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ภาณุมาส  ศรีธิทอง. (2556). ปจจัยทางชีวจิตสังคมที่เกีย่วของกับความเหนื่อยหนายของผูดูแล  
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  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายของผูดูแล

ผูปวยโรคจิตเภท 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวจิตสังคมกับความเหนื่อยหนาย
ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 3) เพ่ือศึกษาปจจัยทางชีวจิตสังคมที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนาย
ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูดูแลหลักที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ที่มารับการรักษาที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก จํานวน 
308 คน โดยกลุมตัวอยาง มีจํานวน 130 คน ซึ่งไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  
sampling) จากรายชื่อผูปวยที่มีนัดชวงเดือนมีนาคม 2556 และไดนําฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะห
ขอมูล จํานวน 117 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90 ของกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน, แบบวัดความเหนื่อยหนาย (MBI) แบบวัดความเครียด แบบ
วัดการสนับสนุนทางสังคม และแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ 
สถิติพ้ืนฐาน วิเคราะหความสัมพันธ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะหหาตัวทํานายโดยการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบ Enter (Enter Multiple Regression Analysis) 
   ผลการวิจัยมีดังนี้ 
    1) ความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตแตละดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา  

   2) ความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   3) ความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

   4) ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และการ
สนับสนุนทางสังคมไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

   5) ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ความเขมแข็ง
ในการมองโลก ความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนาย
ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ไดรอยละ 39.7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบตัวทํานาย
ที่สําคัญ คือ ความเครียด และความเขมแข็งในการมองโลก 
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  The objectives of this study were: 1) to study burnout of caregivers’ schizophrenia 
patients in 3 areas: Exhaustion, Cynicism and Reduced personal accomplishment. 2) to 
determine the relationship between Bio - Psycho - Social Factors and burnout of 
caregivers’ schizophrenia patients. 3) to investigate Bio - Psycho - Social Factors 
that would be able to predict burnout of caregivers’ schizophrenia patients. The population 
in this study was the caregivers’ schizophrenia patients surveyed at a psychiatric clinic in 
Somdejprachaotaksinmaharaj Hospital, Tak 308 people. The sample for this study was 117 
caregivers’ schizophrenia patients from 130 which is 90% of the samples. Based on a 
random purposive sampling from the list of patients who had an appointment in March 
2013. The instrument were bio - psycho - social factors, Maslach Burnout Inventory (MBI), 
stress, social support and sense of coherence questionnaires. The statistical tests used in 
this study were Pearson Correlation Coefficient and enter multiple regression analysis. 

The results were as follows:  
  1) The burnout of caregivers’ schizophrenia patients in 3 areas were low.  
  2) Sense of coherence was negatively related burnout of caregivers’ schizophrenia 

patients. (p < .01)  
  3) Stress was positively related to the burnout of caregivers’ schizophrenia 

patients. (p < .01)  
  4) The time for patient care, the age of the caregivers and social support was not 

related to burnout of caregivers’s schizophrenia patients.  
  5) The time for patient care, the age of the caregivers, Sense of coherence, Stress 

and social support index together significantly predicted 39.7% of the variance in burnout of 
caregivers’ schizophrenia patients (p < .01), with the significant predictors were stress and 
sense of coherence. 
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สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงได ดวยความกรุณาและเอาใจใสใหคําแนะนําและคําปรึกษา 
ตรวจแกไขขอบกพรองอยางดียิ่งจาก อาจารย ดร.ภิญญาพันธ รวมชาติ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
ดวยความเมตตาอยางสูง จึงทําใหสารนิพนธฉบับนี้ มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัฐวีณ สิทธิ์ศิรอรรถ อาจารย ดร.นิยะดา จิตต

จรัส และอาจารย ดร.พัชรี ดวงจันทร กรรมการสอบเคาโครงสารนิพนธ และกรรมการสอบปากเปลา

สารนิพนธ ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนประโยชนแกสารนิพนธ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาคจิตวิทยาทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูมา

โดยตลอดจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณ นายศรีทอง ศรีธิทอง และนางพรทิพย ศรีธิทอง ผูเปนบิดามารดา 
รวมถึงบุพการีผูมีพระคุณที่ใหความรักและหวงใย ทําใหลูกประสบความสําเร็จในชีวิต รวมทั้ง
ขอขอบคุณสามีและลูกขม้ินอันเปนที่รักคอยสนับสนุนใหกําลังใจ อีกทั้งเปนแรงบันดาลใจที่สําคัญ
ของการศึกษาครั้งนี้  

ขอขอบคุณญาติพ่ีนองที่คอยใหความชวยเหลือกันเสมอ เพ่ือนสนิทที่ไดชักชวนกันมา
เพ่ิมพูนความรู ตลอดจนเพื่อนรวมงาน เพ่ือนๆจิตวิทยาพัฒนาการทุกคนที่ใหกําลังใจและใหความ
รวมมือดวยดีตลอดมา 

