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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจที่มีต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ระดับผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของคนที่มีความบกพร่องทางการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร ประชากรในงานวิจัยคือ คนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่เป็น
สมาชิกชมรมคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร อายุ 18 ปีขึ้นไป เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบง่ายจ านวน 92 
คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนามาจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกของควิเบคเวอร์ชั่น 2.0 (QUEST 2.0) และแบบประเมินผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก (PIADS) ฉบับภาษาไทยทีผ่่านการหาค่าความตรงจากผู้เชี่ยวชาญและการหาความเชื่อมั่น
จากประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกโดยรวมจัดอยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจ (mean =4.25, standard deviation = 0.84) และผลกระทบ
ด้านจิตสังคมโดยรวมจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง (mean = 2.22, standard deviation = 
0.84) ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อไป 
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Abstract 

The purpose of this study is to assess the level of satisfaction and psychosocial impacts 
of the assistive technologies incur in persons with mobility impairments in Samut Sakhon 
province.  Ninety- two persons with mobility impairments, aged 18 years and over and were 
members of the Samut Sakhon Disability Club were included in the study through simple 
random sampling. A questionnaire was developed by integrating the Quebec User Evaluation 
of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST 2. 0)  and the Thai version of Psychosocial 
Impact of Assistive Devices Scale ( PIADS) .  The instrument passed the construct validity 
assessment by experts in related disciplines and reliability assessment through trialing with 
comparable subjects.  Collected data were analyzed for frequency, percentage, mean and 
standard deviation.  They were compared with pre-determined criteria. 
 Results showed that the respondents’  satisfaction with assistive technologies was in 
the high level (mean =  4. 25, standard deviation =  0. 84) .  The psychosocial impacts of the 
assistive technologies on them was rated in a positively moderate level (mean = 2.22, standard 
deviation =0.84). The study results are beneficial for improving the quality of future assistive 
technology services. 
 
Keywords:  satisfaction, psychosocial impacts, persons with mobility impairments, assistive 
technologies 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 องค์การอนามัยโลกได้รายงานสถิติคนพิการไว้ว่า ประมาณร้อยละ 15 ของประชากรโลก มีความพิการ 
ผู้สูงอายุและผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีอัตราที่จะเกิดความพิการได้มากกว่าคนทั่วไป (Whoint, 2016) และจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2560 พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการจ านวน 1,756,849 คน ในจ านวนนี้เป็นคนที่มีความบกพร่องทางการ
เคลื่อนไหวจ านวนมากที่สุด คือ 851,582 คน (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560)  
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 ความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว หมายถึง “การมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องหรือการสูญเสีย
ความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว อาจมาจากสาเหตุอัมพาต แขน ขา อ่อนแรงแขน ขาขาด หรือภาวะ
เจ็บป่วยเรื้อรังจนมีผลกระทบต่อการท างานมือ เท้า แขน ขาหรือมีความบกพร่อง หรือความผิดปกติของศีรษะ
ใบหน้า ล าตัวและภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน” (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2553: 4) อุปกรณ์และบริการที่ช่วยในการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่ตอบสนองความ
ต้องการและช่วยเพ่ิมหรือคงไว้ซึ่งความมีอิสระส าหรับคนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ซึ่งคนกลุ่มนี้มี
ความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ตามต้ องการ 
(Jedeloo, DE Witte, Linssen & Schrijvers, 2000: 173) 
 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Technology: AT) หมายถึง อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใดๆ 
ที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท ากิจกรรมของคนที่มีความบกพร่องให้สามารถท ากิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง มี
ความเป็นอิสระและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมไปถึงบริการเพ่ือให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์หรือใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นด้วย  
ตัวอย่าง อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เก้าอ้ีล้อเข็น เครื่องช่วยเดิน ไม้ค้ ายัน เป็นต้น ส่วน
บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ 1) การประเมินความต้องการของคนพิการแต่ละคน       2) 
การจัดซื้อ เช่า หรือจัดหา การเลือก การออกแบบ การปรับแต่ง ปรับใช้ บ ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
อุปกรณ์เทคโนโลยีอ านวยความสะดวก 4) การประสานงานและเลือกใช้การบ าบัด การรักษาที่จ าเป็น 5) การ
ฝึกอบรมหรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับคนพิการ 6) การฝึกอบรมหรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
ส าหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Wikipedia, 2016) ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกแล้ว ควรจะมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้บริการด้วย เนื่องจากการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ เพราะ
ผู้รับบริการต้องการสะท้อนความต้องการเพ่ือปรับปรุงการท างานและคุณภาพชีวิตของตนเอง ผู้สนับสนุน
งบประมาณต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ส่วนผู้ให้บริการต้องการส่งมอบ
บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (Cook & Polga, 2008: 96-124) จึงได้มีผู้
ศึกษาองค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินผลการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในระยะสั้นและระยะ
ยาว พบว่าประกอบด้วยการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความพึงพอใจ
ต่ออุปกรณ์ (Satisfaction with the device) ผลด้านจิตวิทยา (Psychological function) และความคิดเห็น
ส่วนตัว (Subjective opinion) (Fuhrer et al, 2003 as cited in Cook & Polga, 2008: 117-118) โดยการ
วัดความส าเร็จของผู้รับบริการและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในมิติทางสังคม (Social model) จะไม่ได้
ให้ความส าคัญกับการวัดผลทางคลินิกหรือห้องปฏิบัติการแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะวัดจากการใช้งานจริงใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอุปกรณ์และบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเบื้องต้นในด้านสังคมคือการวัดคุณภาพชีวิต (Cook & Polga, 2008: 119) ซึ่งคุณภาพชีวิตสามารถวัด
ได้จากความพึงพอใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และผลกระทบทั่วไปในเชิงบวก (Scherer & Cushman, 2001: 387-
393) 

