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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวจัิยแบบหาความสมัพนัธ์เชงิท�านาย เพือ่ศกึษาสขุภาวะทางปัญญา และปัจจยัทีม่ผีล
ต่อสุขภาวะทางปัญญาของญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแล
คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายในจังหวัดจันทบุรี จ�านวน 180 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย
แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา มีค่าความเชื่อมั่น .88 แบบสัมภาษณ์ภาระการดูแล มีค่าความเชื่อมั่น .82 แบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ดูแลกับคนพิการ มีค่าความเชื่อมั่น .94 แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่น .83 
และแบบสัมภาษณ์สุขภาวะทางปัญญา มีค่าความเชื่อม่ัน .91 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
สงิหาคม 2560 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
พหคุณูแบบขัน้ตอน
 ผลการวจิยัพบว่า ญาตผิูด้แูลมคีะแนนเฉลีย่สขุภาวะทางปัญญารายด้านและโดยรวมในระดบัมาก การปฏบิตัิ
กจิกรรมทางศาสนา การรบัรู้ภาระการดแูล สมัพนัธภาพระหว่างญาติผูด้แูลกับคนพกิาร และการสนบัสนนุทางสังคม
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สามารถร่วมกนัท�านายสขุภาวะทางปัญญาได้ร้อยละ 25.80 อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ(adj. R2 = .258, p < .05)
โดยสมัพนัธภาพระหว่างญาตผิูด้แูลกบัคนพิการสามารถท�านายสขุภาวะทางปัญญาได้มากทีส่ดุ (Beta = .292, p < .001)
รองลงมา คอื การรบัรูภ้าระการดแูล (Beta = -.175, p < .05)
 จากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า บคุลากรทางสขุภาพควรมกีารประเมนิสขุภาวะทางปัญญาของญาตผิูด้แูล
คนพิการ และอาจารย์พยาบาลควรน�าผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเย่ียมบ้านและการดูแล
สขุภาวะทางปัญญาของญาตผิูด้แูลคนพกิาร
ค�ำส�ำคัญ:  สขุภาวะทางปัญญา  ญาตผิูดู้แล  คนพกิารทางการเคลือ่นไหวหรอืทางร่างกาย

                        Abstract
 This predictive correlational research aimed to determine the spiritual well-being and
factors affecting the spiritual well-being among family caregivers of persons with physical
disability. The samples consisted of 180 family caregivers of persons with physical disability
in Chanthaburi Province. The research instruments were composed of the Mini-mental State
Examination: Thai version, an interview form of general information, an interview form of
religious activities with the reliability of .88, an interview form of perceived caregiving burden
with the reliability of .82, an interview form of caregiver and care-recipient relationship with
the reliability of .94, an interview form of social support with the reliability of .83, and
an interview form of spiritual well-being with the reliability of .91. Data were collected from
June to August, 2017. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean,
standard deviation, and stepwise multiple regression.
 The research results revealed that family caregivers had the mean scores of spiritual
well-being by overall and each dimension at a high level. Religious activities, perceived caregiving
burden, caregiver and care-recipient relationship, and social support were statistically significant
accounted for 25.80% of the variance for spiritual well-being (adj. R2 = .258, p < .05). The most
significant predicting factor was caregiver and care-recipient relationship (Beta = .292, p < .001)
followed by perceived caregiving burden (Beta = -.175, p < .05).
 This research suggests that health care providers should assess spiritual well-being of
family caregivers of persons with disability. Additionally, nursing instructors should appropriately
apply the research results for lesson regarding home visiting and family caregiver’s spiritual
well-being care.
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