต
การศึ ก ษานี ้เกี่ ย วข้อ งกับ ภาวะสุ ข ภาพและภาวะหลัง เกิ ด ความเจ็ บ ป่ วยซึ่ ง มุ่ ง เน้น
การศึกษาว่าปั จจัยใดเป็ นปัจจัยหลักที่สาคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวอย่าง
สูงสุด เพื่อนาไปใช้บูรณาการวางแผนได้อย่างตรงประเด็นกับเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ทางการเคลื่ อนไหว โดยได้องค์ค วามรู ท้ ่ีได้จ ากผลการศึกษาครั้งนีน้ าไปใช้ได้อย่ างครอบคลุม
เหมาะสม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วย อีกทัง้ ยังได้แนวทางด้านจิตวิทยา
และด้านสังคมศาสตร์ร่วมกัน ทัง้ นีย้ ังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรม โดยให้การ
สนับสนุนทั้งระดับ บุคคล สิ่งแวดล้อมและสังคมจนกระทั่งการสร้างนโยบาย การปรับปรุ งและ
วางแผนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนพิการต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว
ความสาคัญของการวิจัย
1. ด้านทฤษฎี งานวิจัยนีไ้ ด้นาองค์ความรูด้ า้ นจิตวิทยาทางด้านสุขภาพโดยอ้างอิงมา
จากทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านของเมลิส (Meleis, 1994; Meleis 2010) มาประยุกต์ใช้กับคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว โดยนามาอธิบายถึงปั จจัยเงื่อนไขด้านบุคคลซึ่งเป็ นตัวแปรเชิงจิตวิทยา ได้แก่
ความเข้มแข็งทางใจ รวมถึงปั จจัยเงื่อนไขประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านได้แก่ การสนับสนุนทาง
สังคม ปั จจัยรูปแบบของการตอบสนอง ได้แก่ตัวบ่งชีเ้ ชิงกระบวนการ คือ การเผชิญปั ญหา เน้น
ผลลัพธ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ผูว้ ิจยั จึงนาความรู แ้ ละตัวแปรที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวมาใช้อธิบายปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิ ตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อ
ขยายผลในการอธิบายตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีได้จากกรอบทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านของเมลิส ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการนาไปใช้ถึงผลลัพธ์และสาเหตุของปัจจัยต่อไป
2. ด้ า นการน าไปใช้ จากโมเดลที่ ไ ด้จ ากการวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย คาดหวัง ว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ในกลุ่มครอบครัว/ผูด้ แู ลคนพิการทางการเคลื่อนไหว บุคลากรทางการแพทย์ นักจิตวิทยา
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อให้สามารถทาความเข้าใจถึงปั จจัยเชิง
สาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการในระดับบุคคล โดยสามารถส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องทัง้
ความเข้ม แข็ง ทางใจ และการสนับ สนุน ทางสัง คมมี ต่ อการเผชิ ญ ปั ญ หาของคนพิ ก ารต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ได้ตรงตามความต้องการของคนพิการเหล่านัน้ สู่การพัฒนาให้เกิดความพึง
พอใจในชีวิต เป็ นพืน้ ฐานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางด้านจิตวิทยาและด้านสังคมศาสตร์
ร่วมกัน ทัง้ นีย้ งั สามารถนาไปในการสร้างโปรแกรม อาศัยข้อมูลจากผลการศึกษานีต้ ่อยอดความรู ้
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยให้การสนับสนุนทั้งระดับบุคคล สิ่งแวดล้อมและสังคม
อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตลอดจนกระทั่งการสร้างนโยบาย การปรับปรุงและวางแผนที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนพิการต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากร ในการศึกษาครัง้ นีค้ ือ คนพิการทางการเคลื่อนไหว ประกอบไปด้วยคนพิการที่
ได้รบั การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ผูป้ ่ วยจากอุบัติเหตุบาดเจ็บที่สมองหรือไขสันหลังอยู่ใน
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ระยะการฟื ้ นฟูสมรรถภาพร่างกาย ในปี พ.ศ. 2563-2564 เป็ นคนพิการที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนและ
มีบตั รประจาตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่เข้า
รับ การบ าบัด ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพร่างกายในสถานพยาบาล ได้แก่ สถาบัน สิ ริน ธรเพื่ อ การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานฟื ้ นฟู ณ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างสุ่มมาจากคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มารับบริการ ณ สถาบันสิรินธรเพื่อ
การฟื ้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จาแนกตามลักษณะการอ่อนแรงหรืออัมพาต แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1)
อัม พาตครึ่งซี ก 2) อัม พาตท่ อ นขา และ/ล าตัว และ3) อัม พาตทั้ง แขนขาหรือทั้ ง หมด ก าหนด
คุณสมบัติของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. เป็ น คนพิ การทางการเคลื่อ นไหวประเภท 3 ตามพระราชบัญ ญั ติส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รบั การขึน้ ทะเบียนและมีบตั รประจาตัวคนพิการ
2. ระยะเวลาหลังเกิดโรคตัง้ แต่ 1 เดือนขึน้ ไป
3. อายุตงั้ แต่ 18 ปี บริบรู ณ์ขึน้ ไป
4. รูส้ กึ ตัวดี สามารถตอบแบบสอบถามหรืออ่านออกเขียนได้เอง พูดคุยสื่อสารเข้าใจ
5. ได้รบั การประเมิ นความคิดความเข้าใจผ่านแบบประเมิ น TMSE (Thai Mental
State Examination) ที่ ถู ก ดั ด แ ป ล ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ งจ า ก แ บ บ ท ด ส อ บ Mini-Mental State
Examination (MMSE) โดย Folstein et al., (1975) เพื่อทดสอบวัดระดับความคิดความเข้าใจใน
ผูป้ ่ วยที่มีความพิการทางสมอง ได้คะแนน 23 คะแนนขึน้ ไป จาก 30 คะแนน แสดงว่าไม่มีความ
ผิดปกติดา้ นความคิดความเข้าใจ
6. มีความยินดีเข้าร่วมการวิจยั
เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง
1. มีประวัติการเป็ นโรคทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท
2. คนพิการที่ไม่ส ามารถเข้าร่วมการวิจัยได้จนจบ หรือ มีความจานงออกจากการ
วิจยั
ส าหรับ การวิ จัย ครั้ง นี ้ใ ช้ก ารก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามหลั ก การของการวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น พิจารณาตามกฎความเพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Rule of
Thumb) เป็ น กลุ่ม ตัว อย่ างต่ อ จ านวนตัวแปรสัง เกตในโมเดลที่ เพี ย งพอต่ อ การใช้ส าหรับ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีสดั ส่วน 10:1 (Schumacker; & Lomax. 1996 อ้างถึงใน รติพร ถึงฝั่ ง, 2556;
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Suksawang, 2015) ในงานวิจัยครัง้ นีม้ ีตัวแปรจานวน 15 ตัว ดังนัน้ จึงควรมีตัวอย่างสาหรับการ
วิเคราะห์ 150-300 คน ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นีม้ ีกลุม่ ตัวอย่างจานวน 222 คน
ในการศึกษานีเ้ ป็ นการศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุท่สี ่งผลคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบโมเดลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้น ผูว้ ิจัยจึงนาเสนอตัวแปรที่เป็ นตัว
แปรแฝงภายในโมเดล และตัวแปรแฝงภายนอกโมเดล
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย
ปั จ จั ย เงื่ อ นไขประสบการณ์ ก ารเปลี่ ย นผ่ า น ได้ แ ก่ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านข่าวสาร ด้านอารมณ์ และด้านรูปธรรม
2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย
2.1 ปั จจั ย เงื่ อ นไขด้ า นบุ ค คล ได้ แ ก่ ความเข้ ม แข็ ง ทางใจ แบ่ ง ออกเป็ น 5
องค์ประกอบ ได้แก่ ความสงบทางใจ ความอุตสาหะ ความเชื่อมั่นในตนเอง การตระหนักถึงคุณค่า
และความหมายของชีวิต และการดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมีเส้นทางชีวิตของตน
2.2 ตัวบ่งชีเ้ ชิงกระบวนการ ได้แก่ การเผชิญปั ญหา แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ การเผชิญปัญหา การจัดการอารมณ์และการจัดการปัญหาทางอ้อม
2.3 ตัวบ่งชีข้ องผลลัพธ์ ได้แก่ คุณภาพชีวิตของคนพิการคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ การควบคุม อารมณ์ ความสัม พันธ์ทาง
สังคมและด้านสิ่งแวดล้อม
นิยามศัพท์เฉพาะ
คนพิ ก าร/คนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว หมายถึง บุคคลที่มี ขอ้ จากัดในการปฏิบัติ
กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ าวัน หรื อ การเข้า ร่ว มสัง คมซึ่ ง ผลมาจากความบกพร่ อ งหรื อ สู ญ เสี ย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ แขน ขา เท้า ศีรษะ ลาตัว โดยที่ได้รบั การวินิจฉัย
จากแพทย์โดยแบ่ ง ออกตามลัก ษณะความพิ ก ารทั้ง หมด 3 กลุ่ม ได้แ ก่ 1) อัม พาตครึ่ง ซี ก 2)
อัมพาตท่อนขา และ/ลาตัว และ3) อัมพาตทั้งแขนขาหรือทั้งหมด และมีบัตรประจาตัวคนพิการ
และมารับบริการเพื่อฟื ้ นฟูสภาพร่างกาย ณ สถาบันสิรนิ ธรเพื่อการฟื ้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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นิยามเชิงปฏิบัติการ
ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์เกิด
เป็ นนิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวมี
การรับรูถ้ ึงคุณลักษณะเชิงบวกที่ช่วยส่งเสริมต่อการปรับตัวที่ดีต่อภาวะการป่ วยหรือการบาดเจ็บ
เรือ้ รังของตนเองโดย สามารถนาตนเองกลับคืนสูส่ ภาพการณ์ปกติ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
1.1 ความสงบทางใจ (Equanimity) หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวมี
การรับรูถ้ ึงคุณลักษณะที่ทาให้จิตใจสงบและมั่นคง แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะการณ์ท่ีเป็ นอุปสรรค แต่
ยังคงสามารถพิจารณาปั ญ หา โดยอาศัยประสบการณ์ของตนเองหรือของผูอ้ ่ืนเพื่อแก้ไขปั ญหา
และมีความยืดหยุ่นในการมองชีวิตอย่างเป็ นกลาง
1.2 ความอุตสาหะ (Perseverance) หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวมี
การรับรูถ้ ึงคุณลักษณะที่ใช้ความพยายามและความตัง้ ใจไปถึงเป้าหมายนัน้ แม้พบเจอปัญหาหรือ
อุปสรรคที่เกิดขึน้ จนอาจเกิดความรู ส้ ึกท้อแท้ หรือผิดหวังแต่ยังคงพยายามสร้างหนทางในการ
ดาเนินชีวิตใหม่หรือกลับคืนสูส่ ภาพปกติ
1.3 ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง (Self-reliance) หมายถึ ง การที่ ค นพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวมีการรับรูถ้ ึงความสามารถและข้อจากัดของตนเอง และใช้ความสามารถของตนเองใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ในชีวิต
1.4 การตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความหมายของชี วิ ต (Meaningfulness)
หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีการรับรู ว้ ่าชีวิตตนมีความหมาย มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองต่อการขับเคลื่อนตนเองให้เป็ นไปตามเป้าหมาย แม้พบเจออุปสรรคแต่ก็สามารถก้าวเดิน
ต่อไปได้
1.5 การดารงชีวิตโดยรู้ถึงการมีเส้นทางชีวิตของตน (Existential aloneness)
การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีการรับรูถ้ ึงเส้นทางในชีวิตของตนเองว่ามีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคล รับรู ถ้ ึงอิสระในการดาเนินชีวิตของตนเอง รับรู ว้ ่าตนเองไม่ ได้เผชิญปั ญ หาเพียง
ลาพัง แต่คนพิการมีการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็ นได้
แบบวัดนีผ้ วู้ ิจยั ใช้แบบประเมินความเข้มแข็งทางใจ (resilience scale) ตามแนวคิดของ
Wagnild & Young (1993) ถูกแปลเป็ นภาษาไทยโดย วีรภัทรา ประภาพักตร์ (2554) และผูว้ ิจัย
นามาปรับ ปรุ งและพัฒ นาแบบวัดเพื่อเก็บข้อมูลจานวน 21 ข้อ โดยแบบวัดนี ้ ให้คะแนนแบบ
ประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ให้ 5 คะแนน และ “ไม่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ให้ 0
คะแนน
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2. การสนับสนุนทางสังคม (Social support) หมายถึง การรับรูข้ องคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว ที่เกี่ยวกับการได้รบั ความช่วยเหลือต่าง ๆ จากครอบครัว/ผูด้ ูแล ประกอบด้วย 3 ด้าน
ได้แก่
2.1 ด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหว รับรู ว้ ่าตนเอง
ได้รบั ข้อมูล คาแนะนา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดูแลสุขภาพจากครอบครัว/ผูด้ แู ล
2.2 ด้านอารมณ์ หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหว รับรู ว้ ่าตนเองได้รบั
ความสนใจ เอาใจใส่ดแู ล และกาลังใจจากครอบครัว/ผูด้ แู ล
2.3 ด้านรู ปธรรม หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหว รับรู ว้ ่าตนเองได้รบั
ความช่วยเหลือในการกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ กิจวัตรประจาวัน การเงิน สิ่งของจากครอบครัว/ผูด้ แู ล
ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของ Schaefer (Schaefer, Coyne,
& Lazarus, 1981) ถูกแปลเป็ นภาษาไทยโดย สุจรรยา โลหาชีวะ (2548) และผูว้ ิจยั นามาปรับปรุง
และพัฒนาแบบวัดเพื่อเก็บข้อมูลจานวน 13 ข้อ โดยแบบวัดนี ้ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่ “มากที่สดุ ” ให้ 5 คะแนน และ “ไม่จริงเลย” ให้ 0 คะแนน
3. การเผชิญปั ญหา (Coping) หมายถึง ลักษณะของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ใน
การควบคุมเหตุการณ์ท่เี ป็ นปัญหาและสามารถหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหานัน้
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 การเผชิญหน้ากับปั ญหา หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีการใช้
วิธีการแก้ไขปัญหารับรูถ้ ึงความสามารถของตนเองในการเพื่อควบคุมปัญหาหรือเหตุการณ์ให้ดีขึน้
3. 2 การจัดการกับอารมณ์ หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวเน้นวิธีการ
แก้ไขหรือควบคุม ความรู ส้ ึกที่ทาให้ตนเองรู ส้ ึกไม่ สบายใจหรือ เป็ นทุกข์โดยการแสดงออกทาง
อารมณ์หรือระบายความรูส้ กึ ออกมา
3.3 การจั ด การปั ญ หาทางอ้อ ม หมายถึง การที่คนพิ การทางการเคลื่อนไหวใช้
วิธีการแก้ไขปั ญหาด้วยจัดการความไม่สบายใจลดลงชั่วคราว รวมถึงการแยกตัวหรือการหลีกหนี
ต่อเหตุการณ์ท่เี ป็ นปัญหา
ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดการเผชิญปัญหาตามแนวคิดของจาโลวิค (Jalowiec, 1988) ถูกแปลเป็ น
ภาษาไทยโดย มณฑา ลิม้ ทองกุล และ สุภาพ อารีเอือ้ (2540) และผูว้ ิจยั นามาปรับปรุงและพัฒนา
แบบวัดเพื่อเก็บข้อมูลจานวน 13 ข้อ โดยแบบวัดนี ้ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “ใช้
วิธีนนั้ ในการเผชิญปั ญหาทุกครัง้ ” ให้ 5 คะแนน และ “ไม่เคยใช้วิธีนนั้ ในการเผชิญปั ญหาเลย” ให้
0 คะแนน
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4. คุณภาพชีวิต (Quality of life) หมายถึง การรับรูข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อ
ตนเอง ทั้งด้านสภาพร่างกาย ความคิด ความรูส้ ึก ความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือผูด้ ูแล รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ตามวัฒนธรรม แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
4.1 ด้ า นร่ า งกาย หมายถึ ง การรับ รู ข้ องคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวต่ อ สภาพ
ร่างกาย ข้อจากัดของร่างกายและความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันของตนเอง
4.2 ด้านจิตใจ หมายถึง การรับรูข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อสภาพจิตใจของ
ตนเองต่อความคิด ความรูส้ กึ ในการรับรูเ้ รื่องราวของตนเองที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต
4.3 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การรับรูข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ต่อความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น การรับรูถ้ ึงการที่ได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นใน
สังคม การรับ รู ว้ ่าตนได้เป็ นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย รวมทั้งการรับรู ใ้ นเรื่อง
อารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
โดยมีความปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิต ได้แก่ การรับรู ว้ ่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระมีความ
ปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรูว้ ่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ
การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้ นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
การรับ รู ว้ ่าตนมี โอกาสที่ จ ะ ได้รับข่าวสาร หรือฝึ กฝนทัก ษะต่าง ๆ การรับ รู ว้ ่าตนได้มี กิ จ กรรม
สันทนาการ และมีกิจกรรมใน เวลาว่าง
ผูว้ ิจัยใช้แบบวัดขององค์การอนามัยโลก (WHOQL–BREF– THAI) ตามแนวคิดของ
(World Health Organization (WHO), 1997) ที่พัฒ นาขึน้ โดย สุวัฒ น์ มหัตนิรนั ดร์กุล และคณะ
(2540) และผูว้ ิจัยนามาปรับปรุ งและพัฒ นาแบบวัดเพื่อเก็บข้อมูลจานวน 22 ข้อ โดยแบบวัดนี ้
โดยแบบวัดนีใ้ ห้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “พึงพอใจมากที่สดุ ” และ “เห็นด้วยมาก
ที่ สุด ” ให้ 5 คะแนน และ “ไม่ พึง พอใจอย่างมาก” และ “ไม่ เห็ น ด้วยมากที่ สุด ” ให้ 0 คะแนน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึ ก ษาวิจัย เรื่อ ง ปั จ จัย เชิ ง สาเหตุท่ี ส่ ง ผลต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว ผูว้ ิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เพื่อเป็ นแนวทางการศึกษากาหนดกรอบแนวคิด ตัว
แปร สมมติฐ าน และแนวทางการดาเนิ น งานวิจัยโดยแบ่ งการน าเสนอเอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องออกเป็ น 6 ตอน ซึ่งในตอนที่ 1 จะกล่ าวถึงข้อมูลของคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อให้
เข้าใจถึงความหมาย คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีป้ ระกอบด้วย ตอนที่ 2
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็ นข้อมูลเนือ้ หาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะ
และความสาคัญของคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ตอนที่ 3 ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน
ที่ผูว้ ิจัยใช้ประยุกต์ใช้อธิบายปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตของคนพิการ โดยอธิบาย
ปัจจัยเชิงสาเหตุในตอนที่ 4 ได้แก่ ปั จจัยเงื่อนไขด้านบุคคล คือความเข้มแข็งทางใจ ปัจจัยเงื่อนไข
ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่าน คือการสนับสนุนทางสังคม ตัวบ่งชีเ้ ชิงกระบวนการ คือการเผชิญ
ปั ญ หาและตัวบ่ง ชี ข้ องผลลัพ ธ์ คือคุณ ภาพชี วิต ตอนที่ 5 กรอบแนวคิด การวิจัย และตอนที่ 6
สมมติฐานของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอตามลาดับดังนี ้
ตอนที่ 1 คนพิการทางการเคลื่อนไหว
1.1 ความหมายของคนพิการ
1.2 การวินิจฉัยตามพยาธิสภาพ
1.3 อาการและผลกระทบที่เกิดขึน้
1.4 คนพิการและการยอมรับความพิการ
ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตของคนพิการ (Quality of life)
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ
2.2 ความหมายของคุณภาพชีวิตของคนพิการ
2.3 องค์ประกอบและการวัดคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ตอนที่ 3 ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน (transition theory)
ตอนที่ 4 ปั จจัยเชิ งสาเหตุในกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ ส่งผลต่อคุณ ภาพชี วิตของคน
พิการทางการเคลื่อนไหว
4.1 ปั จ จัย เงื่ อ นไขประสบการณ์ การเปลี่ ยนผ่า น ปั จ จัย เงื่ อ นไขด้านบุค คล ได้แ ก่
ความเข้มแข็งทางใจ (Resilience)