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือคนพิการโดยการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างอิสระและมีความสุขใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม รัฐบาลจึงได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งการจดทะเบียนคนพิการ (ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2558: 2) จากการส ารวจการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของคนพิการของ
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ส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า มีประชากรเพียงร้อยละ 28.6 ที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส่วนที่เหลือไม่ได้ใช้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น คิดว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ มีความยุ่งยากในการใช้หรือการดูแล
รักษา ไม่ชอบรูปลักษณ์ เป็นต้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555: 21) และจากการศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการน าเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกไปใช้ พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการน ารถเข็น
นั่งไปใช้ มี 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ อายุ และความพึงพอใจ 2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้แก่ ผลการใช้ การฝึกทดลองใช้ ความยากง่ายในการใช้ ความรู้สึกขณะใช้ ความสวยงาม ขนาด
และน้ าหนักของอุปกรณ์ (นัดดารีชีวะ, 2551; นัทธี บุญจันทร์, 2545) เมื่อคนพิการได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกไม่ตรงตามความต้องการ จะน ามาซึ่งปัญหาการไม่ใช้หรือละทิ้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกและท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่คุ้มค่า (Wessels, Dijcks, Soede, Gelderblom & De 
Witte, 2003: 231-238)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการให้บริการเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญ และจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยังไม่มีการศึกษาวิจัยติดตามผลการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกของคนพิการในจังหวัดสมุทรสาครแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นนัก
กายภาพบ าบัดและท างานในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จึงสนใจศึกษาประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก และระดับผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ของคนที่มีความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหวจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงระบบการให้บริการ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน
พิการที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของคนที่มีความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพ่ือทราบระดับผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของคนที่มีความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
นิยามศัพท์ 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาพความรู้สึกที่มีความสุข สดชื่นต่อสิ่งของและบริการ 
เป็นภาวะทางอารมณ์เชิงบวกที่บุคคลแสดงออกเมื่อได้รับผลส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามจุดมุ่งหมาย 
ตามความต้องการ ในงานวิจัยนี้ประเมินความพึงพอใจด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Assistive Technology Devices) และบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Technology 
Services) 
 ผลกระทบด้านจิตสังคม (Psychosocial impact) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือ
ปัจจัยด้านชีวภาพ ที่มีต่อสังคมหรือจิตใจของแต่ละบุคคลในงานวิจัยนี้ประเมินผลกระทบด้านความสามารถ 
(competence) การปรับตัว (adaptability) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (self-esteem) 
 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive technology) หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
หรือระบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะวางจ าหน่ายทั่วไป ดัดแปลง หรือท าขึ้นมาใหม่เฉพาะบุคคล เพ่ือใช้ในการเพ่ิม 
คงไว้ หรือปรับปรุงการท ากิจกรรมของคนพิการ ประกอบด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
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(Assistive Technology Devices) และบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (Assistive Technology 
Services) 

คนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (Mobility impairment) หมายถึง บุคคลที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายในส่วนแขน ขา ล าตัว มือหรือเท้า เช่น มีการอ่อนแรง ขาด ผิดรูปหรือผิด
ต าแหน่ง  ซึ่งอาจเป็นมาแต่ก าเนิด การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ จนไม่สามารถท ากิจกรรมหลักในชีวิตประจ าวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ มีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์ความรู้ในเรื่องการวัดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก โดยสนใจการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกและสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็นคนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่เป็นสมาชิกชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
จังหวัดสมุทรสาคร อาย ุ18 ปีขึ้นไป จ านวน 282 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยยึดหลักอ านาจการวิเคราะห์ (Power Analysis) โดยใช้
โปรแกรม G*Power (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007: 175-191) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
(α) 0.05 อ านาจการทดสอบ (1-β) 0.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ต้องการทดสอบ (r0) 0.50 สัมประสิทธิ์

ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกของควิเบค  
(Demer, Weiss-Lambrou & Ska, 2000) 
- อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
- บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
(ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา, จนญัญา ปัญญามี     
ทิพย์พะยอม, นิลภา สุอังคะและ 
เพื่อนใจ รัตตากร, 2559: 1-16) 
- ความสามารถ (competence) 
- การปรับตัว (adaptability)  
- การเห็นคณุค่าในตนเอง (self-esteem) 

ระดับความพึงพอใจและผลกระทบ 
ด้านจิตสังคมของคนที่มีความบกพร่อง 

ทางการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร 
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สหสัมพันธ์ที่คาดหวัง (r1) 0.7 และทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง (2-tailed test)  ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 80 คน แต่เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการวิเคราะห์ การศึกษานี้จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 
คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) และจับฉลากแบบไม่แทนที่ เกณฑ์
การคัดเลือกตัวอย่าง (inclusion criteria) คือ ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างน้อย 1 ชิ้น 
สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง สามารถสื่อสารได้เข้าใจและโต้ตอบได้ ไม่เป็นโรคหัวใจหรือจิตเวช เต็มใจเข้า
ร่วมงานวิจัย เกณฑ์การยุติการเข้าร่วมการวิจัย (Termination criteria) คือ ผู้เข้าร่วมการวิจัยขอยุติการตอบ
แบบสอบถาม แต่เนื่องจากการลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลจริงพบว่า คนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
บางส่วนเสียชีวิต ไม่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ย้ายถิ่นฐาน และไม่เต็มใจเข้าร่วมการวิจัย ท า
ให้เก็บข้อมูลได้มากท่ีสุดจ านวน 92 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจและผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวก แบ่งเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือนระดับการศึกษาสูงสุด ลักษณะความพิการ 
ระยะเวลาที่พิการอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ และการได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน 
การดูแลรักษาหรือซ่อมบ ารุง 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนามาจากแบบประเมินความพึง
พอใจผู้ ใช้ เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวกของควิ เบคเวอร์ชั่น  2.0 (Quebec User Evaluation of 
Satisfaction with Assistive Technology; QUEST 2. 0)  ( Demer, Weiss- Lambrou & Ska, 2000) 
ประกอบด้วย ข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ แบ่งออกเป็น ความพึงพอใจด้านอุปกรณ์ 8 ข้อ ความพึงพอใจด้านบริการ 4 
ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าจัดอันดับ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s five rating 
scale) พัฒนาโดยใช้เทคนิคการแปลแบบย้อนกลับ (back translation) โดยผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 2 คน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และปรับแก้ตามค าแนะน า แล้วน าไป
ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยเก็บข้อมูลกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามส่วนที่ 2 เท่ากับ 0.902  