คุณคาทั้งหมดที่เกิดจากสารนิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอนอมรําลึกและบูชาพระคุณบุพการี และ
บูรพาจารยของผูวิจัยทุกทาน ที่อบรม สั่งสอน และวางรากฐานการศึกษาใหกับผูวิจัยตั้งแตอดีต 
จนถึงปจจุบัน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
   ภาวะสุขภาพของประชาชนไทยในยุคปจจุบันที่มีเทคโนโลยีกาวหนา มีนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ซึ่งเอ้ืออํานวยใหสามารถรักษาชีวิตของมนุษยใหมีสุขภาวะที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรค มีอายุที่
ยืนยาวมากกวาในอดีต แตทั้งน้ีก็ยังเปนการมุงเนนที่จะรักษาสุขภาพกายในทางกลับกันการดูแล
รักษาสุขภาพจิตนั้น ยังคงเปนปญหาอยูมาก โดยเฉพาะยุคปจจุบันมีเหตุปจจัยที่มากระตุนใหเกิด
ความเครียด ไมวาจะเปนการขวนขวายทํามาหากินเพ่ือดํารงชีพ การแขงขันในเชิงธุรกิจ เพ่ือให
เขาถึงทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหเกิดการปรับตัวไมเหมาะสมและนําไปสูการมีปญหาทาง
สุขภาพจิตได ซึ่งจะเห็นไดจากการรายงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554: online) 
ไดรายงานถึงจํานวนผูปวยนอกจิตเวชที่มารับบริการของหนวยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554 โดยมีจํานวนผูปวยที่มารับบริการในป พ.ศ. 2552 จํานวน 1,022,504 
คน, พ.ศ. 2553  จํานวน 1,055,548 คน และ พ.ศ. 2554  จํานวน 1,091,646 คน ตามลําดับ  ซึ่งพบวามี
ผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิตมารับบริการมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นหลายหมื่นคนตอป และสวนใหญมักมี
ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ตองรับการรักษาตอเน่ือง  
   โรคจิตเภทเปนโรคที่เปนปญหาทางจิตเวช จัดวาเปนโรคที่พบมากที่สุดในบรรดาโรคจิต
เวชทั้งหมด สําหรับประเทศไทย พบวา มีอุบัติการณในประชากรรอยละ 0.5 - 1 ตอ 1000 คน ปวย
เปนโรคจิตเภท (สมภพ เรืองตระกูล. 2549: 199) ซึ่งกรมสุขภาพจิตไดแปลความหมายของโรคจิต
เภทจากองคการอนามัยโลก (WHO) ตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ: ICD - 10 (สํานักงาน
นโยบายและแผนสาธารณสุข. 2541: 325) วา โรคจิตเภทมีลักษณะพิเศษ คือ มีความผิดปกติทาง
ความคิด และการรับรูและอารมณไมเหมาะสม หรือเฉยเมย โดยสภาพความรูสึกตัว และเชาวน
ปญญายังปกติอยู ถึงแมการสูญเสียการรับและเรียนรูจะคอยๆ ปรากฏขึ้นเม่ือเวลาผานไป ความคิด
กอง ความคิดถูกสอดใส หรือความคิดถูกขัดขวาง ความคิดกระจาย ความหลงผิดในการรับรู และ
ความหลงผิดวาถูกควบคุม มีอิทธิพลเหนือหรือถูกขัดขวาง หูแวว ไดยินคนอ่ืนนินทาผูปวย ความคิด
ผิดปกติ และอาการถดถอย การดําเนินโรคทางจิตเภท อาจจะเปนแบบตอเนื่อง หรือมีอาการเปน 
พัก ๆ แลวดําเนินตอ หรือเปนตลอดเวลา หรือเปนครั้งสองครั้งแลวหายสมบูรณหรือไมก็ได ดังน้ัน
อาการของผูปวยโรคจิตเภท นอกจากจะสงผลตอผูปวยแลว ยังเกิดผลกระทบตอความสัมพันธกับ
บุคคลรอบขาง เน่ืองจากผูปวยมีอาการที่ไมเหมาะสม อีกทั้งผูปวยสวนใหญมักจะบกพรองดานการ
ดูแลตนเอง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีผูดูแลที่ตอเน่ือง และเขาใจผูปวยเปนอยางดี เชนเดียวกับ  
สมิท เอ็ม ซีและซีกัลป เจ (Smith M C; & Segal J, 2012: online) กลาวถึง ผูปวยโรคจิตเภทยอม
เพ่ิมภาวะความเครียดใหกับสมาชิกในครอบครัว หากไมไดระวังระมัด อาจจะเกิดการรบกวนในชีวิต
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และกอใหเกิดความเหนื่อยหนายไดอยางรวดเร็ว และสงผลตอความเครียดของผูดูแลผูปวยโรคจิต
เภทได ซึ่งสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของนองสาวผูปวยโรคจิตเภทรายหนึ่ง ที่ผูวิจัยไดสัมภาษณ
ในฐานะที่เปนนักจิตวิทยา ซึ่งนองสาวผูปวยไดกลาววา “ตองบังคับใหกินยา ไมง้ันก็จะเห็น และมีหู
แวว พูดคุยคนเดียว เปนโมโห เสียงดัง เปนโมโหมาก็เพราะเคาไมกินยา ตองบอกวาใหกินยา เด๋ียว
อายเขา ซึ่งเปนคนขางบานที่แกไปดาเขา รูสึกเหนื่อยมาก แตละครั้งลําบากมาก โดยเฉพาะเรื่องการ
เดินทางมารับยา แตทําใหพ่ีหาย ถาไมหายก็ตองทํา” จากคํากลาวของนองสาวของผูปวยตีความได
วามีความเหนื่อยหนายทอแทตอการดูแลผูปวย นอกจากนี้   อรพรรณ สุนทวง และคณะ (2552: 3) 
ไดกลาววา จากปญหาการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของครอบครัวที่ผานมา ถือเปนภาระที่หนักมาก
ภาระหนึ่ง ของครอบครัว ที่เกิดจากการตองใชความอดทนและความเสียสละเปนอยางมากในการ
ดูแล ครอบครัวจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่บานเมื่อเกิดภาวะวิกฤต บางครอบครัว
จะมีความรูสึกสิ้นหวัง ทอแท  เชนเดียวกันกับ สถาบันกัลยาณราชนครินทร (2549: 7) ไดกลาวถึง 
ความรูสึกของญาติตอผูปวย ซึ่งอาจเกิดความรูสึกไดหลายอยาง เชน วิตกกังวล หงุดหงิด เสียใจ  
เกิดความรูสึกหนักใจ เบื่อหนาย ทอแท ขาดที่ปรึกษา ไมสามารถควบคุมความรูสึกและแสดงตอ
ผูปวย เชน ตําหนิ ติเตียน พูดประชดเหน็บแนม ดาวา พูดแชง เม่ือผูปวยอาการไมดีขึ้นตามที่ความ
คาดหวังในระยะยาว ญาติเกิดความรูสึกทอแทสิ้นหวัง เปนตน ซึ่งลักษณะอาการดังกลาวบงบอกถึง 
“ความเหนื่อยหนาย”  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน วาวัยกลางคน ที่อยูในขั้น
พัฒนาการขั้นที่ 7 การเปนผูให – การเฉื่อยชา (Generativity vs Stagnation) (ประณต เคาฉิม. 
ม.ป.ป.: 54) เปนชวงของการทําสิ่งที่เปนประโยชนใหกับคนอื่น โดยเฉพาะกับคนที่เยาววัยกวาโดย
ไมหวังสิ่งตอบแทน ใหความชวยเหลือ เลี้ยงดู เอาใจใส มีผลงานที่สรางสรรค ตระหนักถึงการททําให
สังคมดีขึ้นเพ่ืออนุชนรุนหลังและลูกของตน ในชั้นนี้บุคคลจะเปนที่ปรึกษาใหกับผูที่มีอาวุโสนอยกวา
ดวยการแบงปนความรูและปรัชญาชีวิต ผูใหญที่ลมเหลวในการสนับสนุนชวยเหลือผูอ่ืนหรือสังคม 
จะรูสึกเฉื่อยชา เบื่อหนาย ปลอยตัว ไมสามารถชวยเหลือกิจการสังคมได ดังน้ันการศึกษาความ
เหนื่อยหนายจึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับกลุมผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทเปนอยางยิ่ง ดวยเหตุผลที่วา 
ครอบครัวมีสวนสําคัญมากในการชวยเหลือแพทยดูแลผูปวย หากลําพังอาศัยการรักษาจากแพทย
แลว ไมไดรับความรวมมือ หรือดูแลเอาใจใสจากครอบครัว ซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูปวย ก็ทําให
อาการของผูปวยไมดีขึ้น 
   จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ปจจัยทางจิตที่สําคัญในการ
พยากรณ ความเหนื่อยหนาย คือ ความเขมแข็งในการมองโลก (กังสดาล สุทธิวิรีสวรรค. 2535;  
ปเตอร อีดี โลเวียร และคณะ. 2010) และความเครียด (มยุรี กลับวงษ. 2552: บทคัดยอ) ซึ่งการให
ความสําคัญกับปจจัยทางจิตเพียงอยางเดียวอาจจะอธิบายไดไมครอบคลุม ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทดวย โดย
เฉพาะตัวแปรที่มีบทบาทเชิงการสงเสริมสุขภาพ เนื่องดวยการดูแลผูปวยเปนการดูแลแบบบูรณา
การในมิติของสังคม จิตใจ ทั้งน้ีเม่ือศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาปจจัยทางสังคม 