14
1) แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางใจ
2) ความหมายของความเข้มแข็งทางใจ
3) องค์ประกอบและการวัดความเข้มแข็งทางใจ
4) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งทางใจ
4.2 ปั จจัยเงื่อนไขประสบการณ์การเปลี่ยนผ่าน ปั จจัยเงื่อนไขด้านสังคม ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคม (Social support)
1) แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
2) ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
3) องค์ประกอบและการวัดการวัดการสนับสนุนทางสังคม
4) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม
4.3 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการตอบสนอง ตัวบ่งชีเ้ ชิงกระบวนการ ได้แก่ การ
เผชิญปัญหา (Coping)
1) แนวคิดเกี่ยวกับการเผชิญปัญหา
2) ความหมายของการเผชิญปัญหา
3) องค์ประกอบและการวัดการเผชิญปัญหา
4) งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญปัญหา
ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตอนที่ 6 สมมติฐานของการวิจยั
ตอนที่ 1 คนพิการทางการเคลื่อนไหว
1.1 ความหมายของคนพิการ
พระราชบัญ ญั ติส่งเสริม และพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 4 ได้ให้
ความหมายคาว่า คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีขอ้ จากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นการได้ยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรูห้ รือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับการมี
อุปสรรคด้านต่าง ๆ และมีความจาเป็ นเป็ นพิเศษที่จะต้องได้รบั ความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด
เพื่อให้ส ามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันอย่างบุคคลทั่วไป (คณะกรรมการส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2560)
คนพิการทางการเคลื่อนไหว จัดเป็ นคนพิการประเภท 3 แบ่งตามประเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการ (คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ , 2560) องค์การ
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อนามัยโลกที่รบั รองตามรหัส ICF (The International Classification of Functioning, Disability
and Health) (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ,
2555) โดยแบ่งความพิการทางการเคลื่อนไหวและความพิการทางกาย ใกล้เคียงกันได้แก่ ความ
พิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม โดยผลกระทบจากความบกพร่องหรือสูญเสียความสามารถของ
อวัยวะในการเคลื่อนไหว อาจมาจากสาเหตุอมั พาต แขนขาอ่อนแรง หรือจากภาวะเจ็บป่ วยเรือ้ รังมี
ผลต่อการทางานของมือ แขน ขาหรือเท้า ส่วนความพิการทางกาย ซึ่งความหมายคล้ายคลึงกับ
ความพิการทางการเคลื่อนไหว โดยหมายถึง สาเหตุท่ีแตกต่างกันคือมาจากความบกพร่องหรือ
ความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายโดยชัดเจน กล่าวโดย
สรุ ป ความหมายของคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ข้อ จากัด ในการปฏิ บัติ
กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ าวัน หรื อ การเข้า ร่ว มสัง คมซึ่ ง ผลมาจากความบกพร่ อ งหรื อ สู ญ เสี ย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ แขน ขา เท้า ศีรษะ ล าตัว และภาพลักษณ์
ภายนอกของร่างกายโดยชัดเจน อาจมาจากสาเหตุอมั พาตหรือแขนขาอ่อนแรง
ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี ้คนพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง บุคคลที่มี ขอ้ จากัดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือการเข้าร่วมสังคมซึ่งผลมาจากความบกพร่องหรือสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ แขน ขา เท้า ศีรษะ ลาตัว
1.2 การวินิจฉัยตามพยาธิสภาพ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็ นคนที่มีความผิดปกติหรือมีความความบกพร่องที่ทาให้
สูญเสียหรือบกพร่องต่อการปฏิบตั ิกิจกรรมการดาเนินชีวิตได้อย่างคนปกติท่วั ไป จากงานวิจยั ของ
เพ็ญประภา ไสวดี (2558) พิจารณาการวินิจฉัยความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวคลอบคลุมทัง้ 4
ด้าน ได้แก่ 1) แขนขาที่อ่อนแรงไปจากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ อัมพาตจากโรคหลอดลเลือดสมอง
อุบัติเหตุท่ีศีรษะหรือไขสันหลัง ภาวะผิดปกติตั้งแต่กาเนิด 2) แขนขาขาดจากอุบัติเหตุหรือจาก
โรคเบาหวาน มะเร็ง 3) โรคข้อหรือกลุ่มอาการปวด ได้แก่ ข้อเข่าเสื่อม รู มาตอยด์ และ 4) ภาวะ
เจ็บป่ วยเรือ้ รัง ส่งผลกระทบต่อทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน เป็ นต้น
สาเหตุของความพิการทางการเคลื่อนไหวในกลุ่มคนพิการโดยพิจารณาตามช่วงเวลาที่
เกิ ด ความพิ ก ารแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ม จากการก าหนดโดยองค์ก ารอนามัย โลก (World Health
Organization (WHO), 1997)
1) ความพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด (Congenital disability) ได้แ ก่ อวัย วะผิ ด รู ป แต่ ก าเนิ ด
ภาวะขาดออกซิเจนแต่กาเนิด ขาด้วนแต่กาเนิด แคระ จากพันธุกรรมที่มีความผิดปกติจากยีนส์
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หรือโครโมโซม หรือจากการติดเชือ้ ตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดา เช่ น การติดเชือ้ หัดเยอรมันระหว่างอยู่
ในครรภ์มารดา
2) ความพิ ก ารที่ เ กิ ด ขึ ้น ภายหลั ง (Acquired disability) จากการบาดเจ็ บ และ
อุบตั ิเหตุไม่ว่าทางพาหนะ การทางาน ภัยธรรมชาติ หรือสาเหตุจากโรคหรือพยาธิสภาพ เช่น โรค
หลอดเลือดสมอง เนือ้ งอก โรคทางระบบประสาท (อัมพาตหรือมีภ าวะอ่อนแรง) ทาให้สูญ เสีย
ประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ส่งผลต่อระบบการเคลื่อนไหวหรือการทาหน้าที่ของอวัยวะต่าง
ๆ ในร่างกาย พบบ่อยได้แก่ อัมพาตครึง่ ซีก อัมพาตทัง้ ตัว อัมพาตครึง่ ท่อน
3) ความพิการจากสาเหตุอ่ืน ๆ ได้แก่ความบกพร่องจากปั ญ หาขาดแคลนอาหาร
นาไปสูภ่ าวะบกพร่องทาให้เกิดภาวะทุพพลภาพจนเกิดความพิการได้
การพิจารณาประเภทความพิการ ระบุว่า ผูว้ ินิจฉัยความพิการต้องเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม เพื่ อ ระบุ ป ระเภทความพิ ก ารเพื่ อ ประกอบค าขอมี บั ต รประจ าตั ว คนพิ ก ารตาม
พระราชบัญ ญัติส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560 เว้นแต่นายทะเบียนกลาง
หรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณี เห็นว่าบุคคลนัน้ มีสภาพความพิการที่สามารถมองเห็นได้โดย
ประจักษ์จะไม่ตอ้ งให้มีการตรวจวินิจฉัยก็ได้ การกาหนดหลักเกณฑ์ความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ เรื่องประเภท
และหลักเกณฑ์ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 กล่าวว่า ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอ้ จากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยเกิดจาก
การสูญเสียหรือความบกพร่องของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา หรือมีสาเหตุ
เกิดจาอัมพาตอวัยวะการเคลื่อนไหว มีอาการอ่อนแรง หรือภาวะเจ็บป่ วยเรือ้ รังจนมี ส่งผลต่อการ
ทางานมือ เท้า แขน ขา จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึน้ จากความบกพร่องดังกล่าวขึ ้นอยู่กับการ
รับ รู ้ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของแต่ ล ะบุ ค คลที่ ต้ อ งเผชิ ญ ต่ อ การเปลี่ ย นผ่ า น เพื่ อ การด ารง
ชีวิตประจาวันตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ อาจมีผลต่อสภาพร่างกาย จิตใจและสังคม ดังนี ้
1.3 อาการและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
สาเหตุ ห นึ่ ง มาจากการเจ็ บ ป่ วยจากโรคหลอดเลื อ ดสมอง (Cerebrovascular
disease หรือ Stroke) จัดเป็ นสาเหตุท่ีสาคัญด้านสาธารณสุขของโลก เนื่องจากโรคหลอดเลือด
สมองเมื่อเป็ นแล้วจะยังหลงเหลือความพิการอยู่ ไม่สามารถดูแลตนเองได้ (จารุวรรณ ปิ ยหิรญ
ั ,
ทวีศักดิ์ กสิผล, และชฎาภา ประเสริฐทรง, 2561) ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็ นความผิดปกติทาง
ระบบประสาท อันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดทาให้เกิดการไหลเวียนไปยังสมอง
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ผิดปกติ โดยรูปแบบของหลอดเลือดเมื่อมีการแตก ตีบ หรืออุดตันจะทาให้สมองขาดเลือดไปเลีย้ ง
เกิดภาวะสมองตายหรือไม่สามารถทาหน้าที่ได้ตามปกติ ส่งผลให้อวัยวะที่ส่วนของสมองทาหน้าที่
ควบคุมอยู่หยุดทางานและสูญเสียสมรรถภาพ เกิดอาการอ่อนแรงและมีการับความรูส้ ึกที่ผิดปกติ
ไป (เพ็ญแข แดงสุวรรณ, 2550) อาการและผลกระทบจากโรคที่เกิดขึน้ มีความแตกต่างกันไปตาม
พยาธิสภาพ แต่บุคคลที่ได้รบั ผลมาจากจากโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะหรือ
ไขสันหลังล้วนแล้วแต่มีขอ้ จากัดด้านร่างกายทัง้ สิน้
ผูว้ ิจยั จึงขอนาเสนอผลกระทบที่เกิดขึน้ จากความพิการแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ความพิการ
แบ่งตามอาการและผลกระทบที่เกิดขึน้ ตามพยาธิสภาพหรือการวินิจฉัยโรค และผลกระทบของ
ความพิการโดยรวมซึ่งอธิบายถึงผลกระทบต่อคนพิการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1.3.1 อาการและผลกระทบที่เกิดขึน้ แบ่งตามพยาธิสภาพหรือการวินิจฉัยโรค
กลุ่ม
1) โรคหลอดเลือดสมอง
อาการที่ เ กิ ด ขึ ้น จากโรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว ภายใน
ระยะเวลาเป็ นนาที ค่อนข้างรวดเร็ว กระทันหัน อาจเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งหลังตื่นนอน
โดยที่ก่อนเข้านอนยังปกติอยู่ (เพ็ญแข แดงสุวรรณ, 2550) โดยปกติอาการมีตงั้ แต่ระดับเล็กน้อย
จนถึงอาการรุ นแรงมาก แล้วแต่ตาแหน่ของสมองที่ขาดเลือด อาการทั่วไปคือ มีอาการชาบริเวณ
ใบหน้า แขน ขา ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างฉับพลัน มีอาการสับสน การมองเห็นผิดปกติหรือแปลภาพ
ไม่ชดั เจน การทางานประสากันของกล้ามเนือ้ มีปัญหา รวมถึงการมีปัญหาการทรงตัว อาการอ่อน
แรงหรื อ สู ญ เสี ย การเคลื่ อ นไหวที่ มื อ แขน ขาและเท้า ซี ก ใดซี ก หนึ่ ง กล้า มเนื ้อ เกร็ง บางคน
บุคลิ กภาพเปลี่ยนไป ควบคุมอารมณ์ไม่ ได้ การพูดหรือการเข้าใจภาษาไม่ ถูกต้อง ไม่ สามารถ
ควบคุมการขับถ่ายได้ จนถึงการสูญ เสียความรู ส้ ึกทางระบบประสาท (กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ,
2550 อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ คงคา และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล,(2552)โดยความรุนแรงของอาการ
จากโรคหลอดเลื อดสมองแบ่งได้ 3 ระดับ ดังการศึกษาของ เพ็ญ แข แดงสุวรรณ (2550) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) อาการน้อย มักเกิดในผูท้ ่ีเกิดอาการหลอดเลือดสมองขนาดเล็กแตก ตีบ
หรืออุดตัน แต่เซลล์ยงั ทางานได้ปกติ ไม่ถกู ทาลาย เป็ นการการเลือดของสมองในช่วงเวลาสัน้ ๆ ไม่
เกิน 24 ชม. จะทาให้ผูป้ ่ วยเกิดอาการกล้ามเนือ้ อ่อนแรงที่บริเวณอวัยวะในการเคลื่อน เช่น แขน
ขา เพียงอย่างเดียว มุมปากตก พูดไม่ชดั หรือความจาเสื่อมชั่วคราว
2) อาการปานกลาง หรืออัมพฤกษ์ เกิดจากเซลล์สมองถูกทาลายบางส่วนแต่
ยังไม่ทงั้ หมด เมื่อได้รบั การบาบัดรักษาแล้วมีอาการดีขึน้ ภายใน 3-6 เดือนหลังเกิดโรค อาการที่
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เกิด ขึน้ คื อ กล้ามเนื ้ออ่ อนแรง สูญ เสี ยการทรงตัว สูญ เสีย ความสามารถในการตัดสิ น ใจ อาจ
สูญเสียความทรงจา ผูป้ ่ วยบางรายมีอาการซึมเศร้า หรือหงุดหงิดมากกว่าปกติ
3) อาการรุนแรง หรืออัมพาต เกิดจากเซลล์ของสมองถูกทาลายอย่างถาวร
ผูป้ ่ วยจะมี อาการแขนและขาอ่อนแรง สูญเสียการทรงตัว พูดไม่ ได้ กล้ามเนือ้ ในหน้าทางานไม่
ประสานกัน อาจมีภาวะกลืนลาบากร่วมด้วย เป็ นต้น
ผลกระทบที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองพบว่า 1 ใน 3 มักมี ความพิ การ
ถาวร จึงส่งผลกระทบทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งในด้านร่างกายเกิดปั ญหา
ด้านความสามารถในการทางานของร่างกาย (เพ็ญแข แดงสุวรรณ, 2550) ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เกิดความทุกข์ทรมานด้านร่ างกาย ความวิตกกังวล โศกเศร้า เกิดภาวะ
ซึมเศร้า การเข้าร่วมในสังคมมีความบกพร่องในบทบาทหน้าที่ เพิ่มภาระให้แก่ครอบครัว (Touhy
และ Jett, 2010) ผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์จากที่ผปู้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองต้องประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเอง รวมถึงการดาเนินชีวิตที่ตอ้ งพึ่งพิง
จากผูอ้ ่ืน ทาให้ผูป้ ่ วยเกิดความเครียด ซึมเศร้า ความกลัว และความกังวลต่อความไม่แน่นอนที่
เกิดขึน้
ดังนัน้ ผูป้ ่ วยจะเกิดความไม่ม่ นั ใจนตนเอง รูส้ ึกไม่ ปลอดภัยเนื่องจากมีแบบ
แผนการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป (Hilton, 2002 อ้างถึงใน สุจรรยา โลหาชีวะ, 2548) ในบาง
รายอาจมี ความคิดต่อตนเองว่าไม่มี คุณ ค่า จนแสดงออกทางด้านพฤติกรรมถดถอย เอาแต่ใจ
ก้าวร้าว หรือมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง ไม่กล้าพบเจอผูค้ น ไม่อยากไปทางานหรือเข้าสังคม หลีกเลี่ยง
การปพบแพทย์หรือการเข้ารับการบาบัดรักษา (เพ็ญแข แดงสุวรรณ, 2550) และประเด็นสุดท้าย
ต่อผลกระทบด้านสังคม อันเนื่องมาจากปั ญหาด้านการเคลื่อนไหว จนทาให้บุคคลนัน้ รูส้ ึกต้องการ
แยกตัวออกจากสังคม (ทศพร คาผลศิริ, 2548) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทาให้เกิดการสูญเสีย
ด้านภาพลักษณ์ของตนเอง ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองจะเกิดความรูส้ ึกถึงคุณค่าในตนเองลดลง
เนื่องจากบทบาทเดิมเปลี่ยนแปลงไป ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ สุดท้ายจะสูญเสีย
เป้าหมายในชีวิตของตนเอง (Hilton, 2002 อ้างถึงใน สุจรรยา โลหาชีวะ, 2548) ได้แก่ ผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองหลังเกิดการเจ็บป่ วยแล้ว มักมีความพิการทางการเคลื่อนไหวและด้านร่างกาย
หลงเหลืออยู่ ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจและสังคมซึ่งหมายถึงแบบแผนการดาเนินชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ บทบาทในหน้าที่และการเข้าร่วมสังคมเกิดการสูญเสียคุณค่า และภาพลักษณ์
ต่อตนเอง
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2) กลุ่มภาวะบาดเจ็บทีศ่ ีรษะ (Traumatic brain injury)
กลุ่มภาวะบาดเจ็บที่ ศีรษะ หมายถึง การได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะจากการถูก
กระทบกระเทื อน หรือตรวจพบถึงการมี บาดแผลฉี กขาดที่หนังศีรษะหรือหน้าผาก กระทั่งการ
เปลี่ยนแปลงจากความรูส้ กึ ตัว เพียงชั่วขณะอาจพบว่าสาเหตุขา้ งต้นเกิดขึน้ ได้ทงั้ หมดหรืออย่างใด
อย่างหนึ่งแต่ไม่รวมถึงผูป้ ่ วยบาดเจ็บที่ใบหน้า (สงวนสิน รัตนเลิศ, 2546) การบาดเจ็บอาจเกิด
ขึน้ กับกะโหลกศีรษะ เนือ้ สมอง เนือ้ เยื่อ และส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในกะโหลกศีรษะ (Hickey,
2003; Oregon, 2006) อาการบาดเจ็บภายหลังการจาหน่ายจากโรงพยาบาล พบว่าระดับความ
พิการหลงเหลืออยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าอาการส่วนใหญ่ของผูป้ ่ วยมักมีอาการปวดศีรษะ
มองเห็นภาพซ้อน ตาพร่ามัว (ขนิษฐา อรัญดร, ประณีต ส่งวัฒ นา, นฤมล อนุมาศ, และชมนภัส
รัตติโชติ, 2559) ซึ่งสาเหตุของการบาดเจ็บเกิดขึน้ ได้หลายประการ ได้แก่ อุบตั ิเหตุจราจร อุบตั ิเหตุ
จากที่สงู หรือหกล้ม อุบตั ิเหตุจากการเล่นกีฬา และจากถู กทาร้ายร่างกาย ผลกระทบของผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะเกิดขึน้ ต่อร่างกาย พฤติกรรม บุคลิกภาพ ด้านสังคมและด้านจิตใจ
ผลกระทบจากการบาดเจ็บที่ศีรษะของผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะมีหลายด้าน โดย
ผูว้ ิจัยได้นาเสนอผลกระทบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรม ด้านจิตใจ
และด้านสังคม ดังนี ้
1) การสูญ เสี ย หน้าที่ ข องอวัย วะของร่างกาย ผลต่ อ ระบบประสาทท าให้
กล้ามเนือ้ อ่อนแรง กล้ามเนือ้ เกร็งร่วมกับความผิดปกติดา้ นการเคลื่อนไหวอื่น ๆ เช่น อาการชัก
(Post traumatic seizure) ตาพร่า มั ว ปวดศี ร ษะ การเห็ น ภาพซ้อ น เป็ น ต้น บางครั้ง อาจ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนทางร่างกาย ได้แก่ การติดเชือ้ ทางระบบหายใจ การติดเชือ้ ทางระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ข้อติดแข็ง การคั่งค้างของเหลวในสมอง หรือแผลกดทับ
2) ด้านบุ ค ลิ ก ภาพและพฤติ ก รรม ผู้ป่ วยอาจเกิ ด ปั ญ หาด้า นบุค ลิ ก ภาพ
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ อาการเฉยเมย นิ่งเฉย มีปัญหาด้านการเรียนรู ้ และปั ญหาด้าน
พฤติ กรรม ได้แก่ พฤติก รรมก้าวร้าว การสูญ เสี ย ความสามารถในการเข้าสัง คม มี พ ฤติ กรรม
ผิดปกติทางเพศ ขาดความยับยัง้ ชั่งใจ ควบคุมตนเองไม่ได้ อารมณ์แปรปรวน มีความวิตกกังวล
เป็ นต้น
3) ด้านจิตใจ เกิดการสูญเสียด้านภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเอง เนื่องจากความ
พิการและการช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จนคิดว่าตนเองเป็ นภาระกับผูอ้ ่ืน การเห็นคุณค่าในตนเอง
ลดลง กลัวการทอดทิง้ เกิดปั ญหาด้านจิตใจ ได้แก่ สับสน หงุดหงิด ก้าวร้าว เป็ นต้น (กัญญารัตน์
ผึ่งบรรหาร, 2539 อ้างถึงใน บุบผา ลาภทวี, 2556)
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4) ด้านสังคม เกิดความบกพร่องด้านการปรับตัวในสังคม จากความพิการที่
เกิ ด ขึ น้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท างานโดย Ruffolo, Friedland, Dawson, & Colantonio (1999)
กล่าวถึงผู้ป่วยที่มีภ าวะบาดเจ็บที่ศีรษะเมื่อเกิดความพิการหลงเหลืออยู่ พบว่าผูป้ ่ วยที่มีความ
พิการแต่ทางานเดิมได้ คิดเป็ นร้อยละ 12 และคนพิการที่ตอ้ งเปลี่ยนงานใหม่รอ้ ยละ 30 เกิดปั ญหา
ด้านสังคมตามมา เช่น การว่างงาน การหย่าร้าง ส่งผลต่อครอบครัวของผูป้ ่ วยอย่างมาก
3) กลุ่มภาวะบาดเจ็บทีไ่ ขสันหลัง
กลุ่ม ภาวะบาดเจ็ บ ที่ ไขสัน หลัง หมายถึ ง คนที่ บ าดเจ็ บ จากไขสัน หลัง ซึ่ง
กระดูกสันหลัง ประกอบด้วยเส้นประสาททัง้ หมด 31 คู่ รู ปแบบของการบาดเจ็บไขสันหลังเกิดได้
จากสาเหตุทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรง เกิดขึน้ จากการโดนของแหลมแทงทะลุกระดูกไขสัน
หลัง หรือบาดแผลจากการถูกยิงบริเวณไขสันหลัง หรือทางอ้มอเกิดจากการแตกร้าว กระดูกสัน
หลังหัก เสื่อมทรุ ด หรือมีการเคลื่อนของกระดูกสัน หลังจากการเคลื่ อนไหวของร่างกายโดยการ
หมุนตัว ก้มตัวหรือการถูกกดหรือกระแทก (Benzel, 2012 อ้างถึงใน นารีรตั น์ พุทธกูล, 2557) ซึ่ง
ตาแหน่งของการบาดเจ็บขึน้ อยู่กับระดับของไขสันหลัง แบ่งออกได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1) การ
บาดเจ็บไขสันหลังระดับคอ (Cervical level) ซึ่งเป็ นบริเวณที่มีความบอบบางมากกว่าบริเวณอื่น
ๆ อุบตั ิเหตุท่ีทาให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณนี ้ เกิดจากศีรษะกระแทกพืน้ อย่างแรง หรือคอสะบัดไป
ด้านหลังจากการถูกรถชนท้ายอย่างรุ นแรง 2) การบาดเจ็บไขสันหลังระดับทรวงอก (Thoracic
level) สาเหตุเช่นเดียวกับ 3) การบาดเจ็บที่ไขสันหลังระดับเอว (Lumbar level) เป็ นตาแหน่งที่พบ
บ่อ ยจากสาเหตุการประสบอุบัติ เหตุท างพาหนะ การถูกยิ งหรือจากการตกจากที่ สูง หรือโดน
กระแทกจากของหนัก (กิ่งแก้ว ปาจรีย,์ 2543)
นอกจากนี ้ก ารแบ่ ง ประเภทของการบาดเจ็ บ ของไขสัน หลัง ได้เป็ น ผู้ป่ วย
อัมพาตทัง้ ตัว (Tetraplegia หรือ Quadriplegia) และอัมพาตท่อนล่าง (Paraplegia) ผลกระทบ
จากการบาดเจ็บไขสันหลังต่อการทางานระบบประสาทสั่งการและประสาทรับความรูส้ ึกส่งผลต่อ
ผูป้ ่ วยทัง้ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนือ้
และกระดูก เป็ นต้น
การแบ่งความรุ นแรงของการบาดเจ็บไขสันหลังแบ่งออกเป็ น 5 ระดับตาม
สมาคมการบาดเจ็บไขสันหลังของอเมริกา (American Spinal Injury Association : ASIA) (นารี
รัตน์ พุทธกูล, 2557; Sommers, 2010; Sisto, Druin, & Sliwinski, 2009)
ระดับ A หมายถึง การบาดเจ็บทั้งหมด (Complete) กล่าวคือ สูญเสียกาลัง
กล้ามเนือ้ และการรับความรูส้ กึ ทัง้ หมดที่ควบคุมด้วยไขสันหลัง
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ระดับ B หมายถึง การบาดเจ็บไม่ทงั้ หมด (Incomplete) กล่าวคือ กล้ามเนือ้
อัมพาตทัง้ หมดแต่การรับความรูส้ กึ ที่ผิวหนังยังคงอยู่
ระดับ C หมายถึง การบาดเจ็บไม่ทั้งหมด (Incomplete) กล่าวคือ ประสาท
สั่ง การในส่ วนที่ อ ยู่ใต้ต่ อ ระดับ ไขสัน หลัง ที่ บ าดเจ็ บ ยัง ท าหน้า ที่ ไ ด้ แต่ ก ล้า มเนื ้อ หลัก มี ก าลัง
กล้ามเนือ้ น้อยกว่าระดับ 3 (ระดับ 0-2)
ระดับ D หมายถึง การบาดเจ็บไม่ทั้งหมด (Incomplete) กล่าวคือ ประสาท
สั่งการในส่วนที่อยู่ใต้ต่อระดับไขสันหลังที่บาดเจ็บยังทาหน้าที่ ได้ รวมถึงกล้ามเนือ้ ใต้ต่อระดับไข
สันหลังมีกาลังกล้ามเนือ้ เท่ากับหรือมากกว่าระดับ 3
ระดับ E หมายถึง ปกติ (Normal) กล่าวคือ ประสาทรับความรู ส้ ึกและระบบ
ประสาทสั่งการมีการกาหนดหน้าที่ปกติในทุกระดับโดยก่อนหน้านี ้ ผูป้ ่ วยจะมีความบกพร่องทาง
ระบบประสาท
กลุ่ม ตัวอย่างที่จะผูว้ ิจัยต้องการศึกษาครัง้ นี ้ พิจารณาจากอาการเจ็บป่ วย
ด้วยโรคดังที่กล่าวมาข้างต้นอันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ซึ่งผูว้ ิจัยได้แบ่งกลุ่มที่
ต้องการศึกษาตามเกณฑ์สรุปได้ทงั้ หมด 4 กลุม่ ซึ่งได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์และมีบตั รประจาตัว
คนพิ ก ารตามพระราชบัญ ญั ติ ส่ง สเริม และพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร โดยกลุ่ม ตัว อย่ างมี
ลักษณะดังนี ้
1) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) เกิดจากการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นโรค
หลอดเลื อ ดสมองมี ผ ลกระทบต่ อ ร่า งกาย ท าให้ก ล้า มเนื ้อ มี อ าการอ่ อ นแรงหรือ สูญ เสี ย การ
เคลื่อนไหวที่มือแขน ขาและเท้าซีกใดซีกหนึ่ง
2) อัมพาตท่อนขา และ/ลาตัว หรือเรียกว่าอัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia)
กลุม่ ภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง จากสาเหตุดงั ที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้รา่ งกายเกิดอาการอ่อนแรงหรือ
สูญเสียการเคลื่อนไหวของขาข้างเดียวหรือทัง้ สองข้าง และ/ ลาตัวตัง้ แต่ระดับอกลงมา
3) อัมพาตทั้งแขนขา หรื อทั้งหมด (Tetraplegia) กลุ่มภาวะบาดเจ็บไขสัน
หลัง มีอาการอ่อนแรงหรืออัมพาตท่อนขา หรือทัง้ ขาและลาตัว อาจเป็ นทัง้ หมดหรือบางส่วนแขน
หรือขารวมถึง อาจเกิดการอ่อนแรงบริเวณลาตัวหรือระดับอกด้วย
4) กลุ่มภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะ (Traumatic Brain Injury) เป็ นกลุ่มที่ลกั ษณะ
ความพิการอาจเป็ นได้ทงั้ อัมพาตครึ่งซีก และอัมพาตทัง้ แขนขาหรือทัง้ หมดได้ ขึน้ อยู่กบั ผลกระทบ
จากการบาดเจ็บที่ศีรษะของบุคคลนัน้
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กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีเ้ ป็ นบุคคลที่มี ขอ้ จากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน หรือการเข้าร่วมสังคมซึ่งผลมาจากความบกพร่องหรือสูญเสี ยความสามารถของ
อวัยวะในการทากิจกรรมหรือการเคลื่อนไหว ทั้งแขนขา เท่า ศีรษะ ลาตัว ตามเกณฑ์ขา้ งต้น ซึ่ง
ความพิการจากความเจ็บป่ วยหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึน้ กับประสบการณ์ด้านสุขภาพดังกล่าว
สามารถแบ่งตามผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการอย่างครอบคลุม
1.3.2 อาการและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ แบ่งตามผลกระทบในด้านต่าง ๆ
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและการทบทวนวรรณกรรม เพื่อวิเคราะห์ด้าน
ผลกระทบของความพิการโดยรวมตามด้านต่าง ๆ พบว่า การศึกษาของ ปิ ยะพิมพ์ กิติสุธาธรรม,
(2544 อ้างถึงใน ณัฐพงศ์ เป็ นลาภ, 2558) ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านคุณภาพชีวิต
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี ้
1. ผลกระทบของคนพิการด้านร่างกาย ผลกระทบโดยตรงและมีผลกระทบต่อคน
พิการเป็ นอย่างมากเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ระบบกล้ามเนือ้ ระบบกระดูกและข้อที่
ผิดปกติ ทาให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนือ้ ข้อติดแข็ง กล้ามเนือ้ ลีบ กระดูกบางก่อนวัย ระบบ
ผิวหนังจากการนั่งหรือนอนนาน ๆ ระบบหายใจและหมุนเวียนเลือดมีปัญหาในผูป้ ่ วยที่นอนนาน ๆ
อาจเกิดความดันต่าขณะเปลี่ยนท่า
2. ผลกระทบของคนพิการด้านจิตใจ ปัญหาที่เกิดขึน้ จากการรับรูส้ ภาพร่างกายที่
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้สภาพจิตใจและอารมณ์ของคนพิการ คนพิการจะรูส้ ึกอับอายและมองผูอ้ ่ืน
ในแง่รา้ ย ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จนส่งผลต่อความผิด ปกติของระบบประสาท อาจเกิดการ
เจ็บป่ วยทางจิตเวชที่เป็ นผลมาจากสมองได้ สิ่งเหล่านีต้ อ้ งอาศัยระยะเวลาในการปรับตัวของคน
พิการด้วยตนเอง โดยครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ ง เพื่อน หรือบุคลากรทางการแพทย์อ่ืน ๆ ควรทาความ
เข้าใจถึงปัญหาเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของคนพิการได้อย่างเหมาะสม
3. ผลกระทบของคนพิ ก ารด้า นคุณ ภาพชี วิ ต เนื่ อ งจากร่า งกายและจิ ต ใจมี
ความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน ดังนัน้ คนพิการที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจจากการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพร่างกาย ย่อมเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยปั ญหา อุปสรรค
หรือข้อจากัดในการดาเนินชีวิตหลายด้าน คนพิการยังมีพฤติกรรมที่แปรปรวนเกิดขึน้ ร่วมกัน ย่อม
ทาให้คนพิการขาดโอกาสในแง่ของเศรษฐกิจและสังคมด้วย
จากผลกระทบของความพิการที่ ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลจาก
ความสาคัญหรือความรุนแรงที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สดุ จากการศึกษาของ ปิ ยะพิมพ์ กิติสธุ าธรรม,
(2544 อ้างถึงในณัฐพงศ์ เป็ นลาภ, 2558) คือ ผลกระทบด้านจิตใจของคนพิการ ซึ่งหากผูป้ ่ วยไม่
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ว่าจะเป็ นคนพิการที่มาจากโรคหลอดเลือดสมองหรือกลุ่มภาวะการบาดเจ็ บที่ไขสันหลัง หรือกลุ่ม
ภาวะบาดเจ็บที่สมอง ผลกระทบที่เกิดขึน้ มีความสัมพันธ์ทงั้ ด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของ
คนพิ การที่ เปลี่ ย นแปลงไป ดัง นั้น ผู้วิจัย จึ ง มี ค วามสนใจศึก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งด้า น
ผลกระทบของความพิการต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลนัน้ มีความสัมพันธ์กันในเชิงสาเหตุอย่างไร ซึ่ง
จะทาให้ผอู้ ่านสามารถเข้าใจปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการได้เป็ นอย่างดี
1.4 การยอมรับความพิการของคนพิการ
คนพิการที่มีการรับรูเ้ กี่ยวกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเอง ทาให้บุคคล
นัน้ เกิดภาพลักษณ์ของตนเองว่าด้อยกว่าผูอ้ ่นื โดยเฉพาะผลกระทบด้านจิตใจที่รบั รูว้ ่าตนเองไร้ซ่งึ
ความสามารถ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ มองสังคมในแง่รา้ ย วิตกกังวลและหวาดระแวง กลัวว่า
ตนเองไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรับ ของสัง คม ทั้ง นี ้ค นพิ ก ารที่ ไ ม่ ส ามารถรับ สภาพที่ ร่า งกายหรื อ จิ ต ใจ
เปลี่ยนแปลงไป ไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึน้ ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจ
กระทั่งไม่สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนัน้ สิ่งหนึ่งที่สาคัญต่อการปรับตัวของคนพิการ
ได้แก่ การยอมรับกับความพิการ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ได้
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้สรุปรายละเอียดของขัน้ ตอนการยอมรับความพิการจาก
การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับการยอมรับความพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การยอมรับความพิการ หมายถึง การยอมรับสภาพความพิการที่เกิดขึน้ รวมทัง้ การ
ยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายที่แท้จริงของตนเอง การมองภาพรวมถึงความ
พิการตามสภาพทั่วไป อย่างเป็ นกระบวนการและขัน้ ตอน ซึ่งในบางคนอาจใช้ระยะเวลาในแต่ละ
ขัน้ ตอนไม่เท่ากัน จากสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลโดยศิริชยั ทรัพย์ศิริ (2563) กล่าว
ว่า การยอมรับความพิการมีทงั้ หมด 3 ด้าน ได้แก่ การยอมรับด้านร่างกาย การยอมรับด้านจิตใจ
และการยอมรับด้านสังคม โดยขัน้ ตอนการยอมรับความพิการ เป็ นขัน้ ตอนที่คนพิการจะสามารถ
ยอมรับ ความพิ การได้ ซึ่ง เป็ น ประสบการณ์ท่ี เกิด ผลกระทบต่ อคนพิ ก ารเป็ น สิ่ ง ที่ ค นพิ การไม่
สามารถหลี ก หนี ไ ด้ นอกจากนี ้ล าดับ ขั้น ตอนของการยอมรับ ความพิ ก ารจากการศึ ก ษาของ
นายแพทย์อเู อดะ (Ueda) จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ที่เชี่ยวชาญด้านการฟื ้ นฟู
สมรรถภาพคนพิการในญี่ปนุ่ (วิทยา วิสตู รเรืองเดช, 2557) ดังนี ้
1. ช่ ว งช็ อ ค เป็ น ลัก ษณะของสภาพด้านจิ ต ใจ ความรู ส้ ึก หรือปฏิ กิ ริย าการ
ป้องกันความรู ส้ ึกตนเองเกี่ยวกับชีวศาสตร์ ได้แก่ การไม่สนใจตนเอง การแยกตัวออกจากความ
เป็ นจริง (depersonalization)
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2. ช่วงปฏิเสธ หลังจากผ่านช่วงช็อคมาซึ่งจะเกิดขึน้ ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะไม่คงอยู่
ตลอดไป ในช่วงปฏิเสธนีส้ ภาพร่างกายเริ่มมีความมั่นคงมากขึน้ ปฏิกิริยาป้องกันตนเองด้านชีว
ศาสตร์จะเริ่มหายไป ในขณะเดียวกันคนพิการจะเริ่ม เรียนรู ว้ ่าความพิการที่เกิดขึน้ ไม่ สามารถ
รักษาให้หายได้อย่างง่ายดาย ช่วงนีป้ ฏิกิริยาของบุคคลหลังผ่านช่วงช็อคมาจะปฏิเสธต่อโรคที่
เกิดขึน้ หรือความพิการหลังเกิดการเจ็บป่ วยนัน้
3. ช่ ว งสั บ สน ช่ วงที่ เกิด ขึน้ เนื่ องจากการปฏิ เสธสภาพความเป็ น จริง ว่าสิ่ ง ที่
เกิดขึน้ ไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็ นปกติได้ดงั เดิม ช่วงนีค้ นพิการมักมีอารมณ์แปรปรวนมากขึน้
อาจแสดงออกในรู ปแบบก้าวร้าวต่อตนเองและผูอ้ ่ืน และโทษว่าเป็ นความรับผิดชอบของผูอ้ ่ืน มี
ปฏิกิริยาตอบโต้ดว้ ยความโกรธแค้น หรือบางครัง้ แสดงออกต่อตนเองโดยการตาหนิตนเอง หรือคิด
ฆ่าตัวตาย ไม่ตอ้ งการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ช่วงนีค้ นพิการจะรูส้ กึ สับสนในช่วงปฏิเสธได้
4. ช่ ว งพยายามแก้ ไข ช่ วงที่ เกิดความพยายามเกี่ ยวกับการแก้ไขปั ญ หาให้
ถูกต้องจากการจัดการสิ่งภายนอก การรับผิดชอบต่อตนเองโดยจัดการความรูส้ ึกต่อตนเองโดยไม่
ต้องการพึ่งพาคนอื่น ในช่วงนีค้ นพิการจะรูส้ กึ ด้อยค่ากว่าคนทั่วไป ในช่วงนีค้ นพิการจะเริ่มต้องการ
สร้างสัมพันธ์กับผูอ้ ่ืนเพื่อสังเกตตนเองเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการรักษาทางการแพทย์ โดย
การเปรียบเทียบกับคนพิการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคนพิการในช่วงนีจ้ ะเริ่มค้นหาตัวตน
ค้นหาข้อดี ค้นหาคุณค่าในตนเอง ทาให้กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเกิดขึน้ ต่อไป
5. ช่วงยอมรับ ช่วงที่ค่านิยมของคนพิ การมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณื
เกิดอัตลักษณ์ใหม่จนสามารถยอมรับความพิการว่าเป็ นส่วนหนึ่งของตนเองได้ คนพิการในช่วงนี ้
จะเริ่มหากิจกรรมใหม่ แสวงหาหนทางการดาเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับความพิการใช้ศักยภาพและ
ความสามารถที่หลงเหลืออยู่อย่างเท่าเทียมบุคคลธรรมดา
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า ขัน้ ตอนของการปรับตัวในคนพิการจาเป็ นต้องใช้ระยะเวลา
ในการปรับตัวเพื่อยอมรับความพิการกับสภาพร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถอยู่
กับปั จจุบันให้มากที่สุด โดยพึ่งพาคนอื่นให้นอ้ ยที่สุด โดยขัน้ ตอนการยอมรับความพิการของคน
พิการจากข้างต้นเป็ นการตอบสนองของจิตใจ โดยไม่ จาเป็ นต้องเป็ นลาดับขั้นตอน อาจเกิดขึน้
สลับและย้อนกลับไปมาได้เสมอ แต่ละช่วงที่เกิดขึน้ อาจเกิดขึน้ พร้อมกันได้ ส่วนใหญ่ใช้เวลาเป็ น
สัปดาห์หรือเดือนเท่านั้นโดยเฉลี่ย 6-8 เดือน ขึน้ อยู่กับสภาวะทางจิตใจของคนพิการซึ่งหากคน
พิการมี การยอมรับความพิการได้เหมาะสมจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นแก่คนพิการเพื่อให้คนพิ การมี การ
วางแผนเกี่ยวกับความสามารถดาเนินชีวิตอยู่อย่างอิสระของตนเองและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีต่อไป
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ตอนที่ 2 คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว (Quality of life)
คุณภาพชีวิตถือเป็ นตัวชีว้ ดั ด้านสถานะด้านสุขภาพที่สาคัญประกอบด้วย ความสมบูรณ์
ด้า นสัง คม อารมณ์ และคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยคุ ณ ภาพชี วิ ต เป็ น การรับ รู ้ค วามผาสุ ก ด้า นจิ ต ใจ
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การรับรู เ้ กี่ ยวกับภาพลักษณ์เกี่ ยวกับตนเอง การ
ตอบสนองต่อการวินิจฉัยโรคหรือการตอบสนองต่อการรักษาจากภาวะความเจ็บป่ วย ความรูส้ ึก
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมรอบข้าง โดยวัดจากความสามารถในการทากิจกรรมตามหน้าที่ของ
ร่า งกาย บทบาทและวัฒ นธรรม ทัศ นคติ ข องตนเองต่ อ สุข ภาพ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต และ
ความรูส้ กึ ถึงการได้รบั การช่วยเหลือจากสังคม ที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลแต่ละรายนั้นจะมี
ความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละคนในขณะนัน้ (พรพชร กิตติเพ็ญกุล, 2550)
แนวคิดด้านคุณภาพชีวิตที่ซบั ซ้อน ประกอบด้วย ความผาสุกด้านร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม ซึ่งภาวะสุขภาพมีหลากหลายมิติ ซึ่งมิติดา้ นสุขภาพร่างกายส่งผลต่อมิติดา้ นสังคมอีกทัง้ ยัง
ส่งผลต่อมิติดา้ นจิตใจอีกด้วย ทาให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของบุคคลนัน้ เกิดขึน้ ทัง้ ที่เป็ นนามธรรม
และรู ป ธรรม โดยองค์ป ระกอบด้านนามธรรม ประกอบด้วย ความรู ส้ ึก ของแต่ ล ะบุค คล และ
ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในชีวิตของบุคคล เช่น ความมั่นใจในตนเอง และความพึงพอใจในชีวิต อีก
ประการหนึ่ งในด้านรู ปธรรม ประกอบด้วย ภาวะสุขภาพโดยทั่วไป การปฏิบัติต ามหน้าที่ ของ
ร่างกาย และสภาพเศรษฐกิจสังคม ซึ่งคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลจะเปลี่ยนผันไปตามเวลา เพศ
อายุ เชื ้อ ชาติ สัง คม วัฒ นธรรม และสถานะความเจ็ บ ป่ วย (Lau & McKenna, 2001; World
Health Organization (WHO), 1997)
2.1. ความหมายของคุณภาพชีวิตของคนพิการ
คุณภาพชีวิตเป็ นตัวชีว้ ดั แสดงภาพรวมของบุคคล โดยกล่าวว่าเป็ นความพึงพอใจใน
ชีวิตที่เกิดขึน้ ของบุคคลในแต่ละบุคคล (Zhang, Yang, Yuan, & Zhou, 2003 อ้างถึงใน ศศินันท์
วาสิน, 2556; Wasin, Kerdwichai, & Chankong, 2013 อ้างถึงในธิดารัตน์ นงค์ทอง และพิมพา
ขจรธรรม, 2560) โดยอธิ บ ายคุณ ภาพชี วิ ต ว่า เกี่ ย วข้อ งกับ การรับ รู ถ้ ึ ง ความพึ ง พอใจในชี วิ ต
ความรูส้ ึกสุขสบายใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปต่อภาวะสุขภาพตามการทางานของร่างกาย เจต
คติ และการรับรูถ้ ึงการได้รบั การช่วยเหลือจากสังคม (Geraldine & M., 1985) เช่นเดียวกับการให้
ความหมายโดยองค์การอนามัยโลก ได้ให้คาจากัดความของคุณ ภาพชีวิตว่า เป็ นการรับรู ข้ อง
บุคคลต่อชีวิตของตนเองในด้านความเป็ นอยู่และความสัมพันธ์กบั ความคาดหวัง การมีเป้าหมาย
และมาตรฐานตามบริบทและวัฒนธรรม โดยสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ ความเชื่อส่วนบุคคล
และความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็ นปั จจัยที่สาคัญของคุณภาพชีวิตที่ดี (WHOQOL
group, 1995 as cited in Mandzuk & McMillan, 2005)
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การให้ความหมายของคุณภาพชีวิตเชิงสอดคล้องกับความผาสุก (well being) คือ
การรับรู ถ้ ึงความพึงพอใจหรือไม่ พ อใจในชีวิต ความรู ส้ ึกของบุคคลตามประสบการณ์ในแต่ละ
บุ ค คล (Orem, 1985; Ferrans & Powers, 1985 อ้า งถึ ง ใน อ านวยพร อาษานอก, 2549)
นักวิชาการในประเทศไทยกล่าวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตว่า เป็ นความรูส้ ึก ความคิดความ
เข้าใจของบุคคลต่อการรับรูถ้ ึงความพึงพอใจในชีวิตตามอัตมโนทัศน์ หรือสุขภาพกายและจิตใจ
รวมทั้งเศรษฐกิจ และสังคมอีกด้วย (ปริศนา อัตถาผล, 2543 อ้างถึงใน อานวยพร อาษานอก,
2549)
หากกล่าวถึงคุณภาพชีวิตของคนพิการมักมีองค์ประกอบที่แตกต่างและซับซ้อ นมาก
ขึ น้ เนื่ อ งจากคนพิ ก ารที่ ได้รับ ประสบการณ์ ท่ี มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต และจะมี ค วาม
ยากลาบากมากขึน้ ต่อการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคณ
ุ ภาพ การให้ความหมายของคาว่า คุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ ยังพบว่าสามารถแบ่งการให้ ความหมายของคุณ ภาพชี วิตตามปั ญ หาความ
เจ็ บ ป่ วยจากผลกระทบของโรคอ้า งอิ ง จากการศึ ก ษาของ (ฮานี เวาะและ, 2559) โดยแบ่ ง
ความหมายของคุณภาพชีวิตของคนพิการตามปัญหา ดังนี ้
1. ประสบการณ์การเจ็บป่ วย หมายถึง การตอบสนองด้านร่างกายของคนพิการ
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากภาวะสุขภาพทั้งด้านสุขภาพที่เกิดความพิการทุพล
ภาพ ความพึงพอใจในชีวิตลดลง
2. ความสามารถในการทากิจกรรม หมายถึง ความสามารถของคนพิการต่อการ
ทากิจกรรมโดยอิสระ ได้แก่ การทากิจวัตรประจาวัน การดูแลสุขภาพตนเอง
3. การรับรู ข้ องบุคคล หมายถึง การรับรู ข้ องคนพิการต่อตนเองและผลกระทบที่
เกิดขึน้ จากความเจ็บป่ วยหรือการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้ อันส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของตนเอง
4. แรงกระตุน้ ภายใน หมายถึง ตัวกาหนดขอบเขตของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่
เกิดขึน้ ได้แก่ เมื่อเกิดความเจ็บป่ วยหรือความพิการอันมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภาวะสุขภาพ
ทาให้บุคคลนัน้ ได้รบั แรงกระตุน้ ภายในและภายนอกทัง้ ความเชื่อ การให้คณ
ุ ค่ากับตนเอง และการ
ได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัวหรือผูด้ แู ล
โดยตามแนวคิด Health- Related Quality of Life (HQOL) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิต
ของผูท้ ่มี ีภาวะสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจว่าเป็ น ระดับความสมบูรณ์และความพึงพอใจต่อ
ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็ นผลกระทบจากความเจ็บป่ วยหรือการรักษาที่เกิดขึน้ สอดคล้องกับ
คุณภาพชีวิตของคนพิการในนิยามความหมายจากองค์การอนามัยโลกที่ว่า คุณภาพชีวิตเป็ นการ
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รับ รู ้ใ นหลายมิ ติ ข องบุ ค คลต่ อ สถานะในชี วิ ต ของตนเองภายใต้บ ริ บ ทของวั ฒ นธรรมและ
ความหมายของระบบในสังคมที่อาศัยอยู่ สัม พันธ์กับเป้าหมาย ความคาดหวัง มาตรฐานของ
สังคมครอบคลุม ทั้งด้านร่างกาย จิ ตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (World Health Organization
(WHO), 1997)
จากความหมายของคุณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารที่ ผู้วิ จัย ได้ศึก ษามา ผู้วิ จัย ได้ใช้
ความหมายจากองค์ก ารอนามั ย โลก(World Health Organization (WHO), 1997เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครัง้ นี ้ คือ การรับรู ข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อ
ตนเอง ทั้งด้านสภาพร่างกาย ความคิด ความรูส้ ึก ความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือผูด้ ูแล รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ตามวัฒนธรรม แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
4.1 ด้านร่างกาย หมายถึง การรับรู ข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อสภาพ
ร่างกาย ข้อจากัดของร่างกายและความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวันของตนเอง
4.2 ด้านจิตใจ หมายถึง การรับรูข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อสภาพจิตใจ
ของตนเองต่อความคิด ความรูส้ กึ ในการรับรูเ้ รื่องราวของตนเองที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต
4.3 ด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม หมายถึ ง การรับ รู ้ข องคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวต่อความสัม พันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น การรับรู ถ้ ึงการที่ได้รบั ความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่นในสังคม การรับรูว้ ่าตนได้เป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย รวมทัง้ การรับรู ้
ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินชีวิตโดยมีความปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิต
2.2. แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ
คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลมักเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของแต่ละบุคคล รวมถึงผู้
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือจิตใจเช่นเดีย วกัน ซึ่งกล่าวได้ว่า คนพิการที่มีปัญหาทางด้าน
สุขภาพส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตของคนพิการ กล่าวคือ เป็ นผลกระทบต่อความผาสุกด้านร่างกาย
อารมณ์ และสังคมเช่นกัน อย่างไรก็ตามการนาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตมาประยุกต์ใช้ทางการ
แพทย์ยัง น าเสนอเฉพาะแนวคิ ด ของคุณ ภาพชี วิ ต ในแต่ ล ะบุ ค คล (individual preference)
เนื่องจากทางการแพทย์เป็ น ที่ยอมรับ หากบุคคลเกิดการเจ็ บ ป่ วยขึน้ โดยจากการศึกษาของปิ
ยะวัฒน์ ตรีวิทยา (2559) จาแนกคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ 6 ประเด็นดังนี ้
1) Normal life หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ปราศจากข้อจากัดทางด้าน
ร่างกายและจิตใจที่กระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจาวันได้ เพื่อให้บุคคลมีสขุ ภาพด้านร่างกาย
ที่ดีและยืนยาวมากขึน้ มีการยอมรับในความสามารถของด้านร่างกายตนเอง และจิตใจ สอดคล้อง

28
กับแนวคิดของ Ferrans, (1987; Ferrans, 1992) กล่าวคือ หากบุคคลมีขอ้ จากัดหรือมีความพิการ
เกิดขึน้ ในปั จจัยด้านใดด้านหนึ่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานแสดงว่าบุคคลนัน้ มีระดับคุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับต่า จะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวประเมินความสามารถของคนพิการในการประกอบกิจวัตร
ประจาวันในชีวิตของบุคคลนัน้ ๆ เทียบกับมาตรฐานในกลุม่ ที่มีอายุเดียวกัน
2) Social utility หมายถึง การคงไว้ซ่ึงความสามารถของบุคคลในบทบาททาง
สังคมและการยอมรับจากสังคม กล่าวคือ การที่บุคคลสามารถได้ให้คณ
ุ ค่าและความหมายต่อการ
แสดงบทบาทของตนเองในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นบทบาทความเป็ นครู พ่อ แม่ จิตอาสา (Ferrans,
1992) ในส่วนของการประกอบอาชีพ หรือเศรษฐานะทางสังคมเมื่อเกิดผลกระทบหลังการเจ็บป่ วย
หรือมีความพิการเกิดขึน้ การแสดงบทบาทในการประกอบอาชีพ หรือการดาเนินชีวิตตามบทบาท
ทางสังคมการประเมินคุณภาพชีวิตตามแนวคิดนีม้ ักประเมินจากการที่บุคคลนัน้ มีงานทาเดิมอยู่
แล้ว มีรายได้จากการทางาน และความสามารถในการคงไว้ซ่งึ บทบาทตนเองเพื่อเปรียบเทียบก่อน
และหลังการเจ็บป่ วย
3) Unitity หมายถึง การรับรูค้ ุณภาพชีวิตในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และด้าน
จิตวิทยา มีการศึกษาในมุมมองนี ้ 2 แบบได้แก่ มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และปั จจัยพืน้ ฐานในการ
ดาเนินชีวิต กล่าวคือมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ ใช้การเปรียบเทียบระดับสุขภาพของบุคคลโดยการ
ให้ค่าดัชนีระหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่า 0 หมายถึงการเสียชีวิต และ 1 เท่ากับการมีสขุ ภาพสมบูรณ์ โดย
ระดับคุณภาพชีวิตนีถ้ ูกพิจารณาในด้านใดด้านหนึ่งเท่านัน้ เพื่อสะท้อนต่อความคุม้ ค่าในการรักษา
(Cost-benefit) เช่น บุคคลมีความพิการด้านการเคลื่อนไหวเกิดขึน้ จะต้องมีการคานวณ จุดคุม้ ทุน
ของการรักษาทางการแพทย์โดยใช้เป็ นวิธีเลือกการรักษาที่เป็ นประโยชน์มากที่สดุ และมีค่าใช้จ่าย
น้อ ยที่ สุ ด (Dolan, Gudex, Kind & Williams, 1996 อ้า งถึ ง ใน ปิ ยะวัฒ น์ ตรีวิ ท ยา, 2559) อี ก
ประการหนึ่งมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์นีย้ ังมีขอ้ โต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิของผูป้ ่ วยในการเลือกวิธีการ
รักษา ผูป้ ่ วยมักประเมินตนเองว่ามีคุณภาพชีวิตต่าในระยะแรกจนทาให้เกิดการพยายามฆ่าตัว
ตายเพราะมองตนเองว่ามีคุณภาพชีวิตลดลง การประเมินคุณภาพชีวิตด้วยตนเองแม้ประเมินมา
จากความพึงพอใจต่อตนเองโดยตรงนัน้ ตัวเลขที่ได้จากการคานวณเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ เพียงช่วงเวลา
หนึ่งเท่านัน้ ไม่ได้สะท้อนถึงปัจจัยในระยะยาว
ขณะเดียวกันการศึกษาแนวคิดแบบที่สองที่มุ่งให้ความสาคัญกับปั จจัยพืน้ ฐานใน
การดารงชีวิตโดยการวัดทางวัตถุพิสัย (Objective evaluation) เป็ นตัวแปรสอดแทรกระหว่าง
มาตรฐานของบทบาททางสังคมและการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งประเมินจากสิ่งที่บุคคลมีความ
ต้องการจาเป็ นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความพิการจึงส่งผลต่อตัวแปรตามได้แก่ ความสามารถใน
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การดูแลสุขภาพหรือการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งในงานวิจยั นีใ้ ช้แบบประเมิน คุณภาพของชีวิตคนพิการที่
ได้รบั การบาดเจ็บที่ไขสันหลังโดยแนวคิดนีถ้ ูกพัฒนาขึน้ ในกลุ่มประเทศตะวันตกจึงจาเป็ นต้องใช้
ในกลุ่มเฉพาะด้านวัฒ นธรรม หรือบริบทที่คล้ายคลึงกันทาให้แบบประเมินนีม้ ีคุณภาพของแบบ
ประเมินที่ค่าความเที่ยง (Validity) และความตรง (Reliability) ที่เกิดขึน้ ไม่สอดคล้องกับความเป็ น
จริงในกลุม่ ตัวอย่างบริบทและวัฒนธรรมภายในประเทศ

ภาพประกอบ 1 concept of quality of life: Unility approach
ที่ ม า Dijkers M., 2005 อ้างถึ ง ใน ปิ ย ะวัฒ น์ ตรีวิ ท ยา, 2559. กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกับ
คุณภาพชีวิต. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่, 49(2), 171-184.
4) Life satisfaction หรือ Subjective well-being กรอบแนวคิดที่มีพืน้ ฐานความ
เชื่อเกี่ยวกับสิทธิและอิสระในการเลือกสิ่งที่ตอ้ งการสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow,
1987) กล่าวคือ ปั จจัยจาเป็ นพืน้ ฐานของการดารงชีวิตมนุษย์ แนวคิดนีค้ ุณภาพชีวิตของปั จเจก
บุคคลคือผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ตอ้ งการและสิ่งที่ ได้รบั นักวิจัยส่วนใหญ่ นิยม
ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตได้มีการจัดระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้การรับรูแ้ ละอารมรณ์แบบปั จเจก
บุ ค คลหรื อ “Insider or subjective aspect” (Moons, Budts, & Geest, 2006) ซึ่ ง ผู้วิ จั ย ได้น า
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แนวคิดนีม้ าประยุกต์เพื่ออธิบายคุณภาพชีวิตของคนพิการในระดับปั จเจกบุคคล มีรายละเอียด
ดังนี ้
4.1) Need-based approach เป็ น แนวคิ ด ที่ ใ ช้อ ย่ า งแพร่ห ลายในวงการ
แพทย์ศึกษาคุณ ภาพชีวิตด้านความแข็งแรงของสุ ขภาพ หรือ ผลการรักษาต่ออาการของโรค ซึ่ง
เน้นให้ความสาคัญกับความต้องการพืน้ ฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดของ
Thomas More (ปิ ยะวัฒ น์ ตรีวิทยา, 2559) กล่าวว่า คุณ ภาพชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจต่ อ
ปั จจัยพืน้ ฐานในการดารงชีวิตของบุคคล (basic needs) แนวคิดนีม้ องความต้องการของบุคคล
เป็ นเพียงวัตถุ (objective or physical aspects) เพื่อตอบสนองความต้องการโดยไม่คานึงถึงด้าน
จิ ต ใจ อารมณ์ แ ละสัง คม ซึ่ ง แนวคิ ด นี ้ไ ม่ ส ามารถอธิ บ ายคุ ณ ภาพชี วิ ข องคนพิ ก ารได้อ ย่ า ง
ครอบคลุม หากคนพิการมีระดับบทบาททางสังคมระดับสูงแต่มีขอ้ จากัดในการดาเนินชีวิต แต่ใน
คนพิการบางคนรูส้ ึกว่ามีปัจจัยพืน้ ฐานไม่เพียงพอ ล้วนเป็ นเหตุผลที่ทาให้ไม่มีความสุขจนต้องหา
แนวทางอื่นเช่น การปฏิบตั ิธรรม การนั่งสมาธิ การนั่งฟั งเพลง หรือทากิจกรรมนันทนาการ เป็ นต้น
4.2) Want-based approach ซึ่ง Calman (1984 อ้า งถึ ง ใน ปิ ย ะวัฒ น์ ตรี
วิทยา, 2559) กล่าวว่าบุคคลมีความต้องการที่แตกต่างกัน แนวคิดพืน้ ฐานนีค้ านึงถึงองค์ประกอบ
ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจงขึน้ อยู่กบั ความพืน้ ฐานความต้ องการที่
แตกต่างกันในระดับบุคคล โดยในระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็ นช่องว่างระหว่างสิ่งที่บุคคล
คาดหวังที่จ ะได้รบั (expectation) และสิ่งที่บุคคลได้รบั จริงในชีวิต (realistic) เพื่ อประเมิ นการ
ยอมรับสภาพความเจ็บป่ วยของตนเอง
4.3) Global concept approach องค์ ค วามรู ้ด้ า นสุ ข ภาพเกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในระดับปั จเจกบุคคลโดยมีมุมมองแบบแยกส่วน (reduction) เป็ นมุมมอง
แบบองค์รวม (holism) ตามที่องค์การอนามัยโลกได้พฒ
ั นากรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต โดย
ให้ความสาคัญแบบองค์รวมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่ง
สะท้อนความพึงพอใจในองค์ประกอบด้านสุขภาพ (Somrongthong, Wongchalee, Yodmai, &
Kuhirunyaratn, 2013) ซึ่ง แนวคิ ด นี ้เกี่ ย วข้อ งกับ คุณ ภาพชี วิต ของคนพิ ก ารอาศัย การประเมิ น
องค์ประกอบของคนพิการอย่างครอบคลุมทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (สุวฒ
ั น์
มหัตนิรนั ตร์กลุ และคณะ, 2540)
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ภาพประกอบ 2 Comparison between QOL and ICF concepts: Adapted
ที่ ม า Post M., 2005. Quality of life after spinal cord injury. J Neurol Rehabil;
29(3): 139-146.
4.4) Meta-theory approach แนวคิ ด โดย Ferrans (1996 อ้ า งถึ ง ใน ปิ
ยะวัฒน์ ตรีวิทยา, 2559) ที่เชื่อว่าคุณภาพชีวิตประกอบด้วยวัตถุพิสยั (objective domain) และ
จิ ต พิ สัย (subjective domain) ซึ่ง แต่ ล ะองค์ป ระกอบมี ปั จ จัย พื ้น ฐานแบ่ ง ออกเป็ น 4 ด้า นคื อ
องค์ป ระกอบด้านสุขภาพกายและความสามารถในการประกอบกิ จ กรรม องค์ป ระกอบด้า น
สุขภาพจิตใจและความเชื่อ สถานะเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว โดยพิจารณาความพึงพอใจ
และความส าคัญ ไปพร้อ มกัน แนวคิ ด นี ้ป ระยุก ต์ใช้ต ามคุณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก าร กล่ า วว่ า
คุณ ภาพชีวิตของคนพิการไม่ เพียงแต่อธิบายได้โดยทฤษฎีเดียวเท่านั้น ในแต่ละองค์ประกอบที่
สาคัญ โดยตามกรอบแนวคิ ดของ Ferrans, (1996) ดัง ต่อ ไปนี ้ กล่าวว่าเป็ น องค์ป ระกอบของ
คุณภาพชีวิตของคนพิการพิจารณาแบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 4 ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย
ร่วมกับความสามารถในการทากิจกรรม อีกทัง้ ยัง กล่วถึงความวิตกกังวล และโอกาสในการมองสิ่ง
ต่าง ๆ ให้มีความสุข ซึ่งหากกล่าวถึงในบริบทของไทยการพิจารณาองค์ประกอบนีอ้ าจไม่เหมาะสม
กับคนพิการในสังคมไทย นอกจากนีอ้ งค์ประกอบด้านจิตใจและความเชื่อตามแนวคิดนีม้ ีความ
เป็ นบริบทและวัฒนธรรมทางตะวันตกรวมถึง ความเชื่อ พฤติก รรมและความสัมพันธ์ในครอบครัว
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ของวัฒนธรรมทางตะวันตกที่แตกต่างกับบริบทไทย จึงไม่สามารถใช้อธิบายในกลุ่มคนพิการใน
ประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