ส่วนที ่3 ผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนามาจากแบบประเมินผล
กระทบทางจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกฉบับภาษาไทย (Psychosocial Impact of 
Assistive Devices Scale; PIADS) (ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา, จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พะยอม,นิลภา สุอังคะและ
เพ่ือนใจ รัตตากร, 2559: 1-16) ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 26 ข้อ แบ่งออกเป็น ผลกระทบด้านความสามารถ 
จ านวน 12 ข้อ ผลกระทบด้านการปรับตัว จ านวน 6 ข้อ และ ผลกระทบด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง จ านวน 
8 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าจัดอันดับ 7 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s seven 
rating scale) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน และปรับแก้ตาม
ค าแนะน า แล้วน าไปทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยเก็บข้อมูลกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามส่วนที่ 3 เท่ากับ 0.941 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2560  ณ ที่พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างหรือจุด
นัดหมายที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก โดยแจกแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างคนละ 1 ชุดพร้อมปากกา 
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และรอจนกว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยจะตอบแบบสอบถามเสร็จ หากผู้เข้าร่วมการวิจัย ไม่สามารถเขียนหนังสือได้
ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยจะเป็นผู้อ่านค าถามทีละข้อและกรอกข้อมูลตามที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยตอบจนครบทุกข้อ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  

2. ระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ดังนี้ (Demer, Weiss-
Lambrou & Ska, 2000) 

 ค่าเฉลี่ย 1 (หรือเข้าใกล้ 1)  หมายถึง ไม่พึงพอใจเป็นอยา่งมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2 (หรือเข้าใกล้ 2)  หมายถึง ไม่ค่อยพึงพอใจ 
 ค่าเฉลี่ย 3 (หรือเข้าใกล้ 3)  หมายถึง พึงพอใจบ้าง 
 ค่าเฉลี่ย 4 (หรือเข้าใกล้ 4)  หมายถึง  ค่อนข้างพึงพอใจ 
 ค่าเฉลี่ย 5 (หรือเข้าใกล้ 5)  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
3. ระดับผลกระทบทางจิตสังคมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก วิเคราะห์โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ดังนี้ 
(Jutai & Day, 2003) 

 ค่าเฉลี่ย -3 (หรือเข้าใกล้ -3) หมายถึง มีผลกระทบเชิงลบมาก 
 ค่าเฉลี่ย -2 (หรือเข้าใกล้ -2) หมายถึง มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย -1 (หรือเข้าใกล้ -1) หมายถึง มีผลกระทบเชิงลบน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  0 (หรือเข้าใกล้ 0) หมายถึง ไม่มีผลกระทบ 
 ค่าเฉลี่ย +1 (หรือเข้าใกล้ +1) หมายถึง มีผลกระทบเชิงบวกน้อย 
 ค่าเฉลี่ย +2 (หรือเข้าใกล้ +2) หมายถึง มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย +3 (หรือเข้าใกล้ +3) หมายถึง มีผลกระทบเชิงบวกมาก 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว อายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 92 คน เป็นเพศชายร้อยละ 
72.80 เพศหญิงร้อยละ 27.20 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40-59 ปี ร้อยละ 44.60 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง     0 
- 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 71.70 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39.10 มี
ลักษณะความพิการแขนขาดหรือขาขาดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.20 ระยะเวลาที่พิการส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 
20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 42.40 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้มากที่สุดคือ รถเข็นนั่ง ร้อยละ 34.80 และ
ส่วนใหญ่เคยได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 67.40 

  
ระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก จัดอยู่ในระดับค่อนข้างพึง
พอใจ ร้อยละ 45.65 รองลงมาคือพึงพอใจมาก ร้อยละ 42.39 และพึงพอใจบ้าง ร้อยละ 11.96 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
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กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างพึงพอใจ (mean = 4.49, standard deviation = 0.72) มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อบริการ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจัดอยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจ (mean =3.67, standard deviation = 
1.08) และมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมจัดอยู่ในระดับค่อนข้าง
พึงพอใจ (mean = 4.25, standard deviation = 0.84) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 1 ความถี่ ร้อยละ ของระดับความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจโดยรวม 

ความถี่ ร้อยละ 
ไม่พึงพอใจเป็นอย่างมาก 
ไม่ค่อยพึงพอใจ 
พึงพอใจบ้าง 
ค่อนข้างพึงพอใจ 
พึงพอใจมาก 

