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ผลของการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการและการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลต่อความเครียดของ
ผู้ดูแลคนพิการ 

 
สุรณี  เฉลิมชัยนุกูล8*, พิมพา  ขจรธรรม9, อาดัม  นีละไพจิตร10 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการต่อความเครียดของผู้ดูแล
คนพิการ  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทรัพยากรทางบุคคลกับความเครียดจากการดูแลคนพิการของ
ผู้ดูแล  โดยศึกษาในผู้ดูแลคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวกลุ่มที่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ จ านวน 
37 คน  และกลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการ จ านวน 39 คน  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแหล่งทรัพยากรส่วน
บุคคลของผู้ดูแลคนพิการ และ แบบวัดความเครียดของผู้ดูแลฉบับปรับปรุง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
เปรียบเทียบความเครียดเฉลี่ยของผู้ดูแลคนพิการระหว่างกลุ่มท่ีได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการกับกลุ่มท่ียังไม่ได้รับ
บริการผู้ช่วยคนพิการด้วย t-test for Independent Samples และ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการมีแหล่ง
ทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดูแลคนพิการกับระดับความเครียดของผู้ดูแลด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์กับ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  ผลการศึกษาพบว่า ระดับความเครียดของผู้ดูแลกลุ่มที่ได้รับและกลุ่มที่ยังไม่ได้รับ
บริการผู้ช่วยคนพิการนั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และการมีแหล่ง
ทรัพยากรทางบุคคลนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ดูแลคนพิการอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ผู้ดูแลคนพิการ, ความเครียด, แหล่งทรัพยากรทางบุคคล, บริการผู้ช่วยคนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
8 suranee.cha@student.mahidol.ac.th, วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหดิล 
9 pimpa.kac@mahidol.ac.th, วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหดิล 
10 neelapaijit@yahoo.com, วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

mailto:suranee.cha@student.mahidol.ac.th,%20วิทยาลัย
mailto:pimpa.kac@mahidol.ac.th
mailto:neelapaijit@yahoo.com


การสัมมนาวิชาการระดับชาตดิ้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ปี 2560 | 87 

 

A study of the effect of personal assistance service and personal resource  
on caregivers’ stress 