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พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความเหน่ือยหนายทั้ง 3 ดาน  
(กังสดาล สุทธวิรีสรรค. 2535; ลิซา เอส และคณะ. 2006) และอีกปจจัยหน่ึง ซึ่งเปนปจจัยทางชีว
สังคมที่มีผลตอผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท คือผูดูแลที่มีระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท พบวา 
ผูดูแลที่มีระยะเวลาในการดูแลผูปวยไมนานจะมีความเครียดสูง แตผูดูแลที่ใหการดูแลผูปวยเปน
ระยะเวลานานมากขึ้นจะสงผลใหความเครียดจะลดลง ซึ่งความเครียดดังกลาวจะสงผลตอความ
เหน่ือยหนายของผูดูแลผูปวย (มยุรี กลับวงษ. 2552: บทคัดยอ) จากงานวิจัยทําใหเห็นวาระยะเวลา
ในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีผลตอความเครียด และความเครียดของผูดูแลก็มีผลตอความเหนื่อย
หนาย และพบการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานในกลุมพยาบาล ซึ่งเปนบุคคลที่ตอง
ดูแลสุขภาพเชนกัน โดยสิริยา สัมมาวาจ (2532: 48) ทําศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาล
ประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา พยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 1 - 5 ป 
และ 6 - 10 ป มีความเหนื่อยหนายมากกวาพยาบาลที่ปฏิบัติงานระหวาง 11 - 15 ป และ 16 - 20 ป 
สอดคลองกับพัชนี เอมะนาวิน (2536: 65) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาล พบวา พยาบาล
วิชาชีพที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 1 - 5 ป จะมีความเหนื่อยหนายสูงกวาพยาบาล
วิชาชีพที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 5 - 10 ป เชนเดียวกับ พรทิพย สุรโยธี ณ ราช
สีมา (2537: 79) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายจากการทํางานของพยาบาล โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา พยาบาลที่มีประสบการณ
ทํางานแตกตางกัน มีคาเฉลี่ยคะแนนความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกัน โดยพยาบาลที่มี
ประสบการณทํางานนอยกวา 5 ป มีคาเฉลี่ยคะแนนความเหนื่อยหนายในการทํางานมากที่สุด และ
แตกตางจากกลุมพยาบาลที่มีประสบการณทํางานกลุมอ่ืนๆ ทุกกลุม สวนงานวิจัยของ ศจีมาจ 
ขวัญเมือง (2541: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความเครียด ความพึงพอใจใน
การทํางานกับความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 221 คน 
พบวา อายุงานตางกันมีความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และสุรียพร กุมภคาม (2546: บทคัดยอ) พบวาประสบการณทํางานมีความสัมพันธทางลบกับ
ความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณ ดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการ
ดูแลผูปวยโรคจิตเภทวาระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อย
หนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท นอกจากระยะเวลาแลว ปจจัยชีวสังคมที่ผูวิจัยสนใจในการศึกษา
ครั้งน้ีอีกตัวแปรหนึ่ง คือ อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท เม่ือทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของพบวามีงานวิจัยที่ทําในกลุมบุคลากรสุขภาพเชนกัน (สิระยา สัมมาวาจ. 2532; ศจีมาจ 
ขวัญเมือง. 2541; บุญธิดา เทือกสุบรรณ. 2550) สรุปไดวาตัวแปรดานอายุของผูดูแลผูปวยโรค 
จิตเภทจึงเปนปจจัยหน่ึงที่ผูวิจัยใหความสนใจในการศึกษา เนื่องจากพบวาอายุมีความสัมพันธกับ
ความเหนื่อยหนาย โดยตั้งสมมติฐานวา ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีอายุนอยมีความสัมพันธทางลบ
กับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และ อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทสามารถ
ทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ในการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือประโยชนในการ
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กําหนดเปาหมายของกลุมผูดูแลผูปวยไดชัดเจนขึ้น ในการสงเสริมปองกันภาวะสุขภาพจิตของ
ผูดูแลตอไป 
    ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาปจจัยทางชีวจิตสังคมในการพยากรณความ
เหน่ือยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษาในกลุมผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ซึ่ง
ใชบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จ.ตาก เพ่ือจะไดขอมูลในกลุมผูดูแลผูปวยโรค
จิตเภทดังกลาว ซึ่งเปนกลุมที่ผูวิจัยไดดูแลรับผิดชอบ ดังนั้นขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนในการ
วางแผนในการสงเสริม ดูแลและชวยเหลือเพ่ือลดความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทใหมี
ศักยภาพในการดูแลผูปวยอยางถูกตองเหมาะสมตอไปอันจะเปนผลดีตอสุขภาวะของผูปวย 
โรคจิตเภท 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
   1. เพ่ือศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความออนลาทางอารมณ 
ดานลดความเปนบุคคล และดานลดความสําเร็จสวนบุคคลของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
   2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวย
โรคจิตเภท และอายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก 
และความเครียด และปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม กับความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  
   3. เพ่ือศึกษาปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุ
ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และ
ปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคมที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวย
โรคจิตเภท 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
   1. ทําใหทราบถึงระดับของความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทรายดาน ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบรรเทาความเหนื่อยหนายในแตละดานตอไป 
   2. ทําใหทราบวามีปจจัยทางชีวจิตสังคมใดบางที่มีความเกี่ยวของกับความเหนื่อยหนาย
ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และปจจัยชีวจิตสังคมใดที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทเพ่ือที่จะไดนําผลการวิจัยมาเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการทําการวิจัยหรือโครงการ
สําหรับการสงเสริม ดูแลและชวยเหลือเพ่ือลดความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทใหมี
ศักยภาพในการดูแลผูปวยอยางถูกตองเหมาะสมตอไปอันจะเปนผลดีตอสุขภาวะของผูปวย 
โรคจิตเภท 
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ขอบเขตการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูดูแลหลักที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มารับการรักษาที่
คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก จํานวน 308 คน 
   