ภาพประกอบ 3 Quality of life Index: QLI and its domain
ที่ ม า Ferrans (1996). Development of conceptual model Quality of life. Schol.
Inquiry Nurs Pract.; 10(3): 293-304.
5) Happiness/affect การวัดคุณภาพชีวิตโดยการประเมินสภาวะทางอารมณ์
ของบุคคลต่อสถานการณ์ใด ๆ ในช่ วงเวลาหนึ่ง ๆ สามารถรับรู ค้ วามรู ส้ ึกและสะท้อนความรู ส้ ึก
ทางบวกและทางลบของตนเองได้ เมื่อปัจจัยทัง้ ภายนอกละภายในซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวบุคคลนัน้ เป็ น
การวัดประเมินคุณภาพชีวิตในด้านความรูส้ ึกที่เกิดขึน้ ในแต่ละวัน โดยระดับคุณภาพชีวิตจากการ
ประเมินดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณภาพชีวิตตามแนวคิดนีอ้ าศัยการประเมินจากอาการ
ซึมเศร้าและอารมณ์ของบุคคลนั้นได้โดยการแปลผลว่าบุคคลนัน้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ อยู่กับการ
ประเมินความซึมเศร้าอยู่ในระดับต่า กล่าวได้ว่าหากนามาใช้ประเมินคุณภาพชีวิตของคนพิการจึง
ต้องประเมินภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย (ปิ ยะวัฒน์ ตรีวิทยา, 2559)
6) Natural capacity การเปรียบเทียบศักยภาพของบุคคลทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจก่อนการเจ็บป่ วยกับศักยภาพที่เหลืออยู่หลั งการเจ็บป่ วย สามารถประเมินในการเจ็บป่ วย
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ของคนพิการได้จากการประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสุขภาพ ด้านศักยภาพที่แตกต่าง
กันนัน้ ส่งผลกระทบต่อบุคคลนัน้ อย่างไร โดยประเมินจากมุมมองภายในตนเองหรือจากผูด้ แู ลและ
ผูใ้ ห้การบาบัดรักษา ซึ่งใกล้ชิดกับบุคคลนัน้ มากพอที่ จะให้ความเห็นนัน้ ได้ แต่ในแนวคิดนีม้ ่งุ เน้น
เพี ย งความสามารถในการท ากิ จ กรรมของบุค คลก่ อ นและหลัง เท่ านั้น จึ ง ยัง ไม่ ค รอบคลุม ใน
องค์ประกอบของคนพิการได้อย่างเหมาะสม
การศึก ษาเกี่ ย วกับ แนวคิ ด ในข้า งต้น ยัง ไม่ อ ธิ บ ายถึ ง คุณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก าร
ทางการเคลื่อนไหว ในสังคมหรือบริบทไทยได้อย่างครอบคลุมโดยการศึกษาที่เกี่ยวข้องในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ เน้นให้ความหมายในด้านความพึงพอใจในการดาเนินชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การดารงชีวิตอย่างอิสระในสังคม การได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐในด้าน
การรักษาพยาบาล สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ และอาชีพการงาน เห็นได้จากงานวิจยั
ของ ธิดารัตน์ นงค์ทอง และพิ ม พา ขจรธรรม (2560) ที่ทาการศึกษาคุณ ภาพชีวิตในคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวอาศัยแนวคิดการประเมินคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (Holistic quality of life)
(World Health Organization (WHO), 1997) พบว่ามีความครอบคลุมด้านปัจจัยพืน้ ฐานที่สาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ความสามารถในการทากิจกรรม การมีส่วนร่วม
ทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางสังคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (วิชุพรรณ ทินนบุตรา, 2559; สุทิน
จันทา, วรุณี เชาวน์สขุ ุม, และวงศ์ธีรา สุวรรณิน, 2554) เป็ นต้น ซึ่งการศึกษานีแ้ สดงถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
เพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพืน้ ฐานบริบทของสังคมไทยต่อไป (วิชุพรรณ ทินน
บุ ต รา, 2559; สุ ริ ยั น ต์ ปั ญ หาราช, 2560 ; França A., Coura, França E., & Basílio, 2011)
ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ได้แก่ ปั จจัยระดับบุคคลเช่น เพศ อายุ การศึกษา ระดับความ
พิการ ความสามารถที่หลงเหลืออยู่หลังเกิดความพิการ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐานะทาง
สังคม รายได้ ปั จจัยด้านครอบครัว เช่ น สัม พันธภาพภายในครอบครัว บทบาททางสังคม การ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ และการได้รบั ประโยชน์ทางการแพทย์ ปั จจัยทางด้านสุขภาพรวมทัง้ การ
ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากภาครัฐ (Doward & McKenna, 2004)
โดยสรุป จะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลมักเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของ
แต่ละบุคคล หากบุคคลทั่วไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นขึน้ อยู่กับองค์ประกอบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมหรือสิ่งแวดล้อมแต่สาหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
หรือมีปัญ หาทางด้านสุขภาพก็มักจะส่งผลผลกระทบต่อความผาสุกด้านร่างกาย อารมณ์ และ
สังคมเช่นกัน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
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เคลื่อนไหว โดยอาศัยแนวคิดของการศึกษาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม (Holistic quality of life)
(World Health Organization (WHO), 1997) ที่มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มคนพิการ
ในบริบทของประเทศไทยที่มารับบริการบาบัดรักษาและฟื ้ นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการเพื่อนาไปสู่การวางแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตในบริบทสังคมไทยต่อไป
2.3. องค์ประกอบและการวัดคุณภาพชีวิตของคนพิการ
คุณภาพชีวิตประกอบด้วยปัจจัยทัง้ 4 ด้านได้แก่ ปั จจัยด้านร่างกาย ปั จจัยด้านจิตใจ
และปั จ จัยด้านสังคมและปั จ จัยด้านสิ่ง แวดล้อ มซึ่ง สัม พัน ธ์กับ เป้าหมาย ความคาดหวัง และ
มาตรฐานของแต่ละบุคคล ตามบริบทด้านวัฒ นธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละ
บุคคล (WHOQOL group,1995 as cite in Mandzuk & McMillan, 2005; França et al., 2011)
ทัง้ นีอ้ งค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแบ่งตามการรับรูต้ ่อปั จจัยที่มีผลในชีวิตประจาวันต่อบุคคลนัน้
กล่ า วคื อ องค์ป ระกอบของการรับ รู ้ใ นปั จ จั ย ข้า งต้น ท าให้ บุ ค คลมี ก ารประเมิ น คุ ณ ค่ า ต่ อ
องค์ประกอบนัน้ และสามารถรับรูเ้ กี่ยวกับสถานะของตนเองภายใต้บริบทของวัฒนธรรม ค่านิยม
และเป้าหมายของตนเอง (Wongpanarak & Wongpiriyayothar, 2015) อย่างไรก็ตามการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญ ของความหมายด้านคุณภาพชีวิตได้แก่การศึกษาของ พัทนัย แก้วแพง,
ธั ญ ลัก ษณ์ ขวัญ สุข , และณั ฐ ณิ ช า ไชยเอี ย ด, (2549) สอดคล้อ งกับ คุณ ภาพชี วิต คนพิ ก ารที่
เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพโดยสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตของคนพิการเป็ นการรับรูต้ ่อ สถานการณ์ต่าง
ๆ ของชีวิตแสดงถึงระดับความพึงพอใจในชีวิตที่มี การตอบสนองต่อความต้องการด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทาให้บคุ คลนัน้ มีการดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสขุ
กล่าวโดยสรุ ปองค์ป ระกอบของคุณ ภาพชีวิตมี ความแตกต่างกันขึน้ อยู่กับ การให้
ความหมายและมุมมองของนักวิชาการที่หลากหลาย สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิด
คุณ ภาพชี วิตจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization (WHO), 1997) มาเป็ น
แนวทางในการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งแนวคิดดังกล่าว เน้นการรับรูจ้ ากของตนเอง
ในด้า นความเป็ น อยู่ การมี เป้ า หมายและมาตรฐานตามบริบ ทและวัฒ นธรรมของสัง คม ที่
ครอบคลุมปั จจัยด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ ความเชื่อส่วนบุคคล และความสัมพันธ์กับ
สัง คมและสิ่ งแวดล้อ ม โดยเมื่ อบุค คลมี การเจ็ บ ป่ วยหรือ ภาวการณ์เจ็ บ ป่ วยเรือ้ รัง จนเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และหลงเหลือความพิการอยู่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันที่มีผล
มาจากความสามารถหรือหน้าที่ของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูป้ ่ วย
โดยผูว้ ิจยั จะกล่าวถึงองค์ประกอบตามความหมายของคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี ้
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1. คุณ ภาพชีวิตของคนพิการด้านร่างกาย คือ คนพิการที่มีความคิดโดยรับรู ว้ ่า
สามารถดารงชี วิตด้วยการพึ่งตนเองได้โดยไม่เป็ นภาระของผู้อ่ืน ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ตัวอย่างเช่น สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ยตนเอง สามารถเดินทางออกไป
ทากิจกรรมในสังคมได้ (ธานีรตั น์ ผ่องแผ้ว, 2558)
2. คุณ ภาพชี วิต ของคนพิ ก ารด้านจิ ต ใจ คื อ คนพิ ก ารที่ ส ามารถปรับ ตัว และ
ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น้ ได้ดี โดยได้รบั ปั จจัยเสริมด้านจิตใจจากบุคคลรอบข้าง ทั้ง
ครอบครัว เพื่อน ผูด้ ูแล ทาให้คนพิการมีการตัง้ เป้าหมายเพื่อดาเนินชีวิตต่อไป (ปกรณ์ วชิรคั กุล,
2541 อ้างถึงใน ธานีรตั น์ ผ่องแผ้ว, 2558)
3. คุณภาพชีวิตของคนพิการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ คนพิการที่มีการรับรู ้
ถึงถึงอุปสรรคด้านร่างกายต่อการสนับสนุนทางสังคม และความต้องการของตนเองในการเป็ นส่วน
หนึ่ ง ของสัง คม (วรรณดี ปั ญ ญวรรณศิ ริ, 2551 อ้า งถึ ง ใน ธานี รัต น์ ผ่ อ งแผ้ว , 2558) รวมถึ ง
สภาพแวดล้อ มที่ เป็ น อยู่ต ามแต่ ล ะพื ้น ที่ แ ละตามวัฒ นธรรมตั้ง แต่ ระบบขนส่ง มวลชน ระบบ
การศึกษา การรับรูว้ ่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระมีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรูว้ ่าได้อยู่
ในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้ น
การเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรูว้ ่าตนมีโอกาสที่จะ ได้รบั ข่าวสาร
หรือฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ การรับรูว้ ่าตนได้มีกิจกรรมสัน ทนาการ และมีกิจกรรมใน เวลาว่างรวมถึง
สิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พืน้ ฐานที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิตของคนพิการ (ธานีรตั น์ ผ่องแผ้ว,
2558; วิชพุ รรณ ทินนบุตรา, 2559)
การวัดคุณภาพชีวิตของคนพิการที่นิยมในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 2 ประเภทตามลักษณะ
ข้อมูล จากผลการศึกษา ได้แก่ การประเมิ น เชิ งคุณ ภาพ (qualitative assessment) และการ
ประเมินเชิงปริมาณ (quantitative assessment) โดยรายละเอียดของแต่ละประเภท มีดงั นี ้
การศึกษาเชิงคุณภาพเป็ นกระบวนการศึกษามุ่งอธิบายปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ เพื่อทา
ความเข้าใจสิ่งนัน้ ๆโดยการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในกลุ่มคนพิการพบตัวอย่างการศึกษาของ
วิชุพ รรณ ทินนบุตรา (2559; ศศินันท์ วาสิน , ฤๅเดช เกิดวิชัย , และวรางคณา จันทร์คง, 2556;
Singhakhumfu, 2002) โดยได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการโดยการสัมภาษณ์ผ่านมุมมองของ
คนพิการโดยตรงเพื่อให้ได้ขอ้ มูล เชิงลึกจากความคิด ความเข้าใจในตนเอง ความรู ส้ ึกของผูใ้ ห้
ข้อมูลที่อธิบายคุณภาพชีวิตของคนพิการตามบริบทสังคมไทย
แบบวัดที่กล่าวถึงคุณ ภาพชีวิตในบริบทของไทยจากการศึกษาของ ธิดารัตน์ นงค์
ทอง และพิมพา ขจรธรรม (2560) โดยศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
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ด้วยการสัมภาษณ์และใช้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตจากองค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(World Health Organization Quality of Life Questionnaire-BREF: WHOQOL-BREF-THAI
(World Health Organization (WHO), 1997) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี ้ 1) ด้านร่างกาย หมายถึง การรับรู ข้ องคน
พิการทางการเคลื่อนไหวต่อสภาพร่างกาย ข้อจากัดของร่างกายและความสามารถในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันของตนเอง 2) ด้านจิตใจ หมายถึง การรับรูข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อสภาพ
จิตใจของตนเองต่อความคิด ความรูส้ ึกในการรับรูเ้ รื่องราวของตนเองที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต 3)
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การรับรูข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อความสัมพันธ์
ของตนเองกับบุคคลอื่น 4) การรับรูถ้ ึงการที่ได้รบั ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูว้ ่า
ตนได้เป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในสังคมด้วย รวมทัง้ การรับรูใ้ นเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือ
การมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการรับรูข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่
ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตโดยมีความปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิต ได้แก่ การรับรูว้ ่าตนมีชีวิต
อยู่อ ย่ า งอิ ส ระมี ค วามปลอดภัย และมั่น คงในชี วิต และ4)การรับ รู ว้ ่าได้อ ยู่ในสิ่ ง แวดล้อ มทาง
กายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ดา้ นการเงิน สถาน
บริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรูว้ ่าตนมีโอกาสที่จะ ได้รบั ข่าวสาร หรือฝึ กฝนทักษะ
ต่าง ๆ การรับรูว้ ่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน เวลาว่าง
การศึกษาครัง้ นีผ้ ู้วิจัยจึ งเลือกใช้แบบวัดระดั บคุณ ภาพชีวิตของคนพิ การทางการ
เคลื่ อนไหวจากองค์การอนามัยโลก (WHOQL–BREF– THAI) (World Health Organization
(WHO), 1997) ที่พฒ
ั นาขึน้ โดย สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ตร์กุล (2540) เนื่องจากมีการศึกษาที่ใช้กนั อย่าง
แพร่หลายในกลุม่ ตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันดังเช่น การศึกษาของ ธิดารัตน์ นงค์ทอง และพิมพา ขจร
ธรรม, (2560) ซึ่งผูว้ ิจยั นามาปรับปรุงและพัฒนาโดยในการศึกษาครัง้ นีอ้ งค์ประกอบด้านสังคมมี
ความคล้ายคลึงกับการสนับสนุนทางสังคม ดังนัน้ เพื่อลดความซา้ ซ้อนของข้อคาถามและเป็ นการ
ลดภาระในการตอบแบบสอบถามของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ผูว้ ิจัยจึงนาเสนอตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดและมี ความชัดเจนมากยิ่งขึน้ และเพื่อประเมินผล
กระทบจากภาวะสุขภาพที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างครอบคลุม
ตอนที่ 3 ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน (transition theory)
ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านของเมลิส (Meleis, Sawyer, Messias, & DeAnne, 2000) กล่าว
ว่าบุคคลจะสามารถเปลี่ยนแปลง มีการเจริญเติบโต หรือการเจ็บป่ วยเกิดขึน้ การศึกษาถูกนามาใช้
ทางการพยาบาลอย่ า งกว้า งขวางเพื่ อ อธิ บ ายการดูแ ลสุ ข ภาพทั้ง ในระดั บ บุ ค คลและระดั บ
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ครอบครัว เพื่ อ ให้ส ามารถเข้า สู่ส ภาวะใหม่ ท่ี ส มดุล หลัง เกิ ด การเจ็ บ ป่ วยได้ โดยการศึ ก ษาที่
เกี่ ยวข้องกับทฤษฎีการเปลี่ ยนผ่ าน ทาการศึกษาในบุคคลที่ต้องเผชิ ญ ต่ออุปสรรคต่าง ๆ เพื่ อ
เปลี่ ยนผ่ านไปสู่ส ภาวะที่ส มดุล ขึน้ แม้ว่าการเปลี่ ยนผ่านนั้น เกิดจากการเจ็ บป่ วยหรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามพัฒ นาการของมนุษย์ตามธรรมชาติ แต่หากบุคคลมีการเตรียมตัวสู่ระยะการ
เปลี่ยนผ่านที่ดี มีการเฝ้าระวังต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ โดยผลลัพธ์ของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่
สภาวะใหม่ ของบุค คลนั้น จะเป็ น ไปอย่างมี ป ระประสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ (บุญ มี ภูด่ านงัว , 2556;
เบญจมาศ ตระกูลงามเด่น และสุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์, 2559; สุภาพร ดีเจริญเกียรติ, 2552; วิวร
รณจนา งามศิริอุดม, รุง้ นภา ผาณิตรัตน์, ศิริโสภา จรรยาสิงห์, และจุรียา มุดาอุเส็น, 2553) ตาม
โมเดลกรอบแนวคิดของเมลิส (Meleis Afaf Ibrahim, 2010) สามารถอธิบายตามองค์ประกอบเชิง
ทฤษฎี ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของกระบวนการที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนผ่านได้ดงั นี ้
3.1 ธรรมชาติของการเปลี่ยนผ่าน (nature of transition)
สามารถอธิบายถึงชนิดของการเปลี่ยนผ่าน รูปแบบของการเปลี่ยนผ่าน คุณสมบัติ
ของการเปลี่ยนผ่านโดยผูว้ ิจยั ได้นาเสนอรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี ้
3.1.1 ชนิ ดของการเปลี่ยนผ่าน (types of transitions) ประกอบด้วย 4 ประเภท
ได้แก่
1) การเปลี่ ยนผ่ านตามระยะพัฒ นาการ (developmental transition) เป็ นการ
เปลี่ยนผ่านตามพัฒนาการของมนุษย์ตามวัย เช่น การเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นเข้าสู่วัยผูใ้ หญ่ การ
เปลี่ยนผ่านเป็ นมารดา เป็ นต้น
2) การเปลี่ยนผ่านตามสถานการณ์ (situational transition) เป็ นการเปลี่ยนผ่าน
ที่ เกิ ดจากสถานการณ์ท่ี เกิ ด ขึน้ ในชี วิต เป็ น ความหลากหลายของบทบาททางการศึก ษาและ
บทบาทในการทางาน เช่ น การเปลี่ยนระดับชั้นการศึกษา การเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นนัก
ปฏิบตั ิการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ และการเกษี ยณอายุงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสถานภาพสมรส
ด้วย
3) การเปลี่ยนผ่านตามภาวะสุขภาพและการเจ็บป่ วย (health/illness transition)
เป็ นการเปลี่ยนผ่านที่สมั พันธ์กับความเจ็บป่ วย ส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลและครอบครัว เช่น การ
เปลี่ยนผ่านจากบุคคลธรรมดาเป็ นบุคคลที่มีภาวะเจ็บป่ วย เป็ นต้น
4) การเปลี่ ยนผ่ านตามระบบขององค์กร (organizational transition) เป็ นการ
เปลี่ ย นผ่ า นที่ มี ผ ลต่ อ การท างานของบุ ค คลในองค์ก ร กล่ า วคื อ เป็ นการเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่งแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือโครงสร้างภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อบุคคลใน
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องค์ก รนั้น ๆ เช่ น การปรับ โครงสร้า งของระบบองค์ก รใหม่ การปรับ ปรุ ง นโยบายหรือ การใช้
เทคโนโลยีใหม่ เป็ นต้น
3.2 รู ปแบบการเปลี่ยนผ่าน (patterns of transitions)
รูปแบบของการเปลี่ยนผ่านมีหลากหลายและซับซ้อน ประสบการณ์ของการเปลี่ยน
ผ่ า นเพี ย งอย่ า งเดี ย วหรือ การเปลี่ ย นผ่ า นหลายอย่ า งในเวลาเดี ย วกัน (single transitions or
multiple transitions) อธิบายได้ว่า บุคคลจะมีประสบการณ์ของการเปลี่ยนผ่านอย่างน้อย 2 ชนิด
ในขณะเดียวกัน โดยอาจะเกิดขึน้ ชนิดหนึ่งแล้วเปลี่ยนผ่านต่อเนื่องเป็ นอีกอย่างตามลาดับ หรือ
เกิดได้มากกว่าหนึ่งอย่างหรือเกิดขึน้ พร้อมกัน (sequential or simultaneous transitions) และยัง
รวมถึ ง การเปลี่ ย นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ไม่ เกี่ ย วข้อ งกั น อี ก ด้ว ย (related or unrelated
transitions)โดยพิจารณาทางด้านจิตวิทยารูปแบบของการเปลี่ ยนผ่านร่วมกับชนิดของการเปลี่ยน
ผ่านเสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านของบุคคลเกิดขึน้ ได้หลากหลายรู ปแบบและมีความซับซ้อน
เฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล ซึ่งในแต่ละบุคคลย่อมมีการเผชิญรูปแบบการเปลี่ยนผ่านที่แตกต่าง
กัน ตัวอย่างเช่น ในบุคคลที่มีการเปลี่ยนผ่านเกิดขึน้ เริ่มตัง้ แต่ดา้ นพัฒนาการจากวัยรุ่นสูว่ ยั ผูใ้ หญ่
นับเป็ นอีกหนึ่งรูแปบบการเปลี่ยนผ่าน และสามารถเปลี่ยนผ่านมากขึน้ หากเกิดภาวะการเจ็บป่ วย
ขึน้ ต่อเนื่องตามลาดับซึ่งถือว่าเป็ นการเปลี่ยนผ่านตามรูปแบบของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป
3.3 คุณสมบัติของประสบการณ์การเปลี่ยนผ่าน (Properties)
คุณสมบัติของประสบการณ์การเปลี่ยนผ่าน ประกอบด้วย 5 คุณสมบัติดงั นี ้ คือ
1) การตระหนักรู ้ (awareness) เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้ ความรู ้ และการส านึกรู ้
เกี่ ยวกับประสบการณ์การเปลี่ ยนผ่าน กล่าวคือ กระบวนการและผลลัพ ธ์ของการเปลี่ยนผ่าน
เกี่ ยวข้องกับการให้ความหมายของการเปลี่ยนผ่าน และตระหนักรู ถ้ ึงการเปลี่ยนแปลงที่กาลัง
เกิดขึน้
2) การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่าน (Engagement) เป็ นปั จจัยในระดับ
บุคคลที่แสดงถึงการตระหนักรูถ้ ึงอิทธิพลในกระบวนการการเปลี่ยนผ่าน เช่น ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่
กาลังตัง้ ครรภ์หากไม่ตระหนักต่ อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดขึน้ และไม่ระมัดระวังในการ
ดาเนินชีวิตและการรับประทานอาหารหรือยา อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้
3) การเปลี่ ย นแปลงและความแตกต่ า ง (change and difference) การ
เปลี่ยนแปลงและความแตกต่างที่เป็ นคุณลักษณะจาเป็ นต่อการเปลี่ยนผ่าน การเปลี่ยนผ่านทุก
ชนิดเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอาจไม่ได้เกี่ยวข้องการเปลี่ยนผ่าน
เช่ น การเปลี่ ย นแปลงด้า นอารมณ์ ซ่ึ ง เป็ น การเปลี่ ย นแปลงแบบชั่ว ขณะซึ่ ง ไม่ ไ ด้เกิ ด ขึ น้ และ
เปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการเปลี่ยนผ่านตลอดไป เป็ นต้น
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4) ระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่าน (transition time span) การเปลี่ยนผ่านทุก
ชนิดมีการเคลื่อนไหวและไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา ซึ่งระยะเวลากับจุดจบที่ปรากฎมีการขยายจาก
อาการแสดงแรกของการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า การรับรูถ้ ึงระยะเวลาที่ไม่ม่ นั คง ทุกข์ทรมานและ
สับสน ดาเนินต่อเนื่องไปยังจุดจบของสถานการณ์นั้น บุคคลจะเกิดความรู ส้ ึกไม่พ ร้อมต่อการ
เรียนรูส้ ิ่งใหม่เพื่อเข้าสูร่ ะยะเวลาที่ม่นั คงในชีวิต
5) จุดวิกฤตและเหตุการณ์ (critical points and events) การเปลี่ยนผ่านมีความ
เกี่ยวข้องกับบางสถานการณ์ท่ีโดดเด่น เช่น การเกิด การตาย การผ่าตัด เป็ นต้น พบว่า การเปลี่ยน
ผ่านที่เกิดขึน้ มีความหลากหลายในเวลาเดียวกัน ซึ่งจุดวิกฤตและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ พยาบาลจะ
ศึกษาในผูป้ ่ วยเพื่อเข้าใจ ความรูแ้ ละประสบการณ์ในหนทางที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
กล่าวโดยสรุป ธรรมชาติของการเปลี่ยนผ่าน ประกอบไปด้วย 1) ชนิดของการเปลี่ยน
ผ่าน 2) รูปแบบของการเปลี่ยนผ่าน และ3) คุณสมบัติของประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านข้างต้น ซึ่ง
เป็ นกระบวนการเริ่มต้นของโมเดลการเปลี่ยนผ่านในการอธิบายถึงลักษณะของการเปลี่ยนผ่านที่
เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล ในช่วงชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงขึน้ อยู่กับการรับรู ้
และการตีความหมายในแต่ละคน
3.4 เงื่ อ น ไข ป ระส บ ก ารณ์ ข อ งก ารเป ลี่ ยน ผ่ า น (transition condition)
ประกอบด้วยเงื่อนไขด้านบุคคล และสังคมทัง้ ที่เอือ้ ต่อการเปลี่ยนผ่านและขัดขวางต่อการเปลี่ยน
ผ่าน ดังนี ้
1) เงื่อนไขในระดับบุคคล (Personal) ได้แก่ การให้ความหมายต่อเหตุการณ์ทงั้
ด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และทัศนคติท่ีมีต่อการเปลี่ยนผ่าน เป็ นทัง้ ประสบการณ์ท่ีถูกตีตราหรือ
การเตรียมพร้อม การรับรู ด้ า้ นสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจของตนเองที่จาเป็ นต้องมีพร้อมต่อ
การเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึน้ ทาให้บุคคลนัน้ สามารถจัดการกับการเปลี่ยนผ่านได้โดยสาเร็จ แต่หาก
มีอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่านอาจทาให้บุคคลนั้นเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านได้ไม่สาเร็จ ตัวอย่างเช่ น
บุคคลที่ประสบอุบตั ิเหตุหนักจนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ขาดการตระหนักรูถ้ ึงสิทธิในการ
เข้าถึงบริการภาครัฐ และอาศัยอยู่ในที่ห่างไกลการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ มีความยากจน ทา
ให้ขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ จนกลายเป็ นผูป้ ่ วยติดเตียงและไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้
2) เงื่อนไขด้านสังคม (Society) ทั้งที่เอือ้ ต่อการเปลี่ยนผ่านและที่ยับยัง้ ต่อการ
เปลี่ยนผ่านนัน้ เป็ นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนผ่าน เช่น การถูกตีตราจากสังคม (stigma) ความไม่เท่า
เทียมกันทางเพศ
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3) เงื่อนไขในระดับชุมชน (Community) ที่เอือ้ ต่อกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ได้แ ก่
การได้รบั การช่วยเหลือสนับสนุนจากคู่สมรสและครอบครัว ญาติ พี่นอ้ งหรือจากแหล่งที่เชื่อถือได้
ต่างจากเงื่อนไขยับยัง้ ในระดับชุมชนที่ขดั ขวางต่อการเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ การได้รบั การสนับสนุนที่
ไม่เพียงพอหรือได้รบั การสนับสนุนในทางลบจากบุคคลอื่นเป็ นส่วนขัดขวางทาให้เ กิดการเปลี่ยน
ผ่านไม่สาเร็จ
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้สนใจปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขประสบการณ์ของการ
เปลี่ยนผ่านซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขด้านบุคคล และเงื่อนไขด้านสังคมที่เอือ้ หรือขัดขวางต่อการ
เปลี่ยนผ่าน โดยผูว้ ิจยั มุ่งเน้นเงื่อนไขในระดับบุคคลที่กล่าวถึง คุณลักษณะที่สาคัญของการเปลี่ยน
ผ่านนัน้ คือ ความเข้มแข็งทางใจ ที่ ส่งเสริมการปรับตัวที่ดีต่อภาวะการป่ วยหรือการบาดเจ็บเรือ้ รัง
ของตนเองโดย สามารถนาตนเองกลับคืนสู่สภาพการณ์ปกติ และเงื่อนไขด้านสังคมที่เอือ้ ต่อการ
เปลี่ยนผ่าน ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม จากแหล่งสนับ สนุนเพื่อให้คนพิการทางการเคลือนไหว
สามารถเผชิญหน้ากับปั ญ หาและมีการปรับตัวที่ดีต่อการเปลี่ยนผ่านนีไ้ ด้เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
เงื่ อ นไขระดั บ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การเปลี่ ย นผ่ า น การศึ ก ษาครั้ง นี ้ ได้ ท าการศึ ก ษาใน
สถานพยาบาล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้เข้าถึงการบาบัดฟื ้ นฟูทางการแพทย์ และมีกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ให้การดูแล บาบัดและฟื ้ นฟูรา่ งกายตามแบบแผนการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล
3.5 รู ปแบบของการตอบสนอง (Patterns of response) เป็ นตัวบ่งชีก้ ระบวนการ
ในการเกิดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชีเ้ ชิงกระบวนการ และตัว บ่งชีข้ อง
ผลลัพธ์ ดังนี ้
1. ตัวบ่งชีเ้ ชิงกระบวนการ (Process indicators) เป็ นตัวบ่งชีก้ ารเปลี่ยนผ่านเพื่อ
น าไปสู่สุข ภาวะที่ ดี หรือ บุ ค คลนั้น สามารถเปลี่ ย นผ่ า นได้ป ระสบความส าเร็จ ประกอบด้ว ย
ความรู ส้ ึก เชื่ อ มโยงกัน และเกี่ ย วข้อ งสัม พัน ธ์กับ การเปลี่ ย นผ่ าน (felling concerned) อาศัย
ความรูส้ ึกเชื่อมโยงผูกพันกันจนเกิดความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านเกิดขึน้ ร่วมกับการมี
ปฏิสมั พันธ์กนั (interacting) ที่มีผลต่อการให้ความหมายของพฤติกรรม สถานที่ และการเข้าไปอยู่
ในสถานการณ์ (location and being situated) ตัวอย่างเช่น การศึกษาการอพยพย้ายถิ่นฐานโดย
เปรียบเทียบวิถีชีวิตในสถานที่ใหม่กับวิถีชีวิตเดิม โดยมีการพัฒ นาความเชื่อมั่น ความมั่นใจใน
ตนเองและความสามารถในการจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ได้ (developing confidence and
coping) โดยที่บุคคลสามารถเผชิญกับปั ญหาและการเปลี่ยนผ่านโดยมีความเชื่อมั่นในตนเองมาก
ขึน้ จากความเข้าใจการวินิจฉัย การรักษา การฟื ้ นหายและการดารงชีวิตอยู่บนข้อจากัดตลอดจน
สามารถค้นพบแนวทางหรือกลวิธีท่จี ะจัดการการเปลี่ยนผ่านไปได้
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ในการศึก ษาครัง้ นี ้ผู้วิ จัย พบว่า รู ป แบบของการตอบสนองที่ มี ค วามสัม พัน ธ์
เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่าน และเกี่ยวข้องกับการปฏิสมั พันธ์ในสถานการณ์ท่เี กิดการเปลี่ยนแปลง
ขึน้ กล่าวคื อคนพิ การทางการเคลื่อนไหวมี การบ่ งชีไ้ ด้ว่า บุคคลที่ป ระสบการเปลี่ยนผ่าน การ
พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าใจสภาวะร่างกายของตนเอง ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงบนข้อจากัดของตนเองได้บุคคลจึงจะสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนผ่าน โดยมีการ
ปรับตัวและการเผชิญปั ญหาในครัง้ นีไ้ ปได้โดยสาเร็จ ซึ่งในที่นีผ้ วู้ ิจยั ได้ให้ความสาคัญของรูปแบบ
การตอบสนองที่สอดคล้องในทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ การเผชิญปั ญหาของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว เพื่อศึกษาลักษณะของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในการควบคุมเหตุการณ์ท่ีเป็ น
ปั ญ หาและสามารถหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปั ญหานั้น ส่งเสริมความเชื่อมั่นใน
ตนเอง หากคนพิการทางการเคลื่อนไหวมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สมบูรณ์จนสามารถยอมรับต่อ
การเปลี่ยนผ่านในครัง้ นีไ้ ปได้ จะส่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อบุคคลนัน้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ตั ว บ่ ง ชี ้ข องผลลั พ ธ์ (Outcome indicators) เป็ นการประเมิ น ผลของ
กระบวนการที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นผลลัพธ์ของบุคคลที่สามารถก้าวผ่านกระบวนการเปลี่ยน
ผ่านได้นนั้ ต้องประกอบด้วย ความสามารถ (mastery) ที่สามารถเปลี่ยนผ่านที่ดาเนินได้ดว้ ยดีหรือ
ประสบความสาเร็จ โดยที่บุคคลนั้นมีความสามารถทั้งด้านทักษะ และเกิดเป็ นพฤติกรรมใหม่ท่ี
เกิดขึน้ เพื่อจัดการกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ จนสามารถหลวมรวมเป็ นอัตลักษณ์
เฉพาะบุ ค คล (fluid integrative identities) กล่ าวคื อ เป็ น การเปลี่ ย นแปลงตนเองขึ น้ อี ก ครั้ง
(reformation)
อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวผูว้ ิจัยได้นาเสนอ แนวคิดหลักและทฤษฎีการ
เปลี่ยนผ่านโดยสังเขป ซึ่งผูว้ ิจยั ได้สนใจประยุกต์ใช้ทฤษฎีเปลี่ยนผ่านกับโมเดลเชิงจิตวิทยา พบว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีดา้ นจิตวิทยาสุขภาพยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่การศึกษาภายในประเทศ
มุ่งเน้นเพื่อให้การบาบัดรักษาทางการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเป็ นกรอบแนวคิดการ
วิจยั โดยการศึกษาของ ศรีพรรณ กันธวัง (2014) ที่กล่าวถึงทฤษฎีสาหรับเมลิสในระดับทฤษฎีการ
พยาบาลซึ่งกล่าวถึงทฤษฎีในเชิงระดับมโนทัศน์ทางการพยาบาลที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ
เพื่อพรรณนา อธิบาย ทานาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ทางการพยาบาลและสามารถกาหนด
แนวทางเพื่อการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลแบบครอบคลุม สามารถทดสอบได้และสามารถ
นาไปใช้ในกลุ่มผูร้ บั บริการหรื อผูป้ ่ วยได้จริง นอกจากนีใ้ นกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันได้แก่ กลุ่ม
ผูป้ ่ วยทางจิตเวชโดย อโนชา ทัศนาธนชัย, พิชามณชุ์ ปุณโณทก, วรรณรัตน์ ลาวัง, และสุรภา สุข
สวัส ดิ์ (2563) และการศึกษาของปั จ จัย ทานายในการจ าหน่ ายผู้ป่ วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตาย
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เฉี ยบพลันโดยอาศัยการอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ สอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ ยนผ่าน
เช่นกัน (สุวารี นิระโส, ศิรริ ตั น์ ปาอุทยั , และณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์, 2017)

ภาพประกอบ 4 โมเดลกรอบแนวคิดของเมลิส
ที่ ม า ( Meleis Afaf Ibrahim, 2010) . “ Transitions Theory Middle-Range and
Situation Specific Theories in Nursing Research and Practice. New York: Springer
Publishing Company. pp: 56
กล่าวได้ว่าการศึกษาในครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั สนใจตัวบ่งชีข้ องผลลัพธ์เป็ นผลลัพธ์จากการเปลี่ ยน
ผ่านของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ที่กล่าวถึง การรับรูข้ องคนพิการทางการเคลื่อนไหวต่อตนเอง
ที่ เป็ น องค์ป ระกอบส าคัญ ของคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวทั้ง ด้า นสภาพร่า งกาย ความคิ ด
ความรูส้ ึก ความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือผูด้ ูแล รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ตามวัฒนธรรม
โดยที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวมี ทักษะ และพฤติกรรมใหม่ท่ีเพื่อจัดการกับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมใหม่ได้ จนสามารถหลวมรวมเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
ความพึงพอใจในชีวิตแต่ละบุคคล