 
Suranee Chalermchainukul11*, Pimpa Kachondham12, Adam Neelapaijit13 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine the effect of personal assistance (PA) service 
to caregivers’stress and the relationship between personal resource and caregivers’stress. The 
participants were divided into 2 groups (1)  37 caregivers of person with physical disabilities 
(PWDs) who receive PA service and (2) 39 caregivers of PWDs who did not receive PA service. 
The Personal Resource Questionnaire and The Modified Caregiver Strain Index were used to 
assess personal resource of caregivers and caregivers’ stress. T-test for Independent Samples 
was used to compare caregivers’ stress of the two groups, and the Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient was used to analysed correlation between personal resource of 
caregivers and caregivers’  stress.  The study found that there was no statistical significance 
between caregivers’  stress of the two groups and no statistical significance between the 
relationship of personal resource and caregivers’ stress.  
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามรายงานสถิติข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในแต่ละเดือนจะ
พบว่าประเภทความพิการที่มีจ านวนมากที่สุดคือความพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  ซึ่งข้อจ ากัดของ
คนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวนั้นท าให้พวกเขาไม่สามารถท าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่างกาย (physiological needs) อันเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการด ารงชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเอง (Abraham H. Maslow, 1943 อ้างถึงใน มัทนา  วังถนอมศักดิ์, 2550: 46)  ด้วยเหตุนี้คนพิการ
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวจึงจ าเป็นต้องมีผู้ดูแล (caregiver) หรือญาติผู้ดูแล (family caregiver) มาให้
ความช่วยเหลือในการท ากิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  ซึ่งการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการท าให้วิถีชีวิตของ
ผู้ดูแลเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ดูแลในด้านต่าง ๆ ทั้งทางบวกและทางลบ (ยุพาพิน  
ศิรโพธิ์งาม, 2539)  เมื่อใดก็ตามที่ผู้ดูแลไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรับบทบาทเป็น
ผู้ดูแลคนพิการได้ก็จะเกิดเป็นความเครียดขึ้น (Sherwood et al., 2006  อ้างถึงใน  ณชนก เอียดสุข และ
คณะ, 2556: 351)  ซึ่งปฏิกิริยาโต้ตอบความเครียดของผู้ดูแลจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
กระบวนการคิด  พฤติกรรม  และจิตวิญญาณ (Rawlins, et. al., 1993 อ้างถึงใน วิไล  สุรสาคร, 2549: 29)  
แล้วส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูแลคนพิการน าไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ในที่สุด 
 นอกจากผลที่ตามมาจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลจะเป็นที่มาของความเครียดที่เกิดขึ้นกับผู้ดูแลแล้ว 
(Pearlin & Semple, 1989 อ้างถึงใน ยุพาพิน  ศิรโพธิ์งาม, 2539: 88)  ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
ความเครียดของผู้ดูแลได้ซึ่งแรงสนับสนุนทางสังคม (social support) ก็เป็นปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อ
ความเครียดด้วยเช่นกัน (สาสินี  เทพสุวรรณ์ และคณะ, 2555: 76 - 77)  โดยลาซารัสและโฟล์คแมนได้ระบุไว้
ว่าแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นหนึ่งในแหล่งประโยชน์ที่บุคคลจะใช้ในการเผชิญความเครียด  มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดโดยการท าหน้าที่เป็นเบาะรองรับความเครียด (Lazarus & Folkman, 1984 อ้างถึงใน  บุญมาศ  
จันศิริมงคล, 2550:  27)   และเป็นตัวแปรส าคัญที่ช่วยลดระดับความเครียดของบุคคล (สายพิณ                  
เกษมกิจวัฒนา ,2536; กัญญารัตน์  ผึ่งบรรหาร ,2539; ศิริลักษณ์  แก้วศรีวงค์ ,2549; ภาวิณี  พรหมบุตร 
และคณะ ,2557)  ทั้งนี้ จากการแบ่งประเภทของแหล่งสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของ ลินด์ซี และคณะ 
(Lindsey et al., 1981) และจริยาวัตร คมพยัคฆ์ (2531) ท าให้ผู้วิจัยสรุปได้ว่าแหล่งสนับสนุนทางสังคม
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ แหล่งสนับสนุนระดับบุคคล  และแหล่งสนับสนุนระดับสังคม  โดยแหล่ง
สนับสนุนระดับบุคคลนั้นคือแรงสนับสนุนที่บุคคลได้รับจากคนรอบตัว  เป็นแหล่งทรัพยากรทางบุคคล 
(personal resource)  ส่วนแหล่งสนับสนุนระดับสังคมนั้นคือแรงสนับสนุนที่บุคคลได้รับจากสังคม  ซึ่งบริการ   
ผู้ช่วยคนพิการ (personal assistance services) ก็เป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่ม
แหล่งสนับสนุนระดับสังคมเช่นกัน   
 ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีการก าหนดสิทธิเรื่องการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการของคนพิการไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550  และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คน
พิการ  การมีผู้ช่วยคนพิการ  การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล  และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2552  แต่
ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ิงเริ่มจัดบริการผู้ช่วยคนพิการให้แก่คนพิการในปี         
พ.ศ.2554  ท าให้ยังไม่มีการศึกษาเรื่องผลการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการที่มีต่อผู้ดูแลคนพิการในประเทศไทย
มาก่อน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการและการมีแหล่งทรัพยากรทาง
บุคคลต่อความเครียดของผู้ดูแลคนพิการ  ซึ่งความสนใจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการติดตามประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้
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มอบหมายให้ทางวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินงาน  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ  และศึกษาในประเด็นเรื่องความเครียดของผู้ดูแล
คนพิการ  เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลระบบการให้บริการผู้ช่วยคนพิการ  และ
เป็นข้อมูลในการพัฒนางานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและครอบครัวต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความเครียดของผู้ดูแลคนพิการ  ระหว่างกลุ่มที่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ  กับกลุ่มที่ไม่ได้
รับบริการผู้ช่วยคนพิการ 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทรัพยากรทางบุคคล กับความเครียดจากการดูแลคนพิการของผู้ดูแล 
 