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูดูแลหลักที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มารับการ
รักษาที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก ซึ่งไดจากการสุมกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จากรายชื่อผูปวยที่มีนัดรับการรักษาที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ชวงเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 130 คน ดังน้ันในการวิจัยนี้จะแจก
แบบสอบถามตามรายชื่อผูปวยที่มีนัดรักษาในชวงเดือนมีนาคม 2556 ทั้งหมด และไดนําฉบับที่
สมบูรณมาวิเคราะหขอมูล จํานวน 117 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90 ของกลุมตัวอยาง 

  
    ตัวแปรที่จะศึกษา 
    1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
  1) ความเขมแข็งในการมองโลก 
  2) ความเครียด 
  3) การสนับสนุนทางสังคม  
  4) ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
  5) อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
 
      2. ตัวแปรตาม ไดแก ความเหนื่อยหนาย ประกอบไปดวย 
  1) ความรูสึกออนลาในอารมณ (Exhaustion)  
  2) ความรูสึกลดความเปนบุคคล (Cynicism)  
  3) ความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล (Reduced personal accomplishment) 
  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง ผูที่ทําหนาที่หลักในการดูแลผูที่เปนโรคจิตเภทที่อยู
ในระยะใหยาในระยะยาวเพื่อปองกันการเปนซ้ํา  ที่มารับการตรวจรักษาที่คลินิกจิตเวช ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก ซึ่งเปนผูที่ดูแลผูปวยอยางตอเน่ืองไมต่ํากวา  
6 เดือน โดยผูดูแลดังกลาวเปนบุคคลที่ทําการชวยเหลือ ดูแลผูปวย ณ ที่อยูอาศัยของผูปวยเอง 
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 2. ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง ระยะเวลาที่ผูดูแลไดดูแลชวยเหลือ
ผูปวยโรคจิตเภท ตั้งแตผูปวยมีอาการของโรคจิตเภทซึ่งไดรับการวินิจฉัยจากแพทยจนถึงปจจุบัน 
ณ วันที่ไดเก็บขอมูล 
 3. อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง อายุของผูดูแลหลัก ตามวัน เดือน ปเกิดจริง 
 4. โรคจิตเภท หมายถึง โรคที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของความคิด อารมณ และ
พฤติกรรม ซึง่สงผลใหผูปวยมีความคิด อารมณ พฤติกรรม การรับรูไมตรงกับความเปนจริง มีผลตอ
การดําเนินชีวติ ทั้งดานการดูแลตนเอง และการใชชีวติในสังคม   
 