43
อีกทั้งผูว้ ิจัยยังค้นพบการศึกษาของ ทีปทัศน์ ชินตาปั ญญากุล, นลักษณ์ เอือ้ กิจ, และ
และสุชาต ไชยโรจน์ (2560) การศึกษาปั จจัยทานายด้านสุขภาพที่ เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเปลี่ยน
ผ่านตามภาวะสุขภาพและการเจ็บป่ วยที่ส่งผลต่อบุคคลและครอบครัว ภายหลังที่ได้รบั การผ่าตัด
และเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาล เป็ นการศึกษาปั จจัยเชิงทานายโดยเน้นถึงการปรับเปลี่ยน
รู ปแบบของการตอบสนอง (pattern of response) เป็ นตัวชีว้ ัดกระบวนการที่ทาให้ผูป้ ่ วยมีการ
เตรียมพร้อมทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจหลังกลับไปพักฟื ้ นที่บา้ นนาไปสู่การมีสขุ ภาพที่ดี ความรูส้ ึก
ผาสุก อยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างปกติสขุ จากพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวมีความท้าทายในการศึกษาหลายประการ เช่น ประเด็น
ด้านปั จ จัย ที่ ก าหนดทางจิ ต วิท ยาที่ ส อดคล้อ งกับ ทางสุข ภาพ การสร้า งกรอบแนวคิ ด เพื่ อ หา
ความสัม พัน ธ์เกี่ ยวกับตัวแปรที่ส นใจต่ าง ๆ ซึ่งการศึกษานีผ้ ู้วิจัยมุ่งเน้น ทาให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกรอบแนวคิดเพื่อทานายผลลัพธ์ดังกล่าวจะทาให้เกิดผล
ประโยชน์หลายประการ สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการช่วยเหลือให้บุคคลสามารถเปลี่ยน
ผ่านได้อย่างสมบูรณ์ โดยที่บุคคลนั้น จะนาตัวเองเข้าสู่สภาวะสมดุลอย่างมี ประสิทธิภ าพเป็ น
ประโยชน์แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ ครอบครัว และสังคมที่เกี่ยวข้องนาผลการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุนีใ้ ช้ในเป็ นแนวทาง การวางแผนที่เหมาะสมแก่บคุ คลที่ประสบกับการ
เปลี่ยนผ่านของบุคคลที่เกิดการเจ็บป่ วยจนเกิดความพิการได้
ตอนที่ 4 ปั จจัยเชิงสาเหตุในกระบวนการเปลี่ยนผ่านทีส่ ่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ
4.1. ปั จจัยเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ
พบว่ามีปัจจัยด้านบุคคลคือความเข้มแข็งทางใจ ด้านสังคม คือการสนับสนุนทาง
สังคมการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นที่ส่งผลทาให้เกิดคุณ ภาพชีวิตที่ดีของคน
พิการทางการเคลื่อนไหว ผูว้ ิจัยพบว่ามีตัวแปรที่หลากหลายทัง้ ความเข้มแข็งทางใจ การเผชิญ
ปัญหา และการสนับสนุนทางสังคมล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิตทัง้ สิน้ ซึ่งในแต่ละตัวแปรมีการศึกษา
ในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันทัง้ ในด้านบริบทและวัฒนธรรม ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศผูว้ ิจยั
ได้อธิบายความสัมพันธ์นโี ้ ดยรวบรวมประเด็นที่สาคัญในแต่ละตัวแปร ดังนี ้
4.1.1 ปั จจัยเงือ่ นไขด้านบุคคล คือ ความเข้มแข็งทางใจ
1) ความหมายของความเข้มแข็งทางใจ
จากการศึกษาค้นคว้าทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ ความ
เข้มแข็งทางใจมีนักวิจัยได้ให้ความหมายของคาว่า ความเข้มแข็งทางใจ ไว้มากมายซึ่งสามารถ
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แบ่งลักษณะของการให้ความหมายได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความหมายในเชิงกระบวนการการ
ปรับตัวที่ดี 2) ความหมายในเชิงความสามารถของบุคคลเมื่อเกิดปัญหา รายละเอียดดังนี ้
ความหมายในเชิงกระบวนการ ตามที่ American Psychological Association
[APA] (2011) และการศึกษาของ Luthar, Jeanettea. Sawyer, & Brown (2006; Masten &
Obradovic (2006) ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็งทางใจเช่นเดียวกันว่า ความเข้ม แข็งทาง
ใจ หมายถึงกระบวนการของบุคคลในการปรับตัวเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากจากอาการบาดเจ็บ
หรือเหตุการณ์รุนแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้ดีขึน้ สอดคล้องกับนักวิช าการอีกหลายท่าน
(Drapeau, Saint-Jacques, Lepine, & Begin, 2007; Ong, Bergeman, Bisconti, & Wallace,
2006; Netuveli et al., 2008; Hildon et al., 2008; Luthar et al., 2014) ที่ชีว้ ่าความเข้มแข็งทาง
ใจนัน้ เป็ นกระบวนการของการฟื ้ นคืนกลับสูภ่ าวะปกติ (Bouncing-back)
ตามที่กล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่าความหมายในเชิงกระบวนการดังกล่าว มักมี
บริบทของสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประสบการณ์เดิมที่ยากลาบากของบุคคลทัง้ ที่
เกิ ด จากปั ญ หาด้านความสัม พัน ธ์ภ ายในครอบครัวและปั ญ หาสุขภาพที่ รา้ ยแรง เรือ้ รัง หรือ
ความเครียดจากสถานที่ทางานและความเครียดทางการเงิน แต่บุคคลนัน้ สามารถจัดการกับภาวะ
ทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดขึน้ อาศัยประสบการณ์เดิมและการสนับสนุนจากสังคมและมองสิ่งที่
เกิดขึน้ เป็ นเรื่องธรรมดาที่เคยประสบในชีวิตจริง แต่มิได้หมายความว่าคน ๆ นัน้ จะไม่ลาบากหรือ
ทุกข์ยากเลย (Netuveli et al., 2008; Hildon et al., 2008)
ความหมายในเชิ ง ความสามารถ จากที่ ได้ก ล่า วมาข้า งต้น ผู้วิจัย ยัง พบว่ า มี
นักวิจยั อีกหลายท่านได้อธิบายว่า ความเข้มแข็งทางใจ ในเชิงความสามารถของบุคคล กล่าวคือ
ความเข้มแข็งทางใจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเผชิญปั ญหา (อุษณีย์ บุญบรรจบ,
2559; Jacelon, 1997; Grotberg, 1995; Kaplan, Turner, Norman, & Stillson, 1996) โดย
ครอบคลุมถึงทักษะ ความรูแ้ ละประสบการณ์ของบุ คคลในการจัดการกับปั ญหา (Masten, Best,
& Garmezy, 1990) หรือในการให้ความหมายของสานักสุขภาพจิตสังคม กระทรวงสาธารณสุข
ในปี 2551 ที่ ก ล่ า วอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ความหมายของค าว่ า ความเข้ม แข็ ง ทางใจคื อ
ความสามารถทางด้านอารมณ์และจิตใจ ต่อการปรับตัวและฟื ้ นตัวกลับสูภ่ าวะปกติหลังประสบกับ
เหตุการณ์หรือภาวะวิกฤตที่ก่อให้เกิ ดความทุกข์ยากล าบากในการดาเนิ นชี วิต (สุธ า โพธิ์ ทอง,
2562; อุษณีย์ บุญบรรจบ, 2559)
นอกจากนีใ้ นเชิงความสามารถพบว่านักวิชาการยังกล่าวรวมถึงว่าความสามารถ
นีเ้ ป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความเข้มแข็งทางใจ หมายถึง คุณลักษณะที่ช่วยส่งเสริมให้บคุ คล
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ในการปรับตัวที่ดีต่อภาวะการณ์ป่วยหรือการบาดเจ็บเรือ้ รังของบุคคล โดยนาตนเองกลับคืนสู่
สภาพการณ์ปกติ (ฉัตรฤดี ภาระญาติ และคณะ, 2559; Wagnild & Young, 1993)
จากที่ผวู้ ิจยั ได้กล่าวมาแล้วนัน้ สามารถสรุปความหมายที่นกั วิชาการนาเสนอและ
นามาใช้ในกลุ่มตัวอย่างในความเห็นที่ตรงกันเป็ น ส่วนใหญ่ได้ว่า “ความเข้มแข็งทางใจ หมายถึง
คุณ ลัก ษณะเชิ ง บวกที่ช่ วยส่ งเสริม ให้คนพิก ารมี การปรับตัวที่ดีต่ อภาวะการเจ็ บ ป่ วยหรือการ
บาดเจ็บเรือ้ รังของคนพิการทางการเคลือ่ นไหวโดยสามารถนาตนเองกลับคืนสูส่ ภาพการณ์ปกติ”
2) แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางใจ (Resilience)
ปั จ จุบัน วิ ก ฤตหรือ เหตุก ารณ์ ท่ี ก่ อ ให้เกิ ด ความเครีย ดในชี วิต เช่ น ปั ญ หาใน
ครอบครัว ปั ญหาการเจ็บป่ วย ปั ญหาจากที่ทางาน ปั ญหาด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ปั ญหา
ด้านการเงิน ล้วนแล้วแต่เป็ นปัญหาสาหรับมนุษย์ท่ีตอ้ งประสบ ซึ่งหากบุคคลที่มีความเข้มแข็งทาง
ใจที่ ดี จ ะสามารถจัด การปั ญ หาต่ าง ๆ ยืน หยัด ผ่ านพ้น วิกฤตหรือเหตุก ารณ์รา้ ย ๆ ได้อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (American Psychological Association [APA], 20011) พั ช ริน ทร์ นิ น ทจั น ทร์,
2554)
การศึก ษาความเข้ม แข็ ง ทางใจมี ก ารศึก ษาทั้ง ใน ด้านวิ ท ยาศาสตร์ห รือ ทาง
ชีววิทยา และด้านจิตวิทยาอย่างเช่นจิตวิทยาสังคม และจิตวิทยาเชิงบวก โดยเฉพาะการศึกษาเชิง
จิตวิทยาเชิงบวกที่ปัจจุบนั ได้รบั ความสนใจมากขึน้ ในการศึกษา การศึกษาเกี่ยวกับความเข้มแข็ง
ทางใจเริ่มต้นศึกษาในเชิงจิตสังคม ในช่วงปี 1970s โดยนักวิชาการทาการศึกษาเพื่อติดตามไป
ข้างหน้าแบบระยะยาว (prospective longitudinal studies) (พัชรินทร์ นินทจันทร์, ศรีสดุ า วนาลี
สิน, ลัดดา แสนสีหา, และ และขวัญพนมพร ธรรมไทย, 2554) พบผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกันว่า
การศึกษาในเด็กที่ตอ้ งเผชิญกับปั ญหาแต่พบเพียงกลุ่มน้อยเท่านัน้ ที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้
และสามารถปรับตัวได้ดีจากเหตุการณ์ความทุกข์ยากหรือเลวร้ายที่เกิดขึน้ ในชีวิตแม้ในเด็กที่มี
ความเสี่ ย งต่ อ การเจ็ บ ป่ วยทางจิ ต เด็ ก กลุ่ม หนึ่ งยัง คงมี ก ารปรับ ตัวที่ ดี เหมาะสมเนื่ องจาก มี
ความสามารถต่อการปรับตัวที่ดี (Norman, 1985) ในขณะเดียวกันทางด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
ชี ววิท ยาได้อธิ บ ายกลไกการเกิด ความเข้ม แข็งทางใจผ่ านทางพันธุ กรรมหรือ ภูมิ คุ้ม กัน วิทยา
(Neuroendocrinology) มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวกับอารมณ์ ความรู ส้ ึกผ่านระบบประสาท
การศึกษาพบว่า การทางานของสมองเกิดการเรียนรูจ้ ากสิ่ งแวดล้อมและประสบการณ์และทางาน
เชื่อมโยงกันเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเห็นถึงโครงสร้างและกลไกของสมอง
(Curtis & Cicchetti, 2003)
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ข้อค้นพบจากด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านชีววิทยานั้นเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ถึงแม้ว่าแนวคิดนีผ้ วู้ ิจยั ยังไม่พบแนวคิดทฤษฎีตงั้ ต้นของความเข้มแข็งทางใจและแนวคิดนีย้ งั มิได้
มีการกล่าวถึงแนวคิดของความเข้มแข็งทางใจอย่างกว้างขวางและข้อค้นพบที่เป็ นหนึ่งเดียว ทัง้ นี ้
การค้นพบในข้างต้นขึน้ ที่ผวู้ ิจยั ได้นาเสนอก่อนหน้า แนวคิดเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางใจนี ้ แนวคิด
ขึน้ อยู่กบั แหล่งที่มาและเป้าหมายของการศึกษานัน้ ๆ
อีกประเด็นหนึ่งในการศึกษา Seligman (2002 as cited in Suniya S. Luthar et
al., 2014; Safavi & Bouzari, 2019) ทาการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาเชิงบวกใช้
อธิบายด้านคุณลักษณะที่อาศัยต้นทุนทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตนเองในบุคคลเมื่อต้องประสบ
ปั ญ หาในชีวิต ซึ่งได้กล่าวถึงความเข้มแข็งทางใจว่าเป็ นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่
การรับรูค้ วามสามารถในตนเอง (self-efficacy) การคาดหวังเพื่อนาตนเองไปสู่เป้าหมาย (hope)
การมองโลกในแง่ดี (optimism) และความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟื ้ นกลับคืนสู่ภาวะปกติ
ได้ (resilience)
จะเห็ น ได้ว่ า มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความเข้ม แข็ ง ทางใจที่ ห ลากหลายข้า งต้น
ความสาคัญ ของความเข้มแข็งทางใจสามารถเป็ นทั้งการส่งเสริม และเป็ นคุณ ลักษณะของการ
พัฒนาตนเอง การศึกษาดังที่กล่าวมาทัง้ การศึกษาโปรแกรมความเข้มแข็งทางจิตใจที่ใช้จิตวิทยา
เชิงบวกร่วมด้วย ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้จากโปรแกรมนัน้ พบว่ามีตวั แปรทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันออกไป
ทัง้ ความสุขสมบูรณ์ การมองโลกในแง่ดี ทักษะการแก้ไขปั ญหาและความเหมาะสมทางอารมณ์
กล่าวคือความเข้มแข็งทางจิตใจอาจเป็ นตัวแปรส่งผ่านเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อบุคคล
นั้นในระยะยาวมากขึน้ ดังที่ Masten, 2001; Migerode, Maes, Buysse, & Brondeel, (2012;
Netuveli et al., 2008; Zoe Hildon et al., 2008) ได้ศึก ษาประเด็ น ความเข้ม แข็งทางใจเป็ น ตัว
แปรส่งผ่านเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวกับด้านความเข้มแข็งทางใจ
ในปั จจุบนั พบว่า มีความหลากหลายมากขึน้ และมีความแตกต่างกันทั้งในด้านของวิธีก ารศึกษา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ข้อ ค้น พบ และการเสริม สร้า งคุ ณ ลัก ษณะดั ง กล่ า ว ดั ง นั้น ผู้วิ จั ย จึ ง น าเสนอ
ความหมาย มิ ติด้านองค์ป ระกอบอย่างเป็ นระบบเพื่ อท าให้เกิด ความเข้าใจที่ ถูกต้องเพื่ อเป็ น
แนวทางในการศึกษาต่อไป
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3) องค์ประกอบและการวัดของความเข้มแข็งทางใจ
ด้านองค์ประกอบความเข้มแข็งทางใจที่ผูว้ ิจัยได้นาเสนอมิติของความเข้มแข็ง
ทางใจไว้ 3 มิติ ซึ่งแนวคิดที่นิยมใช้อย่างมากมาจากงานวิจยั ของ (Grotberg, 1995) ซึ่งงานวิจยั นี ้
เริ่ ม ต้ น ศึ ก ษาค้ น คว้า เกี่ ย วกั บ ความเข้ม แข็ ง ทางใจในเด็ ก เนื่ อ งจากนั ก วิ จั ย มองว่ า เด็ ก มี
ความสามารถตอบสนองหรือเผชิญปั ญหาใดก็ตามที่ก่อให้เกิดความเครียดเพื่อเอาชนะปั ญหานัน้
เพื่ อส่งเสริม ให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองเด็กให้ความส าคัญ ในการส่งเสริม และพัฒ นาทักษะในตัว
บุคคลให้เกิดขึน้ อยู่เสมอ การศึกษาดังกล่าวได้ให้ความหมายว่าเป็ นความสามารถหรือศักยภาพ
จากบุค คล ครอบครัว และชุม ชนที่ช่ วยให้ผ่านพ้น จากสถานการณ์ท่ี ย ากล าบากไปได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการได้รบั แรงเสริมให้รูส้ ึกว่าตนเองมีความพร้อมใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
ฉันมี (I HAVE) ฉันเป็ น (RN Barker และคนอื่น ๆ) และ ฉันสามารถ (I CAN) บุคคลนัน้ จะดึงเอา
องค์ประกอบดังกล่าวมาใช้จดั การกับเหตุการณ์ท่ียากลาบากนีเ้ พื่อเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดได้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1) ฉันมี (I HAVE) สะท้อนแหล่งสนับสนุนหรือส่งเสริมที่คอยช่วยเหลือขณะ
เผชิญ ปั ญ หา การมีความไว้วางใจในสัมพันธภาพจากความรักและความใส่ใจ สนใจกัน การมี
กฎเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ิให้ฉัน เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ งั้ การลงโทษ การให้อภัย และการได้รบั คา
ชมเชย การมีตวั แบบหรือบุคคลตัวอย่างที่พึงปรารถนา ทัง้ ด้านศีลธรรม จริยธรรมเพื่อปรับตัวและ
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ โดยได้รบั การสนับสนุนให้มีอิสระในการกระทาการต่าง ๆ ด้วยตนเอง
อย่างอิส ระและขอความช่ วยเหลื อจากผู้อ่ื น ได้เมื่ อ ยามจาเป็ น และการเข้าถึง แหล่ง สนับ สนุน
ทางด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการและความปลอดภัยจากการบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ
2) ฉันเป็ น (I AM) เป็ นลักษณะที่เข้มแข็งภายในบุคคล ทัง้ ความเชื่อมั่น การ
เห็นคุณ ค่าในตนเองและความรับผิดชอบต่อตนเอง การเป็ นที่รกั และการได้มี ความรู ส้ ึกที่ดีต่อ
บุคคลรอบข้าง และรับรูว้ ่าผูอ้ ่ืนมีความรูส้ ึกดีต่อตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถแสดงออกต่อ
ผูอ้ ่ืนได้ รวมถึงการมีทักษะสังคมต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่บุคคลรอบข้างที่ช่วยเหลือและให้
กาลังใจแก่ตน ความมั่นใจใความสามารถของตน ความภาคภูมิใจในตนเองและมองเห็นคุณค่า
ของตนเองพร้อมเผชิญต่อปั ญหา การมีอิสระด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยต้องเป็ นที่ยอมรับ
ของผูอ้ ่ืน และการเป็ นผูท้ ่ีมีความหวัง ศรัทธา และเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม รูจ้ ักผิดชอบชั่วดี
ปฏิบตั ิตามศีลธรรมจริยธรรม
3) ฉันสามารถ (I CAN) ความสามารถในการสื่อสาร แก้ไขปัญหา รวมทัง้ การ
ประเมินสภาพและวิเคราะห์ขอบเขตของปั ญหาเพื่อวางแผนนาไปสู่วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
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การควบคุมตนเองเมื่อมีความรู ส้ ึกว่ากาลังทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็ นสิ่งที่อันตรายเพื่อจัดการ
อารมณ์และสิ่งกระตุน้ อื่น ๆ อย่างเหมาะสม ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ก่อนการ
ปฏิบตั ิตวั หรือพูดให้ถกู กาลเทศะ และความสามารถในการค้นหาผูใ้ ห้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
กล่าวถึงคุณลักษณะของความเข้มแข็งทางใจอีกประการหนึ่ง งานวิจยั ในประเทศ
ไทยได้นาแนวคิดข้างต้นมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อทาความเข้าใจความสามารถของบุคคลนัน้ ต้อง
อาศัยองค์ประกอบหลายด้านเพื่อตอบสนองต่อความท้า ทายชีวิต ด้วยความอดทนและสามารถ
จัดการกับสิ่งนัน้ ๆ ได้ดว้ ยความเข้มแข็งทางใจเป็ นสิ่งสาคัญต่อภาวะสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายและ
จิตใจ ช่วยปกป้องจากความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์ดา้ นลบอื่น ๆ และสามารถทาให้
บุ ค คลลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ ต่ อ ร่า งกายได้ (อั จ ฉรา สุ ข ารมณ์ , 2559; Wagnild, 2010;
Wagnild & Young, 1993) กล่าวว่ามิติดา้ นองค์ประกอบต่างจากที่กล่าวมาข้างต้นโดยผูว้ ิจัยได้
รวบรวมและอธิบายคุณลักษณะสาคัญของความเข้มแข็งทางใจแบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) ความสงบทางใจ (Equanimity) การมี ค วามสามารถในการพิ จ ารณา
ประสบการณ์ชีวิตเพื่อความสมดุลด้านจิตใจช่วยทาให้เกิดการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมต่อความ
ทุกข์ท่ีเกิดขึน้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บุคคลมีความยืดหยุ่นมองชีวิตเป็ นกลางมีดีบา้ งและไม่ดีบา้ ง
เรียนรูจ้ ากการใช้ปัญญาและประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ่ืนเพื่อตอบสนองต่อปั ญหา โดยผูท้ ่ีมี
ความสงบทางใจมักมีอารมณ์ขนั ต่อสภาวการณ์ท่เี กิดขึน้
2) ความอุตสาหะ (Perseverance) การมี ความพยายามต่อสูต้ ่อปั ญ หาที่
เกิดขึน้ ต่อตนเอง โดยบุคคลสามารถตัดสินใจที่จะดาเนินชีวิตต่อไปทั้ งที่พบเจออุปสรรคขึน้ ท้อแท้
หรือมี ความผิ ดหวัง การด าเนิน ชี วิต ยังคงอยู่ต ามเดิ ม เป็ น ความพยายามต่ อเนื่องในการสร้าง
หนทางการดาเนินชี วิตใหม่ หรือความสามารถในการกลับเข้าสู่สภาพปกติจากการสร้างความ
อุตสาหะให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่เป็ นจริง
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-reliance) การมีความมั่นใจในความสามารถ
ในการพึ่ ง พาตนเองและสามารถตระหนั ก รู ้ถึ ง ความสามารถและข้อ จ ากั ด ของตนเอง จาก
ประสบการณ์เดิม ของตนองไปสู่ความมั่นใจในความสามารถของตนเองและพัฒ นาการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ ในชีวิต
4. การตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต (Meaningfulness) คือ
การที่บุคคลรูส้ กึ ว่าชีวิตตนเองมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต ซึ่งถือว่าคุณลักษณะพืน้ ฐานของ
การขับเคลื่อนตนเองไปตามเป้าหมายของชีวิต เมื่อบุคคลพบกับอุปสรรคหรือปั ญหาขึน้ จะทาให้
บุคคลนัน้ สามารถก้าวเดินต่อไปได้
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5. การดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมีเส้นทางชีวิตของตน (Existential aloneness)
การตระหนักรูถ้ ึงเส้นทางชีวิตมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและสามารถรับรูถ้ ึงความรูส้ กึ ถึง
อิ ส ระในการด าเนิ น ชี วิ ต ด้ว ยตนเอง โดยแต่ ล ะบุ ค คลจะมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะบุ ค คล เกิ ด จาก
ประสบการณ์ท่ีสามารถแบ่งปั นกันได้จากผูอ้ ่ืนโดยไม่ตอ้ งเผชิญปั ญหาอยู่เพียงลาพัง แต่บุคคลนัน้
ต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็ นได้
นอกจากนีก้ ารศึกษาที่ เกี่ยวกับความเข้มแข็งทางใจโดย Reivich & Seligman,
(2005; Seligman, 2011) พบว่า ทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกามีอาการเจ็บป่ วยทางจิตส่งผลให้
เกิดการฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์รา้ ยแรง ซึมเศร้า ผลการศึกษา
พบว่าการส่ง เสริม ความเข้ม แข็ง ทางใจประกอบด้วย การพัฒ นาอย่างเหมาะสมด้านอารมณ์
(Emotional fitness) ทักษะการแก้ไขปั ญ หา (Coping) และการมองโลกในแง่ดี (Optimism)
การศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม ตัวอย่างที่ได้รบั การวินิจฉัยว่ามีอาการเจ็บป่ วยทางจิต
(Mental illness) ทัง้ โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์รา้ ยแรง ภาวะซึมเศร้า หรือวิตกกังวลต้องได้รบั
การส่งเสริมความเข็มแข็งทางใจจึงจะสามารถปรับตัวและเผชิญปัญหาได้อย่างเหมาะสม
จากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ จะพบว่าความเข้มแข็งทางใจในแต่ละบุคคล
เป็ นความสามารถในการกลับสูภ่ าวะปกติและสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้ ผูท้ ่มี ีความเข้มแข็งทาง
ใจจะมี ค วามอดทนทางอารมณ์ส ามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิด ขึ ้น ในชี วิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจและสังคม อีกทัง้ ยังเพิ่มคุณภาพชีวิต
โดยรวมให้ดีขึน้ ได้ โดยประเด็นมิติดา้ นองค์ประกอบความเข้มแข็งทางใจและมิติดา้ นองค์ประกอบ
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจที่ได้นาเสนอไปแล้วข้างต้น การศึกษาเกี่ยวกับความเข้มแข็งทาง
ใจพบว่า จากการศึกษาโดยการใช้มิติดา้ นองค์ประกอบของ (Wagnild & Young, 1993) สิ่งเหล่านี ้
แสดงถึงความสามารถในการปรับตัวที่ดีต่อภาวการณ์ป่วย การบาดเจ็บเรือ้ รังของบุคคลหรือคน
พิการที่คลอบคลุมและเหมาะสม เป็ นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความเข้มแข็งทางใจมักนาไปสูก่ าร
ปรับตัวที่ดีเพื่อทาความเข้าใจและรับรูส้ าเหตุของปั ญหาที่เกิดขึน้ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ ทัง้
ในด้านจิ ตใจและด้านสัง คมรอบข้างได้อย่างดี โดยองค์ประกอบที่ ผู้วิจัยนามาใช้ในการศึกษา
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งความเข้มแข็งทางใจ ประกอบด้วย ความสงบทางใจ
ความอุตสาหะ ความเชื่อมั่นในตนเอง การตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต และการ
ดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมีเส้นทางชีวิตของตน
แบบวัด ความเข้ม แข็ ง ทางใจ (resilience scale) ใช้เป็ น เครื่อ งมื อ วัด ความ
เข้ม แข็ ง ทางใจ เพื่ อ บอกปริม าณของมุม มองด้า นแนวคิ ด ที่ ห ลากหลายมิ ติ โดยแนวคิ ด นี ้ถู ก
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ออกแบบโดย (Wagnild , 2009) โดยทาการออกแบบเครื่องมือจากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีมีความ
เที่ ย งและความตรงของเครื่อ งมื อ ซึ่ง สามารถน าไปใช้ได้ง่ า ยในประชากรที่ ห ลากหลาย โดย
คุณลักษณะของความเข้มแข็งทางใจสามารถวัดได้อย่างเหมาะสมในทุกวัย จากการทบทวนวรณ
กรรมจากการศึกษาข้างต้น พบว่าการใช้แบบวัดความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มบุคคลที่มีอายุตงั้ แต่
16 - 103 ปี ทาการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อระบุความเข้มแข็งทางใจมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การยอมรับ
ตนเองและชีวิตที่เป็ นอยู่ และ2) ความสามารถส่วนบุคคล ซึ่งผูว้ ิจยั ได้นาเสนอในความหมายแต่ ละ
แบบ ดังนี ้
การศึกษาในประเทศด้านความเข้มแข็งทางใจจากแนวคิดของ Grotberg (1995)
ที่ถูกนามาใช้ในงานวิจัยในประเทศหลายฉบับทั้งงานวิจัย ได้แก่ การศึกษาของ สิริพ ร เสือรอด
(2558; เสาวนิจ น้อยมงคล, วิไลพรรณ สมบุญตนนท์, และ วีนัส ลีฬหกุล, 2560) ศึกษาเกี่ยวกับ
ผูด้ ูแลของผูส้ ูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมอาศัยอิทธิพลเชิงสาเหตุทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยในระดับ
บุ ค คล ประกอบด้ว ย อายุ ข องผู้ดูแ ล ระยะเวลาในการดู แ ลผู้สูง อายุ รายได้ร วมทั้ง การรับ รู ้
สมรรถนะตนเองของผูด้ ูแล เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาโปรแกรมทางการพยาบาลให้เหมาะสม
อีกทัง้ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งทางใจ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และ
คุณ ภาพชี วิตในกลุ่ม นัก เรีย นแพทย์ในประเทศบราซิ ลโดย Tempski, Santos, Mayer, & Enns
(2015) พบว่า ภายใต้สภาวะที่ตึงเครียดในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจของนักเรียนแพทย์นนั้ ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ของบุคคลเหล่านัน้ มีระดับความ
เข้มแข็งทางใจที่เพิ่มขึน้ รวมถึงระดับการรับรู ด้ า้ นสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาเป็ น ส่วนช่วยทาให้
ความเครียดลดลงอีกด้วย
อี ก ทั้ง ยัง พบการศึ ก ษาที่ มี นัก วิ จัย น าแบบวัด ความเข้ม แข็ ง ทางใจมาใช้โดย
การศึกษาของ ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ (Choowattanapakorn, Aléx, Norberg, & Nygren, 2010)
ซึ่งแปลเป็ นภาษาไทยมาจากแบบประเมิ นความเข้ม แข็งทางใจของ Wagnild & Young (1993)
จ านวน 25 ข้อ และผ่ า นการตรวจสอบความถูก ต้อ งทางภาษาจากเชี่ ย วชาญด้า นภาษาและ
ปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ จึงนาไปศึกษาในกลุม่ ผูส้ งู อายุไทยจานวน 20 คนโดยการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ ด้วยการตรวจสอบค่าความเที่ยงจากการคานวณสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .83
เช่นเดียวกับการศึกษาของ วีรภัทรา ประภาพักตร์ (2554) ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในกลุ่ม
ผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จานวน 30 คน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาค
รอนบาคของเครื่องมือวิจยั เท่ากับ .84
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ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงเลือกแบบวัดความเข้มแข็งทางใจของ Wagnild & Young (1993)
ที่ แปลเป็ น ภ าษ าไทย (Tassana Choowattanapakorn et al., 2010) โดยแบ่ งออกเป็ น 5
องค์ป ระกอบ ดังนี ้ 1) ความสงบทางใจ (Equanimity) 2) ความอุตสาหะ (Perseverance) 3)
ความเชื่ อมั่นในตนเอง (Self-reliance) 4) การตระหนักถึงคุณ ค่า และ5) ความหมายของชีวิต
(Meaningfulness) พิ จ ารณาจากเครื่อ งมื อ ที่ มี การน าไปใช้ใกล้เคีย งกับ กลุ่ม ตัวอย่ างที่ ผู้วิจัย
ต้องการศึกษาและสามารถนาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง
4) งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับความเข้มแข็งทางใจ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งทางใจ กล่าวถึง ความเข้มแข็งทางใจขอ
ญาติผดู้ แู ลในกลุม่ ผูป้ ่ วยเรือ้ รัง ได้แก่ ผูส้ งู อายุท่ีเป็ นโรคเบาหวาน โดยการศึกษาของ ดลฤดี ทับทิม
และคณะ(2564(ดลฤดี ทับทิม, อังศินันท์ อินทรกาแหง, และ อรินทร์ ชูชม) ศึกษาบทบาทหลักใน
การดู แ ลผู้สูง อายุ ท่ี มี โรคเรื อ้ รัง โดยเน้น ความเข้ม แข็ ง ทางใจเพื่ อ เป็ น ความรู ้พื ้น ฐานในการ
ประสานงานการดูแลกลุ่มเหล่านีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก หากผูด้ แู ลเกิดความเบื่อหน่าย
ท้อแท้ หรือหวาดกลัว ความสามารถหนึ่งในการจัดการปั ญ หาที่เกิดขึน้ และฟื ้ นคืนกลับมาดูแล
ผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่องได้ งานวิจยั ในต่างประเทศเป็ นการศึกษาความเข้มแข็งทางใจเชิง
จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกของ Seligman (2002 as cited in Luthar et al., 2014; Safavi & Bouzari,
2019) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยอธิบายด้านคุณลักษณะที่อาศัยต้นทุนทางจิตวิทยา
เพื่อการพัฒ นาตนเองในบุคคลเมื่อต้องประสบปั ญหาในชีวิต เพื่อให้บุคคลได้ก้าวผ่านอุปสรรคที่
ประสบได้อย่างเหมาะสม ในด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจจากการศึกษาของ Reivich &
Seligman, (2005) กล่าวถึงการส่งเสริม ความเข้ม แข็งทางใจที่ส่งผลต่อความสุขสมบูรณ์ (wellbeing) และการมองโลกในแง่ดี (optimism) กลุ่มตัวอย่างคือ ทหารชัน้ ประทวนหรือนายทหารยศ
สิ บ เอกของสหรัฐ อเมริก าเพื่ อ รับ มื อ กับ ปั ญ หาหรือ ต้อ งเผชิ ญ ปั ญ หากับ นายทหารชั้น สูง กว่ า
การศึกษานี ้เพื่ อ ป้องกัน ภาวะซึม เศร้า อาการวิต กกัง วลอัน เป็ น ผลมาจากโรคเครียดหลัง ผ่า น
เหตุการณ์รา้ ยแรง (PTSD)
การศึ ก ษ าของ Silverman, Molton, Alschuler, & Ehde, (2015; Li, Yang,
Liu, & Wang, 2016; Schmidt, Fischer, Chren, & Strauss, 2001; Victorson, Tulsky, Kisala,
& Kalpakjian, 2015) ที่ศึกษาการเพิ่มขึน้ ของระดับความเครียดของบุคคลส่งผลให้ระดับคุณภาพ
ชีวิตลดลง หากบุคคลมีความเข้มแข็งทางใจซึ่งเป็ นปั จจัยปกป้องทางจิตส่งผลให้บุ คคลนัน้ สามารถ
เผชิญปั ญหาและสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ได้ จะเห็นได้ว่า ความเข้มแข็งทางใจว่าเป็ นส่วน
ช่วยในการปรับตัวของบุคคล และทาให้ความเครียดมีระดับที่ลดลงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้
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เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Hassanein, Adawi, & Johnson, (2021) ได้ศึกษาความเข้มแข็งทางใจ
โดยแสดงถึงการรับรู ต้ ่อการเผชิญปั ญหาที่เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ การรับรู ค้ วามสามารถใน
การจัดการสถานการ์ท่ีเป็ นปั ญ หา และการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง คล้ายคลึงกับงานวิจัย
( Silverman et al., 2015) ที่ ท าการศึก ษาในผู้สูง อายุท่ี ค วามพิ การ ผลการศึกษาพบว่า ความ
เข้ม แข็ งทางใจมี ค วามสัม พัน ธ์กับ คุณ ภาพชี วิต และยัง ส่ง ผลในทิ ศ ทางลบต่ ออาการซึม เศร้า
ผลการวิจยั กล่าวว่า ความเข้มแข็งทางใจ เป็ นปั จจัยป้องกันภาวะซึมเศร้าและยังเป็ นตัวสนับสนุน
ให้ผสู้ งู อายุท่ีมีความพิการสามารถใช้ชีวิตได้ดว้ ยความสามารถที่มีและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ได้อย่างต่อเนื่องเป็ นปกติเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย จิ ตใจนาไปสู่คุณภาพชีวิต
ของบุคคลนัน้ สอดคล้องกับการศึกษาในบริบทของคนพิการในประเทศไทย (ฉัตรฤดี ภาระญาติ,
วารี กังใจ, และสิรลิ กั ษณ์ โสมานุสรณ์, 2559) ข้อค้นพบจากการวิจยั ที่ทานายความเข้มแข็งทางใจ
เพื่ อให้บุคคลสามารถจัดการกับผลกระทบที่มี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ จากการเจ็ บป่ วย ท าให้
บุคคลนั้นมีความรู ส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม มีความเข้มแข็งมากขึน้ และรูส้ ึกว่าตนเองมีคุณค่า
นอกจากนีม้ ีงานวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่าความเข้มแข้งทางใจ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตในกลุ่มผูส้ งู อายุโรคหลอด
เลือดสมอง ซึ่งกลุม่ ตัวอย่างมีความคล้ายคลึงกัน
การศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคคลมีความเข้มแข็งทางใจเพื่อต่อยอดผลลัพธ์นั้นไปสู่
การเผชิญ ปั ญ หา พบว่าการศึกษาที่ส่ง เสริมความเข้มแข็งทางใจของ พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ
คณะ (2554) ในกลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็ บป่ วยทางจิตหรือปั ญหาด้านสุขภาพจิต มี
การปรับตัวที่ดีเหมาะสมเนื่องจากมีความสามารถทางด้านความเข้มแข็งทางใจที่ดี จะให้เห็นว่าแม้
ในปัจจุบนั จะมีการศึกษาเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางใจแม้ในบุคคลนัน้ จะประสบกับปั ญหาใดก็ตาม
จะสามารถผ่ านพ้นปั ญ หาและกลับ คืนสู่สภาพปกติได้โดยเร็ว และการศึกษาของ Donnellan,
Bennett, & Soulsby (2016) ศึกษาในระดับของบุคคลที่มี ความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมต้องมีการรับรูถ้ ึงการได้รบั การสนับสนุนนัน้ ไม่ว่าการสนับสนุน
นัน้ มาจากเพื่อนหรือครอบครัวก็ตาม นอกจากนีผ้ ลของโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจ
ต่อการเผชิญปั ญหาต่าง ๆ พบว่ามีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้แก่ การศึกษาของ สุธา โพธิ์ทอง, ภรภัทร
เฮงอุด มทรัพ ย์, วรรณี เดี ย วอิ ศ เรศ, และเวทิ ส ประทุม ศรี , (2562; อุษ ณี ย์ บุ ญ บรรจบ, 2559)
ชี ้ให้เห็ น ว่ า ความเข้ม แข็ ง ทางใจต้อ งอาศัย ระยะเวลาในการส่ ง เสริม ด้ว ยโปรแกรมหรื อ การ
จัดรู ปแบบที่เป็ นกระบวนการแบบพลวัตรมีการพัฒ นาในแต่ละบุคคลโดยองค์ประกอบข้างต้นมี
ความสาคัญเพื่อให้บคุ คลสามารถเผชิญต่อปัญหาที่เกิดขึน้ ในชีวิตได้
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นอกจากนีค้ วามเข้มแข็งทางใจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตดังนั้นผลลัพธ์ท่ีสาคัญ ที่
เกิดขึน้ จากความเข้มแข็งทางใจ คือบุคคลสามารถเผชิญหน้าต่อปั ญ หาได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
สามารถเรียนรูแ้ ก้ไขและมีการปรับตัวในทางบวกกับประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ ในอดีต ซึ่งจากที่กล่าว
มาข้างต้น ความเข้มแข็งทางใจของคนพิการไม่ว่าจะอยู่ในช่ วงอายุใดก็ตาม ต้องเผชิ ญ ปั ญ หา
ทางด้านสุขภาพและด้านจิตใจ ต่อการเผชิญ หน้ากับความเจ็บป่ วย มี เหตุจากทั้งปั จจัย ภายใน
บุคคล และสิ่งแวดล้อมด้านบุคคลรอบข้างจะสามารถทาให้บคุ คลนัน้ สามารถเผชิญปั ญหาได้อย่าง
เหมาะสม นาไปสู่ความสามารถในการรับมือปั ญหาและสามารถกลับสู่สภาพเดิมหลังเกิดสภาวะ
ความเครียดได้เป็ น อย่ างดี เกี่ ย วข้องกับ การศึกษาของ วีรภัท รา ประภาพัก ตร์, (2554) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของความเข้มแข็งทางใจ การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิต
ของกลุ่ม ผู้สูง อายุโรคหลอดเลื อดสมองที่ โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์พ บว่า ความเข้ม แข็ง ทางมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ แต่การสนับสนุนทางสังคม
ไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิต และการเผชิญปั ญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิต
จากการศึกษางานวิจัยฉบับนีผ้ ูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีทาให้เกิด
คุณภาพชีวิตผ่านตัวแปรการเผชิญปัญหาโดยประยุกต์กบั ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน
4.2. ปั จจัยเงือ่ นไขด้านสังคม คือ การสนับสนุนทางสังคม (Social support)
การสนับสนุนทางสังคมเป็ นการรับรูข้ องคนพิการที่ได้รบั ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ทั้ง การได้รบั ก าลัง ใจ การส่ง เสริม ดูแล คาแนะน าและการให้ข้อ มูลข่าวสารในการด าเนิ นชี วิต
สามารถปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิตให้มีความสุขและพึ งพอใจต่อชีวิตมากขึน้ ซึ่งแหล่งสนับสนุน
ทางสังคมที่ใกล้ชิดกับคนพิการ ได้แก่ คู่สมรส บุตรหลาน เพื่อนและญาติพ่ีนอ้ ง โดยความต้องการ
และภาวะสุขภาพของคนพิการ ต้องได้รบั การช่วยเหลือต่อความต้องการอย่างเหมาะสม เพื่อช่วย
ให้บุคคลนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจและสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี (กัญญาวีร ์
พรหมพันธุ,์ 2556; อานวยพร อาษานอก, 2549; Migerode et al., 2012; Migerode et al., 2012)
อีกทัง้ การสนับสนุนทางสังคม เปรียบเหมือนแหล่งประโยชน์ภายนอกที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วย ทาให้ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจในชีวิตมากขึน้ (สุภัทรา ผิวขาว, ชนกพร จิต
ปัญญา, และสุนิดา ปรีชาวงษ์, 2560; ฮานี เวาะและ, 2559)
1) ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมโดย Caplan (1976 as cited in Yates,
2004) หมายถึง รูปแบบของการคงไว้ซ่งึ ความสามารถทางกายและจิตใจของบุคคลช่วยให้บุคคล
เผชิญภาวะวิกฤตได้ง่ายขึน้ และสามารถลดความรุนแรงของเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤตนัน้ ลดลงได้
ซึ่ง การให้ค วามหมายใกล้เคี ย งกับ การศึ ก ษาโดย Weiss (1974 as cited in Brandt P. A. &
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Weinert, 1981) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรูข้ องบุคคลที่เกี่ยวกับการได้รบั
ความช่ วยเหลื อ ต่ าง ๆ จากการคอยดูแ ลและให้ค วามรัก ความนับ ถื อ และมี ค วามผูก พัน กัน
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ 2) ด้านการได้รบั การยอมรับและเห็นคุณค่า 3) ด้าน
การมีส่วนร่วมในสังคม 4) ด้านการเงิน สิ่งของและการเข้ารับบริการ และ5) ด้านข้อมูลข่าวสาร
เมื่อเกิดภาวะสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายหรือจิตใจ เกิดภาวะเจ็บป่ วยหรือเกิดภาวะความเครียดขึน้ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม การสนับสนุนทางสังคมถือว่าเป็ นตัวช่วยในการปกป้องทัง้ ร่างกายและจิตใจ
เพื่อลดความรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ
การแบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคมสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
การสนับสนุนด้านจิตใจ และการสนับสนุนด้านรู ปธรรม (Norbeck & Tilden, 1988) และการให้
ความหมายของ Schaefer et al. (1981) กล่าวว่า การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมคือ การได้รบั
การสนับ สนุ น ด้า นข้อ มูล ข่ า วสาร หมายถึ ง การที่ บุ ค คลรับ รู ว้ ่ าตนเองได้รับ ข้อ มูล ค าแนะน า
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดูแลสุขภาพจากคนรอบข้าง ด้านอารมณ์ หมายถึง ความสนใจ
เอาใจใส่ดูแล และกาลังใจจากคนรอบข้างและด้านรู ปธรรม คือ การช่ วยเหลื อโดยตรงในการ
กิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ กิจวัตรประจาวัน และการช่วยเหลือด้านวัตถุ เงิน และสิ่งของ โดยการสนับสนุน
ด้านจิตใจประกอบด้วย การสนับสนุนด้านอารมณ์ ความเชื่อใจ คาแนะนา ข้อมูลและการส่งเสริม
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลที่คอยดูแลและให้ความรัก
การนับถือ และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็ นสิ่งปกป้องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้
ได้แก่ ความเครียด ความกังวล เป็ นต้น นอกจากนีก้ ารแบ่งประเภทที่มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่
แนวคิดของ House (1981 as cited in Yates, 2004) แบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 4
ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และด้านการประเมิน เน้นการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ของสิ่งที่ได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิดหรือสังคม
กล่าวคือความหมายของการสนับสนุนทางสังคมที่สอดคล้องกับสิ่ง ที่ผูว้ ิจัย
ต้องการศึกษาในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้ความหมายของ Schaefer C. et al. (1981) ที่ให้ความหมาย
ของคาว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู ข้ องบุคคลทีเ่ กีย่ วกับการได้รบั ความช่วยเหลือ
ทัง้ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านอารมณ์ และด้านรู ปธรรมจากคนรอบข้างได้แก่ ครอบครัวหรือผูด้ ูแล
2) แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
เนื่องด้วยคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงจากภาวะสุขภาพหรือ
การเจ็ บ ป่ วย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้า นร่า งกาย จิ ต ใจ และด้า นสัง คมทั้ง บทบาทหน้า ที่ ท่ี
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เปลี่ยนแปลงไป ปั ญหาที่เกิดขึน้ ส่งผลต่อบทบาทในครอบครัว ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงขอนาเสนอแนวทาง
กรสนับสนุนทางสังคมหรือด้านสิ่งแวดล้อมรอบข้างคนพิการ ดังนี ้
แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมเป็ นปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมของสมาชิก
ในครอบครัวคนพิการ มีความสัมพันธ์ทางบวก รวมทั้งพฤติกรรมฟื ้ นฟูสมรรถภาพของผูป้ ่ วยอีก
ด้วย (อุ่นเรือน ศรอากาศ, 2558) บุคคลที่มีภาวะการเจ็บป่ วยมีความจาเป็ นในการได้รบั ดูแลอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จาเป็ นต้องได้รบั ความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัวซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึน้ (กัญ ญารัตน์ ผึ่ง บรรหาร, 2539; Drageset, Eide, Nygaard, & Bondevik,
2009) รายละเอียดของ ด้านการสนับสนุนทางสังคม ที่มีนกั วิชาการต่างให้ความหมายหลากหลาย
ดังนี ้