3. นิยามศัพท์ 
1. ผู้ดูแลคนพิการ  (caregiver)  หมายถึง  บิดา  มารดา  บุตร  สามี  ภรรยา  ญาติ  พ่ีน้อง  หรือบุคคลอ่ืนใด
ที่ท าหน้าที่ดูแลคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวในการท ากิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  ซึ่งเป็น
บุคคลที่ท าหน้าที่หลักในการดูแลคนพิการโดยตรง (give direct care)  และใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ
มากกว่าผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในการดูแลคนพิการ  ทั้งนี้ จะมีชื่อปรากฏในบัตรประจ าตัวคนพิการว่า
เป็นผู้ดูแลหรือไม่ก็ได้ 
2. ความเครียด  (stress)  หมายถึง  ผลจากการดูแลคนพิการที่ส่งผลให้ผู้ดูแลคนพิการเกิดปัญหาทางร่างกาย  
การใช้ชีวิตประจ าวัน  อารมณ์  ความรู้สึก  การท างาน  และการเงิน   
3. แหล่งทรัพยากรทางบุคคล  (personal resource)  หมายถึง  แรงสนับสนุนทางสังคมหนึ่งที่ผู้ดูแลมีอยู่แล้ว
น ามาใช้ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดูแลคนพิการว่าเป็นความเครียดหรือไม่  เป็นแรงสนับสนุนทาง
สังคมท่ีอยู่ในกลุ่มแหล่งสนับสนุนระดับบุคคล  แบ่งออกเป็น 5 ด้าน  ได้แก่  การได้รับความรักและความผูกพัน  
การมีส่วนร่วมในสังคม  การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  การได้รับการยืนยันความมีคุณค่าในตนเอง  และการได้รับ
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ   
4. ผู้ช่วยคนพิการ  (personal assistant)  หมายถึง  บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  และเป็นคนที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยคนพิการตาม
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการคนพิการ  ได้รับการจดแจ้งและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยคนพิการในฐานข้อมูล
ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและได้รับ
ค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนพิการจากหน่วยบริการในพ้ืนที่  
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษานี้ใช้แนวคิดเรื่องความเครียด (stress) ในทฤษฎีความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน 
(Lazarus & Folkman, 1984) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  ซึ่งความเครียดในทฤษฎีนี้หมายถึง เหตุการณ์ที่
บุคคลประเมินว่ามีผลต่อสวัสดิภาพของตนเองและใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ท าให้ตนเองพ้นจากสถานการณ์
อันตราย   และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความเครียดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการประเมินความสมดุลระหว่าง
ความต้องการ (demands) กับแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ (resources) ของบุคคล  ซึ่งลาซารัสและโฟล์คแมนได้
ระบุไว้ว่าแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นแหล่งประโยชน์หนึ่งที่บุคคลมีอยู่และน ามาใช้ประเมินว่าเหตุการณ์ท่ีก าลัง
เผชิญอยู่นั้นเป็นความเครียดหรือไม่ 
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 อย่างไรก็ตามแรงสนับสนุนทางสังคมนั้นมีที่มาจากหลายแหล่งสนับสนุน  จากการทบทวนวรรณกรรม
ท าให้ผู้วิจัยสรุปและแบ่งแหล่งสนับสนุนออกเป็น 2 ระดับ  ได้แก่  1) แหล่งสนับสนุนระดับบุคคล  คือแรง
สนับสนุนที่บุคคลได้รับจากคนรอบตัว  เป็นแหล่งทรัพยากรทางบุคคล  กับ 2) แหล่งสนับสนุนระดับสังคม  
เป็นแรงสนับสนุนที่บุคคลได้รับจากสังคม  ทั้งนี้บริการผู้ช่วยคนพิการ (personal assistance service) เป็น
แรงสนับสนุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มแหล่งสนับสนุนระดับสังคมที่คนพิการและครอบครัวมีสิทธิ์
ได้รับสวัสดิการนี้ตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ซึ่งการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการก็อาจเป็นแหล่งประโยชน์ของ
บุคคลอีกประการหนึ่งที่ท าให้ผู้ดูแลคนพิการประเมินว่าสถานการณ์การดูแลคนพิการทางร่างกายและการ
เคลื่อนไหวนั้นไม่ท าให้เกิดความเครียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
5.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาในผู้ดูแลคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จ านวน 76 คน  แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ดูแลคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวที่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ 
จ านวน 37 คน  และกลุ่มผู้ดูแลคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวที่อยู่ในข่ายมีสิทธิ์ได้รับบริการผู้ช่วย
คนพิการแต่ยังไม่ได้รับบริการ จ านวน 39 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างในโครงการติดตาม
ประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัยคือ   

ความเครียดของผู้ดูแล
จากการดูแลคนพิการ 

แหล่งสนับสนุนระดับสังคม 

 

 

 

 

การได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ 

ได้รับ ไม่ได้รับ 

แหล่งสนับสนุนระดับบุคคล 

 

 

 

 

 

แหล่งทรัพยากรทางบุคคล 

1. การได้รับความรักและความผูกพัน 

2. การมีส่วนร่วมในสังคม 

3. การเอื้อประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

4. การได้รับการยืนยันความมีคุณค่าใน
ตนเอง 
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1. เป็นผู้ดูแลคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวที่อยู่ในข่ายมีสิทธิ์ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ
ตามระเบียบของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน 10 จังหวัดศึกษา  ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  
พะเยา  ก าแพงเพชร  ตรัง  สงขลา  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  สกลนคร  นนทบุรี  และ ชลบุรี   