นิยามปฏิบัติการ 
 1. ความเหนื่อยหนาย หมายถึง ภาวะที่ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทเผชิญความเครียดจากการ
ดูแลผูปวยจิตเภทเปนเวลานาน ทําใหเกิดความเหนื่อยลา ออนเพลียทางดานรางกาย จิตใจ มีเจตคติ
ดานลบตอการดูแลผูปวย ขาดความกระตือรือรนในการดูแลผูปวย และทําใหการดําเนินชีวิต รวมถึง
ประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยลดลง โดยความเหนื่อยหนายมีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ 
คือ  
      1.1 ความรูสึกออนลาในอารมณ หมายถึงผูดูแลผูปวยมีความทอแท ออนลาหมดแรง 
หมดกําลังใจ และเกิดความคับของใจในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท      
      1.2 ความรูสึกลดความเปนบุคคล หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมักจะดูถูกหรือตําหนิ
ผูปวย กลายเปนคนปราศจากความปราณี ปฏิบัติตอผูปวยเสมือนวัตถุ ไมสนใจวาอะไรจะเกิดขึ้นกับ
ผูปวย มีความรูสึกและทัศนคติในทางลบตอการดูแลผูปวย  
      1.3 ความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทจะตําหนิ
ตนเอง คิดวาตนเองดูแลผูปวยไมดีพอ ไมสามารถเขาใจปญหาหรือความรูสึกของผูปวย 
 สําหรับแบบวัดความเหนื่อยหนายผูวิจัยปรับปรุงจาก แบบวัดความเหนื่อยหนายของสิระยา 
สัมมาวาจ (2532) ไดแปลเครื่องมือวัด Maslach Burnout Inventory (MBI) ที่สรางโดย Christina 
Maslach; & Susan E. Jackson (1986 อางใน มยุรี กลับวงษ. 2552) และมยุรี กลับวงษ (2552) ที่
ไดปรับปรุงแบบวัดมาใชกับผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท จากแบบวัดของ สิระยา สัมมาวาจ (2532) ซึ่งมี
ขอคําถาม จํานวน 22 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .9433 ประกอบดวยมิติในการวัด 3 ดาน คือ 1)
ดานความออนลาทางอารมณ จํานวน 9 ขอ ไดแก 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 และ 20 ,2) ดานลด
ความเปนบุคคล จํานวน 5 ขอ ไดแก 5, 10, 11, 15 และ 22, 3) ดานลดความสําเร็จสวนบุคคล 
จํานวน 8 ขอ ไดแก 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 และ 21 ลักษณะแบบวัดความเหนื่อยหนายเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Likert) 7 ระดับ จาก “ไมเคยมีความรูสึกเลย” ถึง “มีความรูสึกทุกๆ วัน” 
 2. ความเขมแข็งในการมองโลก หมายถึง คุณลักษณะของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท
สามารถเผชิญกับสภาวะตางๆในการดูแลผูปวย โดยสามารถรับรูและประเมินสิ่งเราตางๆ ที่เขามา
กระทบวาเปนสิ่งทาทาย ความสามารถจัดการแกไขปญหา เพ่ือปรับตัวตอปญหาที่เกี่ยวของในการ
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ดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ และรับรูวาการดูแลผูปวยนั้นเปนสิ่งที่มีความหมาย มีคุณคาตอตัว
ของผูดูแลและผูปวยเชนกัน ซึ่งความเขมแข็งในการมองโลกนั้น มีองคประกอบ 3 ประการ ดังนี้    
       1.1 ความสามารถในการเขาใจ หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีการรับรูและประเมิน
ไดวาการดูแลผูปวยเปนสิ่งที่ทาทาย สามารถคาดการณไดวา เม่ือผูปวยไดรับการดูแลที่ไมเหมาะสม
จะทําใหผูปวยมีอาการกําเริบซ้ําได   
       1.2 ความสามารถในการจัดการ หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีแนวทางในการดูแล
ผูปวย และเม่ือผูปวยมีอาการที่ไมพ่ึงประสงค ผูดูแลพยายามหาวิธีในการรักษาที่ถูกตอง ไมละเลย
หรือหลีกเลี่ยงปญหา   
       1.3 ความสามารถในการเห็นคุณคา หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทเห็นความสําคัญ
ของการดูแลผูปวย โดยที่ตนเองมีความสามารถที่จะดูแลผูปวย เม่ือสามารถดูแลผูปวยใหมีอาการ
สงบ สามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันไดตามศักยภาพ ผูดูแลมีความรูสึกวาตนมีคุณคาที่ได
ชวยเหลือผูปวย 
  สําหรับแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกผูวิจัยนํามาจาก สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ 
(2532 อางใน ปติมา ฉายโอภาส. 2546) ไดแปลแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก (The Sense 
of Coherence Questionnaire: SOC Questionnaire) ของแอนโทนอฟสกี้ (Antonovsky, 1987) 
เปนภาษาไทย ลักษณะแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกประกอบดวยขอคําถามทางบวกและทาง
ลบ แบงเปน 3 ดาน คือ ความสามารถในการทําความเขาใจ, ดานความสามารถในการจัดการ และ
ดานความสามารถในการเห็นคุณคา แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกเปนเครื่องมือวัดแบบ
มาตราสวนประมาณคาของออสกูด (Osgood) 7 ระดับ จาก “นอยที่สุด” ถึง “มากที่สุด” ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบวัดมาใช จํานวน 24 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .93 
 3. ความเครียด หมายถึง สภาวะรางกาย และจิตใจ ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่เกิดขึ้น
เม่ือเผชิญความกดดันที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย ทําใหผูดูแลผูปวยเกิดความวิตกกังวลและไม
สบายใจ มีอาการทางรางกาย เชน นอนไมหลับ ประสาทตึงเครียด ปวดศีรษะเปนตน และกระตุนให
ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทตองปรับตัวอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือรับมือกับความตึงเครียด หากไมสามารถ
ปรับตัวได จะทําใหเกิดความเสียสมดุลในการดําเนินชีวิตได 
 โดยแบบวัดที่ผูวิจัยนํามาจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยม.ล.สมชาย จักร
พันธุ (2541) เปนแบบประเมินความเครียดดวยตนเอง จํานวน 20 ขอ เปนเครื่องมือวัดแบบมาตรา
สวนประมาณคา 4 ระดับ จาก “ไมเคยเลย” ถึง “เปนประจํา” ผูที่ตอบไดคะแนนจากแบบวัดมากกวา
แสดงวาเปนผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเครียดมากกวาผูที่ตอบไดคะแนนจากแบบสอบถามนอย
กวา  
 
 



8 

 

 4. การสนับสนุนทางสังคม หมายถึงการที่ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดรับการชวยเหลือจาก
เครือขายทางสังคม ทั้งทางดานอารมณ ขาวสาร และสิ่งของ ทําใหบุคคลรูสึกไดรับการยอมรับ รูสึก
วาตนมีคุณคา เปนที่ตองการของบุคคลอื่น เปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งทําใหบุคคลนั้นดํารงชีวิตได
อยางเหมาะสม โดยองคประกอบของชนิดการสนับสนุนทางสังคมในแตละดานมีความหมาย ดังนี้  
     1.1 การสนับสนุนทางอารมณ หมายถึง การชวยเหลือที่ทําใหผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมี
ความผูกพัน อบอุนใจ ม่ันใจ เชื่อถือ และไววางใจ การไดรับความรัก กําลังใจ การดูแลเอาใจใส 
หวงใย เห็นอกเห็นใจ การยอมรับ นับถือ ยอมรับฟงความรูสึกนึกคิดและเห็นคุณคาในการดูแล
ผูปวย   
      1.2 การสนับสนุนทางดานขาวสาร หมายถึง การใหคําแนะนําที่ชวยใหผูดูแลผูปวยโรค
จิตเภทสามารถแกไขปญหาในการดูแล และเปนการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการดูแล รวมถึง
ขาวสารที่เปนความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวย  
      1.3 การสนับสนุนทางดานสิ่งของ หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดรับความ
ชวยเหลือทางดานเครื่องอุปโภค บริโภค ที่พักอาศัย การเงิน เปนตน  
   สําหรับการวัดผูวิจัยไดเลือกใชแบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ของมยุรี  
กลับวงษ (2552) ตามแนวคิดของ เชฟเฟอร และคณะ (1981) ซึ่งเครื่องมือวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ “ไมเลย” ถึง “มากที่สุด” มีจํานวน 14 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .92 ผูที่ตอบ
ไดคะแนนจากแบบวัดมากกวาแสดงวาเปนผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม
มากกวาผูที่ตอบไดคะแนนจากแบบสอบถามนอยกวา  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปจจัยทางสงัคม 
 

- การสนับสนนุทางสังคม 

ปจจัยทางจติ 
 

- ความเขมแข็งในการมองโลก 

- ความเครียด 
ความเหนื่อยหนาย 

 