การให้นิยามของการสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ การรับรูใ้ นการได้รบั การ
ช่วยเหลือจากแหล่งที่เป็ นประโยชน์ทงั้ จากครอบครัว ญาติ พ่ีน้องหรือเพื่อนสนิท ทาให้คนพิการ
สามารถระบายความเครียดที่เกิดขึน้ ได้ ลดความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าที่มีอยู่ ส่งผลให้บคุ คล
นั้นมองเห็นคุณ ค่าในตนเอง รับรู ถ้ ึงสภาวะที่เป็ น จริงและการเปลี่ยนผ่านของสภาวะทางด้าน
ร่างกาย จิ ตใจและสังคม พร้อมจะก้าวผ่านอุ ปสรรคต่าง ๆ ในชี วิตเป็ นปั จ จัยส าคัญ ที่ส่งผลต่อ
พฤติ กรรมของสมาชิ ก ในครอบครัวคนพิ การ มี ค วามสัม พัน ธ์ท างบวก รวมทั้งพฤติ กรรมฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพของผูป้ ่ วยซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ให้เป็ นไปในทิศทางที่ดีขนึ ้ ได้
3) องค์ประกอบและการวัดของการสนับสนุนทางสังคม
องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมของ House (1981 as cited in House
& Kahn, 1985) ซึ่ง มองว่ าการสนับ สนุ น ทางสัง คมเป็ น ส่วนช่ ว ยในการลดอัต ราการตายจาก
ความเครียดได้ โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านอุปกรณ์ ด้านการประเมิน และ
ด้านข้อมูลข่าวสาร ในส่วนของแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมจาก อานวยพร อาษานอก, (2549;
Weiss, 1974 as cited in Brandt & Weinert, 1981) กล่าวถึงการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบ
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื โดยอาศัยองค์ประกอบดังนี ้
1. ความรู ส้ ึกผูกพันใกล้ชิด (Intimacy) กล่าวถึงความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ จาก
ความใกล้ชิดสนิทสนมจากญาติพ่ีนอ้ ง เพื่อนสนิท หรือคนรัก ทาให้บุคคลเกิดความรูส้ ึกปลอดภัย
ไม่รูส้ กึ โดดเดี่ยว
2. การรับรูด้ า้ นคุณค่าในตนเอง (Worth) เป็ นความรูส้ ึกภายในบุคคลที่มีต่อ
ตนเองจากการได้รบั การยอมรับจากสังคม ได้รบั การยกย่องและการเห็นคุณค่า
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3. การได้รบั ความช่วยเหลือจากผูอ้ ่ืน (Assistance/Guidance) ลักษณะของ
การได้รบั การช่วยเหลือแบ่งปันจากผูอ้ ่นื ในเชิงรูปธรรม เช่น สิ่งของ เงิน และรูปแบบนามธรรมได้แ ก่
การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ การแลกเปลี่ยนทางความคิด คาแนะนา และข้อมูลข่าวสาร
4. การรับรูว้ ่าเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (Social integration) เป็ นความสัมพันธ์
ร่วมกับผูอ้ ่นื หรือการมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกับผูอ้ ่ืนโดยเกิดจากการที่บคุ คลมีส่วนร่วมในสังคมกล่าวคือ
บุคคลมีการรับรูว้ ่าตนเองได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่นื และเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
5. การได้รับ โอกาสด้า นการอบรมเลี ้ย งดู ใ ห้ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ผู้อ่ื น ได้
(Opportunity of nurturance) บุค คลจะเกิ ดความรู ส้ ึกว่าตนเองเป็ น ที่ ต้อ งการของผู้อ่ืน รับ รู ว้ ่า
ตนเองได้รบั โอกาสจากผูอ้ ่ืน ถ้าหากไม่ได้ทาหน้าที่ในด้านนีจ้ ะเกิดความคับข้องใจ รูส้ กึ ว่าตนเองไร้
จุดมุ่งหมายในชีวิต
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคมกล่าวถึง การรับรูข้ องคนพิการ
อีก แนวหนึ่ ง จากแนวคิ ด ของ Cobb (Sidney, (1976 อ้า งถึ ง ใน รุ่ง ชฎาพร ใจยา, 2558) แบ่ ง
ประเภทการสนับสนุนทางสังคม 3 ประเภท ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional
support) คือข้อมูลที่ทาให้บุคคลเชื่อว่าตนเองได้รบั ความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความสนใจจาก
สัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับผูอ้ ่ืน 2) การสนับสนุนเกี่ยวกับการยอมรับและการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (Esteem support) เพื่อบอกให้ทราบถึงว่าบุคคลนัน้ ได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ่ืน และมีการ
มองเห็ น คุ ณ ค่ า นั้น ในตนเองอี ก ด้ว ย และ3) การสนับ สนุ น ด้า นการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสัง คม
(Network support) เป็ นข้อมูลเพื่อบอกให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ท่ีการเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
สมาชิกในครอบครัวหรือสังคม
การวั ด ของการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในกลุ่ ม คนพิ ก ารสามารถท าได้อ ย่ า ง
ครอบคลุมจากแหล่งสนับสนุนทางสังคมรอบตัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทัง้ เพื่อน ครอบครัว เพื่อน
ร่วมงาน อาศัยการพิจารณาด้านความสามารถของบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อคนพิการต้องการ
โดยแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมพัฒนามาจากแนวคิดของ Schaefer et al. (1981) ได้รบั การ
แปลเป็ นภาษาไทยโดย สมจิต หนุเจริญกุล (2534) ในจานวน 112 คน ตรวจสอบความเที่ยงของ
เครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาครอนบาคเท่ากับ .97 นอกจากนีก้ ารนาแบบวัดการสนับสนุนทาง
สังคมในกลุ่มผูส้ งู อายุจงั หวัดราชบุรีทาการศึกษาโดย กรรณิการ์ ภาวะไพบูลย์, (2547) คานวณค่า
ความเที่ยงได้ค่าประสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .90 ส่วนในกลุ่มผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองที่มี
คุณ สมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามากที่สุดจานวน 100 คน โดย(สุจรรยา โลหาชีวะ,
2548) ได้ค่าความเที่ยงของแบบวัดและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .92
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ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยทาการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของ Schaefer et
al. (1981) แปลเป็ นไทยโดย สมจิต หนุเจริญกุล (2534) นามาดัดแปลงและพัฒนาเพื่อใช้ในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและการศึกษาของ สุจรรยา โลหาชีวะ (2548) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ
กลุ่ม ที่ ผู้วิ จัย ต้อ งการศึ ก ษาในกลุ่ม คนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว พิ จ ารณาองค์ป ระกอบการ
สนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านอารมณ์ และด้านรูปธรรม
4) งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม
งานวิจยั ที่กล่าวถึงการสนับสนุนทางสังคมโดยความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ จากบุคคลที่
มีภาวะสุขภาพเรือ้ รังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ เกิดผลลัพธ์ดา้ นจิตใจก่อเกิด
ความเครียดโดย ญาติหรือผูด้ แู ลมักมีความวิตกกังวล เครียด และกลัวการสูญเสียบุคคลอันเป็ นที่
รัก (Keire et al., 2009 อ้างถึงใน ณชนก เอียดสุย 2556) การศึกษาในแต่ละกลุ่มบุคคลที่มีความ
พิ ก ารจากภาวะบาดเจ็ บ ไขสัน หลัง (Wilson, Catalano, Sung, & Phillips, 2013) การศึก ษานี ้
สามารถทานายความสุขที่เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคลเกี่ยวข้องกับทางด้านจิตสังคม ซึ่งสัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์ทางด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ของบุคคลที่ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมให้บคุ คล
สามารถเผชิญ ปั ญ หาได้อย่างดีขึน้ ส่วนการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและกลุ่ม
ผู้ป่ วยบาดเจ็ บ ไขสัน หลัง โดย McColl & Skinner (1995) แสดงให้เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการ
สนับสนุนทางสังคมต่อคนพิการชีใ้ ห้เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดจากการได้ รบั การสนับสนุนทาง
สังคมสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่ดีขนึ ้ อีกด้วย ส่วนการศึกษาของ
ธารินทร์ คุณยศยิ่ง (2015) การศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าคนพิการจากกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่ม
ผูส้ งู อายุซ่ึงถือได้ว่าเป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยที่ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากผูด้ แู ล
สามารถท านายระดับ การพึ่ง พาและการเป็ น ภาระทั้ง ภาระเชิ ง ปรนัย และภาระเชิ งอัต นัยของ
ผูส้ งู อายุท่ีเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง อีกทัง้ ในกลุ่มผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะจากการศึกษาของ ขนิษฐา
อรัญ ดร และคณะ (2559) พบว่ า ปั ญ หาสุข ภาพหลัง จากจ าหน่ า ยผู้ป่ วยบาดเจ็ บ ศี ร ษะจาก
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิโดยรดับความพิการที่หลงเหลืออยู่ การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมทา
ให้คณ
ุ ภาพชีวิตของบุคคลนัน้ มีเพิ่มมากขึน้ ทัง้ นีผ้ ลการศึกษา การศึกษาของ นริสา วงศ์พนารักษ์
และอภิญญา วงศ์พิริยโยธา (2558) ศึกษาในคนพิการในเขตเมือง พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง
การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของคนพิการ จากข้อสรุปดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึงตัง้ สมมติฐานที่ 1 ว่า ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมมีอทิ ธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของ
คนพิการทางการเคลือ่ นไหว
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นอกจากนีง้ านวิจยั ที่ชีใ้ ห้เห็นว่าการได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมี
ความสาคัญเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีภาวะสุขภาพ มีภาวการณ์เจ็บป่ วยทางด้านร่างกายประกอบกับ
ความเครียดที่เกิดขึน้ ภายในจิตใจ ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมอาศัยการเลือกและการตัดสินใจใช้
วิธีการเผชิญกับความเครียดตามศักยภาพของการได้รบั ประโยชน์จากการสนับสนุนและข้อจากัด
ของญาติหรือผูด้ แู ลในแต่ละบุคคล (ณชนก เอียดสุย และคณะ, 2556) ส่วนงานวิจยั ของ กนกภรณ์
ทองคุม้ และคณะ (2564) ศึกษาความสัมพันธ์ของการสนับสนุนทางสังคมและความเข้มแข็งทาง
ใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต โดยแสดงถึงการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัม พันธ์ดังกล่าว เช่นเดียวกับผลการวิจัยในครัง้ นี ้ พบว่าคนพิการที่รบั การสนับสนุนทาง
สัง คมมี ผ ลต่ อคุณ ภาพชี วิต โดยมี ตัวแปรความเข็ม แข็ง ทางใจเป็ นตัวแปรส่งผ่ าน เช่ น เดี ยวกับ
งานวิจยั ของ ภัทรพร ธนาคุณ (2564) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการสนับสนุนทางสังคมและความ
เข้มแข็งทางใจที่มีผลต่อปัจจัยภายในจิตใจ จิตวิญญาณและความเป็ นอยู่ของกลุ่มผูส้ งู อายุ จะเห็น
ได้ว่าการสนับสนุนสังคมและความเข้มแข็งทางใจส่งผลทางบวกต่อบุคคลทั่วไปและกลุ่มที่มีภาวะ
เจ็ บ ป่ วย หรื อ แม้ ก ระทั่ ง กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ท่ี ต้อ งการพึ่ ง พิ ง กล่ า วว่ า การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
เปรียบเสมือนแหล่งประโยชน์ภายนอกบุคคล ทาให้บุคคลมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเ ป็ น
ปั ญหาได้เป็ นอย่างดี และสามารถประเมินต่อปั ญหาที่เกิดขึน้ จริง เมื่อบุคคลที่มีภาวะการเจ็บป่ วย
ด้านสุขภาพจากโรคหลอดเลื อดสมองได้รบั การสนับสนุนที่ดีจ ากญาติหรือผู้ดูแล ทาให้บุคคล
สามารถจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ โดยเกี่ยวข้องกับทัง้ ด้านสุขภาพและด้านจิตใจ ซึ่งการสนั บสนุน
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญ ปั ญ หาได้เป็ นไปตามที่ผูว้ ิจัยได้จากข้อสรุ ปดังกล่าวผูว้ ิจัยจึง
ตั้งสมมติฐ านที่ 2 ว่า การสนับสนุนทางสังคมมี อิทธิพ ลทางอ้อมต่อคุณ ภาพชี วิตของคนพิการ
ทางการเคลือ่ นไวโดยมีปัจจัยการเผชิญปัญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเข้มแข็งทางใจและตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคมพบว่า มี ง านวิจัยจานวนมากที่ให้ความส าคัญ เพื่ ออธิบ ายปรากฏการณ์นี ้
สอดคล้องของปั จจัยด้านความเข้มแข็งทางใจและการสนับสนุนทางสังคม ดังเช่นการศึกษาด้าน
การสนับสนุนทางสังคมของ ศิริพ ร บูรณกุลกิจ การ (2561) แสดงความสัม พันธ์ทางบวกต่อกัน
กล่าวคือ หากการสนับสนุนทางสังคมมีมากขึน้ จะส่งผลให้ความเข้มแข็งทางใจมากขึน้ ด้วย ผลของ
ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมสามารถทานายความเข้มแข็งทางใจ กล่าวคือ การสนับสนุนทาง
สังคม ทาให้บุคคลได้รบั การช่วยเหลือจากแหล่งสนับสนุนทัง้ จากครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือบุคคล
อื่น และสิ่งที่ได้รบั นัน้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านอารมณ์ การได้รบั คุณค่าและการ
ยอมรับ การเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม โดยใช้แหล่งทรัพยากรนั้นที่เอือ้ ต่ อการเผชิญปั ญหา
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หรือ การปรับ ตัวเชิ ง บวก ให้บุคคลนั้นสามารถเผชิ ญ ปั ญ หาได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ น้
(Schaefer et al., 1981) ส่งเสริมให้คนพิการมีการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สดุ ในการใช้ชีวิตอย่าง
อิสระหรือพึ่งพาผูอ้ ่นื ให้นอ้ ยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
นอกจากนีก้ ารศึกษาเกี่ ยวกับ ความสัม พันธ์ของความเข้ม แข็งทางใจและการ
สนับสนุนทางสังคมพบว่างานวิจัยของ สมฤทัย เจิมไธสง, (2562; Choowattanapakorn et al.,
2010) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้มแข็งทางใจ จึงสอดคล้อง
ตามแนวคิ ด ของ Wagnild & Young (1993) ที่ ก ล่ าวถึ ง การสนับ สนุ น ทางสัง คมมี ผ ลต่ อ ความ
เข้มแข็งทางใจ เป็ นการส่งเสริมบุคคลให้มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง รูส้ ึกถึงการมี
คุณค่าในตนเอง และการรับรูส้ ภาวะสุขภาพของตนเอง ยังพบว่าแนวคิดนีส้ อดคล้องกับการศึกษา
ของ ฉัตรฤดี ภาระญาติ , วารี กังใจ, และ และสิริลักษณ์ โสมานุสรณ์ (2559) ทาการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคุณแบบขัน้ ตอน พบว่า การสนับสนุนทางสังคม สามารถทานายความเข้มแข็งทางใจ
กล่าวคือ การสนับสนุนทางสังคมจากการได้รบั ความช่วยเหลือทัง้ ด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร หรือ
ในส่วนของรู ปธรรม จะช่ วยให้บุคคลสามารถจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทาให้
บุคคลนั้นมีความรู ส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม มีความเข้มแข็งมากขึน้ และรูส้ ึกว่าตนเองมีคุณค่า
(Resnick, Gwyther, & Roberto, 2011) สอดคล้องกับงานวิจัยของ(Meng-Yao Li และคนอื่น ๆ,
2016) พบว่าผลการศึกษาความสัมพันธ์ของการสนับสนุนทางสังคม ความเข้มแข็งทางใจ และ
คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กนั อย่างมากผลการวิจยั ที่เกี่ย วข้องกับการสนับสนุนทางสังคม ความ
เข้ม แข็งทางใจและคุณ ภาพชีวิตนั้นเช่นเดียวกับ จากงานวิจัยของ Zhang, Zhao, Cao & Ren
(2017) ที่ ท าการศึ ก ษาในผู้ป่ วยมะเร็ง เต้า นมในประเทศจี น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 98 ราย
การศึกษาพบว่าอิทธิพลทางอ้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตนัน้ พบว่า ความเข้มแข็งทางใจมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรส่งผ่านมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
ดังนัน้ การสนับสนุนทางสังคมจึงเป็ นสิ่งสาคัญในการสนับสนุนให้คนพิการได้รบั
การช่วยเหลื อทางสังคมจากแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ มี การรับรู ว้ ่าตนเองมี แหล่งสนับสนุนที่คอย
ช่วยเหลือ ทาให้เกิดความรู ส้ ึกทางบวก เกิดความรู ส้ ึกปลอดภัย และเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง รวมถึงมีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรด้านความเข้มแข็งทางใจโดยการวิจัยในครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้
ทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ในด้านการสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อความเข้มแข็งทางใจในกลุ่ม
บุคคลที่มีภาวะการเจ็บป่ วยหรือกล่าวได้ว่าการได้รบั ประโยชน์จากแหล่งสนับสนุนแก่คนพิการ ทา
ให้คนพิการเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ท่เี ป็ นจริงมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึน้ ใน
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หลายด้านจากแหล่งสนับสนุน และสามารถประเมินต่อปั ญหาที่เกิดขึน้ จริงทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจเป็ นการส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ทางบวกได้ ตามเอกสารที่กล่าวมาทัง้ หมดข้างต้น ดังนัน้ ผูว้ ิจยั
จึงตั้งสมมติฐานที่ 3 กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคน
พิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีปัจจัยความเข้มแข็งทางใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน และสมมติฐานที่ 4
กล่ า วว่ า การสนับ สนุ น ทางสัง คมมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการ
เคลือ่ นไหวโดยมีปัจจัยความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปัญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
4.3. ปั จจัยรู ปแบบของการตอบสนอง คือ การเผชิญปั ญหา (Coping)
1) ความหมายของการเผชิญปั ญหา
การเผชิญปั ญหา มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายว่าเป็ นวิธีการหรือกระบวนการที่
เกี่ ยวข้องกับความเครียดที่เกิดขึน้ ตามสถานการณ์ท่ีเผชิญ โดยผูว้ ิจัยได้นาเสนอความหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ความเครียด โดยการศึกษาของ รุ่ง
นภา เตชะกิจโกศล (2552) กล่าวถึงแนวคิดของ Jalowiec, (1988) อธิบายความหมายของการ
เผชิญ ปั ญ หาว่าเป็ นอีกวิธีการในการแสดงออกเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์ณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความเครียด เช่ นเดียวการศึกษาพฤติกรรมการเผชิ ญ ปั ญ หาของจาโลวิคที่อาศัยกรอบแนวคิด
ดั้งเดิม จาก Lazarus & Folkman, (1984) พบว่า เป็ น ลัก ษณะของพฤติกรรมของบุค คลในการ
ควบคุมเหตุการณ์ท่ีเป็ นปัญหาและสามารถหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงการรับรูป้ ั ญหานัน้ โดย
ที่เหตุการณ์นนั้ ไม่เปลี่ยนแปลง
ส่วนความหมายด้านกระบวนการของการเผชิญ ปั ญ หาโดย หทัยรัตน์ บาเพ็ญ
แพทย์, (2543 อ้างถึงใน รุ่งนภา เตชะกิจโกศล, 2552; Cartwright, Endean, & Porter, 2009)
กล่ า วว่ า การเผชิ ญ ปั ญ หาเป็ น กระบวนการที่ มี ค วามซับ ซ้อ นภายในบุ ค คล เพื่ อ การเผชิ ญ
ความเครียดในทุกสถานการณ์ท่ีตอ้ งเผชิญ แต่บุคคลจะสามารถเลือกวิธีการที่เฉพาะเจาะจงต่อ
เหตุการณ์นนั้ ๆ ได้ขนึ ้ อยู่กบั ปั ญหาตามแต่สถานการณ์ท่ปี ระสบ และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ เกิดจากการ
มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
การเผชิ ญ ปั ญ หาเป็ นการตอบสนองโดยการใช้ วิ ธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาต่ อ
สถานการณ์ค วามเครีย ดหรือ เหตุก ารณ์ ท่ี ไ ม่ พึ ง ประสงค์ในชี วิต (Lazarus & Folkman, 1984;
Dunur & Nordtrom, 2005 อ้างถึงใน สิริกัญญา ศิริสม, 2556 และจิภินันท์ ศรีจักรโคตร, 2556)
การเผชิ ญ ปั ญ หาเกี่ ยวข้องกับ การได้รับ การสนับ สนุนทางสังคมเพื่ อ ให้ส ามารถปฏิ บัติกิ จ วัต ร
ประจาวันได้และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ (กัญ ญาวีร ์ พรหมพันธุ์, มุทิตา คาทัปน์,
และเมริษา ยอดมณฑป, 2556; (Greenglass et al., 2006) อีกประการหนึ่งซึ่งตามความหมาย
ของการเผชิญปั ญหาโดย Lazarus & Folkman (1984) กล่าวถึง การที่บุคคลมีความพยายามต่อ
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การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการปั ญหาที่เกิดขึน้ ในแต่
ละบุคคล
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั สามารถสรุปความหมายที่สอดคล้องกับการศึกษาในครัง้ นีโ้ ดยอาศัย
แนวคิดของ Jalowiec (1988) ได้ว่า การเผชิญ ปัญ หา หมายถึง ลักษณะของคนพิการทางการ
เคลือ่ นไหว ในการควบคุมเหตุการณ์ทเี่ ป็ นปัญหาและสามารถหาแนวทางในการเปลีย่ นแปลงหรือ
แก้ไขปัญหานัน้
2) แนวคิดเกี่ยวกับการเผชิญปั ญหา
การเผชิญปั ญหาที่เหมาะสมเป็ นกระบวนการเพื่อมุ่งแก้ไขปั ญหาและอดทนต่อ
สภาวะทางอารมณ์โดยมีองค์ประกอบ 2 ด้านตามสถานการณ์และการประเมินของบุคคล ได้แก่
การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง แก้ไขปั ญ หา (Problem-focused coping) และการจัด การอารมณ์
(Emotion-focused coping) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งแก้ไขปั ญหา เป็ นกลวิธีเช่นเดียวกับการแก้ปัญหา
ตามหลักวิทยาศาสตร์โดยการกาหนดขอบเขตของปั ญหา การแก้ไขปั ญหา รวมทัง้ การเลือกวิธีการ
แก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสมและมุ่งแก้ไขปั ญหาที่ตนเองหรือการปรับสภาพแวดล้อมซึ่งเรียนรู ้
การปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมตามสถานกาณ์จริง
2. การจัดการด้านอารมณ์ เป็ นกระบวนการเผชิญปัญหาด้วยการใช้ความคิด
เพื่อลดอารมณ์ตึงเครียดเมื่อบุคคลมีการประเมินภาวะความเครียดนัน้ หลากหลายวิธี ได้แก่ การ
หลีกหนี (Avoidance) การถอยห่าง (Distancing) การคิดว่าเป็ นเรื่องเล็ก (Minimization) การ
เลื อ กสนใจเฉพาะสิ่ ง (Selective attention) การเลื อ กเปรีย บเที ย บมองแต่ สิ่ ง ที่ ดี (Positive
comparisons) การมองถึงคุณ ค่าของสิ่งนั้น (Wresting positive value from negative event)
โดยการใช้วิธีอ่ืนเพื่อละความสนใจต่อเหตุการณ์นั้น เช่น การออกกาลังกาย การนั่งสมาธิ การ
ออกไปเดินเล่น การหาสิ่งสนับสนุนอื่นทางด้านอารมณ์และการระบายความโกรธ
ต่อมามีการศึกษาตามแนวคิดของ Jalowiec (1988 อ้างถึงใน วีรภัทรา ประภา
พักตร์, 2554) แบ่งประเภทของพฤติกรรมการเผชิญ ปั ญ หา 3 รู ปแบบคือ 1) การเผชิ ญ ปั ญ หา
(Confrontive coping) เป็ นวิธีการมุ่งควบคุมเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดโดยเปลี่ยนผลลัพธ์
ไปในทางที่ดีขึน้ โดยพยายามแก้ปัญหาเหตุการณ์ท่ีเป็ นความเครียดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ 2)
การจัดการทางอารมณ์ (Emotion coping) เป็ นวิธีการมุ่งแก้ไขหรือจัดการกับความรูส้ ึกที่เป็ นทุกข์
ความไม่สบายใจ หรือการระบายความรูส้ ึกและอารมณ์เชิงลบ และ3) การจัดการปั ญหาทางอ้อม
(Palliative coping) เป็ นวิ ธี ก ารควบคุ ม เหตุ ก ารณ์ หรื อ การแก้ไ ขปั ญ หาทางอ้อ มเพื่ อ ลด
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ความเครียดที่เกิดขึน้ โดยเหตุการณ์หรือปั ญ หานั้นไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนีอ้ าศัย
แหล่ง สนับ สนุน ทางสัง คมเพื่ อ การเผชิ ญ ต่ อ ปั ญ หาที่ เหมาะสม ผู้วิจัย ได้น าเสนอรู ป แบบของ
พฤติกรรมการเผชิญปัญหา 3 ด้าน ดังนี ้
1. การเผชิญปั ญหา (Confrontive coping) หมายถึง พฤติกรรมที่ม่งุ ควบคุม
ปั ญ หาหรือเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเครียดให้เป็ นไปในทางที่ดีขึน้ เน้นการหาแนวทางในการ
ควบคุมปั ญหาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็ นอยู่โดยเข้าใจสภาพ
ของปั ญ หาอย่างเป็ นจริง แก้ไขความคิดของตนเองอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน การขอความช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมตนเอง เป็ นต้น
2. การจัดการทางอารมณ์ (Emotion coping) หมายถึง พฤติกรรมการเผชิญ
ปั ญ หามุ่งแก้ไขปั ญ หาหรือเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความไม่สบายใจ ช่วยควบคุมและปรับอารมณ์
และความรูส้ กึ ของตนเองเพื่อลดความรูส้ กึ ไม่สบายใจ เพื่อรักษาความสมดุลของจิตใจโดยที่ปัญหา
หรือเหตุการณ์นนั้ ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงไป เช่น การระบายอารมณ์โกรธ การตาหนิ กล่าวโทษผูอ้ ่ืน
การระบายความเครียดให้แก่ผอู้ ่นื เป็ นต้น
3. การจัด การปั ญ หาทางอ้อ ม (Palliative coping) หมายถึ ง พฤติก รรมการแก้ไ ข
ปั ญ หาโดยการควบคุม เหตุการณ์หรือการหาวิธีเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู ข้ องปั ญ หานั้น โดยที่
ปั ญ หาหรือเหตุการณ์นั้นไม่มี การเปลี่ยนแปลงไป เช่น การนอนหลับ การสวดมนต์ภาวนา การ
ปลอบใจตนเอง การคิดว่าการเจ็บป่ วยในครัง้ นีเ้ ป็ นเคราะห์กรรม การปล่อยให้ผูอ้ ่ืนเข้ามาแก้ไข
ความเจ็บป่ วยนี ้ เช่น หมอผี หมอดู หรือการรักษาทางการแพทย์ รวมถึงการยอมรับสถานการณ์
คาดหวังว่าทุกอย่างจะดีขนึ ้ ตามโชคชะตา เป็ นต้น
3) องค์ประกอบและการวัดของการเผชิญปั ญหา
การวัดและประเมินองค์ประกอบของการเผชิญปั ญหาโดยอาศัยจากการวัดตาม
กลุ่ม ตัวอย่างและบริบทที่ศึกษา โดยพบว่างานวิจัยของ(สิริกัญ ญา ศิริสม และคนอื่น ๆ, 2556)
ทาการศึกษาการเผชิญปั ญหาในผูส้ ูงอายุโรคหลอดเลือดสมองโดยประเมิน การเผชิญปั ญหาจาก
แบบประเมินของจาโลวิค (Jalowiec, 1988) ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเผชิญปัญหาและ
ด้านการจัดการอารมณ์เพื่อประเมินภาพรวมของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในวัยสูงอายุพบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง ส่วนงานวิจยั ของ รุง่ นภา เตชะกิจโกศล (2552) ทาการศึกษาระดับความเครียด
และการเผชิญปั ญ หา พบว่ามี 3 องค์ประกอบ มุ่งเน้นการแสดงออกเพื่อเผชิญปั ญหาเป็ นวิธีการ
ของผูป้ ่ วยที่ประสบปั ญหาด้านสุขภาพด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่การเผชิญหน้ากับปั ญหา
การจัดการอารมณ์ และการจัดการปั ญหาทางอ้อม จะเห็นได้ว่าการเผชิญปั ญหาในกลุม่ ผูท้ ่มี ีภาวะ
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สุขภาพทางด้านร่างกาสิ่งสาคัญของการปรับตัวเพื่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เกิดจาก
การรับ รู ต้ ่ อ สถานการณ์ ค วามเครีย ดและความคาดหวัง จากญาติ ห รือ ผู้ดูแล ( Wiedebusch,
Pollmann, Siegmund, & Muthny, 2008) รวมทัง้ การประเมินภาวะสุขภาพนัน้ ด้วยสภาวะที่เป็ น
จริง และเลือกใช้วิธีการจัดการความเครียดและการเผชิญปั ญหา อีกทัง้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้
ซึ่งต้องอาศัยประโยชน์จากแหล่งสนับสนุนทางสังคม เพื่อรักษาสภาพจิตใจและบทบาททางสังคม
ได้อย่างเหมาะสมอันนาไปสูก่ ารดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างเป็ นสุขได้เป็ นอย่างดี
นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาแนวคิดการเผชิญปั ญหาและนาไปประยุกต์ใช้ใน
งานวิจยั อย่างกว้างขวาง ซึ่งแนวคิดการเผชิญปัญหาของ Lazarus & Folkman (1984) ถูกนามาใช้
อย่างแพร่หลายเช่นกัน ในขณะที่การศึกษานีเ้ ริ่มต้นในปี ค.ศ. 1977 ข้อคาถามครอบคลุมรูปแบบ
การเผชิญปั ญหาทัง้ หมด 60 ข้อ แบ่งการเผชิญปั ญหาเป็ น 8 รูปแบบ ได้แก่ 1) การเผชิญปั ญหา
โดยตรง 2) การหลีกหนี 3) การมองโลกในแง่ดี 4) การแก้ไขควบคุมอารมณ์และความรูส้ ึก 5) ยอม
จานน 6) การลดหรือบรรเทาภาวะเครียด 7) การได้รบั การสนับสนุน และ8) การพึ่งตนเอง จากนัน้
ในปี ค.ศ. 1979 มีการพัฒ นาแบบวัดการเผชิญปั ญหาโดยการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง
การศึกษานีพ้ บว่า มีขอ้ คาถาม 4 ข้อที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้จากทัง้ หมด 40 ข้อ จึงทาให้เหลือข้อ
คาถามเพี ยง 36 ข้อ แบ่ งวิธี การเผชิ ญ ปั ญ หาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ การเผชิ ญ หน้ากับปั ญ หา
(confrontive coping) การจัด การกับ อารมณ์ (emotive coping) และการจัด การกับ ปั ญ หา
ทางอ้อม (palliative coping) (Jalowiec, 1988)
การประเมิ น การเผชิ ญ ปั ญ หานี ้จัด ว่า เป็ น การประเมิ น การเผชิ ญ ปั ญ หาที่ ถูก
นาไปใช้ในงานวิจัยอย่างกว้างขวางในประเทศและต่างประเทศ มี การแปลภาษามากกว่า 20
ภาษา สาหรับในประเทศไทยการนาแบบวัดการเผชิญปั ญหาของ Jalowiec (1988) ที่มีขอ้ คาถาม
36 ข้อโดย สุภาพ อารีเอือ้ (2540) นามาแปลเป็ นภาษาไทยและดัดแปลงใช้กบั ผูส้ งู อายุโรคข้อเข่า
เสื่อม จานวน 10 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ
.73 ดังเช่น ปราณี มิ่งขวัญ (2542) ที่นาไปใช้ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองจานวน 15 คน มี
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือจากการคานวณสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .86 นอกจากนีก้ ารศึกษา
ของ วี รภัท รา ประภาพัก ตร์ (2554) ใช้ในกลุ่ ม ผู้สูง อายุ โรคหลอดเลื อ ดสมอง จ านวน 30 คน
ตรวจสอบค่าความเที่ยงของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบราคเท่ากับ .75
ดังนั้นในการศึก ษานีผ้ ู้วิจัยจึ ง เลือกใช้แบบวัดการเผชิ ญ ปั ญ หาของ Jalowiec
(1988) ที่แปลเป็ นภาษาไทยโดย ปราณี มิ่งขวัญ (2542) เป็ นแบบวัดการเผชิญปั ญหาของบุคคล
เพื่อนาไปใช้ในกลุม่ คนพิการที่มีพฤติกรรมในการควบคุมปัญหาหรือเหตุการณ์ท่เี ป็ นปัญหา เพื่อหา
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แนวทางในการเผชิญ ปั ญหาได้ อาจจะเปลี่ยนแปลงการรับรู ต้ ่อปั ญหานัน้ โดยที่เหตุการณ์นนั้ ไม่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับงานวิจยั ก่อนหน้านีท้ ่นี ิยมใช้ในปัจจุบนั มีความเหมาะสมและ
สามารถวัดการเผชิญปั ญหาได้อย่างครอบคลุมทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเผชิญหน้ากับปั ญหา
การจัดการกับอารมณ์ และการเผชิญปั ญหาทางอ้อม ซึ่งความหมายขององค์ประกอบในการวิจัย
ครัง้ นี ้ มีดงั นี ้
1) การเผชิญ หน้ากับปั ญ หา หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวมี
การใช้วิธีการแก้ไขปั ญหารับรูถ้ ึงความสามารถของตนเองในการเพื่อควบคุมปั ญหาหรือเหตุการณ์
ให้เป็ นไปในทางที่ดีขนึ ้
2) การจัดการกับอารมณ์ หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวเน้น
วิธีการแก้ไขหรือควบคุมความรูส้ ึกที่ทาให้ตนเองรู ส้ ึกไม่สบายใจหรือ เป็ นทุกข์โดยการแสดงออก
ทางอารมณ์หรือระบายความรูส้ กึ ออกมา
3) การจัดการปั ญหาทางอ้อม หมายถึง การที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวใช้
วิธีการแก้ไขปั ญหาด้วยจัดการความไม่สบายใจลดลงชั่วคราว รวมถึงการแยกตัวหรือการหลีกหนี
ต่อเหตุการณ์ท่ีเป็ นปัญหา
4) งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการเผชิญปั ญหา
บุคคลที่ ต้องเผชิ ญ ในสถานการณ์ กับ การเปลี่ ยนแปลงใหม่ ท่ี เกิ ดขึ น้ ในระดับ
บุคคลต่อการตอบสนองต่อกระบวนการที่เกิดขึน้ ดังนัน้ การเผชิญปั ญหาจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นที่บุคคล
ต้องอาศัยจัดการเหตุการณ์ท่ีเป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ ซึ่ งคนพิการที่เกิดความพิการทางการเคลื่อนไหว
ในเชิงกระบวนการทางความคิดและการใช้อารมณ์ต่อการเผชิญปั ญหา สามารถใช้วิธีการในการ
เผชิญ ปั ญ หาที่มี ป ระสิ ทธิภ าพมากขึน้ โดยการศึกษาในประเทศไทยที่ใช้แนวทางในการศึกษา
ความสัม พันธ์ระหว่างคนและสิ่ งแวดล้อม โดย มณฑา ลิ ม้ ทองกุล และสุภ าพ อารีเอือ้ (2540)
ทาการศึกษาแหล่งความเครียด วิธีการเผชิญความเครียดและผลลัพธ์ของการเผชิญปั ญหา พบว่า
การเผชิญปั ญหามี 2 ลักษณะ ได้แก่ การมุ่งแก้ปัญหาและการจัดการอารมณ์ อีกทัง้ การศึกษาของ
วิทยา วิสตู รเรืองเดช (2557) ศึกษาการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รบั ผลกระทบ
จากอุบตั ิเหตุ โดยทาการวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวและแนวทางที่สาคัญเพื่อ การส่งเสริม
การปรับตัวของคนพิการ ผลพบว่าการสนับสนุนทางสังคม การฟื ้ นฟูสมรรถภาพ การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและการพึ่งพาตนเองเป็ นปัจจัยส่งเสริมให้คนพิการมีการปรับตัวที่ดี
เนื่องด้วยผลกระทบจากความพิการทาให้เกิดปัญหาทัง้ ร่างกาย จิตใจ และสังคม
ส่งผลทาให้บุคคลนัน้ รับรู แ้ ละเข้าใจต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ว่าเป็ นอย่างไร เกิดจากอะไรและจะ
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สามารถเผชิญ ปั ญ หาได้อย่างไร เมื่อมีการประเมินสถานการณ์และการใช้แหล่งสนับสนุนที่เป็ น
ประโยชน์จะสามารถช่วยให้บุคคลนั้นก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างเหมาะสม (สิริกัญ ญา ศิริสม
และคณะ, 2556) ตามแนวคิดของ Lazarus & Folkman (1984 อ้างถึงใน พรชัย จูลเมตต์, 2544)
กล่ า วว่ า ปั ญ หาความเครี ย ดของผู้ดู แ ลผู้ป่ วยที่ มี ภ าวะสุ ข ภาพ โดยบุ ค คลที่ ต้อ งเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ ท่ี ก่ อ ให้เ กิ ด ความเครี ย ดส่ ง ผลให้บุ ค คลต้อ งแสดงพฤติ ก รรมในการเผชิ ญ กั บ
ความเครียดที่เกิดขึน้ ซึ่งอาศัยการประเมินตัดสินสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ แตกต่างกันตามปั จจัยด้าน
บุคคลและด้านสถานการณ์ ตลอดจนถึง วิธีการเลือกใช้การเผชิญความเครียดตามศักยภาพของ
แหล่งประโยชน์ของบุคคลนัน้
งานวิจยั ของ รุ่งนภา เตชะกิจโกศล (2552) ที่ศกึ ษาเกี่ยวข้องกับการเผชิญปั ญหา
ในผูป้ ่ วยที่ประสบปั ญ หาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพก่อให้เกิดความพิการทางการเคลื่อนไหวในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื ้ นฟูสภาพ
ร่างกายมีระดับความเครียดและการเผชิญความเครียดทัง้ 3 แบบคือ การเผชิญหน้ากับปัญหา การ
จัดการอารมณ์ และการจัดการกับปั ญหาทางอ้อมเมื่อพบกับเหตุการณ์ท่ีมีความเครียดเกิดขึน้ จริง
ส่วนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผูป้ ่ วยสัมพันธ์กบั ความเครียดของญาติและผูด้ แู ลและ
ความผาสุกภายในครอบครัว (Keir, Farland, Lipp, & Friedman, 2009 อ้างถึงใน ณชนก เอียด
สุย และคณะ, 2556) ซึ่งการศึกษาความเครียดและการเผชิญ ปั ญ หาในคนพิการที่เกิดจากการ
เปลี่ ยนเปลี่ ยนทางด้านร่างกายและจิ ตใจ อาศัยการประเมิ นสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ต่อตัวบุคคล
เช่นเดียวกับการศึกษาในกลุม่ คนพิการจากต่างประเทศ โดย McColl & Skinner (1995; Wilson et
al., 2013) ศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและผูป้ ่ วยบาดเจ็บไขสันหลัง โดยการเผชิญ
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับคนพิการต้องอาศัยการสนับสนุนจากแหล่งประโยชน์ท่ีสาคัญต่อตัวคนพิการ
เพื่อประเมินและเลือกใช้วิธีการเผชิญปัญหานัน้ ตามศักยภาพในแต่ละบุคคล
การเผชิญปั ญหาที่เหมาะสมทาให้มีก ารปรับตัวที่ดีในสังคม ร่วมกับการส่งเสริม
ให้บุคคลมี ความเข้ม แข็งทางใจโดยอาศัยการสนับ สนุน ทางสังคม ทาให้บุคคลสามารถเข้าใจ
บทบาททางสังคมของตนเอง มี ทักษะต่ อการเผชิ ญ ปั ญ หาที่ เกิ ดขึน้ จากการเปลี่ย นแปลงของ
ร่างกายและจิตใจต่อการรับรูถ้ ึงความเป็ นอยู่ในชีวิตของผูป้ ่ วย กล่ าวได้ว่าหากมีการเผชิญปั ญหา
เป็ น กระบวนการที่ ท าให้บุ ค คลนั้น มี ก ารปรับ ตัวที่ ดี คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้ป่ วยเป็ น ไปทางที่ ดี ขึ น้
(พรพชร กิตติเพ็ญกุล, 2550; Cartwright et al., 2009)
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ตอนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโดยสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงจากภาวะสุขภาพทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจยังขาดการศึกษาด้านปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากในกลุม่ คนพิการนีต้ อ้ งการความ
พึงพอใจ การตระหนักรูท้ งั้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของตนเอง ซึ่งความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเผชิ ญ ปั ญ หาด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น บุคคลพึงมี คุณ ลักษณะที่
สามารถฟื ้ นกลับสู่ภาวะปกติได้หลังเกิดปั ญหาขึน้ การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมจึง
จะสามารถเผชิญ ปั ญ หาเพื่อหาหนทางหรือสามารถรับมื อกับปั ญ หาได้เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่
คาดหวังไว้ ในครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้นาแนวคิดตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านโดย Meleis et al., (2000) มา
เป็ นโมเดลในการศึกษา และผลการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุทงั้ ด้านบุคคล ปั จจัยด้านสังคม
และปั จจัยเชิงกระบวนการเพื่ออธิบายสาเหตุของตัวบ่งชีผ้ ลลัพธ์ท่ีเกิดจากผลของกระบวนการที่
เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องต่อการเปลี่ยนแปลงตนเองขึน้ มาใหม่ทงั้ ด้านการตระหนักรูค้ วามสามารถ และ
พฤติกรรมหลอมรวมในเฉพาะบุคคล
การศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้สนใจตัวแปรด้านจิตวิทยา ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม เป็ น
ปั จจัยที่เอือ้ ต่อการดาเนินชีวิตของคนพิการ ทาให้บุคคลนัน้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ท่ีเป็ นปั ญหาได้เป็ นอย่างดีซ่ึงสามารถทานายผลลัพธ์เกี่ยวกั บความพึงพอใจในชีวิตต่อ
บุคคลนั้นได้ม ากขึน้ (สุภัทรา ผิวขาว, ชนกพร จิตปั ญ ญา, และสุนิดา ปรีชาวงษ์ , 2560) ดังนั้น
ผูว้ ิจัยจึงพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น โดย การสนับสนุนทางสังคมส่งผลทางบวก
ต่อบุคคลเพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ (ขนิษฐา อรัญดร และคณะ, 2559; นริสา วงศ์พนา
รักษ์ และอภิญ ญา วงศ์พิริยโยธา, 2558; McColl & Skinner, 1995; Wilson et.al., 2013) การ
สนับสนุนทางสังคมจากการได้รบั ความช่วยเหลือทัง้ ด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร หรือในส่วนของ
รู ปธรรม จะช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ทาให้บุคคลนั้นมี
ความรูส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (กัญญาวีร ์ พรหมพันธุ์ และคณะ, 2556; อานวยพร อาษานอก,
2549) การช่วยเหลือจากแหล่งสนับสนุนทั้งจากครอบครัว ญาติ เพื่อน หรือบุคคลอื่น และสิ่งที่
ได้รบั นัน้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านอารมณ์ การได้รบั คุณค่าและการยอมรับ การเข้า
ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม โดยใช้แหล่งทรัพยากรนัน้ ที่เอือ้ ต่อการเผชิญปัญหาหรือการปรับตัวเชิง
บวก ให้บคุ คลนัน้ สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ (ฉัตรฤดี ภาระญาติ และ
คณะ, 2559) การสนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตโดยมีปัจจัยการเผชิญ
ปั ญ หาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน หมายความว่า การเผชิ ญ ปั ญ หากับสถานการณ์ท่ียากลาบากในคน
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พิการทางการเคลื่อนไหวนัน้ ต้องอาศัยความเข้มแข็งทางใจและการสนับสนุนทางสังคมจึงจะทาให้
บุคคลสามารถจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ (ภัทรพร ธนาคุณ, 2564) ซึ่งอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรความเข้มแข็งทางใจและตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
ช่วยให้บคุ คลสามารถปรับตัวต่อปัญหาและจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึน้ ได้ (สมฤทัย เจิมไธสง, 2562;
ศิริพร บูรณกุลกิจการ, 2561; Choowattanapakorn, 2010; Resnick, 2011) ความเข้มแข็งทางใจ
ที่มีผลต่อปัจจัยภายในจิตใจ จิตวิญญาณและความเป็ นอยู่และส่งเสริมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึน้ อีก
ด้วย (Tempski et.al., 2015; Victorson et.al., 2015; Silverman et.al., 2015) กล่าวคือ การสนับ
สนับทางสังคมส่งผลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตโดยมีความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปั ญหาเป็ น
ตัวแปรส่งผ่าน
ดังนั้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องแล้ว
นามาเป็ นพืน้ ฐานในการกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 5 กรอบแนวความคิดการวิจยั