2. เป็นผู้ที่ใช้เวลาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอมากกว่าผู้ อ่ืนในการดูแลคนพิการ  โดยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนใด ๆ ในการดูแลคนพิการ   

3. สามารถสื่อสารได้ด้วยตนเองและเต็มใจเข้าร่วมการวิจัย 
 

5.2 เครื่องมือวิจัย  ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลหลัก  เช่น เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ความสัมพันธ์กับ

คนพิการ  ระยะเวลาในการดูแลคนพิการ  ภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการดูแลคนพิการ  อาชีพของผู้ดูแล 
คนพิการ  และรายได้ครอบครัวผู้ดูแลคนพิการ  การได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ  เป็นต้น  
 2. แบบสอบถามแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดูแลคนพิการ  (Personal Resource Questionaire 
: PQR 85 - part 2)  สร้างโดย แบรนด์และไวเนิร์ท (Brandt & Weinert, 1981)  โดยใช้แนวคิดเรื่อง         
แรงสนับสนุนทางสังคมของไวส์ส (Weiss, 1974)  เพ่ือใช้สอบถามเรื่องการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของ
ผู้ดูแลคนพิการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การได้รับความรักและความผูกพัน  2) การมีส่วนร่วมในสังคม  3) การเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  4) การได้รับการยืนยันความมีคุณค่าในตนเอง  5) การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  
ส าหรับในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่แปลเป็นภาษาไทยและได้รับการปรับปรุงเนื้อหาโดย สายพิณ  
เกษมกิจวัฒนา (2536) 
 3. แบบวัดความเครียดของผู้ดูแลฉบับปรับปรุง  (MCSI : The Modified Caregiver Strain Index)  
สร้างขึ้นโดยทอร์นทันและทราวิส (Thornton & Travis, 2003)  ซึ่งพัฒนามาจาก Caregiver Strain Index 
(CSI) ของโรบินสัน (Robinson, 1983)  และน าค าแปลภาษาไทยจากแบบวัดความเครียดของผู้ดูแลที่ โรชินี  
อุปรา (2551) ได้ท าการแปล Caregiver Strain Index  มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ดูแลคนพิการ
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวและใช้เป็นค าแปลภาษาไทยในแบบวัดนี้  โดยในแบบวัดจะมีข้อค าถามทั้งหมด 
13 ข้อ  ซึ่งสอบถามสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดูแลคนพิการที่ท าให้ผู้ดูแลคนพิการเกิดปัญหาทางร่างกาย  การใช้
ชีวิตประจ าวัน  อารมณ์  ความรู้สึก  การท างาน  และการเงิน  ทั้งนี้ แบบวัดความเครียดของผู้ดูแลฉบับ
ปรับปรุ ง  (The Modified Caregiver Strain Index :  MCSI)  ได้ รับการอนุญาตให้ท าซ้ าจาก Oxford 
University Press ซึ่งเป็นตัวแทนของ The Gerontological Society of America วารสารวิชาการที่แบบวัด 
The Modified Caregiver Strain Index ได้รับการตีพิมพ์เป็นแห่งแรกแล้ว 
 
5.3 การเก็บข้อมูล 
 เก็บข้อมลูโดยการสัมภาษณ์ผู้ดูแลคนพิการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลร่วมกับ
โครงการติดตามและประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ  โดยขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีดังนี้ 

1. เลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 
2. ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอความยินยอมในการเข้าร่วมงานวิจัยอย่างเป็น ลาย

ลักษณ์อักษร 
3. ผู้วิจัยสัมภาษณ์ข้อมูลของผู้ดูแลตามแบบสอบถาม 
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดของผู้ดูแลคนพิการกลุ่มที่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ  เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดของผู้ดูแลคนพิการที่ ไม่ ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ โดยใช้ t-test for 
Independent Samples 
2. ทดสอบความสัมพันธ์ของการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดูแล  กับความเครียดจากการดูแลคนพิการ
ของผู้ดูแล  โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์กับสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient)   
 