- 
- 

11 
42 
39 

- 
- 

11.96 
45.65 
42.39 

รวม 92 100.00 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจแยกตามด้านอุปกรณ์และบริการ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
-  มิติ (ขนาด ความสูงความยาว ความกว้าง) ของ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าน 
-  น้ าหนักของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าน 
-  ความง่ายในการปรับ (การยึดติด การท าให้แน่น) ส่วน

ต่างๆของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าน 
-  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของท่านมีความ

ปลอดภัยและมั่นคงเพียงใด 
-  ความคงทน (ความทนทาน ยากต่อการช ารุด) ของ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าน 
-  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของท่านใช้งานได้ง่าย

เพียงใด 
-  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของท่านมีความ

สะดวกสบายเพียงใด 
-  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของท่านมี

ประสิทธิภาพเพียงใด (ระดับที่เทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกตอบสนองต่อความต้องการของท่าน) 

 
4.54 

 
4.43 
4.53 

 
4.40 

 
4.17 

 
4.68 

 
4.63 

 
4.55 

 
 

 
0.72 

 
0.80 
0.62 

 
0.74 

 
0.90 

 
0.61 

 
0.64 

 
0.73 

 
 

 
พึงพอใจมาก 

 
ค่อนข้างพึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 
 

ค่อนข้างพึงพอใจ 
 

ค่อนข้างพึงพอใจ 
 

พึงพอใจมาก 
 

พึงพอใจมาก 
 

พึงพอใจมาก 
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ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ภาพรวมด้านอุปกรณ์ 4.49 0.72 ค่อนข้างพึงพอใจ 
ด้านบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
-  ระบบการให้บริการ (ขั้นตอน ระยะเวลา) ในการได้มา

ซึ่งเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าน 
-  การซ่อมและให้บริการ (การบ ารุงรักษา) ของ

เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีท่านได้รับ 
-  คุณภาพของการให้บริการอย่างมืออาชีพ (ข้อมูล การ

ดูแลเอาใจใส่) ที่ท่านได้รับในการใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่าน 

-  การให้บริการติดตามผล (การบริการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง) ที่ท่านได้รับส าหรับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกของท่าน 

ภาพรวมด้านบริการ 

 
4.12 

 
3.82 

 
3.83 

 
 

3.34 
 
 

3.67 

 
0.96 

 
0.99 

 
1.12 

 
 

1.24 
 
 

1.08 

 
ค่อนข้างพึงพอใจ 

 
ค่อนข้างพึงพอใจ 

 
ค่อนข้างพึงพอใจ 

 
 

พึงพอใจบ้าง 
 
 

ค่อนข้างพึงพอใจ 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.25 0.84 ค่อนข้างพึงพอใจ 

 
ระดับผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก จัดอยู่ในระดับมี
ผลกระทบเชิงบวกมากมากที่สุด คือร้อยละ 44.57 รองลงมาคือ มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง ร้อยละ 41.30 
มีผลกระทบเชิงบวกน้อย ร้อยละ 11.96 และไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 2.17 ตามล าดับ รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 3 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความสามารถ
จัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง (mean = 2.21, standard deviation = 0.78) ด้านการปรับตัว
จัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง (mean = 2.41, standard deviation = 0.52) ด้านการเห็น
คุณค่าในตัวเองจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง (mean = 2.09, standard deviation = 0.99) 
และผลกระทบด้านจิตสังคมโดยรวมจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง (mean = 2.22, standard 
deviation = 0.84) รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่4 

 
ตารางท่ี 3 ความถี่ ร้อยละ ระดับผลกระทบด้านจิตสังคมโดยรวมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  

ระดับผลกระทบด้านจิตสังคม 
ผลกระทบด้านจิตสังคมโดยรวม 

ความถี่ ร้อยละ 
มีผลกระทบเชิงลบมาก 
มีผลกระทบเชิงลบปานกลาง 
มีผลกระทบเชิงลบน้อย 
ไม่มีผลกระทบ 
มีผลกระทบเชิงบวกน้อย 

0 
0 
0 
2 
11 

0 
0 
0 

2.17 
11.96 
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มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 
มีผลกระทบเชิงบวกมาก 