- ความออนลาทางอารมณ 

- การลดความเปนบุคคล 

- ความสําเร็จสวนบุคคล 

 

ปจจัยทางชีวสังคม 

 

- ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

- อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท 
 2. ความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
 3. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรค
จิตเภท 

4. ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  

5. อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีอายุนอยมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนาย
ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  

6. ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุของผูดูแลผูปวย
โรคจิตเภท ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และปจจัยทางสังคม 
ไดแก การสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ได 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
     1. โรคจิตเภท 

     2. ความเหนื่อยหนาย 

     3. ปจจัยทางจิตสังคมกับความเหนื่อยหนาย  

         3.1 ความเขมแข็งในการมองโลก    

         3.2 ความเครียด 

     4. ปจจัยทางสังคมกับความเหนื่อยหนาย  

         ปจจัยทางสังคม ประกอบดวย การสนับสนุนทางสังคม  

     5. ปจจัยทางชีวสังคมกับความเหนื่อยหนาย  

         5.1 ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

         5.2 อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

 

1. โรคจิตเภท (Schizophrenia) 

  1.1 โรคจิตเภทและความหมาย  

 โรคจิตเภท (Schizophrenia) เปนอีกหนึ่งโรคทางจิตที่มีความรุนแรง มีประชากรในกลุม
อายุ 15 - 35 ปที่เปนโรคจิตเภทประมาณ 7 คนตอหน่ึงพันคน แมวาอุบัติการณความชุกจะมีจํานวน
นอย (3 ตอ 10,000 ราย) แตเนื่องจากภาวะการเจ็บปวยของโรคมีภาวะเรื้อรัง (WHO. 2011: 

online) และความรุนแรงของโรคจิตเภทมีผลกระทบตอชุมชนใหญและกระทบเปนหลายเทา 
ประกอบดวย คาใชจายที่ตองจัดหาใหเพ่ือการดูแลรักษา การสูญเสียดานการผลิต และมีปญหาทาง
กฎหมาย รวมถึงความรุนแรง (violence) ที่เกิดสัมพันธกับโรคทางจิตเวชบางโรค แมวาสวนมาก
ความรุนแรงจะมีสาเหตุมาจากบุคคล “ปกติ” (‘normal’ people) มากกวาบุคคลที่ปวยดวยโรคทางจิต
เวชก็ตาม แตผูปวยโรคจิตเภทมักเปนผูปวยที่ถูกมองวาเปนตัวแทนของกลุมที่กอความรุนแรงตอ
ผูอ่ืน (ธีระ ลีลานันทกิจ. 2550: 14) 
 ทั้งน้ีมีหลายแหลงที่ใหความหมายของโรคจิตเภทไว โดยกรมสุขภาพจิตไดแปลความหมาย
ของโรคจิตเภทจากองคการอนามัยโลก (WHO) ตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ: ICD - 10 
(สํานักงานนโยบายและแผนสาธารณสุข. 2541: 325) วา โรคจิตเภทมีลักษณะพิเศษ คือ มีความ
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ผิดปกติทางความคิด และการรับรูและอารมณไมเหมาะสม หรือเฉยเมย โดยสภาพความรูสึกตัว และ
เชาวนปญญามักจะยังปกติอยู ถึงแมการสูญเสียการรับและเรียนรูจะคอยๆ ปรากฏขึ้นเม่ือเวลาผาน
ไป ความคิดกอง ความคิดถูกสอดใส หรือความคิดถูกขัดขวาง ความคิดกระจาย ความหลงผิดใน
การรับรู และความหลงผิดวาถูกควบคุม มีอิทธิพลเหนือหรือถูกขัดขวาง หูแวว ไดยินคนอื่นนินทา
ผูปวย ความคิดผิดปกติ และอาการถดถอย การดําเนินโรคทางจิตเภท อาจจะเปนแบบตอเน่ือง หรือ
มีอาการเปนพัก ๆ แลวดําเนินตอ หรือ เปนตลอดเวลา หรือ เปนครั้งสองครั้งแลวหายสมบูรณ
หรือไมก็ได นอกจากนี้ ธีระ ลีลานันทกิจ (ธีระ ลีลานันทกิจ. 2550: 1) ไดใหความหมายเพิ่มเติม วา
เปนโรคที่มีความผิดปกติที่ซับซอนในความคิด การรับรู และพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะคือ  
มีอาการดานบวก และอาการดานลบ ซึ่งสัมพันธกับการรบกวนการทําหนาที่ของผูปวยตั้งแตหนึ่ง
ดานขึ้นไป เชน ดานหนาที่การงาน ดานการเรียนการทํางานใหสําเร็จ ดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
และดานการดูแลตนเอง และมาโนช หลอตระกูล (มาโนช หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชย.  
2548: 122) ไดกลาวไว วา โรคจิตเภท เปนโรคจิตที่พบบอยที่สุด ผูปวยเริ่มมีอาการในชวงวัยรุน 
เม่ือเปนแลวมักไมหายขาด สวนใหญมีอาการกําเริบเปนชวงๆ โดยมีอาการหลงเหลืออยูบางใน
ระหวางนั้น  
  สรุปไดวา โรคจิตเภท หมายถึงโรคที่เกี่ยวของกับความผิดปกติของความคิด อารมณ และ
พฤติกรรม ซึ่งสงผลใหผูปวยมีความคิด อารมณ พฤติกรรม การรับรูไมตรงกับความเปนจริง มีผลตอ
การดําเนินชีวิต ทั้งดานการดูแลตนเอง และการใชชีวิตในสังคม   
  