6. ผลการวิจัย 
 ผู้ดูแลคนพิการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 80.3)  อายุเฉลี่ย 56 ปี (SD = 12.98)  ส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์เป็นบุตร  ภรรยา  และมารดา ของคนพิการ (ร้อยละ 23.7, 22.4, และ 21.1 ตามล าดับ)  ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 64.5)  และผู้ดูแลคนพิการในการศึกษานี้ส่วนใหญ่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการดูแลคนป่วยหรือคนพิการมาก่อน (ร้อยละ 75.0)  ซึ่งผู้ดูแลส่วนใหญ่ท าหน้าที่ดูแลคนพิการ
มานานกว่า 3 ปี (ร้อยละ 71.1)  โดยร้อยละ 93.4 ของผู้ดูแลคนพิการมีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการท า
หน้าที่เป็นผู้ดูแลด้วย เช่น การท างานบ้าน  การดูแลคนอ่ืน ๆ ในครอบครัวที่ไม่ใช่คนพิการ  การท างานหา
รายได้เลี้ยงครอบครัว  เป็นต้น  ทั้งนี้ ก่อนที่จะมารับหน้าที่ดูแลคนพิการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
62 คน (ร้อยละ 81.6)   แต่เมื่อมารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการแล้ว จากผู้ดูแลคนพิการที่เคยประกอบอาชีพ
ทั้งหมด 62 คน  มีผู้ดูแล 16 คน ที่ลาออกจากงานเดิมและเปลี่ยนงานใหม่ (ร้อยละ 25.8)  และ 11 คน ที่
ลาออกจากงานเพ่ือมาท าหน้าที่ดูแลคนพิการโดยไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 17.7)  ทั้งนี้ มีผู้ดูแลคนพิการ
ร้อยละ 28.9 ของผู้ดูแลทั้งหมดในการศึกษานี้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ  ส่วนที่ประกอบอาชีพนั้น ส่วนใหญ่ท า
อาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.1 ของผู้ดูแลคนพิการทั้งหมด  รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป 
(ร้อยละ 18.4)  ซึ่งรายได้โดยประมาณของครอบครัวผู้ดูแลคนพิการเฉลี่ยคือ 8,300 บาทต่อเดือน   
 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เป็นผู้ดูแลคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จ านวน 76 คน  ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ดูแลคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวที่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ 
จ านวน 37 คน (ร้อยละ 48.7)  และกลุ่มผู้ดูแลคนพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวที่อยู่ในข่ายมีสิทธิ์ได้รับ
บริการผู้ช่วยคนพิการแต่ยังไม่ได้รับบริการ จ านวน 39 คน (ร้อยละ 51.3)  ซึ่งผู้ดูแลคนพิการกลุ่มที่ได้รับ
บริการผู้ช่วยคนพิการนั้น ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 32 คน (ร้อยละ 86.5)  และ ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการจากศูนย์การด ารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัด  
5 คน (ร้อยละ 13.5) 
 ในส่วนของการประเมินการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดูแลคนพิการนี้ ได้ท าการวิเคราะห์การมี
แหล่งทรัพยากรทางบุคคลทั้งในภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ดูแลคนพิการ
ประเมินว่าตนเองมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 51.4)  รองลงมาคือประเมินว่าตนเองมี
แหล่งทรัพยากรทางบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 36.5)  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 137.84 คะแนน (SD = 
19.74)  จากค่าที่เป็นไปได้อยู่ระหว่าง 25 – 175 คะแนน  และเมื่อพิจารณาออกเป็นรายด้าน โดยการประเมิน
จากระดับคะแนนเฉลี่ยของแหล่งทรัพยากรทางบุคคลในแต่ละด้าน  พบว่า แหล่งทรัพยากรทางบุคคลด้านที่
ผู้ดูแลคนพิการรับรู้ว่าตนเองมีอยู่เรียงล าดับจากมากไปน้อย มีดังนี้  ด้านที่ 4 การได้รับการยืนยันว่ามีคุณค่าใน
ตนเอง (worth) (x̄ = 29.14)  ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมในสังคม (social integration) (x̄ = 27.70)  ด้านที่ 3 
การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (nurturance) (x̄ = 27.31)  ด้านที่ 1 การได้รับความรักและความผูกพัน (intimacy) 
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(x̄ = 26.99)  และ ด้านที่ 5 การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ (assistance) (x̄ = 26.62)  โดยค่าที่เป็นไป
ได้ของแต่ละด้านนั้นอยู่ระหว่าง 5 – 35 คะแนน  (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1)   
 
ตารางท่ี 1 คะแนนการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดูแลคนพิการแบบภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน 

การมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคล 
ช่วงคะแนน

ที่ได้จริง x̄  SD 
ระดับการมีแหล่ง

ทรัพยากรทางบุคคล 
แหล่งทรัพยากรทางบุคคลโดยรวม 78 – 170 137.84 19.74 มาก 
ด้านที่ 4 การได้รับการยืนยันว่ามีคุณค่าใน
ตนเอง  

15 – 35 29.14 4.09 มากที่สุด 

ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมในสังคม  17 – 35 27.70 4.48 มาก 
ด้านที่ 3 การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้อื่น  9 – 35 27.31 5.41 มาก 
ด้านที่ 1 การได้รับความรักและความ
ผูกพัน 