สมมติฐานของการวิจัย
จากกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ข้า งต้น ผู้วิ จั ย ได้พั ฒ นาโมเดลสมมติ ฐ านที่ เป็ นโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่สี ่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีสมมติฐานที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดของสมมติฐานของการวิจยั ดังนี ้
1. การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว
2. การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวโดยมีปัจจัยการเผชิญปัญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
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3. การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวโดยมีปัจจัยความเข้มแข็งทางใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
4. การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวโดยมีปัจจัยความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปั ญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
จากสมมติ ฐ านดั ง กล่ า วผู้วิ จัย ได้ส ร้า งแผนภาพโมเดลสมมติ ฐ านของงานวิ จั ย ดั ง
ภาพประกอบ 6
ความสงบทางใจ
ความอุตสาหะ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

การตระหนักถึง
คุณค่าในตนเอง

ความเข้มแข็ง
ทางใจ

การดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการ
มีเส้นทางชีวติ ของตน
สิ่งแวดล้อม

การสนับสนุน
ทางสังคม
ข้อมูลข่าวสาร
อารมณ์

การเผชิญ
ปั ญหา

การเผชิญหน้ากับปั ญหา
รูปธรรม

การจัดการอารมณ์

คุณภาพชีวิตคน
พิการทางการ
เคลื่อนไหว

การจัดการปั ญหาทางอ้อม

ภาพประกอบ 6 โมเดลสมมติฐานของงานวิจยั

จิตใจ
ร่างกาย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ได้แก่ความเข้มแข็งทางใจ การสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญปัญหาเป็ นปัจจัยส่งผ่านที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นีค้ ือ คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ได้รบั การวินิจฉัยจากโรค
หลอดเลือดสมอง จากอุบัติเหตุบาดเจ็บที่สมองหรือไขสันหลัง อยู่ในระยะการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย ในปี พ.ศ. 2563-2564 และเป็ นคนพิการที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนและมีบัตรประจาตัวคน
พิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่เข้ารับการบาบัดฟื ้ นฟู
สมรรถภาพร่างกายในสถานพยาบาล ได้แก่ สถาบันสิรนิ ธรเพื่อการฟื ้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ คนพิการที่ได้รบั การจาแนกตามการวินิจฉัยโรคตามลักษณะการ
อ่อนแรงหรืออัมพาต แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) อัมพาตครึ่งซีก 2) อัมพาตท่อนขา และ/ลาตัว
3) อัมพาตแขนขาหรือทัง้ หมด โดยงานวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้กาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง และ
เกณฑ์การคัดออกทัง้ หมดของงานวิจยั ดังนี ้
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง
1. เป็ น คนพิ ก ารทางการเคลื่อนไหวประเภท 3 ตามพระราชบัญ ญั ติ ส่ง เสริม และ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของคนพิการ และได้รบั การขึน้ ทะเบียนและมีบตั รประจาตัวคนพิการและมี
บัตรประจาตัวคนพิการ
2. ระยะเวลาหลังเกิดโรคตัง้ แต่ 1 เดือนขึน้ ไป
3. อายุตงั้ แต่ 18 ปี บริบรู ณ์ขนึ ้ ไป
4. รูส้ กึ ตัวดี สามารถตอบแบบสอบถามหรืออ่านออกเขียนได้เอง พูดคุยสื่อสารเข้าใจ
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5. ได้รบั การประเมิ นความคิดความเข้าใจผ่านแบบประเมิ น TMSE (Thai Mental
State Examination) ที่ ถู ก ดั ด แปลงและปรับ ปรุ ง จากแบบทดสอบ M ini-Mental State
Examination (MMSE) โดย Folstein et al., (1975) จากแบบทดสอบวัดระดับความคิดความ
เข้าใจในผูป้ ่ วยที่มีความพิการทางสมอง ได้คะแนน 23 คะแนนขึน้ ไป จาก 30 คะแนน แสดงว่าไม่มี
ความผิดปกติดา้ นความคิดความเข้าใจ
6. มีความยินดีเข้าร่วมการวิจยั
เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง
1. มีประวัติการเป็ นโรคทางจิตเวช ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท
2. คนพิการที่ไม่ส ามารถเข้าร่วมการวิจัยได้จนจบ หรือ มีความจานงออกจากการ
วิจยั
ผูว้ ิจัยได้ส่มุ ตัวอย่างที่เป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหว จาแนกตามสถานที่เก็บรวบรวม
ข้อมูล 2 แห่ง ได้แก่ 1) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื ้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แห่งชาติ และ 2)
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผูว้ ิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกาหนดกลุ่มตัวอย่า งมากที่สุด
ตามกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Rule of Thumb) ของ Schumacker; & Lomax.
(1996 อ้างถึงใน รติพร ถึงฝั่ ง, 2556; Suksawang, 2015) เสนอว่าสัดส่วนที่เหมาะสมของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อจานวนตัวแปรที่สงั เกตได้ในโมโดลสมการเชิงโครงสร้างจานวน 10:1 ซึ่งในการศึกษา
ครัง้ นีม้ ีตัวแปรสังเกตได้จานวน 15 ตัวแปร หมายความว่าการศึกษาในครัง้ นีค้ วรมีกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 150-300 คน และในการวิจัยครัง้ นีไ้ ด้รบั การตอบกลับมีจานวนทั้งสิน้ 222 คน แบ่ง ตาม
สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื ้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แห่งชาติ
จานวน 214 คน และ 2) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน
8 คน เป็ นจานวนที่เหมาะสมตามกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้โมโดลสมการเชิง
โครงสร้าง
พืน้ ที่
การรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครัง้ นี ้ ได้แก่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้ นีป้ ระกอบด้วย 5 ส่วนรวมทัง้ สิน้
83 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
เป็ นแบบสอบถามนีผ้ ูว้ ิจัยสร้างขึน้ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการเจ็บป่ วยและระดับการเจ็บป่ วยครัง้ นี ้ โดยลักษณะของแบบสอบถามมีทงั้
เป็ นแบบมีตวั ลเอกให้เลือกตอบและเติมคาตอบ ดังนี ้
โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. เพศ  ชาย
 หญิง
 เพศทางเลือกนอกจากที่ระบุ
2. อายุ………………….…….ปี
3. ศาสนา  พุทธ
 อิสลาม  คริสต์
 อื่น ๆ
ส่วนที่ 2 แบบวัดความเข้มแข็งทางใจ
แบบสอบถามนี ้ผู้วิจัย สร้างขึน้ เพื่ อ วัด ความเข้ม แข็ งทางใจของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่ อนไหว แบบวัดนี ้ใช้วัด 5 องค์ป ระกอบ ดังนี ้ 1) ความสงบทางใจ (Equanimity) 2) ความ
อุตสาหะ (Perseverance) 3) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-reliance) 4) การตระหนักถึงคุณค่า
และ5) ความหมายของชีวิต (Meaningfulness)
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางใจ ผูว้ ิจยั พัฒนาจากแบบวัดตามแนวคิดของ
Wagnild & Young (1993) ที่แปลเป็ นภาษาไทยและผ่านการใช้งานมาแล้วโดย วีรภัทรา ประภา
พักตร์ (2554) ผูว้ ิจัยปรับปรุ งและพัฒ นาแบบวัดเพื่อเก็บข้อมูลจานวน 21 ข้อ โดยแบบวัดนี ้ ให้
คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ให้ 5 คะแนน และ “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง” ให้ 0 คะแนน โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือจากการคานวณสัมประสิทธิ์อลั ฟาครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .92
การแปลผลของข้อคาถามกาหนดค่าเฉลี่ยของทุกด้านในแต่ละข้อมีคะแนนตัง้ แต่ 0-6
คะแนน สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ ิจัยใช้สูตรของพิสัย = คะแนนสูงสุดคะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ผลของเกณฑ์มีดงั นี ้
ระดับคะแนน
ความหมาย
1.00-2.66
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับต่า
2.67-4.33
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับปานกลาง
4.34-6.00
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับสูง
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ตัวอย่างข้อคาถามในแบบวัดความเข้มแข็งทางใจ
(0) ฉัน จะท าอย่ างเต็ ม ที่ เพื่ อให้ป ระสบความส าเร็จ ตามที่ ตั้ง ใจ แม้จ ะมี อุป สรรค
มากมาย
(00) เมื่อฉันพบว่าชีวิตมีอปุ สรรค ฉันมีสติท่จี ะควบคุมสถานการณ์ได้
(000) ฉัน เชื่ อ ว่า ประสบการณ์ ข องฉั น ในอดี ต เป็ น ตัว ช่ วยในการแก้ไ ขปั ญ หาใน
อนาคตได้
ส่วนที่ 3 แบบวัดวัดการสนับสนุนทางสังคม
แบบสอบถามนี ้ผู้วิจัย ได้พัฒ นาปรับ ปรุ งข้อ คาถามการสนับ สนุน ทางสัง คม แบ่ ง
ประเภทของการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลข่าวสาร 2) ด้านอารมณ์
และ3) ด้านรูปธรรม
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมนีไ้ ด้พฒ
ั นาแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมโดย
อาศัยแนวคิดของ Schaefer et.al., (1981; สุจรรยา โลหาชีวะ 2548) ผูว้ ิจัยปรับปรุ งและพัฒนา
แบบวัดเพื่อเก็บข้อมูลจานวน 13 ข้อ โดยแบบวัดนี ้ ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่
“มากที่สดุ ” ให้ 5 คะแนน และ “ไม่จริงเลย” ให้ 0 คะแนน โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือจาก
การคานวณสัมประสิทธิ์อลั ฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .94
การแปลผลของข้อคาถามกาหนดค่าเฉลี่ยของทุกด้านในแต่ละข้อมีคะแนนตัง้ แต่ 0-6
คะแนน สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ ิจัยใช้สูตรของพิสั ย = คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ผลของเกณฑ์มีดงั นี ้
ระดับคะแนน
ความหมาย
1.00-2.66
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับต่า
2.67-4.33
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับปานกลาง
4.34-6.00
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับสูง
ตัวอย่างข้อคาถามในแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
(0) ฉันได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองจากครอบครัว/ผูด้ แู ล
(00) ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาจากครอบครัว/ผูด้ แู ล
(000) เมื่อฉันมีปัญหาหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย ครอบครัว/ผูด้ ูแลสามารถ
อธิบายให้ฉนั เข้าใจได้ทกุ ครัง้
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ส่วนที่ 4 แบบวัดการเผชิญปั ญหา
แบบสอบถามนีผ้ ูว้ ิจัยได้พัฒ นาปรับปรุงแบบวัดการเผชิญปั ญหา แบ่งประเภทของ
การเผชิ ญ ปั ญ หาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ การเผชิ ญ ปั ญ หา (Confrontive coping) การจัด การ
อารมณ์ (Emotion coping) และการจัดการปัญหาทางอ้อม (Palliative coping)
แบบสอบถามนี ้ พัฒนาและปรับปรุงจากแบบวัดการเผชิญปัญหา Jaloweic Coping
Scale ที่ ดัด แปลงเป็ น ภาษาไทยโดย (มณฑา ลิ ม้ ทองกุ ล และ สุภ าพ อารีเอื อ้ , 2540) ผู้วิจัย
ปรับปรุงและพัฒนาแบบวัดเพื่อเก็บข้อมูลจานวน 13 ข้อ โดยแบบวัดนี ้ ให้คะแนนแบบประมาณค่า
6 ระดับ ตัง้ แต่ “ใช้วิธีนั้นในการเผชิญปั ญหาทุกครัง้ ” ให้ 5 คะแนน และ “ไม่เคยใช้วิธีนั้นในการ
เผชิญปั ญหาเลย” ให้ 0 คะแนน ส่วนข้อความทางลบให้คะแนนกลับกัน โดยมีค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือจากการคานวณสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ
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การแปลผลของข้อคาถามกาหนดค่าเฉลี่ยของทุกด้านในแต่ละข้อมีคะแนนตัง้ แต่ 0-6
คะแนน สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ ิจัยใช้สูตรของพิสัย = คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ผลของเกณฑ์มีดงั นี ้
ระดับคะแนน
ความหมาย
1.00-2.66
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับต่า
2.67-4.33
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับปานกลาง
4.34-6.00
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับสูง
ตัวอย่างข้อคาถามในแบบวัดการเผชิญปั ญหา
(0) ฉันคิดหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือควบคุมสถานการณ์ท่เี ป็ นปัญหา
(00) ฉันพยายามมองปัญหาที่เกิดขึน้ ให้ชดั เจนและครอบคลุมทุกแง่มมุ
(000) ฉั น พยายามหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ท่ี เป็ น ปั ญ หาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
สามารถจัดการปัญหาได้ดีขนึ ้
ส่วนที่ 5 แบบวัดคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
แบบสอบถามนี ้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สิ่งแวดล้อม
แบบสอบถามนี โ้ ดยแบบวัดนีผ้ ูว้ ิจัยได้ปรับปรุ งและพัฒ นาจากเดิมแบบวัดคุณภาพ
ชีวิตประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ลดข้อ ค าถามที่ มี ค วามซ ้า ซ้อ นคล้า ยคลึ ง กั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ใน
การศึกษาครัง้ นีผ้ ูว้ ิจังจึงไม่ นาองค์ประกอบด้านสังคมของแบบวัดคุณ ภาพชีวิตจากเครื่องชีว้ ัด
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คุณ ภาพชีวิตจากองค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQL–BREF– THAI) (World
Health Organization (WHO), 1997) ให้คะแนนแบบประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “พึงพอใจมาก
ที่สุด” และ “เห็นด้วยมากที่สุด” ให้ 5 คะแนน และ “ไม่พึงพอใจอย่างมาก” และ “ไม่เห็นด้วยมาก
ที่สุด” ให้ 0 คะแนน โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือจากการคานวณสัมประสิทธิ์อัลฟาครอ
นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากับ .93
การแปลผลของข้อคาถามกาหนดค่าเฉลี่ยของทุกด้านในแต่ละข้อมีคะแนนตัง้ แต่ 0-6
คะแนน สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ ิจัยใช้สูตรของพิสัย = คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด/ช่วงชัน้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ผลของเกณฑ์มีดงั นี ้
ระดับคะแนน
ความหมาย
1.00-2.66
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับต่า
2.67-4.33
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับปานกลาง
4.34-6.00
คนพิการมีความเข้มแข็งทางใจในระดับสูง
ตัวอย่างข้อคาถามในแบบวัดคุณภาพชีวิต
(0) ฉันพอใจกับคุณภาพชีวิตของตนเองในตอนนี ้
(00) การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวดแขนขา ปวดตามตัว ทาให้
ฉันไม่สามารถทาในสิ่งที่ตอ้ งการได้
(000) ฉันมี กาลัง เพี ยงพอที่จ ะทาสิ่ งต่าง ๆ ได้ดีในแต่ ละวัน (ทั้งเรื่องงานหรือการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน)
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ผูว้ ิจัยได้ทาการทบทวนเอกสารและประมวลเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี ตารา และ
ผลการวิจยั ทัง้ ในประเพศและต่างประเทศ เรื่องความเข้มแข็งทางใจ การสนับสนุนทางสังคม การ
เผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว
2. กาหนดนิยามศัพท์และคาศัพท์เชิงปฏิบตั ิการของแบบวัดที่ใช้ในการวิจยั แต่ละตัว
แปร
3. ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถามที่นามาปรับปรุงและพัฒนาข้อคาถามให้
สอดคล้องกับนิยามปฏิบตั ิการทัง้ หมด
4. คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วมขัดเกลาประโยคและข้อคาถามในแบบ
วัด โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อคาถามบางข้อให้ตรงกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง แต่ยงั คงความหมาย
เดิมที่ใกล้เคียง
5. ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
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การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขแล้วนาไปทดสอบเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยง (Content Validity) ซึ่งได้ให้ผเู้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนัน้ ๆ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของข้อคาถามในแบบสอบถามว่าเนือ้ หาครบถ้วนตามนิยามปฏิบตั ิการ
หรือไม่ ภาษาและสานวนของข้อความเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างหรือไม่
2. นาข้อมูลที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง (Index of Consistency:
IOC) โดยได้คดั เลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไว้ (อรพินทร์
ซูซม, 2545) ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีข้ อ้ คาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า .05 จากนัน้ ได้ทาการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์และนาไปทดลองใช้
3. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จานวน 30 คนเพื่อ
หาคุณ ภาพของเครื่อ งมื อ น าแบบสอบถามที่ ได้รบั การคัด เลือ กไปเก็บ ข้อ มูล จริง กับ คนพิ การ
ทางการเคลื่อนไหวที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั โดยการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างมีดงั นี ้
3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรโดยใช้สถิติวิเคราะห์
3.1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งทางใจของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว
ผลการวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบของความเข้ม แข็ ง ทางใจของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดของจาโลวิค (Wagnild & Young, 1993) มาปรับใช้และดาเนินการ
วิจัยเพื่ อส ารวจข้อมูล เกี่ ยวกับการส่งเสริม ให้คนพิ การทางการเคลื่อนไหว มี การปรับตัวที่ดีต่ อ
ภาวะการป่ วยหรือการบาดเจ็บเรือ้ รังของตนเองโดย สามารถนาตนเองกลับคืนสู่สภาพการณ์ปกติ
ด้วยแบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างในคนพิการทางการเคลื่อนไหว จากนัน้ ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่
ได้ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความเข้มแข็งทางใจของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ของทัง้ 5 องค์ประกอบของความเข้มแข็งทางใจที่สามารถรวมกันเป็ นองค์ประกอบเดียวได้อย่างมี
ความกลมกลืนพอดีหรือไม่ โดยคานวณหาค่านา้ หนักองค์ประกอบของคะแนนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์ (Coefficient of Determination: R 2) ของคะแนนแต่ละ
ตัวชี ว้ ัดองค์ป ระกอบ และค่ าดัช นี ค วามเหมาะสมพอดีของโมเดล ผลการวิเคราะห์ดัช นีค วาม
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์
( 2) มี ค่าเท่ากับ 7.95, df=5, p-value= 0.15, RMSEA= 0.05, CFI= 1.00, TLI= 0.99 เมื่ อ
พิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ ับเกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าไคสแควร์ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี RMSEA, CFI และ TLI ดัชนีทกุ ค่า ผ่านเกณฑ์ท่บี ่งบอก
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ได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ความเข้มแข็งทางใจของคนพิการทางการเคลื่อนไหว มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ของตัว แปรความเข้ม แข็ ง ทางใจ พบว่ า
น ้า หนั ก องค์ป ระกอบมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01 ทุ ก องค์ป ระกอบ แสดงว่ า ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบมีค่าองค์ประกอบร่วม มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และค่านา้ หนัก
องค์ป ระกอบของคะแนนมาตรฐานองค์ ป ระกอบที่ 1 คื อ ความสงบทางใจ มี ค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.84 องค์ประกอบที่ 2 ความอุตสาหะมีค่านา้ หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.87 องค์ประกอบที่ 3 ความเชื่อมั่นในตนเองมีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน
เท่ า กับ 0.93 องค์ป ระกอบที่ 4 การตระหนัก ถึ ง คุณ ค่ าและความหมายของชี วิต มี ค่ าน ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.81 และองค์ประกอบที่ 5 การดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมีเส้นทางชีวิต
ของตน มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.85 ส่วนค่า R2 ซึ่งเป็ นค่าบ่งบอกถึงความ
เชื่อมั่นของการวัด ข้อมูล ด้านองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ความสงบทางใจ มี ค่า R 2
เท่ากับ 0.70 องค์ประกอบที่ 2 ความอุตสาหะมีค่า R2 เท่ากับ 0.76 องค์ประกอบที่ 3 ความเชื่อมั่น
ในตนเองมีค่า R2 เท่ากับ 0.87 องค์ประกอบที่ 4 การตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตมี
ค่า R2 เท่ากับ 0.65 และองค์ประกอบที่ 5 การดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมีเส้นทางชีวิตของตน มีค่า R2
เท่ากับ 0.73
ดังนัน้ สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบความเข้มแข็งทางใจ
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็ น 5 องค์ประกอบ คือ ความสงบทางใจ ความอุตสาหะ
ความเชื่อมั่นในตนเอง การตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต และการดารงชีวิตโดยรูถ้ ึง
การมี เ ส้น ทางชี วิ ต ของตน รวมเป็ นองค์ป ระกอบเดี ย ว โดยพิ จ ารณาจากผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความเข้มแข็งทางใจ จากค่านา้ หนักองค์ประกอบของคะแนน
มาตรฐาน และค่า R2 ของตัวชีว้ ดั แต่ละองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า
นา้ หนักองค์ประกอบในรู ปคะแนนมาตรฐานมีค่าเป็ นบวกทั้ง 5 องค์ประกอบเท่ากับ 0.81-0.93
และค่าการทดสอบนัยสาคัญ ทางสถิติของค่านา้ หนั กองค์ประกอบ (t) มีค่าตั้งแต่ 36.95-72.46
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.01) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์ (R2) ตัง้ แต่
0.65 - 0.87 เป็ นค่านา้ หนักองค์ประกอบที่เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
ความเข้มแข็งทางใจ ดังแสดงในตาราง 1 และภาพประกอบ 7 ดังนี ้
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ตาราง 1 ค่านา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการ
วิเคราะห์ (R2) ขององค์ประกอบความเข้มแข็งทางใจของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
องค์ประกอบความเข้มแข็งทางใจ น้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน
1. ความสงบทางใจ
.84**
2. ความอุตสาหะ
.87**
3. เชื่อมั่นในตนเอง
.93**
4. คุณค่าและความหมาย
.81**
5. การมีเส้นทางชีวิตของตน
.85**

SE

t

R2

.02
.02
.01
.03
.02

36.96
45.67
72.46
31.45
41.24

.70
.76
.87
.65
.7 3

ค่าไค-สแควร์ ( 2) = 7.95, df=5, p= 0.16 RMSEA= 0.05, CFI= 1.00, TLI= 0.99

**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01

ความเข้มแข็งทางใจ

0.84**(0.02)

ความสงบทางใจ

0.87**(0.02)

ความอุตสาหะ

0.93**(0.01)

ความเชื่อมั่นในตนเอง

0.81*(0.03)
**

0.85 (0.02)

การตระหนักถึงคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต
การดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมี
เส้นทางชีวิตของตน

**p<.01
ภาพประกอบ 7 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบความเข้มแข็งทางใจ
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวโดยแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการสนับสนุนทาง
สังคมของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
จากการอ้า งอิ ง แนวคิ ด การสนับ สนุ น ทางสัง คมของ Schaefer et al. (1981) ที่
กล่าวถึงการได้รบั ความช่วยเหลือต่าง ๆ จากครอบครัว/ผูด้ ูแล แบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านอารมณ์ และด้านรูปธรรมพบว่ามีการนามาใช้ในการดู แลผูป้ ่ วยและ
ทางการพยาบาล และยังพบว่ายังมีขอ้ ถกเถียงของงานวิจยั หลายงานที่จดั องค์ประกอบที่แตกต่าง
กัน ผู้วิจัยจึ งค้น คว้าและทบทวนทฤษฎี เพื่ อ น าข้อมูล จริงที่ ได้จ ากการเก็บ รวบรวมข้อ มูลจาก
แบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อดูความสอดคล้อ งของ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
การแสดงค่าความเที่ยงตรงเชิงองค์ประกอบใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของการสนับสนุนทางสังคม โดยคานวณหาค่านา้ หนักองค์ประกอบของคะแนนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์ (Coefficient of Determination: R 2) ของคะแนนแต่ละ
ตัวชีว้ ดั องค์ประกอบ และค่าดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันกับ
ข้อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พบว่ า ค่ า ไค-สแควร์ (  2 ) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.23, df=1, p-value= 0.63,
RMSEA=0.72, CFI= 1.00, TLI= 1.00 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ ับเกณฑ์ความกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี RMSEA,
CFI และ TLI ดัชนีทุกค่า ผ่านเกณฑ์ท่ีบ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
สรุ ป ได้ว่ า โมเดลองค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของการสนั บ สนุ น ทางสัง คมของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมพบว่า
นา้ หนักองค์ประกอบมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับน้อยกว่า .01 ในทุกองค์ประกอบแสดงว่าในแต่ละ
องค์ประกอบมี ค่าองค์ป ระกอบร่วม มี ความสัม พันธ์กันมากอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ และค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของคะแนนมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 คือการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูล
ข่าวสาร มี ค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.74 องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนทาง
สังคมด้านอารมณ์ มีค่าเท่ากับ 0.83 องค์ประกอบที่ 3 การสนับสนุนทางสังคมด้านรูปธรรม มีค่า
เท่ากับ 0.93 ส่วนค่า R 2 ซึ่งเป็ น ค่าบ่งบอกถึง ความเชื่ อมั่น ของการวัดข้อมูลด้านองค์ประกอบ
พบว่ า องค์ป ระกอบที่ 1 การสนั บ สนุ น ทางสัง คมด้า นข้อ มู ล ข่ า วสาร มี ค่ า R 2 เท่ า กั บ 0.55
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องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ มีค่า R2 เท่ากับ 0.69 องค์ประกอบที่ 3 การ
สนับสนุนทางสังคมด้านรูปธรรม R2 เท่ากับ 0.87
ดังนั้นสรุ ปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบการสนับสนุนทาง
สังคมของคนพิการทางการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ การสนับสนุนทางสังคม
ด้านข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ การสนับสนุนทางสังคมด้านรูปธรรม รวม
เป็ นองค์ประกอบเดียว โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการ
สนับสนุนทางสังคม จากค่านา้ หนักองค์ประกอบของคะแนนมาตรฐาน และค่า R2 ของตัวชีว้ ดั แต่
ละองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนน
มาตรฐานมีค่าเป็ นบวกทั้ง 3 องค์ประกอบมีค่า 0.74-0.93 และค่าการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ
ของค่านา้ หนักองค์ประกอบ (t) มีค่าตั้งแต่ 21.75 - 143.78 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p<.01)
และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น ของการวิ เคราะห์ (R 2) ตั้ง แต่ 0.55 - 0.87 เป็ นค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบที่เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการสนับสนุนทางสังคม ดัง
แสดงในตาราง 2 และภาพประกอบ 8 ดังนี ้
ตาราง 2 ค่านา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการ
วิเคราะห์ (R2) ขององค์ประกอบการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
องค์ประกอบ
การสนับสนุนทางสังคม
1. ด้านข้อมูลข่าวสาร
2. ด้านอารมณ์
3. ด้านรูปธรรม

น้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน
.74**
.83**
.93**

SE

t

R2

.03
.03
.01

21.75
32.87
143.78

.55
.69
.87

ค่าไค-สแควร์ ( 2) = 0.23, df=1 , p-value= 0.63 RMSEA= 0.72, CFI= 1.00, TLI= 1.00
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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0.74**(0.03)

การสนับสนุนทาง
สังคม

0.83**(0.03)
0.93**(0.01)
0

ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านอารมณ์
ด้านรูปธรรม

**p<.01

ภาพประกอบ 8 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบการสนับสนุนทาง
สังคมของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
3.1.3 ผลการวิเคราะห์อ งค์ป ระกอบของการเผชิ ญ ปั ญ หาของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวโดยแสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการเผชิญปั ญหาของ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว
ผูว้ ิจัยได้นาแนวคิด ของจาโลวิค (Wagnild & Young, 1993) ลักษณะของคน
พิการทางการเคลื่อนไหวในการควบคุม เหตุการณ์ท่ีเป็ นปั ญ หาและสามารถหาแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขปั ญ หานั้น ได้ แบ่งเป็ น 3 องค์ป ระกอบ ได้แก่ การเผชิ ญ หน้ากับ ปั ญ หา การ
จัดการกับอารมณ์ และการจัดการปั ญหาทางอ้อม พบว่ายังมีการจัดองค์ประกอบที่แตกต่างกัน
ของงานวิจัย ผูว้ ิจัยจึงทบทวนทฤษฎี เพื่อนาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
หลังจากนัน้ จึงทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อดูความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์
การแสดงค่าความเที่ยงตรงเชิ งองค์ประกอบใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันของการเผชิญปั ญหา โดยคานวณหาค่านา้ หนักองค์ประกอบของคะแนนมาตรฐาน และค่า
ความเชื่ อ มั่ น ของการวัด (Coefficient of Determination: R2) ของคะแนนแต่ ล ะตั ว ชี ้วั ด
องค์ประกอบ และค่าดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิเคราะห์
ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิง ยืนยันกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่า
ไค-สแควร์ ( 2) มี ค่าเท่ากับ 1.23, df=1, p-value= 0.27, RMSEA=0.03, CFI= 0.99, TLI=
0.98 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ บั เกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี RMSEA, CFI และ TLI ดัชนีทุกค่า ผ่านเกณฑ์ท่ี
บ่งบอกได้ว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของการเผชิญปัญหาของคนพิการทางการเคลื่อนไหว มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ผลการวิ เคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ของตัว แปรการเผชิ ญ ปั ญ หาพบว่ า
นา้ หนักองค์ประกอบมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับน้อยกว่า .01 ในทุกองค์ประกอบแสดงว่าในแต่ละ
องค์ประกอบมี ค่าองค์ป ระกอบร่วม มี ความสัม พันธ์กันมากอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ และค่า
นา้ หนักองค์ประกอบของคะแนนมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 คือการเผชิญ หน้ากับปั ญ หา มีค่า
เท่ากับ 0.92 องค์ประกอบที่ 2 การจัดการอารมณ์ มีค่าเท่ากับ 0.68 องค์ประกอบที่ 3 การจัดการ
ปั ญหาทางอ้อม มีค่าเท่ากับ 0.62 ส่วนค่า R2 ซึ่งเป็ นค่าบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของการวัดข้อมูล
ด้านองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีค่า R2 เท่ากับ 0.85 องค์ประกอบที่ 2 มีค่า R2 เท่ากับ
0.47 องค์ประกอบที่ 3 มีค่า R2 เท่ากับ 0.38
ดังนัน้ สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบการเผชิญปั ญหาของ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ การเผชิญหน้ากับปัญหา การจัดการ
อารมณ์ การจัดการปั ญหาทางอ้อม รวมเป็ นองค์ประกอบเดียว โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ค่า R2 ของตัวชีว้ ัดแต่ละองค์ประกอบ
ทัง้ 3 องค์ประกอบ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่านา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานมีค่าเป็ น
บวกทัง้ หมด มีค่า 0.62-0.92 และค่าการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่านา้ หนักองค์ประกอบ (t)
มีค่าตัง้ แต่ 13.62 - 116.68 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.01) และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
ของการวิเคราะห์ (R2) ตัง้ แต่ 0.38 - 0.85 เป็ นค่านา้ หนักองค์ประกอบที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเผชิญปัญหา ดังในตาราง 3 และภาพประกอบ 9 ดังนี ้
ตาราง 3 ค่านา้ หนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการ
วิเคราะห์ (R2) ขององค์ประกอบการเผชิญปัญหาของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
องค์ประกอบ
การเผชิญปั ญหา
1. การเผชิญหน้ากับปัญหา
2. การจัดการกับอารมณ์
3. การจัดการปัญหาทางอ้อม

น้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน
.92**
.68**
.62**

SE

t

R2

.01
.04
.05

116.68
18.57
13.62

.85
.47
.38

ค่าไค-สแควร์ ( 2) = 1.23, df=1, p-value= 0.27 RMSEA= 0.03, CFI= 0.99, TLI=0.98
**มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
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0.92** (0.01)
การเผชิญปั ญหา

0.68**(0.04)

การเผชิญหน้ากับปัญหา
การจัดการกับอารมณ์

**

0.62 (0.05)

การจัดการปั ญหาทางอ้อม
**p<.01

ภาพประกอบ 9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบการเผชิญปัญหาของ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว
3.1.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
โดยแสดงผลการวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิ งยืนยันของโมเดลการวัดคุณ ภาพชี วิตของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว
ผูว้ ิจัยได้ใช้แบบประเมิน ขององค์การอนามัยโลก (WHOQL–BREF– THAI) ที่
พัฒนาขึน้ โดย(สุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กุล และ และคณะ, 2540) แสดงถึงการรับรูข้ องคนพิการทางการ
เคลื่ อนไหวต่ อตนเอง แบ่ งเป็ น 3 องค์ป ระกอบ ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิ ตใจ ด้านสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม ผู้วิจัยได้น าข้อมูล จากการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งมี 3 ส่วนได้แก่
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม นามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อดู
ความสอดคล้องของข้อมูลเชิงประจักษ์
การแสดงค่าความเที่ยงตรงเชิ งองค์ประกอบใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันของคุณ ภาพชีวิต โดยคานวณหาค่านา้ หนักองค์ประกอบของคะแนนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์ (Coefficient of Determination: R2) ของคะแนนแต่ละ
ตัวชีว้ ัดองค์ประกอบ และค่าดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการ
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า ค่าไค-สแควร์ ( 2) มี ค่าเท่ากับ 24.85, df= 1, p-value= 0.36, RMSEA= 0.00, CFI=
1.00, TLI= 1.00 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านีก้ ับเกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าดัชนี RMSEA, CFI และ TLI ดัชนีทุก
ค่า ผ่ านเกณฑ์ท่ีบ่ ง บอกได้ว่าโมเดลมี ความกลมกลืน กับ ข้อ มูล เชิ ง ประจักษ์ สรุ ป ได้ว่า โมเดล
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องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณ ภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว มี ความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรคุณภาพชีวิตพบว่านา้ หนัก
องค์ประกอบมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในทุกองค์ประกอบแสดงว่าในแต่ละองค์ประกอบมี
ค่ า องค์ ป ระกอบร่ ว ม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มากอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และค่ า น ้า หนั ก
องค์ประกอบของคะแนนมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 คือด้านร่างกายมี ค่านา้ หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานเท่ากับ 0.74 องค์ประกอบที่ 2 ด้านจิตใจ มีค่าเท่ากับ 0.86 องค์ประกอบที่ 3 ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม มีค่าเท่ากับ 0.80 ส่วนค่า R2 ซึ่งเป็ นค่าบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของการวัดข้อมูล
ด้านองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีค่า R2 เท่ากับ 0.55 องค์ประกอบที่ 2 มีค่า R2 เท่ากับ
0.74 องค์ประกอบที่ 3 มีค่า R2 เท่ากับ 0.64
ดังนัน้ สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตของคน
พิการทางการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมเป็ นองค์ประกอบเดียว โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม จากค่านา้ หนักองค์ประกอบของคะแนนมาตรฐาน และค่า R2
ของตัวชี ้วัด แต่ ล ะองค์ป ระกอบ ผลการวิเคราะห์พ บว่า ค่ าน ้า หนักองค์ป ระกอบในรู ป คะแนน
มาตรฐานมีค่า 0.74-0.86 และค่าการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่านา้ หนักองค์ประกอบ (t) มี
ค่าตัง้ แต่ 19.15 - 33.82 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01และค่าสัมประสิทธิค์ วามเชื่อมั่นของ
การวิเคราะห์ (R2) ตัง้ แต่ 0.55 - 0.74 เป็ นค่านา้ หนักองค์ประกอบที่เหมาะสม บ่งบอกถึงการเป็ น
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวดังแสดงในตาราง 4 และภาพประกอบ10 ดังนี ้
ตาราง 4 ค่านา้ หนักองค์ประกอบตามแบบสอบถามในรู ปคะแนนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของการวิเคราะห์ (R2) ขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิต
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม

น้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐาน
.74**
.86**
.80**

SE

t

R2

.04
.03
.03

19.15
33.82
23.54

.55
.74
.64

ค่าไค-สแควร์ ( 2) = 24.85, df= 2, p= 0.36 RMSEA=0.48, CFI= 1.00., TLI= 1.00 p<.01
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ด้านร่างกาย
คุณภาพชีวิต

0.74**(0.04)
0.86**(0.03)

ด้านจิตใจ

0.80**(0.03)

ด้านสิ่งแวดล้อม
**p<.01
ภาพประกอบ 10 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตของคน
พิการทางการเคลื่อนไหว
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้ติดต่อประสานงานให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัยออกหนังสือนา
ถึง สถาบัน สิ ริน ธรเพื่ อ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และผูว้ ิจยั ได้ประสานงานด้วยตนเองล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ผชู้ ่วย
วิจัยจากสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง 2 แห่งช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจริง หลังจากนั้นจึ งไปเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามเมื่อเสร็จสิน้ แล้ว
4. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทาข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อคาถามในเครื่องมือแบบวัดแต่ละชุด และใช้
ข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่างเพื่อดาเนินการวิเคราะห์ต่อไป
2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนสาหรับเครื่องมือการวิจยั แต่ละชุด
3. นาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติบรรยายเพื่ออธิบาย
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างและลักษณะตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพืน้ ฐานของกลุ่ม ตัวอย่าง ด้วยสถิติบ รรยาย ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
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1.2 วิ เ คราะห์ค่ า สถิ ติ พื ้น ฐาน ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean: X) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard deviation: SD) ค่าความเบ้ (Skewness: SK) ค่าความโด่ง (Kurtosis: KU)
ของตัวแปรสังเกตได้ท่ีใช้ในการพัฒนาโมเดลการวิเคราะห์เพื่อทราบลั กษณะการแจกแจงของตัว
แปร
2. ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุดว้ ยการวิเคราะห์ดว้ ย
เครื่องมือทางเทคนิคสถิติ (Structural Equation Modeling: SEM) ด้วยโปรแกรม Mplus แบบมีตวั
แปรส่งผ่าน (Mediator) และทดสอบอิทธิพลทัง้ ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมโดยมีตวั แปรส่งผ่ าน
นั้ น เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว โดยมี ก ารประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีการประมาณค่าความเป็ นไปได้สงู สุด (Maximum Likelihood) ซึ่งพิจารณา
จากค่าไค-สแควร์ ( 2) ที่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โมเดลมีความกลมกลืนที่ค่าดัชนี CFI ไม่ควรต่า
กว่า .90 ค่าดัชนีนีย้ ิ่งเข้าใกล้ 1 โมเดลทดสอบยิ่งมีความกลมกลืน เกณฑ์ท่ีนิยมไม่ควรต่ากว่า .90
และมีค่าดัชนีของค่าความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) ควรน้อยกว่า .05 (Bollen, 1989)
3. การวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัม พันธ์เชิงสาเหตุแบบมี ตัวแปรแฝง
(Structural equation models for latent variables) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจาลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบจาลองโครงสร้าง
เชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝงเพื่อตรวจสอบแบบจาลองโมเดลตามสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
3.1 การกาหนดข้อมูลจาเพาะของโมเดล (Specification of the model) ผู้วิจัย
ศึกษาตัวแปรสาเหตุท่ีมี อิทธิพ ลผลทางตรงและทางอ้อมต่อคุณ ภาพชี วิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว ผูว้ ิจยั ได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นซึ่งประกอบด้วย
ตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝง โดยมี ข้อตกลงเบื อ้ งต้น ของโมเดลถึงความสัม พัน ธ์ทางเดีย ว
(Recursive model) ระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน
3.2 การประมาณค่าพารามิ เตอร์ของโมเดล (Parameter estimation from the
model) ผูว้ ิจยั ใช้การประมาณค่าโดยวิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเป็ นวิธีท่มี ีความมั่นคง คง
เส้นคงวา และมีประสิทธิภาพของมาตรวัด (Bollen, 1989)
3.3 การตรวจสอบความกลมกลื น ของโมเดลแบบจ าลอง (Goodness-of-fit
measures) เพื่อศึกษาภาพรวมของโมเดลแบบจาลองว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้
การตรวจสอบ ดังนี ้
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4.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ ( 2) เป็ นค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์ มีค่าต่ามากหรือยิ่งเข้าใกล้ 0 มากเท่าใด แสดงว่าข้อมูลแบบจาลอง
มีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ แต่ทั้งนีค้ ่า สถิติไค-สแควร์มีความอ่อนไหวในเรื่องของ
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง คือ เมื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างมาก ค่า สถิติไค-สแควร์จะมีค่าสูง อย่างมีนยั สาคัญ
ดังนั้นควรพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองจากดัชนีค วามกลมกลืนหลาย ๆ
ดัชนีรว่ มกัน
4.2 ค่าดัชนีเชิงเปรียบเทียบ (comparative Fit Index: CFI) เป็ นดัชนีเชิงเปี ยบเทียบ
ที่คานวณจากสถิติไค-สแควร์ท่ีมี การแจกแจงแบบ non-central distribution ค่าอยู่ระหว่าง 0-1
แสดงค่าเข้าใกล้ 1 คือโมเดลมีความกลมกลืนดีกว่าโมเดลฐาน ซึ่งในที่นีโ้ มเดลที่มีความกลมกลืน
ควรมีค่าดัชนี CFI ไม่ต่ากว่า .90
4.3 ค่ารากกาลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ RMSEA (Root
mean square error of approximation) บ่ง บอกถึง ความไม่ สอดคล้องของแบบจาลอง โดยค่ า
RMSEA ที่มีค่าต่ากว่า .05 แสดงว่ามีความสอดคล้องในระดับดีมาก (Very good fit) ค่าต่ากว่า
.10 แสดงว่า ความสอดคล้องในระดับดี (Good fit) ถ้ามีค่าต่ากว่า .01 แสดงว่าแบบจาลองมีความ
สอดคล้องในระดับดี เยี่ยม (Outstanding fit) และถ้ามีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าแบบจาลองมี ความ
สอดคล้องอย่างแท้จริง (Exact fit) (Hair et al., 1995)
4.4 ค่าดัชนี TLI เป็ นดัชนีท่ปี รับค่า ของโมเดลที่ทดสอบ การแปลค่าดัชนียิ่งเข้าใกล้ 1
แสดงว่ามีความกลมกลืนโดยเกณฑ์ท่ีนิยมทดสอบคือไม่ต่ากว่า .90 ดัชนีนีม้ ีความแข็งแกร่ง ไม่ถูก
กระทบด้วยขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง จึงเป็ นดัชนีท่ไี ด้รบั ความนิยม
4. การปรับโมเดล (Model adjustment) โดยพืน้ ฐานของทฤษฎีและงานวิจยั เป็ นหลัก
มีการดาเนินการโดยการตรวจสอบผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่
รวมทัง้ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสอง (Square multiple correlation) ให้
มีความเหมาะสมของค่าความสอดคล้องรวม (Overall fit) ของโมเดลโดยภาพรวมแล้วโมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงใด
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของกลุ่มตัวอย่างและจรรยาบรรณของ
นักวิจัย โดยผูว้ ิจัยได้ดาเนินการพิทักษ์สิทธิ์ผูเ้ ข้าร่วมด้วยการอธิบายวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั แก่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนการ
วิจัย และยินยอมเข้าการวิจยั จะมีการลงนามยินยอมโดยไม่มีการบังคับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีอิสระ มี
เวลาในการตัด สิ น ใจในส่ วนของการให้ข้อ มูล และการปฏิ เสธการให้ข้อ มูล ได้เสมอ โดยไม่ มี
ผลกระทบต่อการรับบริการเกี่ยวกับการฟื ้ นฟูสมรรถภาพร่างกาย การเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง
จะถื อ เป็ น ความลับ การน าเสนอหรือ อภิ ป รายข้อ มูล เกี่ ย วกับ งานวิ จัย ใช้ก ารแสดงข้อ มูล ใน
ภาพรวมทัง้ หมด ไม่เฉพาะเจาะจงแบบรายบุคคลหรือระบุรายชื่อบุคคลแต่อย่ างใด และหากกลุ่ม
ตัวอย่างต้องการถอนตัวสามารถออกจากการวิจยั ได้ตามต้องการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลให้ผูว้ ิจัย
ทราบ อีกทัง้ หากกลุ่มตัวอย่างมีภาวะเครียด วิตกกังวลหรือมีอาการอื่น ๆ ที่มาจากการเข้าร่วมการ
วิ จัย ผู้วิ จัย แสดงความรับ ผิ ด ชอบโดยส่ ง ต่ อ และปรึก ษาแพทย์เพื่ อ วางแผ นการรัก ษาต่ อ ไป
กระบวนการวิจยั ครัง้ นีผ้ ่านการพิทกั ษ์สิทธิ์จากคณะกรรมการพิทกั ษ์จริยธรรมของมหาวิทยาลัยศรี
นคริ น ทรวิ โ รฒ ศู น ย์ก ารแพทย์ส มเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และ
คณะกรรมการพิทกั ษ์จริธรรมของสถาบันสิรนิ ธรเพื่อการฟื ้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีมี ผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ มีความมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางใจ การ
สนับสนุนทางสังคม การเผชิญปั ญหาและคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ผูว้ ิจัยได้
แบ่งการนาเสนอการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามลาดับ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ค่าสถิติพนื ้ ฐานของตัวแปรที่ศกึ ษา
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจัยครัง้ นี ้
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อในการแปลผล ดังนี ้
N
หมายถึง จานวนคนในกลุม่
M
หมายถึง ค่าเฉลี่ย
SD
หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Min
หมายถึง ค่าต่าสุด
Max
หมายถึง ค่าสูงสุด
Sk
หมายถึง ค่าความเบ้ (Skewness)
Ku
หมายถึง ค่าความโด่ง (Kurtosis)
SE
หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
TE
หมายถึง อิทธิพลรวม
IE
หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม
DE
หมายถึง อิทธิพลทางตรง
หมายถึง ค่าสถิติไค-สแควร์
2
P
หมายถึง ค่าความน่าจะเป็ นทางสถิติ
df
หมายถึง องศาอิสระ
RMSEA
หมายถึง ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
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CFI
TLI
คนพิการ
ความสงบทางใจ
อุตสาหะ
เชื่อมั่นในตนเอง
คุณค่าความหมาย
เส้นทางชีวิตของตน
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านอารมณ์
ด้านรูปธรรม
เผชิญหน้า
จัดการอารมณ์
ปัญหาทางอ้อม
คุณภาพชีวิต
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
ดัชนีความกลมกลืนที่ปรับค่าองศาอิสระของโมเดลที่ทดสอบ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว
ความสงบทางใจ
ความอุตสาหะ
ความเชื่อมั่นในตนเอง
การตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต
การดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมีเส้นทางชีวิตของตน
การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์
การสนับสนุนทางสังคมด้านรูปธรรม
การเผชิญหน้ากับปัญหา
การจัดการกับอารมณ์
การจัดการปัญหาทางอ้อม
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ
คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหว จานวน 222 คน โดย
มี คุณ ลักษณะ ข้อมูล พื ้น ฐานของกลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ น เพศชายร้อยละ 63.50 เพศหญิ ง
36.50 คนพิการส่วนใหญ่รอ้ ยละ 67.6 อายุ 31-60 ปี รองลงมาได้แก่อายุ 18-30 ปี และ61 ปี ขึน้ ไป
คิดเป็ นร้อยละ 19.4 และ 13 การนับถือศาสนาคนพิการส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และ
คริสต์ตามลาดับ ได้แก่ 96.40, 2.30 และ 0.90 ตามลาดับ ระดับการศึกษาของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าคิดเป็ นร้อยละ 53.20 รองลงมา
ได้แก่ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. และระดับต่ากว่ามัธยมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 37.80 และ 9.00
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ท่ี 10,001-20,000 บาทและ มากกว่า 30,001 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 32.40 และ 32.00 รองลงมาได้แก่รายได้ครอบครัวต่ากว่า 10,000 บาท และ 20,00130,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 21.60 และ 14 ตามลาดับ สถานภาพของคนพิการส่วนใหญ่โสด คิด
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เป็ นร้อยละ 50.5 สถานภาพสมรส 36.5 และหม้าย/หย่า/แยก คิดเป็ นร้อยละ 13.1 ข้อมูลด้าน
จานวนสมาชิ กในครอบครัวแบ่ งเป็ น จานวน 2 คน คิดเป็ น ร้อยละ 21.60 4 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
20.30 3 คน คิดเป็ น ร้อยละ 19.80 และอื่น ๆ (ไม่มี จนถึง 8 คน) อาชีพเดิมก่อการเจ็บป่ วยส่วน
ใหญ่มีอาชีพอื่น ๆ เช่นทางานบริษัทเอกชน รับเหมาก่อสร้าง คิดเป็ นร้อยละ 27.80 รองลงมา ได้แก่
รับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 25.70 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย นักบวช และเกษตรกร คิดเป็ น
ร้อยละ 17.60, 14, 8.60 และ 6.30
ข้อมูลด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยคิดเป็ นร้อยละ ได้แก่ระดับความเจ็บป่ วยส่วน
ใหญ่ คือ อ่อนแรงขาทัง้ สองข้าง (ร้อยละ 49.10) รองลงมาได้แก่ อ่อนแรงแขนและขาซีกใดซีกหนึ่ง
(ร้อยละ 29.30) และอ่อนแรงแขนและขา (ร้อยละ 21.60) และสาเหตุของการเจ็บป่ วยครัง้ นีข้ องคน
พิก ารได้แก่ เกิด จากอุบัติ เหตุ คิด เป็ น ร้อยละ 32.4 0 จากโรคหลอดเลื อดสมอง คิ ดเป็ น ร้อยละ
21.60และสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ ความผิดพลาดด้านการรักษาทางการแพทย์ เนื้องอกที่สมองหรือไข
สันหลัง เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 14 ตามตาราง ดังนี ้ 5
ตาราง 5 จานวนและร้อยละของข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่างวิจยั
ตัวแปร
จานวน
1. เพศ
ชาย
141
หญิง
81
รวม
222
2. อายุ
18-30
43
31-60
150
61 ปี ขนึ ้ ไป
29
รวม
222
3. ศาสนา
พุทธ
214
อิสลาม
5
คริสต์
2
รวม
222

