
 ง 

50601307 : สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 

ค าส าคญั :  ชีวติคู่, ผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว, ศาสนา, ความเช่ือ 
  จีรวฒัน์  ภู่เจริญ : การใชชี้วติคู่กบัผูพ้ิการทางการเคล่ือนไหว.  อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์  98 หนา้. 
 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชชี้วิตคู่ร่วมกบัผูพิ้การทางการ
เคล่ือนไหว บทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบภายในครอบครัว การเล้ียงดูบุตร ความสัมพนัธ์ในครอบครัว 
ปัญหาและอุปสรรคในการใชชี้วิตคู่ และทศันคติของคนทัว่ไปท่ีมีต่อการใชชี้วิตคู่ของผูพิ้การ  

ผลการศึกษาพบวา่  
การใชชี้วิตคู่ระหว่างผูมี้สภาพร่างกายปกติกบัผูพิ้การไม่แตกต่างจากการใชชี้วิตคู่ของ

บุคคลทัว่ไป กระบวนการตดัสินใจสามารถใชแ้นวคิดเดียวกนัได ้ส่ิงส าคญัคือมองขา้มความบกพร่องท่ีอีก
ฝ่ายมี นอกจากน้ีการยอมรับระหว่างกนั การใหเ้กียรติซ่ึงกนั และกนัท าให้สามารถประคองชีวิตคู่ให้ยืน
ยาว 

บทบาท หนา้ท่ีความรับผิดชอบในครอบครัวเป็นไปตามขอ้ตกลงของทั้งสองฝ่ายก่อน
การสมรส ฝ่ายชายมีบทบาท และเป็นก าลงัหลกัในการหาเล้ียงครอบครัว ฝ่ายหญิงท าหนา้ท่ีแม่บา้น และ
เล้ียงดูบุตร การเล้ียงดูบุตรมุ่งเนน้ไปท่ีการใหบุ้ตรมีความรับผิดชอบ สามารถใหค้วามช่วยเหลือ และพ่ึงพิง
ได ้ความสมัพนัธ์ในครอบครับครัวมีความอบอุ่น มีการแลกเปล่ียนความคิดระหวา่งกนัตลอดเวลา 

ปัญหา อุปสรรคไม่แตกต่างจากบุคคลทัว่ไป แกไ้ขโดยการปรับความเขา้ใจระหว่างกนั 
มีความอดทน มีสติปัญญา มีการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา อุปสรรคในการใชชี้วิตคู่ท่ีแตกต่างจากคนปกติคือ
ไดรั้บการยอมรับทางสังคมนอ้ย ขาดโอกาสทางการแสดงออกใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการท างานท่ีผูพิ้การ
สามารถท าไดต้ามความเหมาะสม  

ทศันคติของคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเร่ืองปกติ มีความเขา้ใจ เสียสละ อดทน เอ้ืออาทร
กนั ความตอ้งการทางเพศเป็นเร่ืองของธรรมชาติ ตอ้งเหมาะสม ไม่รุนแรง ไม่โลดโผน ความเช่ือมัน่
ทางการแพทยท์ าใหค้นส่วนใหญ่เห็นวา่ผูพิ้การสามารถมีบุตรได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมจากแพทย ์

ความเช่ือทางศาสนาของทุกคนในบา้นมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกนั 
โดยเช่ือว่าทุกส่ิงเกิดจากความประสงค ์และแรงบนัดาลใจของพระเจา้ ความเช่ือน้ีท าให้มีทศันคติท่ีดีใน
การใชชี้วิตคู่  มีสติในการแกปั้ญหา มีความอดทน ฝ่าฟันอุปสรรค มีความเขา้ใจ มีการใหอ้ภยั 
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 The objective of this research was to explore the factors that affected the married life of mobility 
impaired people, their roles and responsibilities for the family, child support, family relationship, married life 
conflicts and the attitudes towards the married life of mobility impaired people. 
 The research results revealed that: 
 The married life between normal and impaired couples did not differ from normal couples. Their 
decision-making process could conform as same as those of the normal couple. The core idea of this viewpoint 
was to understand the disabilities of the couple. Additionally, the acceptance between the differences of the 
couples and the respecting of the dignity could help the couple stay in a long lasting marriage. 
 In the roles and responsibilities of the family, it was found that it conformed to the agreement of the 
couples before marriage. The male was the breadwinner and the main role was income for the family; 
meanwhile, the female was the housewife and took care of the children. The child support emphasized teaching 
the child to understand the role of the responsibilities that help others and could take care of the dependents. 
The family relationship was warm and could exchange ideas among anyone in the family. 
 The conflicts of the family were not different with other normal couples. They could resolve 
conflicts by reconciliation, endurance, and consciousness. The differences of the married mobility  impaired 
couples and the normal couples were the loss of the social acceptance and loss of the chance to show the 
appropriate working performance of the impaired person to the other. 
 Overall attitudes of the normal people towards the mobility impaired married life were general 
attitudes, the impaired couple could understand, dedicate, endure, and reconcile each other. For the sexual need, 
they believed that it was common but it must be appropriate, no hyperactive sexual desire. The trust of the 
medication could help everyone believe the impaired person could give birth but should be under medical 
control. 
 In the religious belief, they all had the religious ideas in the same ways. All of them agreed on the 
notions that everything was destined and inspired by God. The beliefs made them have good attitudes towards 
married life, help them solve conflicts, have endurance and overcome obstacles, understand and forgive the 
mistakes of each other.    
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การวิจยัเร่ือง  “การใช้ชีวิตคู่กบัผูพ้ิการทางการเล่ือนไหว” ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงดว้ยความ
กรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.พิทกัษ์  ศิริวงศ ์ ท่ีให้ค  าปรึกษา และเอาใจใสผูศึ้กษาเป็นอย่างดี 
รวมถึงคณะกรรมการควบคุม และตรวจสอบทั้งสองท่านคือ อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ 
และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  วิไลนุช  ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาตรวจสอบขอ้บกพร่อง แนะน า
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัฉบบัน้ี และท าให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ผูศึ้กษาขอแสดงความ
ขอบพระคุณ อาจารย ์ทั้งสามท่านมา ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และครอบครัวท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนิน
ชีวิต เสียสละเวลาในการให้สัมภาษณ์ พูดคุยถึงการใช้ชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ี
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี รวมถึงท าให้ผูว้ิจยัไดม้องเห็นคุณค่าของการใชชี้วิตในมุมมองดา้นอ่ืนท่ีแตกต่าง
ไปจากชีวติประจ าวนัโดยทัว่ไป  

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และน้อง ๆ จากสาขาการจดัการภาครัฐ และเอกชน กลุ่มพระราชวงั
สนามจนัทร์ รุ่น1 รหสั 50 ท่ีใหก้ าลงัใจ คอยถามไถ่ ใหค้วามช่วยเหลือจนงานวิจยัฉบบัน้ีเป็นรูปร่าง 
และส าเร็จลงได ้ 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีเป็นก าลงัใจให้มาตลอด สุดทา้ยขอขอบคุณสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีความเขา้ใจในการศึกษาคร้ังน้ีของผูว้ิจยั รวมถึงให้การสนบัสนุนดา้นต่าง ๆ ทุกดา้น
เท่าท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้และขอบคุณในก าลงัใจท่ีมีใหก้นัเสมอมา   
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