5 – 35 26.99 5.93 มาก 

ด้านที่ 5 การได้รับความช่วยเหลือในด้าน
ต่าง ๆ 

6 – 35 26.62 6.40 มาก 

 
 ส าหรับการประเมินความเครียดของผู้ดูแลคนพิการ พบว่า ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับน้อย 
(ร้อยละ 63.2)  รองลงมามีความเครียดในระดับปานกลาง (ร้อยละ 36.8)  โดยไม่มีผู้ดูแลคนใดที่มีความเครียด
ในระดับมาก  และคะแนนความเครียดเฉลี่ยของผู้ดุแลคนพิการ คือ 6.61 คะแนน (SD = 4.280) จากค่าที่
เป็นไปได้อยู่ระหว่าง 0 – 26 คะแนน  (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2)  
 
ตารางท่ี 2 ระดับความเครียดจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการของผู้ดูแล 
ระดับความเครียดของผู้ดูแล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เครียดน้อย  
เครียดปานกลาง  

48 
28 

63.2 
36.8 

x̄ = 6.61           SD = 4.28           Min = 0 คะแนน       Max = 15 คะแนน 
 
 ในการศึกษาเรื่องผลการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการต่อความเครียดจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล      
คนพิการของผู้ดูแลโดยใช้  t-test for Independent Samples ทดสอบหาค่าเฉลี่ยระหว่างคะแนน
ความเครียดของผู้ดูแลคนพิการกลุ่มที่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ  เปรียบเทียบกับคะแนนความเครียดของ
ผู้ดูแลคนพิการที่ไม่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ พบว่า คะแนนความเครียดของผู้ดูแลกลุ่มที่ได้รับบริการผู้ช่วย
คนพิการ กับคะแนนความเครียดของผู้ดูแลกลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการนั้นไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยพบว่า กลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการมีคะแนน
ความเครียดมากกว่ากลุ่มที่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการเล็กน้อย (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3)   
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยความเครียดของผู้ดูแลคนพิการระหว่างกลุ่มที่ได้รับกับกลุ่มที่ไม่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ 
กลุ่มผู้ดูแลคนพิการ n x̄  SD t-value df p-value 
กลุ่มท่ีได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ 
กลุ่มท่ียังไม่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการ 

37 
39 

6.51 
6.69 

3.79 
4.75 

0.181 74 0.857 

 
 ส าหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดูแลคนพิการกับ
ความเครียดของผู้ดูแลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์กับสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ พบว่า การมีแหล่งทรัพยากรทาง
บุคคลของผู้ดูแลในแต่ละด้านและภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล       
คนพิการอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4)   
 
ตารางท่ี 4 ค่าสัมประสิทธิ์กับสหสัมพันธ์ระหว่างแหล่งทรัพยากรทางบุคคลกับความเครียดของผู้ดูแลคนพิการ 

แหล่งทรัพยากรทางบุคคล 
ความเครียด 

r Sig. 
แหล่งทรัพยากรทางบุคคลโดยรวม 
ด้านที่ 1  การได้รับความรักและความผูกพัน (Intimacy) 
ด้านที่ 2  การมีส่วนร่วมในสังคม (Social Integration) 
ด้านที่ 3  การเอ้ือประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (Nurturance) 
ด้านที่ 4  การได้รับการยืนยันว่ามีคุณค่าในตนเอง (Worth) 
ด้านที่ 5  การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ (Assistance) 

- 0.08 
- 0.04 
- 0.19 
- 0.04 
- 0.08 
   0.05 

0.527 
0.763 
0.100 
0.734 
0.475 
0.702 

 
 
7. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
7.1 อภิปรายผลการวิจัย 
 
1. ผลการได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการต่อความเครียดจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการของผู้ดูแล  
 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบความเครียดเฉลี่ยของผู้ดูแลคนพิการระหว่างกลุ่มที่ได้รับบริการผู้ช่วย
คนพิการกับกลุ่มที่ยังไม่ได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการพบว่า คะแนนความเครียดเฉลี่ยของผู้ดูแลคนพิการทั้ง 2 
กลุ่มนั้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งเหตุที่ท าให้ความเครียดของผู้ดูแล
ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่า ผู้ดูแลคนพิการยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับบริการผู้ช่วยคนพิการไม่ตรง
กับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของบริการผู้ช่วยคนพิการตามแนวคิดเรื่องการด ารงชีวิตอิสระ (independent living 
concept) ของ เอ็ด โรเบิร์ท (Ed Robert) ที่ให้ความส าคัญเรื่องการมีอิสระทางความคิดของคนพิการ           
คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถจัดการวิถีชีวิตตนเองได้ตามศักยภาพ  ซึ่งเป้าหมายหลักของบริการ
ผู้ช่วยคนพิการนั้นจะเป็นการเสริมพลังอ านาจ (empowerment) ในตัวเองให้แก่คนพิการ  โดยมีผู้ช่วย       
คนพิการคอยช่วยเหลือหรือกระท าในสิ่งต่าง ๆ ที่คนพิการท าเองไม่ได้ด้วยวิธีการและจังหวะเวลาที่คนพิการ
เป็นผู้ก าหนดไม่ใช่ให้ความช่วยเหลือคนพิการตามที่ผู้ช่วยคนพิการคิด (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ, 2558: 15)  ประกอบกับการที่ผู้ช่วยคนพิการส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติหน้าที่บนฐานความคิดเรื่อง        
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“จิตอาสา” ไม่ใช่ “การด ารงชีวิตอิสระ” อันเป็นแนวความคิดพ้ืนฐานของงานบริการผู้ช่วยคนพิการ  ท าให้
ผู้ดูแลคนพิการไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการให้บริการผู้ช่วยคนพิการ  และไม่คาดหวังว่าการ ได้รับบริการ
ผู้ช่วยคนพิการจะส่งผลอย่างไรต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการหรือตัวผู้ดูแลเองดังจะเห็นได้จากความคิดเห็นของ
ผู้ดูแลคนพิการบางคนที่มีต่อบริการผู้ช่วยคนพิการ เช่น “ไม่เคยรู้เกี่ยวกับบริการผู้ช่วยคนพิการมาก่อน”  “ไม่
มีค าแนะน าอะไรต่อบริการ  แค่เขา (ผู้ช่วยคนพิการ) มาก็ดีแล้ว”  ทั้งนี้ การที่ผู้ช่วยคนพิการส่วนใหญ่ปฏิบัติ
หน้าที่ในเชิงจิตอาสาที่มีความคล้ายคลึงกับลักษณะการท าหน้าที่เป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  หรือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคน
พิการ (อพมก.) ซึ่งเป็นงานจิตอาสาที่ผู้ช่วยคนพิการส่วนใหญ่ท าอยู่แต่เดิม  และผู้ดูแลคนพิการกลุ่มที่ยังไม่ได้
รับบริการผู้ช่วยคนพิการก็ได้รับการดูแลจาก อสม.  อพม.  หรือ อพมก.  เช่นเดียวกันกับผู้ดูแลกลุ่มที่ได้รับ
บริการผู้ช่วยคนพิการ  จึงอาจส่งผลให้ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการของผู้ดูแลทั้ง
สองกลุ่มนั้นไม่มีความแตกต่างกัน  หรือ การได้รับบริการผู้ช่วยคนพิการนั้นไม่มีผลต่อความเครียดของผู้ดูแลคน
พิการ 
 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดูแลคนพิการกับความเครียดของผู้ดูแล 
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์กับสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า การมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของ
ผู้ดูแลคนพิการไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการของผู้ดูแลอย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งการที่การมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความเครียด
ของผู้ดูแลอาจเป็นเพราะว่า ผู้ดูแลคนพิการในการศึกษานี้ส่วนใหญ่มีคะแนนความเครียดน้อย ( x̄ = 6.61 ,    
SD = 4.28)  และส่วนใหญ่ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการมากกว่า 3 ปี  ซึ่งระยะเวลาที่ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลมา
นานเช่นนั้นอาจท าให้ผู้ดูแลสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ต้องท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการในครอบครัวได้  
และท าให้ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นลดลงไป  ดังเช่น ผลการศึกษาของ วิ ไล สุรสาคร (2549) ที่พบว่า ยิ่งผู้ดูแล
รับภาระดูแลผู้ป่วยอัมพาตนานเท่าใดความเครียดจากการดูแลของผู้ดูแลก็ยิ่งลดลง (วิไล  สุรสาคร, 2549)  
และการที่ผู้ดูแลคนพิการส่วนใหญ่ในการศึกษานี้มีความเครียดน้อยอยู่แล้ว  ท าให้เมื่อได้ส ารวจแหล่งทรัพยากร
ทางบุคคลที่ตนเองมีอยู่ด้วยแบบสอบถามแหล่งทรัพยากรทางบุคคลของผู้ดูแลคนพิการที่ใช้ในการศึกษานี้แล้ว  
ไม่ว่าผลการตอบแบบสอบถามจะท าให้ผู้ดูแลรับรู้ว่าตนเองมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้
ส่งผลต่อความเครียดที่เกิดข้ึนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ 
 นอกจากนี้ การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจึงต้อง
ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลไปพร้อมกับโครงการวิจัยซึ่งมีการก าหนดระยะเวลาในการท าโครงการวิจัย  จึงเกิดข้อจ ากัด
เรื่องระยะเวลาในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  ท าให้การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้งต้องแบ่งทีมวิจัยออกเป็น 2 ทีม 
แล้วแยกสายไปสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ดูแลคนพิการในแต่ละบ้าน  ท าให้มีนักวิจัยจากโครงการวิจัยมาช่วยเก็บข้อมูล
ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงประเด็นเท่ากับที่นักวิจัยเจ้าของงานท าการเก็บข้อมูลเอง  อีกทั้ง 
ชุดแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลมีข้อค าถามมากเกินไป  เนื่องจากต้องเพ่ิมข้อค าถามเรื่องการประเมินผลบริการ
ผู้ช่วยคนพิการซึ่งอยู่ในวัตถุประสงค์ของโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ  อาจส่งผลให้
ผู้ดูแลคนพิการเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายต่อการตอบค าถาม  ท าให้สมาธิในการตอบค าถามช่วง
ท้าย ๆ ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลและความเครียดของผู้ดูแลคนพิการลดลงไปและ
ท าให้มีผลต่อการตอบแบบสอบถามเรื่องการมีแหล่งทรัพยากรทางบุคคลและความเครียดจากการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลคนพิการก็เป็นได ้
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7.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ดูแลคนพิการ  สมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน

ครอบครัวคนพิการ  รวมไปถึงคนพิการเองให้เกิดความเข้าใจเรื่องของบริการผู้ช่วยคนพิการได้อย่างถูกต้อง  
เพ่ือให้ผู้ดูแลและคนพิการได้เข้าใจสิทธิของตนเองที่มีอยู่อย่างแท้จริงและใช้สิทธิที่ได้รับอย่างเหมาะสม 

2. ควรมีการสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดเรื่องการด ารงชีวิตอิสระคนพิการให้แก่ผู้ช่วยคนพิการ  เพ่ือ
ให้บริการผู้ช่วยคนพิการเป็นไปตามแนวคิดพ้ืนฐานที่ถูกต้อง  และน าไปสู่วัตถุประสงค์หลักของบริการผู้ช่วย 
คนพิการอย่างแท้จริง  คือการท าให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถจัดการวิถีชีวิตตนเองได้ตาม
ศักยภาพ 

3. การศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น  ซึ่งประเด็นบางอย่างในงานวิจัย อาทิ 
ความรู้ความเข้าใจของผู้ดูแลคนพิการต่อบริการผู้ช่วยคนพิการ  ระยะเวลาในการดูแลคนพิการกับการปรับตัว
ของผู้ดูแลคนพิการนั้นส่งผลต่อระดับความเครียดของผู้ดูแลคนพิการอย่างไร  ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นควรต้องมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงคุณภาพต่อไป 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพา  
ขจรธรรม  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าวิจัยด้วยความเอาใจใส่  ทั้งยังอนุญาต
ให้ผู้วิจัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ  ท าให้การ
ด าเนินงานช่วงเก็บข้อมูลวิจัยนั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และท าให้ผู้วิจัยได้เพ่ิมพูนทักษะเกี่ยวกับการท างานวิจัย
อีกด้วย  และ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาดัม  นีละไพจิตร  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ให้ความ
ช่วยเหลือ  แนะน าปรึกษา  ตลอดจนช่วยกรุณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในงานวิจัย  ผู้วิจัยตระหนักถึง
ความตั้งใจจริงและความปรารถนาดีของอาจารย์ทั้งสองท่าน  และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณ ทีมวิจัยจากโครงการติดตามประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือและท าให้กระบวนการเก็บข้อมูลวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบคุณ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมุษย์จังหวัดเชียงใหม่  พะเยา  ก าแพงเพชร  ตรัง  สงขลา  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  สกลนคร  
นนทบุรี  ชลบุรี  ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดชลบุรี  ที่ช่วยอ านวย          
ความสะดวกด้านการประสานงานกับครอบครัวคนพิการ  ขอขอบคุณ ผู้ดูแลคนพิการทั้ง 76 ท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงเก็บข้อมูล  และ ขอขอบคุณ คุณธิดารัตน์  นงค์ทอง    
นักให้ค าปรึกษาเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ (ช านาญการพิเศษ)  และหนึ่งในนักวิจัยจากโครงการติดตาม
ประเมินผล ฯ ที่คอยเตือนและกระตุ้นให้ผู้วิจัยเขียนบทความวิจัยนี้จนส าเร็จ  ทั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บทความวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทยต่อไป 
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