  1.2 ลักษณะทางคลินิก  
  อาการของโรคจิตเภทเปนความผิดปกติของความคิด อารมณ และพฤติกรรม ซึ่งอาการที่
สําคัญของโรคนั้น (ศรีธัญญา. 2553: 3; ศรีธัญญา และมหาวิทยาลัยมหิดล, online) ไดแบงออกเปน 
2 กลุมกวางๆ คือ 
  - อาการดานบวก เปนอาการที่มีเพ่ิมมากกวาคนปกติทัว่ไป  ไดแก อาการหลงผิด 
(delusion) คิดวามีเทพวิญญาณอยูในรางกาย คอยบอกใหทําสิ่งตางๆ, ประสาทหลอน 
(hallucination) โดยมีอาการไดยินเสียงคนพูดคุย ไดยินเสียงคนพูดตําหนิ พูดโตตอบเสียงนั้นเพียง
คนเดียว 
   - อาการดานลบ เปนอาการที่ขาดหรือบกพรองไปจากคนปกติ ไดแก ผูปวยจะพูดนอย 
ใชเวลานานกวาจะตอบ เน้ือหาที่พูดมีนอย (alogia) การแสดงออกทางอารมณของผูปวยลดลงอยาง
มาก หนาตาเฉยเมย ไมคอยสบตา (affective flattening) ผูปวยจะขาดความกระตือรือรน เฉื่อยชา
ลง ทําอะไรไดไมนานก็เลิกทําโดยไมมีเหตุผล (avolition) ไมมีอาการใดที่เปนอาการเฉพาะ อาการ
ของผูปวยอาจจะเกี่ยวของกับอาการทางจิตในหลายเรื่อง เชน การรับรู ความนึกคิด การรับรูความ
จริง ความรูสึก กระบวนการคิด พฤติกรรมหรือการตัดสินใจ ซึ่งลักษณะอาการทางจิตและพฤติกรรม
เหลานี้สงผลใหเกิดความบกพรองของการทําหนาที่ตางๆ ของผูปวยในระดับตางๆกัน ซึ่งบางครั้ง



13 
 

อาจเสื่อมถอยลงอยางมาก มีความบกพรองในหลายๆ เร่ือง เชน การเรียน การดูแลตนเอง 
ความสัมพันธในสังคม การทํางาน ทักษะในการทํางาน เปนตน  
 
 1.3 เกณฑการวินิจฉัย   
  ในปจจุบัน เกณฑการวินิจฉัยโรคจิตเภทที่นิยมใชอยู มีเพียง 2 เกณฑเทานั้น คือ 
เกณฑของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ซึ่งฉบับลาสุด คือฉบับที่ 4 ปรับปรุงเน้ือหา (4th ed, text 
revition) กับเกณฑขององคการอนามัยโลก ฉบับที่ 10 (ICD – 10:  International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problem)  (ธีระ ลีลานันทกิจ. 2550: 104 – 107) 
สําหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ใชเกณฑการวินิจฉัยโรคขององคการอนามัยโลก 
ฉบับที่ 10 (ICD – 10)ซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑการวินิจฉัยโรคจิตเภท 
   โรคจิตเภทมีอาการ อยางนอย 1 อาการที่ชัดเจน ถามีอาการไมชัดมากตองมี อาการ 2 
อาการหรือมากกวา ตามอาการที่ไดระบุจาก 1 - 4 มีดังตอไปน้ี 
       1.3.1 โรคจิตมีอาการตอไปน้ีอยางนอย 2 อาการ โดยมีอาการเปนเวลา 1 เดือน แต
อาจมีระยะเวลานอยกวา 1 เดือน ถาผูที่เปนโรคจิตเภทไดรับการรักษา (สมภพ เรืองตระกูล. 2549: 
206 - 207) 
   1) มีอาการหลงผิด (delusion) 
   2) มีอาการประสาทหลอน (hallucination) 
   3) มีความผิดปกติของคําพูด (disorganized speech) 
   4) มีพฤติกรรมวุนวาย หรืออาการคาทาโทเนีย (grossly disorganized 
behavior or catatonic behavior) 
   5) มีอาการดานลบ เชนพูดนอย เฉยเมย ไมทํากิจกรรมทุกชนิด 
           หมายเหตุ หากมีอาการหลงผิดที่มีลักษณะแปลกประหลาด ไดแกอาการเชื่อวา
ความคิดของตนถูกดึงออกไปจากสมอง หรือมีอาการหูแววเปนเสียงคนวิจารณตัวเอง หรือเสียงคน
พูดคุยกันมีเพียงอาการเดียว ก็ถือวาเขาเกณฑ 
         1.3.2 อาการดังกลาวทําใหผูที่เปนโรคจิตเภท มีปญหาดานอาชีพการงาน การมี
สัมพันธภาพกับผูอ่ืนหรือการดูแลตนเอง 
         1.3.3 ผูที่เปนโรคจิตเภท มีอาการไมสบายติดตอกันเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน 
         1.3.4 ผูที่เปนโรคจิตเภท ไมไดมีอาการของโรคจิตชนิดอ่ืน 
         1.3.5 อาการไมไดเกิดจากยา สารเสพติด หรือโรคทางกาย 
         การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาในกลุมตัวอยางที่ไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยวาเปนโรค
จิตเภท ตามเกณฑการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชขององคการอนามัยโลก (ICD – 10) ที่มาติดตามการ
รักษาที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก  
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 1.4 สาเหตุของโรค   
 สาเหตุของโรคจิตเภทจะเชื่อมโยงกับองคประกอบหลายอยาง ซึ่งธีระ ลีลานันทกิจ  
(ธีระ ลีลานันทกิจ. 2550: 8 - 9) สามารถสรุปไดเปนสามกลุม คือ 
      1.4.1 องคประกอบทางรางกาย ซึ่งเกิดจากสรีรวิทยา สารเคมี สารสื่อนําประสาท 
(neurotransmitter) กรรมพันธุ และโครงสรางของรางกาย โรคทางจิตเวชและความผิดปกติทาง
พฤติกรรมเกี่ยวพันกับการสื่อสารของระบบประสาทแตกแยก  (Disrupt ion of neura l 
communication) ออกจากวงจรที่เฉพาะเจาะจง ในโรคจิตเภท (Schizophrenia) เกิดจากความ
ผิดปกติของการเจริญเติบโตเต็มที่ของวงจรระบบประสาท (maturation of neural circuts) อาจทําให
ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพที่ระดับเซลลและเนื้อเยื่อที่เห็นชัด ซึ่งเปนผลทําให
กระบวนการของการแจงขาว (information procosss) ไมเหมาะ หรือเปนผลใหปรับตัวไดไมดี 
(inappropriate or maladaptive) 
       1.4.2 องคประกอบทางจิตใจ  ประกอบดวยการศึกษา (upbringing) ประสบการณทาง
อารมณ (emotional experiences) และปฏิกิริยาตอกัน (interactions) ของบุคคลกับบุคคลอ่ืน 
นอกจากนี้ มยุรี กลับวงษ (2552: 24) ไดกลาวถึง ปจจัยดานความเครียด มีความสัมพันธกับการ
เจ็บปวยดวยโรคจิตเภท เชน การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก การยายที่อยูใหม การอยูในระยะอด
เหลา และยา หรือสถานการณความเครียดในวิถีชีวิต ไดแก การเผชิญกับความขัดแยงอยางรุนแรง
ภายในครอบครัว หรือประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจ เปนตน แตปจจัยดานความเครียดไมใช
สาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดความผิดปกติของโรคจิตเภท ขณะเดียวกันจะเห็นไดวาปจจัยเหลานี้เปน
เหตุกระตุนใหผูปวยมีอาการกําเริบหรือมีอาการเลวลง 
        1.4.3 องคประกอบทางสังคม ที่สัมพันธกับสภาวะปจจุบันของบุคคลกับสังคม และ
วัฒนธรรม โรคจิตเภทไมไดเกิดจากมารดาที่กดขี่ บิดาที่เปนบุคคลที่เฉยๆ ความยากจน บิดามารดา
ที่ชั่วรายมีพฤติกรรมที่เปนอกุศลหรือออนแอ 
        ทั้งน้ีปจจัยที่เปนสาเหตุของโรคจิตเภท อาจพบไดหลากหลายปจจัย ซึ่งปจจัยแตละ
ดานจะมีความรุนแรงในการกระตุนใหเกิดโรคไดแตกตางกัน 
   