ร้อยละ
63.50
36.50
100
19.40
67.60
13
100
96.40
2.30
0.90
100
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ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวแปร
4. ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม
5. รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
รวม
6. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยก
รวม
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว
ไม่มี
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
6 คน
7 คนขึน้ ไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

20
84
118
222

9.00
37.80
53.20
100

48
72
31
71
222

21.60
32.40
14.00
32.00
100

112
81
29
222

50.50
36.50
13.10
100

4
10
48
44
45
35
21
15
222

1.80
4.50
21.60
19.80
20.30
15.80
9.50
6.80
100
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ตาราง 5 (ต่อ)
ตัวแปร
8. อาชีพเดิม (ก่อนเกิดภาวะเจ็บป่ วย)
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้าง
นักบวช
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
อื่น ๆ
รวม
9. ระยะเวลาการเจ็บป่ วยในครัง้ นี ้
1 เดือนถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี
มากกว่า 3 ปี ขนึ ้ ไป
รวม
10. ระดับความเจ็บป่ วย
อ่อนแรงแขนและขาซีกใดซีกหนึ่ง
อ่อนแรงขาทัง้ สองข้าง
อ่อนแรงแขนและขา
รวม
11. สาเหตุท่ที าให้เกิดความเจ็บป่ วยครัง้ นี ้
โรคหลอดเลือดสมอง
อุบตั ิเหตุ
สาเหตุอ่ืน ๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ
14
31
57
19
39
62
222

6.30
14.00
25.70
8.60
17.60
27.80
100

39
15
58
110
222

17.60
6.80
26.10
49.50
100

65
109
48
222

29.30
49.10
21.60
100

48
72
31
222

21.60
32.40
14.00
100
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ตอนที่ 2 ค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
ผลการศึกษาค่าสถิติพืน้ ฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา จากการคานวณค่าเฉลี่ย (M)
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) ค่ า ต่ า สุด - ค่ า สูง สุ ด ค่ า ความเบ้ (Skewness) ค่ า ความโด่ ง
(Kurtosis) และค่า P-value ของไค-สแควร์ ( 2) โดยผูว้ ิจัยได้แปลงค่าตัวแปรเป็ นค่าคะแนนปกติ
(Normal Score) แล้วทดสอบว่าตัวแปรเหล่านีม้ ีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยพิจารณาผล
การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของค่าความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่มีนัยสาคัญแสดงว่าตัวแปรมี
การแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ตัวแปรความเข้ม แข็งทางใจ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ซึ่ง เมื่ อเที ยบกับ
เกณฑ์ท่ีได้กาหนดไว้มีค่าอยู่ในระดับสูง หมายความว่า คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีระดับความ
เข้มแข็งทางใจอยู่ในระดับสูง และมีค่าความเบ้เท่ากับ 0.00 และค่าความโด่งเท่ากับ 6.94 โดยมีค่า
ความเบ้เป็ นบวก (เบ้ขวามาก) และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า
p-value ของไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 2.65 แสดงว่า ตัวแปรความเข้มแข็งทางใจมีการแจกแจงเป็ น
โค้งปกติ
ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ีได้กาหนดไว้
มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง หมายความว่า คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีระดับการสนับสนุนทาง
สังคมอยู่ในระดับสูง และมีค่าความเบ้เท่ากับ 0.00 และค่าความโด่งเท่ากับ 1.34 โดยมีค่าความเบ้
เป็ นบวก (เบ้ขวา) และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า p-value ของ
ไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 0.22 แสดงว่า ตัวแปรความเข้มแข็งทางใจมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
ตัวแปรการเผชิญปั ญหาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ีได้กาหนดไว้มีค่า
อยู่ในระดับสูง หมายความว่า คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีระดับการเผชิญปั ญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง และมีค่าความเบ้เท่ากับ 0.00 และค่าความโด่งเท่ากับ 0.62 โดยมีค่าความเบ้เป็ นบวก
(เบ้ขวา) และเมื่ อพิ จ ารณาจากผลการทดสอบนัยส าคัญ ทางสถิติ พบว่า ค่า p-value ของไคสแควร์ ( 2) เท่ากับ 1.22 แสดงว่า ตัวแปรความเข้มแข็งทางใจมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
ตัวแปรคุณภาพชีวิตของคนพิการค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ีได้กาหนด
ไว้มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง หมายความว่า คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีระดับการเผชิญปั ญหา
อยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าความเบ้เท่ากับ 0.00 และค่าความโด่งเท่ากับ 0.69 โดยมีค่าความ
เบ้เป็ นบวก (เบ้ขวา) และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า ค่า p-value
ของไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 2.48 แสดงว่า ตัวแปรความเข้มแข็งทางใจมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
ซึ่งผลการวิเคราะห์ แสดงดังตาราง 6
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่าสุด (Xiancai Cao, Chongming
Yang, และ Dahua Wang) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และค่า P-value
ของไค-สแควร์ ( 2) ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ตัวแปร
ความเข้มแข็งทางใจ
ความสงบทางใจ
อุตสาหะ
เชื่อมั่นในตนเอง
คุณค่าและความหมาย
เส้นทางชีวิตของตน
การสนับสนุนทางสังคม
ข้อมูลข่าวสาร
อารมณ์
รูปธรรม
การเผชิญปัญหา
เผชิญหน้า
จัดการอารมณ์
ปัญหาทางอ้อม
คุณภาพชีวิตของคนพิการ
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม

M

SD

Min

Max

Sk

Ku

4.42
4.48
4.43
4.36
4.53
4.28
3.98
3.54
4.17
4.22
2.86
4.08
1.77
2.74
3.64
3.46
3.69
3.76

0.63
0.62
0.76
0.70
0.70
0.75
1.04
1.31
1.17
1.04
0.75
0.82
1.33
1.18
0.82
0.96
0.78
0.93

0.25
0.60
0.25
0.75
0.50
1.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.00
0.80
0.00
0.00
0.75
0.80
1.11
0.75

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.000
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
-1.97
-2.27
-1.73
-2.17
-1.33
0.00
-0.88
-1.81
-1.47
0.00
-0.98
0.64
-0.18
0.00
-0.82
-0.67
-0.94

6.94
6.53
6.97
4.78
5.99
2.12
1.35
-0.05
2.80
1.60
0.69
1.04
-0.52
-0.71
0.62
-0.05
-0.07
0.70

P-value
of  2
2.65
0.85
0.39
0.49
0.49
0.50
0.22
0.57
1.70
1.36
1.22
1.09
0.67
1.76
2.48
1.59
0.93
0.61

จากการวิ เ คราะห์ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ท่ี มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่ อนไหว ผูว้ ิ จัยขอนาเสนอค่ าสัม ประสิ ทธิ์ส หสัม พันธ์ระหว่ างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 9 1 คู่
พบว่ า ตัวแปรสังเกตได้ท่ี ใช้ในการศึก ษาในกลุ่ม ตัวอย่ างนั้น ส่วนใหญ่ มี ค วามสัม พัน ธ์กัน ทั้ง
ทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 มีทงั้ สิน้ 70 คู่โดยตัวแปรสังเกตได้ท่ีมีความสัมพันธ์
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กันสูงที่สดุ ทัง้ หมด 2 คู่ คือความเชื่อมั่นในตนเองและความอุตสาหะ มีค่าสั มประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .80 เช่นเดียวกับและความเชื่อมั่นในตนเองและการดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมีเส้นทางชีวิตของ
ตน
ส่วนตัวแปรสังเกตได้ท่ีมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 มี ทั้ ง สิ ้น 2 คู่ โดยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ร ะหว่ า ง .13 ถึ ง .14 ส่ ว นตั ว แปรที่ มี
ความสัม พั น ธ์กั น ในทิ ศ ทางลบอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .01 ตั ว แปรสัง เกตได้ท่ี มี
ความสัม พันธ์กันในทิศทางลบสูงที่สุดคือ การจัดการอารมณ์ และการดารงชี วิตโดยรู ถ้ ึงการมี
เส้นทางชีวิตของตน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .15 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะความสัมพันธ์
ของตัว แปรสัง เกตที่ ใช้ในการศึ ก ษาเป็ น ความสัม พั น ธ์เชิ ง เส้น ตรงซึ่ง ตัว แปรสัง เกตได้ท่ี ใช้ใน
การศึกษาครัง้ นีม้ ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตไม่เกิน .85 จึงอาจกล่าวได้ว่าไม่มี
ปัญหาการร่วมเส้นตรงพหุ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว พบว่าตัว
แปรสังเกตได้ของความเข้มแข็งทางใจ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกทุกคู่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .64 ถึง .80 ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงที่สุด 2 คู่ คือ ความเชื่อมั่นในตนเองและความอุตสาหะ และความเชื่อมั่นใน
ตนเองและการดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมีเส้นทางชีวิตของตน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .80
ความสัม พันธ์กันต่าที่สุดคือ การเห็นคุณ ค่าและความหมายในชีวิตและความสงบทางใจ มี ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .64
ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
ทุกคู่มี ค วามสัม พัน ธ์กัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .05 มี ค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พันธ์อยู่
ระหว่าง .60 ถึง .77 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ การสนับสนุนทางสังคมด้านรู ปธรรม
และการสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .77 ความสัมพันธ์กนั
ต่าที่สดุ คือ การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์และการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .60
ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการเผชิญปั ญหา มี ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .37 ยกเว้นตัวแปรแฝงการเผชิญหน้า
กับปั ญหาและการจัดการปั ญหาทางอ้อม ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูง
ที่สดุ คือ การจัดการปั ญหาทางอ้อมกับการจัดการอารมณ์ มีค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .37
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และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันในทิศทางลบ คือ การตัดความสัมพันธ์กันต่าที่สุดคือ ได้แก่การ
จัดการอารมณ์กบั การเผชิญหน้ากับปั ญหา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .08
ตั ว แปรสัง เกตได้ข องตั ว แปรแฝงคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการเคลื่ อนไหว มี
ความสัมพันธ์กนั ทุกคู่ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทิศทางบวก มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .39 ถึง .67 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ คือ คุณภาพ
ชี วิ ต ด้านจิ ต ใจและด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ เท่ ากับ .67 ส่ว นตัวแปรที่ มี
ความสัมพันธ์กันต่าที่สุด คือ ด้านร่างกายและด้านสิ่งแวดล้อม ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ
.39 ดังตาราง 7

R1
1.00
.75**
.78**
.64**
.70**
.12
.19**
.18**
.46**
-.22**
-.06
.34**
.49**
.42**

R3

1.00
.75**
.80**
.13*
.23**
.19**
.53**
-.15*
-.05
.39**
.48**
.42**

R2
1.00
.80**
.71**
.73**
.19**
.24**
.22**
.43**
-.23**
-.13
.29**
.45**
.44**
1.00
.70**
.13
.32**
.22**
.47**
-.29**
-.12
.34**
.57**
.45**

R4

1.00
.20**
.25**
.22**
.46**
-.15*
-.06
.46**
.54**
.44**

R5

** มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ . ,01* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05

ตัวแปรแฝง
ความสงบทางใจ (R1)
อุตสาหะ (R2)
เชื่อมั่นในตนเอง (R3)
คุณค่าความหมาย (R4)
เส้นทางชีวิตของตน (R5)
ข้อมูลข่าวสาร (S1)
อารมณ์ (S2)
รูปธรรม (S3)
เผชิญหน้า (C1)
จัดการกับอารมณ์ (C2)
ปั ญหาทางอ้อม (C3)
ด้านร่างกาย (Q1)
ด้านจิตใจ (Q2)
ด้านสิ่งแวดล้อม (Q3)
1.00
.60**
.69**
.14*
.00
-.01
-.02
.10
.25**

S1

ตาราง 7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล (N=222)

1.00
.77**
.30**
-.04
-.07
.07
.27**
.39**

S2

1.00
.26**
-.06
-.02
.00
.22**
.44**

S3

1.00
-.08
.12
.27**
.45**
.44**

C1

1.00
.37**
.04
-.13*
-.14*

C2

1.00
09
.12
-.01

C3

1.00
.64**
.39**

Q1

1.00
.67**

Q2

1.00

Q3
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ มีดังนี้
3.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความสอดคล้ อ งของโมเดลความสั ม พั น ธ์เชิ งสาเหตุ ที่ มี ผ ลต่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว แสดงผลการวิ เ คราะห์แ บบจ าลอง
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุรภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ดังนี้
ผลการวิเคราะแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรือการวิเคราะห์โมเดล
ความสัม พันธ์เชิง สาเหตุของตัวแปรในโมเดล โดยการหาค่าอิทธิพ ลที่ปรากฏในความสัม พัน ธ์
โครงสร้างเชิงเส้นและทดสอบว่าแบบจาลองที่พัฒ นาขึน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ การวิเคราะห์แบบจาลองสมมติฐาน หากพบว่าแบบจาลองมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั จะดาเนินการปรับแบบจาลองจนมีความสอดคล้องกลมกลืน
กันมากยิ่งขึน้ โดยพิจารณาจากการรายงานค่าของดัชนีการปรับแก้ (Modification Index) คานึงถึง
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความ
เป็ นไปได้ของผลการวิจยั จากการอภิปรายผลของแบบจาลองด้วย ผลการวิเคราะห์โมเดลในขัน้ ต้น
นัน้ ซึ่งผูว้ ิจัยได้ดาเนินการปรับแบบจาลอง ในการปรับแบบจาลองนีโ้ ดยดาเนินการยอมให้ความ
คลาดเคลื่ อ นในการวัด ตัวแปรสังเกตได้มี ความสัม พัน ธ์กัน และได้ท าการปรับ เส้น อิ ท ธิ พ ลใน
แบบจาลองที่เป็ นผลมาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบ
ความกลมกลืนของแบบจาลอง ภายหลังการปรับแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า มีค่าไคสแควร์ (2 ) มีค่าเท่ากับ 57.98, df = 42, p-value = 0.05, RMSEA = 0.04, CFI = 0.99, TLI =
0.98 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีทุกค่าบ่งบอกได้ว่า แบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ทัง้ นีผ้ ลการประมาณค่าของแบบจาลองความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของอิทธิพลของ
ปั จจัยคุณ สมบัติด้านประสบการณ์เปลี่ยนผ่าน ได้แก่ การสนับ สนุนทางสังคม และปั จจัยด้าน
เงื่อนไขบุคคล ได้แก่ ความเข้มแข็งทางใจ รวมทัง้ ตัวบ่งชีเ้ ชิงกระบวนการและตัวบ่งชีข้ องผลลัพธ์
ได้แก่ การเผชิ ญ ปั ญ หาและคุณ ภาพชี วิตของคนพิ การทางการเคลื่อนไหว ตามล าดับ มี ความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับแบบจาลอง ดังตาราง 8.ภาพประกอบ 11

0.93*

0.74*
0.83*

0.85*

*

0.81

0.93*

0.87

*

0.84*

การสนับสนุน
ทางสังคม

0.25

**

ความเข้มแข็ง
ทางใจ

0.16*

0.24**

0.13*

ปั ญหา

การเผชิญ

0.52

**

0.92*

0.12

0.68*
0.62*

คุณภาพชีวิตของ
คนพิการทางการ
เคลื่อนไหว

จัดการปั ญหาทางอ้อม

จัดการอารมณ์

เผชิญหน้ากับปั ญหา

0.80

*

0.86*

0.74*

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านจิตใจ

ด้านร่างกาย

ภาพประกอบ 11 ผลการประมาณค่าโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุท่มี ีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว

( 2) มีค่าเท่ากับ 57.98, df = 42, p-value = 0.05, RMSEA = 0.04, CFI = 0.99, TLI = 0.98 **p<.01

ด้านรูปธรรม

ด้านอารมณ์

ด้านข้อมูลข่าวสาร

การดารงชีวิตโดยรูถ้ ึงการมี
เส้นทางชีวิตของตน

การตระหนักถึงคุณค่าและ
ความหมายของชีวติ

ความเชื่อมั่นในตนเอง

ความอุตสาหะ

ความสงบทางใจ

100
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จากการวิ เคราะห์ค วามสัม พั น ธ์โ ครงสร้า งเชิ ง เส้น จนได้ต ามโมเดลความสัม พั น ธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของอิทธิพลปั จจัยมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพประกอบ 11
ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์การทานายของตัวแปรสาเหตุท่ีมีต่อตัว
แปรผล อิทธิพ ลของตัวแปรสาเหตุท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดย
อธิบายตามสมมติฐานการวิจยั รายละเอียดดังนี
3.1.1 ผลการวิ เคราะห์ในครั้ง นี ้ พบว่ าการสนับ สนุ น ทางสัง คมมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย โดยการสนั บสนุน
ทางสัง คมแบ่ ง ออกเป็ น 3 องค์ป ระกอบ คื อ การสนับ สนุ น ทางสัง คมด้านข้อ มูล ข่ าวสาร การ
สนับ สนุ น ทางสัง คมด้า นอารมณ์ การสนับ สนุ น ทางสัง คมด้า นรู ป ธรรม มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
คุณ ภาพชี วิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ( β =.13) มี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 มี ค่า
อิทธิพ ลรวมเท่า กับ .28 มีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมที่
ส่งผลต่อคุณ ภาพชี วิต ของคนพิ การทางการเคลื่อนไหว โดยมี ความเข้ม แข็งทางใจเป็ น ตัวแปร
ส่งผ่าน โดยพบว่าความเข้มแข็งทางใจซึ่งมีองค์ประกอบทัง้ หมด 5 องค์ประกอบ คือ 1) ความสงบ
ทางใจ 2) ความอุตสาหะ 3) ความเชื่อมั่นในตนเอง 4) การตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของ
ชีวิต 5) การดารงชีวิตโดยรู ถ้ ึงการมี เส้นทางชีวิตของตน ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมที่มี อิทธิพ ล
ทางอ้อมต่อคุณ ภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีความเข้มแข็งทางใจเป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน (β =.13) อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 แต่ การสนับสนุนทางสังคมที่มี อิทธิพ ล
ทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีการเผชิญปั ญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
พบว่ามีค่าอิทธิพลเท่ากับ .02 อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และผลการวิเคราะห์ของการสนับสนุน
ทางสังคมที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีความเข้มแข็ง
ทางใจและการเผชิญปัญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (β =.01) อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 “การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว” สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า “การสนับสนุนทางสังคมมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีปัจจัยการเผชิญปั ญหาเป็ น
ตัวแปรส่งผ่าน” ในขณะเดียวกันไม่สนับสนุนสมมติฐานที่ 3 “การสนับสนุนทางสังคมท่มีอิทธิพล
ทางอ้อ มต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการเคลื่อ นไหวโดยมี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาเป็ น ตัวแปร
ส่งผ่าน” และสมมติฐานที่ ที่กล่าวว่า 4“การสนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตคน
พิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปัญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน” ซึ่งไม่
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ดังกล่าว
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โดยสรุ ป ตามล าดับ ของเส้น อิ ท ธิ พ ลที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์คิดเป็ นร้อยละ 3ดังตาราง 8 8
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ

SOC
RES
COP

RES
DE IE TE

COP
DE IE

DE

QOL
IE

TE

TE

.25**

-

.25**

.16**

.06

.21

.13*

.16**

.28**

-

-

-

.24**

-

.24**

.52**

.03

.55**

-

-

-

-

-

-

.12*

-

.12*

ค่าสถิติ
Chi-square = 57.98, df= 42, p-value = 0.05, RMSEA = 0.04, CFI = 0.99, TLI = 0.98
R-square
.06
.10
.38

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05, **มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
หมายเหตุ Total effects: TE คื อ อิ ท ธิ พ ลโดยรวม ,Indirect effect: IE คื อ อิ ท ธิ พ ล
ทางตรง ,Direct effect: DE คือ อิทธิพลทางอ้อม
(QOL) คุณ ภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว (SOC) การสนับสนุนทางสังคม
(RES) ความเข้มแข็งทางใจ (COP) การเผชิญปัญหา
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์หลักคือ เพื่อศึกษาความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อคุณ ภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีสมมติฐานทัง้ หมด 4 ข้อ
ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
2) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดย
มี ปั จ จัยการเผชิ ญ ปั ญ หาเป็ นตัวแปรส่ง ผ่าน 3) การสนับ สนุน ทางสังคมมี อิท ธิ พ ลทางอ้อ มต่ อ
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีปัจจัยความเข้มแข็งทางใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
และ 4) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
โดยมี ปัจจัยความเข้ม แข็งทางใจและการเผชิญ ปั ญ หาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ในการศึกษาครัง้ นีม้ ี
วิธีดาเนินการวิจยั คือ การศึกษาวิจัยกับคนพิการทางการเคลื่อนไหว จานวน คน ในการเก็บ 222
รวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมผ่านผูช้ ่วยวิจยั ตามสถานที่เก็บข้อมูลทัง้ แห่ง โดยใช้เครื่องมือ 2
(ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จานวน 83 ข้อ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) มาตร
วัดเงื่อนไขประสบการณ์ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่าน เงื่อนไขด้านบุคคล ได้แก่ ความเข้มแข็งทาง
ใจ (3 มาตรวัดเงื่อนไขประสบการณ์การเปลี่ยนผ่าน เงื่ อนไขด้านสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทาง
สังคม 4) มาตรวัดรูปแบบของการตอบสนอง ตัวบ่งชีเ้ ชิงกระบวนการ ได้แก่ การเผชิญปั ญหา และ
5) มาตรวัดรู ปแบบการตอบสนอง ตัวบ่งชีข้ องผลลัพ ธ์ ได้แก่ ระดับคุณ ภาพชีวิตของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว โดยค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟา (α)
ทุกฉบับ มีค่าระหว่าง .94.-69
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามการวิจยั ออกเป็ น 3
ตอน คือ ตอนที่1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่2 ค่าสถิติพืน้ ฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกต และตัวแปรแฝง ตอนที่ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐาน 3 โดยแบ่งเป็ น
การวิเคราะห์องค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน ของตัวแปรที่ มี ผ ลต่ อคุณ ภาพชี วิต ของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว และผลการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน
พิการทางการเคลื่ อนไหว โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งหมดใช้โปรแกรมส าเร็จ รู ป SPSS และ
โปรแกรมวิเคราะห์สาเร็จรูป Mplus

104
1. สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั จึงแบ่งหัวข้อในการสรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั ดังนี ้
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุกบั คุณภาพชีวิ ตของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว พบว่า ตัวแปรสาเหตุมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิต ได้แก่ การสนับสนุนทาง
สัง คม ความเข้ม แข็ ง ทางใจ การเผชิ ญ ปั ญ หา ซึ่ง มี ค วามสัม พั น ธ์กัน ในทิ ศ ทางบวก อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
2. โมเดลสมมติฐ านมี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึ งได้มี การปรับปรุ ง
โมเดลโดยอาศัยความรูท้ างทฤษฎีประกอบกับคาแนะนาของการปรับปรุงโมเดล ทาให้ได้โมเดลที่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีค่าสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี ้ ค่า ไค-สแควร์ ( 2)
มีค่าเท่ากับ 57.98 ที่ชนั้ ความเป็ นอิสระ (df) เท่ากับ 42, p-value เท่ากับ 0.22, ค่าดัชนีรากกาลัง
สองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.04, ค่าCFI เท่ากับ 0.99, และค่า
TLI เท่ากับ 0.98 เมื่อพิจารณาค่าดัชนี RMSEA, CFI และ TLI ดัชนีทุกค่าผ่านเกณฑ์ท่ีบ่งบอกได้ว่า
แบบจาลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยภาพรวมของโมเดลนัน้ พบว่า
ปั จจัยที่สาคัญ ที่ส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยทั้งหมดของตัวแปร
ดัง กล่าวร่ว มกัน อธิ บายความแปรปรวนของปั จจัยที่ มี ผลต่ อคุณ ภาพชี วิตของคนพิ การทางการ
เคลื่อนไหวได้รอ้ ยละ 38
3. ปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากการสนับสนุนทางสังคม นอกจากนีย้ งั ได้รบั อิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวจาก 1) ความเข้มแข็งแข็งทางใจ 2) การเผชิญปั ญหา และ 3)
ความเข้มแข็งทางใจและการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวแปรส่งผ่านเช่นกัน โดยทัง้ หมดของตัวแปร
ดังกล่าวร่วมกันอธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุท่มี ีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
4. ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในทิศ
ทางบวก เมื่อพิจารณาในรูปคะแนนมาตรฐาน พบว่า
1) ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ความเข้มแข็งทางใจ รองลงมาได้แก่ การสนับสนุนทาง
สังคม ซึ่งมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ .55, และ .28 ตามลาดับ
2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
คือ ความเข้มแข็งทางใจ ซึ่งมีค่าอิทธิพลทางตรง เท่ากับ .52
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3) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวโดยมีความเข้มแข็งทางใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน มีค่าอิทธิพลเท่ากับ .13 การเผชิญ
ปั ญหาไม่สามารถอธิบายอิทธิพลทางอ้อมของการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
คนพิการทางการเคลื่ อนไหว เช่นเดียวกับอิทธิพ ลทางอ้อมผ่านความเข้ม แข็งใจและการเผชิ ญ
ปั ญ หา ไม่ส ามารถอธิบายการสนับสนุนทางสังคมที่มี อิทธิพ ลทางอ้อมต่อคุณ ภาพชี วิตของคน
พิการทางการเคลื่อนไหว
จากผลการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมา อาจกล่าวได้ว่า คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีการรับรูถ้ ึง
การสนับสนุนทางสังคมที่ได้รบั การช่วยเหลือต่าง ๆ จากครอบครัวหรือผูด้ ูแล ส่งผลให้คนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ได้ ซึ่งปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อให้คนพิการทางการ
เคลื่ อ นไหวมี ก ารปรับ ตัว ต่ อ การเจ็ บ ป่ วยได้เป็ น อย่ างดี สามารถอธิ บ ายความสอดคล้อ งของ
สนับ สนุนทางสังคมที่ มี อิ ทธิ พ ลทางตรงต่ อคุณ ภาพชี วิต ของคนพิ ก ารทางการเคลื่อ นไหวและ
สอดคล้องกับอิทธิ พ ลทางอ้อมที่มี ผลต่อคุณ ภาพชี วิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมี ค วาม
เข้มแข็งทางใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งความเข้มแข็งทางใจเป็ นคุณลักษณะเชิงบวกที่ดีต่อบุคคลที่มี
ภาวะพิการทางการเคลื่อนไหวได้
2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่ได้นาเสนอข้างต้น ผูว้ ิจยั มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี ้
1. ปั จจัยปั จจัยเงื่อนไขด้านสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ของคนพิการทางการ
เคลื่อ นไหว การสนับสนุนทางสังคมของคนพิการทางการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูง (β=0.740.93) บ่งบอกว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหวมีการสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง ทั้งด้านข้อมูล
ข่าวสาร ด้านอารมณ์และด้านรูปธรรม โดยในด้านรูปธรรมมีนา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงที่สดุ
(β=0.74) จากครอบครัวหรือผูด้ ูแลของคนพิการทางการเคลื่อนไหวเป็ นอย่างดี ซึ่งผลการวิจัยใน
ครั้ง นี ้ท่ี เกี่ ย วข้อ งกั บ การสนั บ สนุ น ทางสัง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิต
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหว แบ่งผลการวิจยั ครัง้ นีอ้ อกเป็ น 4 ประเด็นดังนี ้
1) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว
2) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวโดยมีปัจจัยการเผชิญปัญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
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3) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวโดยมีปัจจัยความเข้มแข็งทางใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
4) การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวโดยมีปัจจัยความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปั ญหาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ผลการวิ จั ยในประเด็ น แรกพบว่าการสนับ สนุนทางสังคมที่ ส่ง ผลต่ อคุณ ภาพชี วิต
ผลการวิ จั ย พบว่ า ค่ า อิ ท ธิ พ ลทางตรง เท่ า กับ .13 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 มี
ความสัม พัน ธ์กันเช่ นเดียวกับ การศึกษาของ นริสา วงศ์พ นารักษ์ และอภิ ญ ญา วงศ์พิ ริยโยธา
(2558; Jorunn Drageset และคนอื่น ๆ, 2009) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตมี
ความสัม พัน ธ์กัน ในทางบวก อีกทั้งยังพบว่าการศึกษาของ ณั ฐ วรรณ พิ นิ จ สุวรรณ และคณะ
(2561) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมและภาวะซึมเศร้าสามารถร่วมกันทานายคุณภาพชีวิตของ
ผูด้ ูแลป่ วยสูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมได้ จึงสรุปได้ว่าการได้รบั การสนับสนุนทางจากสังคมเป็ น
ส่วนหนึ่งทาให้บุคคลเกิดการพึ่งพาตนเองสู่การดาเนินชีวิตที่มี คุณ ภาพชีวิตที่ดีขึน้ ได้ ทาให้คน
พิการทางการคลื่อนไหวสามารถปรับตัวต่อปั ญหาและเผชิญกับสภาวะความเจ็บป่ วยที่มีความ
ยากลาบากนัน้ ได้ดี การได้รบั การสนับสนุนไม่ว่าด้านข้อมูลข่า วสาร ด้านอารมณ์ หรือด้านรูปธรรม
หรือสิ่งอานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิต การทากิจวัตรประจาวันตามศักยภาพที่มี
นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ในครัง้ นีพ้ บว่า การสนับสนุนด้านรูปธรรมมีความสาคัญมากที่สุด
รองลงมาได้แก่ การสนับ สนุน ทางสัง คมด้านอารมณ์ และการสนับ สนุน ทางสังคมด้านข้อ มูล
ข่าวสาร ตามลาดับสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผลการวิจยั ของ รุง่ ชฎาพร ใจยา (2558) ชีใ้ ห้เห็นว่า
การสนับสนุนทางสังคมโดยรวมที่สอดคล้องกับวัฒธรรมของไทย กล่าวถึงความคาดหวังของคน
พิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พบว่า คนพิการต้องการการสนับสนุนจาก แรงงาน หรือ
ด้า นบริก ารจากภาครัฐ หรือ ครอบครัว และด้า นข้อ มูล ข่ าวสารมากกว่า รู ป แบบการสนับ สนุ น
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ ในด้านเบีย้ ยังชีพ การจัดหางานและเงินทุน รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้
อุปโภค-บริโภค จะช่วยอานวยความสะดวกให้คนพิการมีการทากิจกรรมและการเข้าสังคมซึ่งมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชนอีกด้วย จะเห็นได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมด้านรูปธรรมมี
ความสัม พันธ์ส อดคล้องกับความคาดหวังของคนพิการในประเภทเดียวกัน ดังนั้นการส่งเสริม
เพื่อให้คนพิการสามารถดาเนินชีวิตประจาวันในสภาพสังคมปั จจุบันได้ สิ่งจาเป็ นที่ตอ้ งให้การ
สนับ สนุน ที่ ส าคัญ ได้แก่ การสนับ สนุน ทางสัง คมด้านรู ป ธรรมหรือ สิ่ ง ของสามารถสรุ ป ได้ว่ า
คุณ ภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ ท่ีได้รบั การช่วยเหลือและสนับสนุนทาง
สังคมด้านสิ่งของ รูปธรรมหรือสิ่งอานวยความสะดวกส่งผลต่อการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ
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สิ่งแวดล้อมรอบข้างให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึน้ ได้ เนื่องจากคนพิการเป็ น
บุค คลที่ ต้องปรับ ตัวต่ อการเปลี่ ย นแปลงภายใต้ข้อจ ากัดความสามารถ หากสามารถควบคุม
สถานการณ์และแก้ไขปั ญ หาได้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนพิการล้วนมี การพัฒ นาที่ดีขึน้ ด้วย
เช่นกัน ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมเปรียบเสมือนแหล่งประโยชน์ภายนอกบุคคล ทาให้บุคคลมี
สามารถประเมินต่อปั ญหาที่เกิดขึน้ จริง และทาความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเป็ นปั ญหาได้
เป็ นอย่างดี
ผลการวิจัยในประเด็ นที่ 2 เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมที่มี อิทธิพลทางอ้อมต่อ
คุณ ภาพชี วิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมี ปัจ จัยการเผชิ ญ ปั ญ หาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
ผลการวิจยั นีพ้ บว่าการเผชิญปั ญหาอยู่ในระดับดี (β= 0.61-0.92) ซึ่งค่าอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ
.02 อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ โดยอิทธิพลทางตรงจากเผชิญปั ญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมี
อิท ธิ พ ลทางตรงเท่ ากับ .12 อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .05 เช่ น กัน ดัง ที่ ก ล่าวข้างต้น
เกี่ ยวกับอิทธิ พ ลทางตรงของการสนับสนุนทางสังคมที่มี ต่อคุณ ภาพชี วิตของคนพิการทางการ
เคลื่ อนไหวทาให้บุคคลนั้นมีการเผชิญ ปั ญ หาได้ในระดับหนึ่ง โดยสนับสนุนทางสังคมที่เกิดขึน้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Moser (2017) ผลการศึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมสามารถ
ทานายคุณ ภาพชีวิตได้ และแม้ว่าการศึกษาจะพบว่าการเผชิญปั ญ หามีความสัมพันธ์ทางบวก
เช่นเดียวกับการสนับสนุนทางสังคม แต่ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความมีอิทธิพลทางตรงของ
การสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตได้ดีกว่า การผ่านการเผชิญปั ญหา ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะคน
พิการทางการเคลื่อนไหวมีการรับรูถ้ ึงการสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ รูส้ ึกได้รบั
การช่วยเหลือจากผูอ้ ่ืนๆ ช่วยเยียวยาด้านจิตใจ และได้รบั การช่วยเหลือสิ่งอานวยความสะดวกทา
ให้เกิดความสะดวกต่อร่างกายและได้รบั กาลังใจ ไม่ ย่อท้ อ ต่ออุปสรรคต่าง ๆ ทาให้เกิดความ
อดทนพยายาม แม้ว่าจะเป็ นสถานการณ์ท่ียากลาบากและทาให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึน้ ในที่สดุ โดย
การศึ ก ษาในครั้ง นี ้มี ค วามเป็ น ไปได้ว่า อาจมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ระดับ มากกว่ า .05 ซึ่ง ไม่ ไ ด้
วิเคราะห์ในการศึกษาวิจยั นีโ้ ดยผลการวิจยั ในครัง้ นี ้
ประเด็ น ผลการวิ จั ย ครั้ งนี้ ที่ 3 พบว่ า ความเข้ม แข็ ง ทางใจของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูง (β= 0.83-0.93) ค่าอิทธิพลทางอ้อมของการสนับสนุนทางสังคมที่มีผล
ต่อคุณ ภาพชี วิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมี ความเข้ม แข็งทางใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
เท่ากับ .13 อย่างมีนับสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 บ่งบอกว่าคนพิการมีความเข้มแข็งทางใจใน
ระดับ สูงทั้งความสงบทางใจ ความอดทนและอุต สาหะ มี ความเชื่ อมั่นในตนเอง เชื่ อว่าชี วิต มี
คุณค่าและมีความหมายโดยสามารถดารงชีวิตอยู่ตามเส้นทางของตัวเอง ซึ่งหมายถึง การได้รบั
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การสนับสนุนทางสังคมของคนพิการ จากคนรอบข้างทัง้ ครอบครัวหรือผูด้ แู ล คนพิการมีการรับรูถ้ ึง
ประเด็นดังกล่าวมากเท่าใดแล้วย่อมส่งผลให้คนพิการมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม จาก
การปรับตัวเชิงบวกด้านความเข้มแข็งทางใจเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงจากภาวะการเจ็บป่ วยนี ้
ด้วย สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ มะลิวรรณ วงษ์ขัน ธ์ (2558) กล่าวถึง ความสัม พัน ธ์ของการ
สนับสนุนทางสังคมและความเข้มแข็งทางใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคต แสดงถึงการ
ส่งเสริม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่นเดียวกับผลการวิจัยในครัง้ นี ้
พบว่า คนพิการที่ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อคุณภาพชีวิ ตโดยมีตวั แปรความเข้มแข็งทาง
ใจเป็ นตัวแปรส่งผ่าน เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ภัทรพร ธนาคุณ (2564) ที่กล่าวถึง ความสัมพันธ์
ของการสนับสนุนทางสังคมและความเข้มแข็งทางใจที่มีผลต่อปัจจัยภายในจิตใจ จิตวิญญาณและ
ความเป็ นอยู่ของกลุ่มผูส้ ูงอายุ จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนและความเข้มแข็งทางใจส่งผลทางบวก
ต่อบุคคลทั่วไปและกลุ่มที่มีภาวะเจ็บป่ วย หรือแม้กระทั่งกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ีตอ้ งการพึ่งพิง กล่าวคือ
การสนับสนุนทางสังคมจากการได้รบั ความช่วยเหลือจะช่วยให้บคุ คลสามารถจัดการกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง ทาให้บุคคลนัน้ มีความรู ส้ ึกเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม มีความเข้มแข็งทางใจ
มากขึน้ รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมากที่สดุ และลดภาระพึ่งพาจากผูอ้ ่นื
โดยผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลางกับความเข้มแข็งทางใจของกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผูส้ งู อายุท่ีมีโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยเช่นเดียวกับ
ผลการวิจยั ของ อรุณลักษณ์ คงไพศาลโสภณ (2559) และผลการวิจยั ของ Wang (2017) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการสนับสนุนทางสังคมที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางใจ และยังค้นพบอีกว่าการ
รับรู ถ้ ึงความสามารถของตัวเองเป็ นตัวแปรส่งผ่านของการสนั บสนุนทางสังคมที่มี ผลต่อความ
เข้มแข็งทางใจอีกด้วย ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่าการรับรูถ้ ึงความสามารถและข้อจากัดของตนเอง
และใช้ความสามารถของตนเองในการแก้ไขปั ญ หาที่เกิดขึน้ ในชีวิต เกี่ ยวกับความเชื่อมั่นและ
ความสามารถตนเองเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความเข้มแข็งทางใจ กล่าวคือ หากบุคคลมีการรับรู ้
ความสามารถและยอมรับว่าตนเองมีขอ้ จากัดในการทากิจกรรมการดาเนินชีวิต โดยดึงเอาการ
สนับสนุนทางสังคมมาเป็ นตัวช่วยส่งเสริมหรือเติมเต็มความสามารถที่หายไปได้ เช่น การได้รบั
อุปกรณ์ช่วยเหลือ หรือสิ่งของที่เอือ้ ต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของคนพิ การทางการเคลื่อนไหว
สิ่งเหล่านัน้ จะส่งผลให้คนพิการมีคุณลักษณะที่ดีต่อการปรับตัวมากขึน้ เช่นเดียวกับผลการวิจัย
ของ Migerode et al., (2012) พบว่าการคนพิการที่มีการรับรูส้ นับสนุนทางสังคมที่มีคณ
ุ ภาพและ
มีปริมาณที่เหมาะสมจากการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวมีความสอดคล้องกัน ส่งผลต่อ
คุณ ภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัว โดยมีความเข้มแข็งทางใจเป็ นปั จจัยส่งผ่าน เนื่องจาก
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มุมมองในการรับรูข้ องคนพิการต่อการได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวนัน้ พบว่าเป็ น
สิ่งสาคัญที่ช่วยให้คนพิการมีการฟื ้ นคืนในด้านจิตใจให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ในแบบที่มีการ
พึ่งพาคนอื่นน้อยที่สดุ และสามารถดาเนินชีวิตได้ดว้ ยตนเองตามวิถีชีวิตหรือเส้นทางของตน
ข้อสรุปของผลการวิจยั นีส้ ามารถอธิบายได้ว่า ในกลุ่มคนพิการทางการคลื่อนไหวมีการ
สนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตโดยมีผ่านปั จจัยด้านความเข้มแข็งทางใจ
การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมในด้านต่าง ๆ เป็ นสิ่งสาคัญในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจ
เพื่อเป็ นเกราะป้องกันด้านจิตใจให้บุคคลสามารถดาเนินชีวิตต่อได้ เนื่องจากคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากขึน้ เห็นได้จากผลการวิจัยครัง้ นีท้ ่ีพบว่า องค์ ประกอบ
ของความเข้มแข็งทางใจที่มีค่ามากที่สุดได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง รองลงมาได้แก่ ความสงบ
ทางใจของคนพิการทางการเคลื่อนไหวเป็ นสิ่งที่สาคัญเมื่อพบว่าบุคคลนัน้ ตกอยู่ในภาวะเจ็บป่ วยที่
ยากแก่การฟื ้ นพลังใจ แต่จะสามารถปรับตัวในเชิงบวกและกลับฟื ้ นคืนมาดาเนินชีวิตต่อได้จากการ
ได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัวหรือผูด้ แู ลคนพิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อมีความพึงพอใจในการ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุข และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ผลการวิจัยประเด็ นที่ 4 ตัวแปรส่งผ่านของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว จากผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า การสนับสนุนทางสังคม
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวโดยมีตวั แปรส่งผ่าน 2 ตัวแปร
ได้แก่ ความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปั ญหา ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
โดยผลการวิจยั ข้างต้นชีใ้ ห้เห็นว่าการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของคน
พิการทางการเคลื่อนไหวได้ดีกว่า เมื่อเทียบผลการวิเคราะห์จากผลการวิจัยในครัง้ นีพ้ บว่า การ
สนับสนุนทางสังคมของคนพิการทางการคลื่อนไหวที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยมีความเข้มแข็งทาง
ใจและการเผชิญปั ญ หาเป็ นตัวแปรส่งผ่าน เช่นเดียวกับการศึกษาของ ไหมไทย ไชยพันธุ์ (2556)
ชีใ้ ห้เห็นว่าปั จจัยที่สาคัญในการเผชิญปั ญหา ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม ทัง้ ในด้านจิตใจและ
ด้านสิ่งของเป็ นหนึ่งปั จจัยที่สาคัญจากการได้รบั การช่วยเหลือและจัดการกับปั ญหา และช่วยให้
บุคคลมีทางเลือกวิธีแก้ปัญหาได้มากขึน้ เพื่อตอบสนองต่อความคิดและการกระทาของบุคคล ซึ่ง
ทาให้ความเครียดหรือสิ่งที่มาคุกคามนัน้ คลี่คลายลงได้
นอกจากนีผ้ วู้ ิจยั ยังพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลการศึกษา โดยสรุปจากปั จจัยด้าน
สุขภาพที่มีความแตกต่างกันและมีความหลากหลายในแต่ละบุคคล โดยผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยตัวแปรตามของการศึกษาในครัง้ นี ้ ได้แก่ คุณภาพชีวิตของ
คนพิ การทางการเคลื่ อนไหว พบว่า ลักษณะหรือระดับการอ่อนแรงหรือการเจ็ บป่ วย โดยกลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีภาวะอ่อนแรงของขาทัง้ สองข้าง, มีภาวะอ่อนแรงของแขนและขา และภาวะอ่อนแรง
แขนและขาซีกใดซีกหนึ่ง พบว่ามีระดับคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F=
2.56, p>.05, Mean=3.56-3.77, SD= 0.77) ด้านสาเหตุของการเจ็บป่ วยในครัง้ นี ้ สาเหตุความ
เจ็บป่ วยจากโรคหลอดเลือดสมอง และอุบัติเหตุ พบว่ามีระดับคุณภาพชีวิต แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (t= 2.66, p<.01) และระยะการเกิดโรคในกลุ่มตัวอย่างซึ่งแบ่งเป็ นระยะเวลา 1
เดือนถึง 6 เดือน, มากกว่า 6 เดือนถึง 1 ปี , มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี , และมากกว่า 3 ปี ขึน้ ไป พบว่ามี
ระดับคุณ ภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (F=4.23, p<.01) โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ระยะเกิดโรคมากกว่า 3 ปี ขึน้ ไป (Mean=3.80, SD= .66) มีระดับคุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ที่ระยะเกิดโรคช่วง 1 เดือนถึง 6 เดือน (Mean=3.39, SD= .84)
สอดคล้องกับการวิจัย ของ วิไลวรรณ แสงเนียม (2561) พบว่า ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ ท่ีต้อง
เผชิญกับความทุกข์ทรมานจากความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิ ตใจ และความสามารถในการทา
กิจกรรมในสังคมซึ่งผลกระทบที่เกิดขึน้ สะท้อนถึงคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ลดลงในระยะแรกของ
การเจ็บป่ วย แต่ระดับคุณภาพชีวิตจะค่อย ๆ เพิ่มขึน้ ได้ในระยะหลัง กล่าวได้ว่าปั จจัยด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับระยะเวลาการเกิดโรคของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน นีอ้ าจเกี่ยวข้องกับผลการศึกษาซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปั ญหาไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็ นตัวแปรส่งผ่านที่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว แต่ก็มีความเป็ นไปได้ว่าอาจมี
นัยสาคัญทางสถิติระดับมากกว่า .05 ซึ่งไม่ได้วิเคราะห์ในการศึกษาวิจยั นี ้
2. การนาทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านในการอธิบายการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการทางการคลื่อนไหว จากทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านของเมลิส (Meleis, 2010) ที่ศึกษา
ปัจจัยด้านบุคคล ด้านสังคมและปั จจัยด้านกระบวนการเพื่ออธิบายผลลัพธ์ต่อการเปลี่ยนผ่านครัง้
นีเ้ พื่อหลอมรวมความสามารถในการดาเนินชีวิตเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตทัง้ ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจและด้านสังคมซึ่ง จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยในครัง้ นีส้ อดคล้องกับ รู ปแบบการ
เปลี่ยนผ่านที่เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งรู ปแบบของการเปลี่ยนผ่านมี
รู ปแบบที่สลับซับซ้อนและมีความหลากหลายทั้งแบบมีลาดับขัน้ ตอน อาจเกิดขึน้ พร้อมกันและ
รู ปแบบที่ไม่ มีความสัม พันธ์กันและอาจเกิดขึน้ ได้ในบุคคลพร้อม ๆ กัน ซึ่งในการศึกษารู ปแบบ
ดังกล่าวอาจเหมาะสาหรับการศึกษาในเชิงลึก เพื่อทาความเข้าใจองค์ประกอบของการเปลี่ยนผ่าน
มากยิ่งขึน้ โดยผลการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้ม่งุ เน้นคุณสมบัติของประสบการณ์การเปลี่ยนผ่าน เงื่อนไข
ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านและรูปแบบการตอบสนอง โดยเงื่อนไขประสบการณ์ของการเปลี่ยน
ผ่าน ได้แก่ เงื่อนไขในระดับบุคคลและเงื่อนไขด้านสังคมและชุมชน คือความเข้มแข็งทางใจและ
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การสนับ สนุนทางสังคม และรู ปแบบการตอบสนอง คือ การเผชิ ญ ปั ญ หาโดยการศึกษาครัง้ นี ้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Jarrett (2020) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านของบุคคลที่ตอ้ งเผชิญในทุก
ช่วงวัยในด้านสุขภาพ และการช่ วยเหลือจากครอบครัวหรือผู้ดูแล เพื่ อช่วยให้บุคคลที่มี ความ
เจ็บป่ วยเรือ้ รังรับรู ถ้ ึงบทบาทและอัตลักษณ์ใหม่ จนสามารถเข้าถึงความสามารถในการจัดการ
ชีวิตของบุคคลนัน้ ได้ดว้ ยตนเอง อาศัยการสนับสนุนทางสังคมที่ม่งุ เน้นในการช่วยให้บุคคลมีการ
ปรับตัวตามเป้าหมายที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังเกิดความเจ็บป่ วย สอดคล้องกับการวิจัย
ในครัง้ นีท้ ่ีกล่าวถึงกระบวนการเจ็ บป่ วยจากโรคเรือ้ รัง ที่เกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุน
ทางสั ง คมของครอบครัว และผู้ดู แ ลเพื่ อ ให้ คนพิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหวมี ก ารรับ รู ้ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย และจิตใจที่มีผลมาจากโรคหรือความเจ็บป่ วยขึน้ ดังเช่นที่ Klimmek
(2012) ให้ข้อสังเกตว่า การสนับ สนุน ทางสั ง คมจากบุคคลรอบข้าง จะช่ วยเปลี่ย นแปลงและ
สนับสนุนเส้นทางที่เหมาะสมให้แก่ผปู้ ่ วยหลังมีชีวิตรอดหรือหลังสิน้ สุดการรับรักษาที่มีระยะเวลา
การฟื ้ นฟูท่ียาวนาน เพราะการได้รบั การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆที่เหมาะสมจะช่วยให้บุคคลที่มี
ความเจ็บป่ วยหรือในคนพิการมีความมั่นใจเมื่ อต้องเผชิญกับปั ญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เมื่อต้อง
เปลี่ยนผ่านจากบริบทของบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงแปรเปลี่ยนเป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
โดยงานวิจยั ของ ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล (2560) ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน
มี ความสัม พัน ธ์เกี่ ย วกับ ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองและการฟื ้ น ตัวหลังผู้ป่ วยที่มี ภ าวะการ
เจ็บป่ วยนาไปสู่ภาวะสุขภาพที่ดี มีความรูส้ กึ ผาสุก และสุขสบายดาเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของ สุวารี นิระโส (2017) กล่าวว่าการนาทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านมิใช่เพียง
ดูแลในระดับบุคคลให้สามารถเปลี่ยนผ่านในกระบวนการเจ็บป่ วยของบุคคลได้เท่านัน้ แต่ม่งุ เน้น
การศึกษาการสนับ สนุน ทางสังคมของครอบครัวหรือผู้ดูแ ลผู้ป่ วยให้สามารถเปลี่ย นผ่านไปสู่
สภาวะใหม่ท่ีสมดุลได้
ผลการนาทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านมาประยุกต์ใช้ในการวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษา
ของ บุญมี ภูด่านงัว (2556) พบว่ากระบวนการที่เกิดขึน้ จากการเคลื่อนหรือผาน จากสภาวะหนึ่ง
ไปยัง อี ก สภาวะหนึ่ ง ของชี วิ ต การจะช่ ว ยให้บุ ค คลหรื อ ครอบครัว มี ก ารรับ รู แ้ ละตระหนั ก ถึ ง
กระบวนการเปลี่ยนผ่านใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ช่วยให้บุคคลและครอบครัวเกิดความ
เข้าใจได้อย่างเป็ นองค์รวม ซึ่งมีอทธิพลต่อการตอบสนองที่เกิดขึน้ ในหลายรูปแบบในแต่ละบุคคล
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3. ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. สาหรับกาหนดนโยบาย
1.1 สาหรับผูก้ าหนดนโยบายในสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายคนพิ การทางการเคลื่ อนไหว ควรมี การกาหนดการส่งเสริม คุณ ภาพชี วิตของคนพิ การ
ทางการเคลื่อนไหวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความเหมาะสมกับคน
พิการ อย่างมีระบบ มีขนั้ ตอนชัดเจน โดยจากผลการวิจยั พบว่า ความเข้มแข็งทางใจ การสนับสนุน
ทางสังคม การเผชิญปั ญหามีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ
การมุ่งเน้นการสนับสนุนทางสังคมอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การให้การสนับสนุนด้านเครื่องมือ/หรือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีเหมาะสมโดยครอบครัวหรือผูด้ แู ลสามารถเข้าถึงและเรียนรู เ้ พื่อนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัย เป็ นต้น เพื่อให้เกิดการส่งผล
ทางตรงต่อคุณ ภาพชีวิตของคนพิ การทางการเคลื่อนไหว และนาไปสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านความเจ็บป่ วยที่เกิดขึน้ จนสามารถปรับตัวต่อการเจ็บป่ วย
เรือ้ รังที่เกิดขึน้ ได้ และมีการรับรู ส้ ภาพร่างกาย ความคิด ความรูส้ ึก ความสัมพันธ์กบั ครอบครัวหรือ
ผูด้ แู ล รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ตามวัฒนธรรมที่เอือ้ ต่อการดารงชีวิตอยู่หลังเกิดการเปลี่ ยน
ผ่านเป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
1.2 สาหรับผูก้ าหนดนโยบายในสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายคนพิการทางการเคลื่อนไหว สามารถนาองค์ความรูจ้ ากความเข้มแข็งทางใจ การสนับสนุน
ทางสังคม การเผชิญปั ญ หาและคุณภาพชีวิตคนพิการไปใช้ประกอบการคัดกรอง เพื่อ ค้นหาคน
พิการที่เริ่มมีปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อติดตามดูแล และส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง
การจัดโปรแกรมหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาปั จจัยที่สาคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการ
เคลื่ อนไหว และควรมี การคัดกรองเบือ้ งต้นด้วยแบบวัดคุณ ลักษณะทางจิตวิทยา เช่ น แบบวัด
ความเข้ม แข้งทางใจ แบบวัดการสนับสนุน ทางสังคม และแบบวัด การเผชิ ญ ปั ญ หา ดังนั้น ใน
สถานพยาบาลที่ดูแลกลุ่มคนพิการเหล่านีอ้ าจเพิ่มเติมแบบวัดดังกล่าวเพื่อคัดกรองเบือ้ งต้น และ
ควรติดตามผลเป็ นระยะ ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ส่งผลกระทบด้านจิตใจทาให้คน
พิการมีความเครียด หรือภาวะซึมเศร้าสูงกว่าบุคคลทั่วไป และการปรับตัวที่ดีในเชิงบวกจึงเป็ นสิ่ง
สาคัญต่อการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. สาหรับครอบครัวหรือผูด้ ูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากผลการวิจัยครัง้ นี ้
พบว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหวมีการรับรู เ้ กี่ยวกับ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวหรือ

113
ผูด้ แู ลคนพิการ ดังนัน้ ครอบครัวหรือผูด้ แู ลคนพิการได้มีโอกาสในการใช้เวลาร่วมกันมากขึน้ เพื่อให้
ครอบครัวหรือผูด้ ูแลคนพิการได้มีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน ควรมีการสนับสนุนด้านสิ่งของ หรือสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็ นรู ปธรรมอันเอือ้ ต่อการทากิจกรรม รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกที่เอือ้ ต่อการดาเนิน
ชีวิตแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่จาเป็ น และการสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางใจ
การจัดห้องพบปะพูดคุยแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ส่งเสริม ความเข้ม แข็ง ทางใจในด้านความ
เชื่อมั่นความสามารถของตนเอง การส่งเสริมช่องทางสื่อสารภายในครอบครัวหรือผูด้ แู ลเพื่อให้คน
พิการทางการเคลื่อนไหวมีการเผชิญปั ญหาหน้ากับปั ญหาและมุ่งแก้ไขปั ญหาได้อย่างเหมาะสม
นาไปสูก่ ารปรับตัวที่หรือการเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ของผูอ้ ่นื ได้มากขึน้

4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแบบจาลองของความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปั จจัยเชิงสาเหตุ
ของความเข้มแข็งทางใจ การสนับสนุนทางสังคมและการเผชิญปั ญหาของคุณภาพชีวิตของคน
พิการทางการเคลื่อนไหวในกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสถานพยาบาลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกั นหรือในกลุ่ม
คนพิการประเภทอื่น ๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างด้วย
เช่นกัน
2.อาจมีการวิจัยเชิงคุณ ภาพโดยการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถช่วยให้ศึกษาเจาะลึกใน
กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนผ่านและการปรับตัวได้ดี หรือในกลุ่มตั วอย่างที่มี
การปรับตัวได้ไม่ดี เพื่อค้นหาว่ามีเหตุปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้
3. อาจมี ก ารวิ จัย เชิ ง ทดลอง ในเชิ ง การวิจัย ทดลองสามารถสร้างเป็ น โปรแกรมการ
พัฒนาการสนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการ หรือการสนับสนุน
ทางสังคมที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตโดยมีความเข้มแข็งทางใจหรือการเผชิญปัญหาเป็ น
ตัวแปรส่งผ่านให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว เพราะผลการวิจัยครัง้ นีช้ ีใ้ ห้เห็นว่าผลลัพธ์จาก
การพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องนัน้ มีผลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
4. การศึกษาตัวแปรในงานวิจัยนีค้ ือ ความเข้มแข็งทางใจ การสนับสนุนทางสังคมและ
การเผชิญปั ญหาให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว อาจเก็บข้อมูลจากคนละแหล่งกลุ่มตัวอย่าง
โดยอาจเก็บข้อมูลจากครอบครัวหรือผูด้ แู ลคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อให้ทราบถึงการรับรูใ้ น
แต่ละมุมมองที่แตกต่างกัน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

ภาคผนวก ข
หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

ภาคผนวก ค
เอกสารรับรองโครงการวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สถาบันสิรินธร
เพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และเอกสารขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการ
วิจัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกสารรับรองโครงการวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สถาบันสิรินธร
เพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เอกสารขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างแบบวัดปั จจัยสาเหตุทมี่ ีผลต่อคุณภาพชีวติ ของคนพิการทางการเคลือ่ นไหว และค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)

ตั ว อย่ า งแบบวั ด ปั จจั ย สาเหตุ ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหว
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนีแ้ บ่งออกเป็ น 5 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน
11 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบวัดความเข้มแข็งทางใจ
จานวน
21 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
จานวน
13 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบวัดการเผชิญปัญหา
จานวน
13 ข้อ
ส่วนที่ 5 แบบวัดคุณภาพชีวิต
จานวน
24 ข้อ
2. กรุณาตอบคาถามให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริงและตรงตามความคิดเห็นของท่านให้มากที่สดุ
3. แบบสอบถามฉบับนีจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหวได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึน้
4. โครงการวิจัยนีจ้ ัดทาขึน้ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ แขนง
จิตวิทยาสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจะไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นรายบุคคล และใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลในภาพรวม ดังนัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวเพ็ญนภา ศรีวิชยั
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาประยุกต์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง: โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
 เพศทางเลือกนอกจากที่ระบุ
2. อายุ………………….…….ปี
3. ศาสนา
 พุทธ
 อิสลาม
 คริสต์
 อื่น ๆ
4. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่ามัธยมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
5. รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
 ต่ากว่า 10,000 บาท
 10,001-20,000 บาท
 20,001-30,000 บาท
 มากกว่า 30,001 บาท
6. สถานภาพสมรส
 โสด
 สมรส
 หม้าย/หย่า/แยก
7. อาชีพเดิม (ก่อนเกิดภาวะเจ็บป่ วย)
 เกษตรกร
 ค้าขาย
 รับจ้าง
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ โปรดระบุ………………..……
8. ระยะเวลาการเจ็บป่ วยในครั้งนี้
 1 ถึง 6 เดือน
 มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
 มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี
 มากกว่า 3 ปี ขนึ ้ ไป
9. ลักษณะ/ระดับความเจ็บป่ วย
 อ่อนแรงขาทัง้ สองข้าง  อ่อนแรงแขนและขา  อ่อนแรงแขนและขาซีกใดซีก
หนึง่
10. สาเหตุทที่ าให้เกิดภาวะเจ็บป่ วยในครั้งนี้
 โรคหลอดเลือดสมอง
 อุบตั ิเหตุ  อื่น ๆ โปรดระบุ……………….…

ส่วนที่ 2 แบบวัดความเข้มแข็งทางใจ (Resilience)
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ โดยมีเกณฑ์
ดังนี ้
คะแนน 0
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับข้อความในประโยค
คะแนน 1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยปานกลาง กับข้อความในประโยค
คะแนน 2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย กับข้อความในประโยค
คะแนน 3
หมายถึง
เห็นด้วยเล็กน้อย กับข้อความในประโยค
คะแนน 4
หมายถึง
เห็นด้วยปานกลาง กับข้อความในประโยค
คะแนน 5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับข้อความในประโยค
ข้อความ

1. ฉันจะทาอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบความสาเร็จตามที่ตงั้ ใจ แม้
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จะมีอปุ สรรคมากมาย
เมื่อฉันพบว่าชีวิตมีอปุ สรรค ฉันมีสติท่จี ะควบคุมสถานการณ์ได้
ฉันเชื่อว่าประสบการณ์ของฉันในอดีต เป็ นตัวช่วยในการแก้ไข
ปั ญหาในอนาคตได้
ฉันสามารถเรียนรูก้ ารเผชิญปัญหาจากประสบการณ์ของ
ตนเอง หรือการได้รบั การแบ่งปันจากผูอ้ ่นื
ฉันมองว่าการมีปัญหาเป็ นเรื่องปกติท่ีทกุ คนต้องเผชิญ
เมื่อมีปัญหา ฉันตัดสินใจที่ดาเนินชีวิตในเส้นทางใหม่ท่ฉี นั
วางแผนไว้
แม้ว่าฉันรูส้ กึ ท้อแท้ หรือผิดหวังแต่ฉนั จะพยายามไปให้ถึง
เป้าหมาย
ฉันมีความพยายามมากพอที่จะสร้างชีวิตใหม่ ที่ทาให้ฉนั มีชีวติ
ที่ดีขนึ ้

ระดับความคิดเห็น

0

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 3 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม (Social support)
ค าชี้แ จง: โปรดท าเครื่อ งหมาย ✓ ลงในช่ อ งที่ ต รงกับ ความเป็ น จริง เกี่ ย วกับ ท่ านมากที่ สุด
เกี่ ยวข้องกับการรับรู ถ้ ึง ความช่ วยเหลื อ ต่ าง ๆ จากครอบครั ว หรือ ผู้ ดู แลของท่ านโดยมี
เกณฑ์ดงั นี ้
คะแนน 0
หมายถึง
ข้อความในประโยค ไม่จริงเลย
คะแนน 1
หมายถึง
ข้อความในประโยค จริงน้อยทีส่ ุด
คะแนน 2
หมายถึง
ข้อความในประโยค จริงน้อย
คะแนน 3
หมายถึง
ข้อความในประโยค จริง
คะแนน 4
หมายถึง
ข้อความในประโยค จริงมาก
คะแนน 5
หมายถึง
ข้อความในประโยค จริงมากทีส่ ุด
ข้อความ

ระดับความเป็ นจริง
0

1. ฉันได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองจาก
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ครอบครัว/ผูด้ แู ล
ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาจากครอบครัว/
ผูด้ แู ล
เมื่อฉันมีปัญหาหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย ครอบครัว/
ผูด้ แู ลสามารถอธิบายให้ฉนั เข้าใจได้ทกุ ครัง้
เมื่อครอบครัว/ผูด้ แู ลได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจะ
นามาถ่ายทอดให้แก่ฉนั
เมื่อได้รบั คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจตามนัด คนใน
ครอบครัว/ผูด้ แู ลจะนามาบอกฉัน
ฉันได้รบั ความรักและการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว/ผูด้ แู ล
ของฉัน
ครอบครัว/ผู้ดูแล สนใจฟั งฉันเมื่อฉันต้องการปรับ ทุกข์หรือ
ระบายความไม่สบายใจเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยของฉัน
เมื่อฉันอยู่กบั ครอบครัว/ผูด้ แู ล ฉันรูส้ กึ อบอุน่ และปลอดภัย

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 4 แบบวัดการเผชิญปั ญหา (Coping)
คาชี้แจง: การเผชิญปั ญหาเป็ นลักษณะในการควบคุมเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหา โปรดพิจารณา
ข้อความต่อไปนี ้ แล้วทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับลักษณะของท่านมากที่สดุ โดยมีเกณฑ์
ดังนี ้
คะแนน 0 หมายถึง ไม่เคยใช้วิธีนั้นในการเผชิญปั ญหาเลย
คะแนน 1 หมายถึง ใช้วิธีนนั้ ในการเผชิญปัญหาแต่ นาน ๆ ครั้ง (1-3ครั้ง/เดือน)
คะแนน 2 หมายถึง ใช้วิธีนนั้ ในการเผชิญปัญหา บางครั้ง (1-2ครั้ง/สัปดาห์)
คะแนน 3 หมายถึง ใช้วิธีนนั้ ในการเผชิญปัญหา บ่อยครั้ง (3-4ครั้ง/สัปดาห์)
คะแนน 4 หมายถึง ใช้วิธีนนั้ ในการเผชิญปัญหา เกือบทุกครั้ง
คะแนน 5 หมายถึง ใช้วิธีนนั้ ในการเผชิญปัญหา ทุกครั้ง
ข้อความ

1. ฉันคิดหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือควบคุมสถานการณ์
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

ที่เป็ นปั ญหา
ฉันพยายามมองปั ญหาที่เกิดขึน้ ให้ชดั เจนและครอบคลุมทุก
แง่มมุ
ฉันพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ท่เี ป็ นปั ญหา
เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจัดการปั ญหาได้ดีขนึ ้
ฉันลองแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี เพื่อดูว่า วิธีไหนดีท่ีสดุ
ฉันพยายามนาประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ไขปั ญหา
เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันแสดงออกด้วยการมีอารมณ์ฉนุ เฉียว
สาปแช่ง สบถ
เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันรูส้ กึ กระวนกระวายและหงุดหงิดใจ
ฉันตาหนิคนอื่นว่าเป็ นตัวการที่ก่อให้เกิดปั ญหา

ระดับการใช้วิธีการเผชิญปั ญหา
0

1

2

3

4

5

ส่วนที่ 5 แบบวัดระดับคุณภาพชีวิต (Quality of life)
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริงเกี่ยวกับท่านมากที่สดุ โดยมีเกณฑ์
ดังนี ้
คะแนน 0 หมายถึง
ไม่พึงพอใจอย่างมาก กับข้อความในประโยค
คะแนน 1 หมายถึง
ไม่พึงพอใจ กับข้อความในประโยค
คะแนน 2 หมายถึง
ค่อนข้างจะไม่พึงพอใจ กับข้อความในประโยค
คะแนน 3 หมายถึง
พึงพอใจค่อนข้างมาก กับข้อความในประโยค
คะแนน 4 หมายถึง
พึงพอใจอย่างมาก กับข้อความในประโยค
คะแนน 5 หมายถึง
พึงพอใจมากทีส่ ุด กับข้อความในประโยค
ระดับความพึงพอใจ
ข้อความ
0
1
2
3
4
5
1. ฉันพอใจกับคุณภาพชีวิตของตนเองในตอนนี ้
2. ฉันคิดว่า ฉันมีคณ
ุ ภาพชีวิตหรือความเป็ นอยู่ท่ดี ี
คาชีแ้ จง: โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริงเกี่ยวกับท่านมากที่สดุ โดยมีเกณฑ์
ดังนี ้
คะแนน 0 หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก กับข้อความในประโยค
คะแนน 1 หมายถึง
ไม่เห็นด้วย กับข้อความในประโยค
คะแนน 2 หมายถึง
ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วย กับข้อความในประโยค
คะแนน 3 หมายถึง
เห็นด้วยค่อนข้างมาก กับข้อความในประโยค
คะแนน 4 หมายถึง
เห็นด้วยอย่างมาก กับข้อความในประโยค
คะแนน 5 หมายถึง
เห็นด้วยมากทีส่ ุด กับข้อความในประโยค
ระดับความคิดเห็น
ข้อความ
0
1
2
3
4
5
1. การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ปวด
แขนขา ปวดตามตัว ทาให้ฉนั ไม่สามารถทาในสิ่งที่
ต้องการได้
2. ฉันมีกาลังเพียงพอที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ได้ดีในแต่ละวัน
(ทัง้ เรื่องงานหรือการดาเนินชีวิตประจาวัน)
3. ฉันรู ส้ ึกพอใจที่สามารถทาอะไรด้วยตนเองได้ในแต่
ละวัน
4. ฉันพอใจกับความสามารถในการทากิจกรรมของฉัน

ข้อความ
5.
6.
7.
8.

0

ระดับความคิดเห็น
1
2
3
4

ฉันสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง
ฉันรูส้ กึ มีความสุข หรือมีความสงบในชีวิต
ฉันมีสมาธิในการทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ฉันรูส้ กึ พอใจในตนเอง
**********ขอบพระคุณทีส่ ละเวลา**********

5

ตาราง 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดปัจจัยสาเหตุท่มี ีผลต่อคุณภาพชีวิตของคน
พิการทางการเคลื่อนไหว
ข้อ
1

คุณลักษณะความเข้มแข็งทางใจ

ฉันสามารถจัดการสิ่งที่ย่งุ ยากให้ผ่านไปได้
ด้วยดี
2 ฉันจะทาอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จตามที่ตงั้ ใจ แม้จะมีอปุ สรรค
มากมาย
3 เมื่อฉันพบว่าชีวิตมีอปุ สรรค ฉันมีสติท่จี ะ
ควบคุมสถานการณ์ได้
4 ฉันเชื่อว่าประสบการณ์ของฉันในอดีต เป็ น
ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้
5 ฉันสามารถเรียนรูก้ ารเผชิญปัญหาจาก
ประสบการณ์ของตนเอง หรือการได้รบั การ
แบ่งปันจากผูอ้ ่นื
6 ฉันมองว่าการมีปัญหาเป็ นเรื่องปกติท่ที กุ คน
ต้องเผชิญ
7 เมื่อมีปัญหา ฉันตัดสินใจที่ดาเนินชีวิตใน
เส้นทางใหม่ท่ีฉนั วางแผนไว้
8 แม้ว่าฉันรูส้ กึ ท้อแท้ หรือผิดหวังแต่ฉนั จะ
พยายามไปให้ถึงเป้าหมาย
9 ฉันเชื่อว่าฉันมีความพยายามมากพอที่จะ
สร้างหนทางชีวิตใหม่
10 ฉันมีความพยายามมากพอที่จะสร้างชีวิต
ใหม่ ที่ทาให้ฉันมีชีวิตที่ดีขนึ ้
11 ฉันเชื่อว่าชีวิตของฉันยังมีโอกาสเสมอ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3
0 0 1

รวม

เฉลี่ย

1

0.33

ผลการ
พิจารณา
ตัดทิง้

1

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

0

1

2

0.67

คัดเลือกไว้

1

1

0

2

0.67

คัดเลือกไว้

1

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

0

1

1

2

0.67

คัดเลือกไว้

1

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

-1

0

0

0

ตัดทิง้

0

1

1

2

0.67

คัดเลือกไว้

1

1

0

2

0.67

คัดเลือกไว้

ตาราง 9 (ต่อ)
ข้อ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1 2 3
ฉันเชื่อว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอใน 1 1 1
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง
ฉันสามารถทนต่อแรงกดกดดันในชีวิต
-1 1 1
ฉันเชื่อมั่นว่าการบาบัดรักษาจะทาให้ตนเอง -1 1 1
มีชีวิตดีขึน้
ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้ 1 1 1
ดีขนึ ้ ได้
ฉันรับรูถ้ ึงข้อจากัดของความสามารถของ
1 1 1
ตนเอง
เมื่อฉันอยู่ในสถานการณ์ท่ียากลาบาก ฉัน
1 0 1
ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา
ฉันเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง
1 1 1
ชีวิตของฉันมีความหมาย
1 1 1
ฉันภูมิใจในตัวเองเมื่อทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสาเร็จ 1 1 1
ฉันยังคงดาเนินชีวิตไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ 1 1 1
แม้เส้นทางนัน้ จะมีอปุ สรรคมากมายก็ตาม
ฉันเชื่อว่าฉันยังสามารถดาเนินชีวิตได้ตาม
-1 -1 0
แผนที่ฉนั วางไว้
ฉันสามารถวางแผนชีวิตในอนาคตได้โดยที่ 1 1 1
แผนนัน้ ไม่จาเป็ นต้องเหมือนคนอื่น ๆ
ฉันรูว้ ่าฉันไม่ใช่คนเดียวในโลกที่ตอ้ งเผชิญ
1 0 1
กับความทุกข์เช่นนี ้
ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถทาสิ่งต่าง ๆด้วยตัวเอง 0 1 1
ถึงแม้ว่าฉันจะเจ็บป่ วย
ฉันสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างอิสระอย่างที่ 1 1 0
ฉันต้องการ
คุณลักษณะความเข้มแข็งทางใจ

รวม

เฉลี่ย

3

1

ผลการ
พิจารณา
คัดเลือกไว้

1
1

0.33
0.33

ตัดทิง้
ตัดทิง้

3

1

คัดเลือกไว้

3

1

คัดเลือกไว้

2

0.67

คัดเลือกไว้

3
3
3
3

1
1
1
1

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

-2

-0.67

ตัดทิง้

3

1

คัดเลือกไว้

2

0.67

คัดเลือกไว้

2

0.67

คัดเลือกไว้

2

0.67

คัดเลือกไว้

ตาราง 9 (ต่อ)
ข้อ

คุณลักษณะการสนับสนุนทางสังคม

ผู้เชี่ยวชาญคนที่

1 ฉันได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
1
ตนเองจากครอบครัว/ผูด้ แู ล
2 ฉันได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษา
1
จากครอบครัว/ผูด้ แู ล
3 เมื่อฉันมีปัญหาหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการ
1
เจ็บป่ วย ครอบครัว/ผูด้ แู ลสามารถอธิบายให้
ฉันเข้าใจได้ทกุ ครัง้
4 เมื่อครอบครัว/ผูด้ แู ลได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับการ 1
ดูแลสุขภาพจะนามาถ่ายทอดให้แก่ฉัน
5 เมื่อได้รบั คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจตาม
1
นัด คนในครอบครัว/ผูด้ แู ลจะนามาบอกฉัน
6 คนในครอบครัว/ผูด้ แู ลคอยเตือนเมื่อฉันไม่
-1
ไปตรวจตามนัด
7 ฉันได้รบั ความรักและการดูแลเอาใจใส่จาก 1
ครอบครัว/ผูด้ แู ลของฉัน
8 ครอบครัว/ผูด้ แู ล สนใจฟั งฉันเมื่อฉัน
1
ต้องการปรับทุกข์หรือระบายความไม่สบาย
ใจเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยของฉัน
9 เมื่อฉันอยู่กบั ครอบครัว/ผูด้ แู ล ฉันรูส้ กึ อบอุ่น 1
และปลอดภัย
10 คนในครอบครัว/ผูด้ แู ลให้กาลังใจฉัน
1
11 ฉันได้รบั อุปกรณ์ต่าง ๆที่จาเป็ นในการ
1
ดาเนินชีวิต จากครอบครัว/ผูด้ แู ล
12 ครอบครัว/ผูด้ แู ลช่วยเหลือในกิจวัตร
-1
ประจาวันแล้วทาให้ฉนั สุขสบาย
13 ฉันมักได้รบั ของขวัญจากครอบครัว/ผูด้ แู ล
0

1

1

3

1

ผลการ
พิจารณา
คัดเลือกไว้

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

1

0.33

ตัดทิง้

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1
1

1
1

3
3

1
1

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

1

1

1

0.33

ตัดทิง้

0

1

1

0.33

ตัดทิง้

รวม

เฉลี่ย

ตาราง 9 (ต่อ)
ข้อ

คุณลักษณะการสนับสนุนทางสังคม

14 เมื่อฉันเจ็บป่ วยและต้องการพบแพทย์คนใน
ครอบครัวยินดีพาท่านไปรับการตรวจรักษา
15 ครอบครัว/ผูด้ แู ล ช่วยเหลือจัดที่พกั ให้ฉนั ได้
อยู่อย่างสะดวกสบาย
16 เมื่อต้องไปโรงพยาบาลฉันได้รบั การ
สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายจากครอบครัว/
ผูด้ แู ล
คุณลักษณะการเผชิญปั ญหา
1 ฉันคิดหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ
ควบคุมสถานการณ์ท่เี ป็ นปั ญหา
2 ฉันหวังว่าสิ่งต่าง ๆ จะดีขนึ ้
3 ฉันยิม้ รับปัญหา คิดเสียว่าสิ่งต่าง ๆ อาจ
เลวร้ายได้
4 ฉันพยายามมองปัญหาที่เกิดขึน้ ให้ชดั เจน
และครอบคลุมทุกแง่มมุ
5 ฉันปรึกษาปัญหากับผูท้ ่เี คยผ่าน
ประสบการณ์แบบเดียวกัน
6 ฉันพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ี
เป็ นปัญหาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจัดการ
ปัญหาได้ดีขนึ ้
7 ฉันกาหนดเป้าหมายให้เจาะจงชัดเจนเพื่อ
แก้ปัญหา
8 ฉันลองแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี เพื่อดูว่า วิธี
ไหนดีท่สี ดุ
9 ฉันพยายามนาประสบการณ์เดิมมาใช้ใน
การแก้ไขปั ญหา

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

1

1

3

1

ผลการ
พิจารณา
คัดเลือกไว้
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คัดเลือกไว้
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รวม

เฉลี่ย

ตาราง 9 (ต่อ)
ข้อ

คุณลักษณะการเผชิญปั ญหา

10 ฉันกังวลใจ
11 เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันแสดงออกด้วยการมี
อารมณ์ฉนุ เฉียว สาปแช่ง สบถ
12 เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันรูส้ กึ กระวนกระวาย
และหงุดหงิดใจ
13 ฉันตาหนิคนอื่นว่าเป็ นตัวการที่ก่อให้เกิด
ปัญหา
14 เมื่อเกิดปัญหาฉันจะระบายอารมณ์กบั คน
หรือสิ่งของ
15 ฉันขอกาลังใจหรือความช่วยเหลือจาก
ครอบครัวหรือเพื่อน
16 เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันพยายามลืมปัญหา
คิดถึงเรื่องอื่นแทน
17 ฉันพยายามทาอะไรก็ได้แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่า
จะช่วยแก้ปัญหาได้
18 เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันสวดมนต์และเชื่อใน
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ หรือสิ่งที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ
19 ฉันปล่อยให้คนอื่นแก้ปัญหาหรือควบคุม
สถานการณ์
20 ฉันเตรียมการสาหรับความเลวร้ายที่สดุ ที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ได้
21 เมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ฉันแยกตัว อยู่คนเดียว
เพียงลาพัง
22 ฉันเลิกยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์นนั้ เพราะคิด
ว่าหมดหนทางแก้ไข
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รวม
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ตาราง 9 (ต่อ)
ข้อ

คุณลักษณะการเผชิญปั ญหา

23 ฉันปล่อยให้สถานการณ์เป็ นไป เพราะเชื่อว่า
เป็ นเรื่องของโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
24 ฉันบอกตนเองไม่ตอ้ งวิตก ทุกอย่างอาจจะดีขึน้
25 ฉันมองหาสิ่งใหม่ท่ีตอ้ งการอย่างแท้จริงและ
ดีท่สี ดุ
คุณลักษณะคุณภาพชีวิต
1 ฉันพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนี ้
2 ฉันคิดว่าฉันมีคณ
ุ ภาพชีวิตหรือชีวิตความ
เป็ นอยู่
3 การเจ็บปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวด
ท้อง ปวดตามตัว ทาให้ฉนั ไม่สามารถทาใน
สิ่งที่ตอ้ งการ
4 ฉันมีกาลังเพียงพอที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ในแต่ละ
วันไหม (ทัง้ เรื่องงานหรือการดาเนินถ
ชีวิตประจาวัน)
5 ฉันพอใจกับการนอนหลับของฉัน
6 ฉันรูส้ กึ พอใจที่สามารถทาอะไรด้วยตนเอง
เพื่อให้ผ่านไปได้ในแต่ละวัน
7 ฉันจาเป็ นต้องไปรับการรักษาพยาบาล
เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน
8 ฉันจาเป็ นต้องไปรับการรักษาพยาบาล
เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน
9 ฉันพอใจกับความสามารถในการทากิจกรรม
ของฉัน
10 ฉันสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง
11 ฉันรูส้ กึ มีความสุข หรือมีความสงบในชีวิต

ผู้เชี่ยวชาญคนที่
1

1

1

3

1

ผลการ
พิจารณา
คัดเลือกไว้

-1
-1

1
1

1
1

1
1

0.33
0.33

ตัดทิง้
ตัดทิง้

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

1

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

1

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1

1

1

3

1

คัดเลือกไว้

1
1

1
1

1
1

3
3

1
1

คัดเลือกไว้
คัดเลือกไว้

รวม

เฉลี่ย

ตาราง 9 (ต่อ)
ข้อ

คุณลักษณะคุณภาพชีวิต

12 ฉันมีสมาธิในการทากิจกรรมต่าง ๆด้วยตนเอง
13 ฉันรูส้ กึ พอใจในตนเอง
14 ฉันยอมรับลักษณะภายนอกของตัวเองใน
ปัจจุบนั
15 ฉันมีความรูส้ ึกไม่ดี เช่น รูส้ กึ เหงา เศร้า หดหู่
สิน้ หวัง วิตกกังวล อยู่บ่อยครัง้
16 ฉันรูส้ กึ ว่าชีวิตของฉันมีความหมาย
17 ท่านพอใจต่อการผูกมิตรกับผูอ้ ่นื
18 ฉันพอใจกับการช่วยเหลือเพื่อนเสมอ
19 ฉันพอใจในชีวิตทางเพศของฉัน (หมายถึง
การจัดการอารมณ์ทางเพศ)
20 ฉันรูส้ กึ ว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยในแต่
ละวัน
21 ฉันพอใจกับสภาพบ้านเรือนที่อยู่ตอนนี ้
22 ฉันมีเงินพอใช้จ่ายตามความจาเป็ น
23 ฉันพอใจที่จะไปใช้บริการสาธารณสุขได้ตาม
จาเป็ น
24 ฉันได้รูเ้ รื่องราวข่าวสารที่จาเป็ นในชีวิตแต่ละ
วัน
25 ฉันมีโอกาสได้พกั ผ่อนคลายเครียด
26 ฉันพอใจสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพฉัน
27 ฉันพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของ
ฉัน (หมายถึงการคมนาคม)
ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง .33 -.67
ค่าความเชื่อมั่น มีค่าระหว่าง .694-.949
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หมายเหตุ
ในการคัดเลือกข้อคาถาม โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกข้อคาถามเพื่อสร้างแบบวัด
ดังนี ้
1. โดยการเลื อกข้อความ จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ ยวข้องตามแนวคิดและทฤษฎี
ความเข้มแข็งทางใจ การสนับสนุนทางสังคม การเผชิญปัญหา และคุณภาพชีวิต
2. คัดเลือกค่าอานาจจาแนหแบบ Corrected Item-Total Correlation ที่มีค่าสูง ที่มีค่า
อานาจจาแนกตัง้ แต่ .33 ขึน้ ไป
3. พิจารณาข้อคาถามที่ไม่ซา้ กัน หรือความหมายใกล้เคียงกัน ได้ขอ้ คาถาม 82 ข้อ จาก
จานวน 92 ข้อ

คาสั่งในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โมเดลเชิงสาเหตุ ด้วยโปรแกรม Mplus

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

เพ็ญนภา ศรีวิชยั
17 พฤศจิกายน 2537
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2560
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบาบัด
จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 56 หมู่ท่ี13 ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
50230