รวม 

38 
41 
92 

41.30 
44.57 
100.00 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลกระทบด้านจิตสังคมแยกตามความสามารถ การ
ปรับตัว และการเห็นคุณค่าในตัวเอง  

ผลกระทบด้านจิตสังคม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

ความสามารถ  
การปรับตัว  
การเห็นคุณค่าในตัวเอง 

2.21 
2.41 
2.09 

0.78 
0.52 
0.99 

มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 
มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 
มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 

โดยรวม 2.22 0.84 มีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ระดับความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของคนที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวในจังหวัด
สมุทรสาคร 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมจัดอยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจ (คะแนน
เฉลี่ยเข้าใกล้ 4) และพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ยเข้าใกล้ 5)  คิดเป็นร้อยละ 45.65 และ 42.39 ตามล าดับ ซึ่ง
ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจหรือระดับสูง สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัยที่ตั้งไว้และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยในประเทศสวีเดนที่พบว่า คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ใช้ รถเข็นนั่ง รถเข็นไฟฟ้า 
และเครื่องช่วยเดิน มีความพึงพอใจด้านอุปกรณ์และด้านบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกจัดอยู่ใน
ระดับสูงทั้งสองด้าน (Wressle & Samuelsson, 2004: 143-150)  

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจด้านอุปกรณ์และด้านบริการ พบว่าจัดอยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจทั้งสอง
ด้าน แต่คะแนนความพึงพอใจด้านอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ 
เช่น สวีเดน เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน ที่ต่างพบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านบริการ แม้ว่าจะ
อยู่ในระดับความพึงพอใจเดียวกัน (Wressle & Samuelsson, 2004: 143-150; de Groot, Post, Bongers-
Janssen, Bloemen-Vrencken & van der Woude, 2010: 560-565; Chen, Teng, Lou & Chen, 2014: 
1-11) แสดงให้เห็นกว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านอุปกรณ์มากกว่าด้านบริการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกช่วยให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถมากขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้มาก
ขึ้น ในขณะที่บริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกกลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าบริการติดตามผลยังไม่น่าพึง
พอใจนัก 

คะแนนความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวข้อการใช้งานได้ง่ายได้คะแนนสูงสุด (mean = 
4.68, standard deviation = 0.61) สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า หัวข้อ ความง่ายในการปรับ การใช้งานได้
ง่าย ความมีประสิทธิภาพ และระบบการให้บริการได้คะแนนสูงสุด (Samuelsson and Wressle, 2008: 551-
558) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาที่พิการนาน (เฉลี่ย 22.93 ปี) จึงมีประสบการณ์ในการใช้
และได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกมานาน  ส่งผลให้คนพิการมี
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ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอย่างดีจึงใช้งานได้ง่าย ส่วนหัวข้อการบริการติดตามผลได้คะแนนต่ าที่สุด 
(mean = 3.34, standard deviation = 1.24) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบการติดตามผลที่กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังจะเห็นได้จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจัยนี้ ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เสนอว่าควรมีการติดตามผลการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากการ
ติดตามผล เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ว่าสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหา
และอุปสรรคจากการใช้งานอย่างไร และมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ให้ตรงกับความต้องการหรือ
ทักษะของผู้รับบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมถึงการบ ารุงรักษาเพ่ือให้อุปกรณ์ท างานตรงตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องและการซ่อมแซมอุปกรณ์ตามความจ าเป็นหากเกิดปัญหาจากการใช้งานโดยตรง 
(Cook & Polga, 2008: 96-116) 

 
ระดับผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกของคนที่มีความบกพร่องทางการ
เคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรสาคร  

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับผลกระทบด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
จัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกมาก มากที่สุด คือร้อยละ 44.57 รองลงมาคือ มีผลกระทบเชิงบวกปาน
กลาง ร้อยละ 41.30 มีผลกระทบเชิงบวกน้อย ร้อยละ 11.96 และไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 2.17 ตามล าดับ ซ่ึง
ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง เมื่อพิจารณาคะแนนผลกระทบด้านจิตสังคมรายด้าน 
ในด้านความสามารถ ด้านการปรับตัว และด้านการเห็นคุณค่าในตัวเองพบว่า มีระดับผลกระทบเชิงบวกปาน
กลางทั้งสามด้านเช่นกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานของงานวิจัยที่ตั้งไว้ แต่สอดคล้องกับการศึกษาการใช้
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์  ( Computer- related assistive 
technology) ในคนที่มีความพิการทางด้านร่างกาย (ด้านการรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว) ที่มี
ประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 เดือน 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลกระทบด้านจิตสังคมโดยรวมจัดอยู่ในเชิงบวกระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเข้าใกล้ 2) 
(Burton, Nieuwenhuijsen & Epstein, 2008: 99-106) และสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าการใช้อุปกรณ์
สื่อสารด้วยการเคลื่อนไหวสายตามนุษย์ (Eye tracking communication devices) ของคนที่มีความบกพร่อง
ทางการเคลื่อนไหวจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส (Amyotrophic lateral sclerosis) พบว่ามีระดับ
ผลกระทบด้านจิตสังคมจัดอยู่ในเชิงบวกปานกลางทั้งสามด้าน (คะแนนเฉลี่ยเข้าใกล้ 2) (Caligari, Godi, 
Guglielmetti, Franchignoni & Nardone, 2013: 546-552) รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้รถเข็นนั่งชนิดไฟฟ้า (Power wheel chairs) ช่วยในการเคลื่อนที่ มีระดับผลกระทบด้านจิตสังคม
อยู่ในเชิงบวกปานกลางทั้งสามด้านเช่นกัน (Arthanat, Wu, Buarer, Lenker & Nochajski, 2009: 79-95) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ช่วยเพ่ิมความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ 
และส่งเสริมให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้มากขึ้น  (Jedeloo, DE Witte, Linssen&Schrijvers, 
2000: 173-181) จึงส่งผลให้คะแนนผลกระทบด้านจิตสังคมโดยรวม และผลกระทบด้านความสามารถ การ
ปรับตัว และการเห็นคุณค่าในตัวเองมีระดับผลกระทบเชิงบวกปานกลาง และเนื่องจากแบบประเมินผลกระทบ
ด้านจิตสังคมของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก (PIADS) มีความตรงที่ดีท่ีสามารถใช้ท านายการใช้หรือไม่ใช้
อุปกรณ์และความต่อเนื่องของการใช้อุปกรณ์ได้ (Day, Jutai & Campbell, 2002: 31-37) ผลการวิจัยที่พบว่า
ผลกระทบด้านจิตสังคมโดยรวมจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลาง จึงสามารถท านายได้ว่าคนพิการ
มีการใช้อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง  
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จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์และบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจและพึงพอใจมาก มีเพียงประเด็นเดียวที่ความพึง
พอใจจัดอยู่ในระดับพึงพอใจบ้าง คือประเด็นการให้บริการติดตามผล และในส่วนของผลกระทบด้านจิตสังคม
ของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกพบว่าจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบในเชิงบวกปานกลางทั้งสามด้าน  

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์และบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก โดย
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจและพึงพอใจมาก แต่ประเด็นการให้บริการติดตามผลพบว่ามีความพึง
พอใจจัดอยู่ในระดับพึงพอใจบ้าง ผู้ให้บริการจึงควรปรับปรุงระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวกในประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากข้ึน 
 2. แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีผลกระทบด้านจิตสังคมจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบเชิงบวกปานกลางทั้งสาม
ด้าน แต่ก็ยังพบว่าด้านการเห็นคุณค่าในตัวเองได้คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวกจึงควรพิจารณาปรับปรุงระบบการให้บริการในประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้รับ
ผลกระทบเชิงบวกมากข้ึน เนื่องจากคะแนนผลกระทบด้านจิตสังคมเป็นตัวแทนของการวัดคุณภาพชีวิต  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ประเด็นความคงทนต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ จึงควรมีการวิจัยพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกให้มี
ความคงทนมากขึ้น 

2. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ประเด็นการให้บริการติดตามผลต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ จึงควรมีการวิจัยพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกในประเด็นการติดตามผลการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้คน
พิการได้รับประโยชน์จากการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด 

3. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนผลกระทบด้านจิตสังคมในประเด็นการเห็นคุณค่าใน
ตนเองต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ จึงควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของคนพิการ  
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