   1.5 การดําเนินโรค  
   สมภพ เรืองตระกูล. (2549: 208) ไดสรุปการดําเนินโรคจิตเภท พบวาอายุเฉลี่ยของผูปวย
เม่ือเริ่มเปนโรคครั้งแรกในผูชายเทากับอายุ 20 กลางๆ และในผูหญิง 20 ตอนปลาย 
สวนใหญผูปวยมีอาการแบบคอยเปนคอยไป โดยมีอาการนํามากอน เชน แยกตัวเองออกจากสังคม 
ขาดความสนใจในการเรียนหรือการทํางาน ไมดูแลสุขอนามัย แตงตัวสกปรก มีพฤติกรรมผิดปกติหรือ
แสดงอารมณโกรธอยางรุนแรง ญาติพ่ีนองจะสังเกตเห็นวาผูปวยเปลี่ยนแปลงไปจากคนเดิม ในที่สุด
ผูปวยจะแสดงอาการของโรคชัดเจน เชน อาการหูแววและอาการหลงผิด การดําเนินโรคจิตเภท
สามารถแบงออกเปนตามเกณฑระยะของโรค (stage of illness) 5 ระยะ ไดแก 1. ระยะกอนปวย 
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(premorbid) 2. ระยะอาการนํา (prodromal) 3. ระยะเกิดโรคครั้งแรก (first episode) 4. ระยะตน (early 
– course) และ 5. ระยะเรื้อรัง (chronic phase) ซึ่งการดําเนินโรคในผูปวยแตละคนมีความแตกตางกัน
มาก บางคนเปนๆ หายๆ ในขณะท่ีบางคนมีอาการเรื้อรัง โดยทั่วไปผูปวยมักไมหายเปนปกติ อาการ
ของโรคมักทรงหรือทรุดลงตามลําดับ จนผูปวยไรประสิทธิภาพ ในระยะแรกของโรคอาการทางดานลบ
มักมีเดนชัด และในเวลาตอมาอาการทางดานบวกจะปรากฏ เม่ือไดรับการรักษาอาการทางดานบวกจะ
หมดไป แตอาการทางดานลบจะยังคงอยู ในบางรายอาการดานลบเปนรุนแรงขึ้น 
 
  1.6 การบําบัดรักษา  
  จากการทบทวนวรรณกรรม (สมภพ เรืองตระกูล. 2549: 208 – 209; มาโนช หลอตระกูล. 
2548: 133 -134; ธีระ ลีลานันทกิจ. 2550: 296) พบวา มีแนวทางการรักษา โรคจิตเภทดวยยาเปน
หลัก และมีการรักษารวมกันวิธีอ่ืนๆ ควบคูกัน ดังนี้  
        1.6.1 การรักษาดวยยา ยารักษาโรคจิตเปนยาที่ชวยลดอาการทางจิตโดยตรง ยากลุม
นี้จะไปยับยั้งการทํางานของโดปามีน (dopamine) ทําใหผูปวยสงบลง โดยใชยา Antipsychotics 
รักษาโรคจิตเภทเปนระยะ ดังดังนี้ 
        1) รักษาอาการเฉียบพลัน จุดประสงคของการใหยาในระยะนี้ คือ แกไขให
พฤติกรรมผูปวยเปนปกติโดยเร็วที่สุด เปนการปองกันอันตรายซึ่งอาจเกิดกับผูปวยหรือผูอ่ืน เชน 
พฤติกรรมกาวราวรุนแรงและพฤติกรรมทํารายตัวเอง 
        2) ใหยาในระยะยาวเพื่อปองกันการเปนซํ้า ผูปวยซ่ึงไดรับยารักษาโรคจิตเปน
เวลาไมนานเพียงพอ มีโอกาสสูงที่จะเปนซํ้าอีก โดยทั่วไปพบวา 2 ใน 3 ของผูปวยจะเปนซํ้าอีกใน
เวลา 9 - 12 เดือนหลังจากหยุดยา ในขณะที่ผูซึ่งยังคงรับประทานยาอยูมีโอกาสเปนซํ้าเพียงรอยละ 
10 - 30 การรักษาในระยะนี้ถือวาไดผลดีก็ตอเม่ือมีปจจัย 3 ประการ ดังน้ี 1) ใหยาขนาดนอย 2) 
ปองกันการกลับเปนซ้ําได และ 3) สามารถรักษาอาการของโรคทางจิตเวชที่พบรวมไปดวยได  
          1.6.2 การรักษาดวยไฟฟา (ECT) ยังกลาวถึง การรักษาดวยไฟฟาในผูปวยโรคจิต
เภทน้ันผลไมดีเทาการรักษาดวยยา โดยทั่วไปจะใชในกรณีผูปวยไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา 
โดยใช ECT รวมไปดวย โดยทํา ECT สัปดาหละ 3 ครั้ง จํานวนทั้งหมดประมาณ 12 ครั้ง  
          1.6.3 การรักษาดานจิตสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมพบการรักษาในกลุมน้ีมี
มากมายหลากหลายวิธี สามารถสรุปแยกประเภท ไดแก จิตบําบัด ครอบครัวบําบัด กลุมบําบัด และ
นิเวศนบําบัด ไดอธิบายเกี่ยวกับการรักษาดานจิตสังคม วาเปนสวนสําคัญของการรักษา เนื่องจาก
อาการของผูปวยมักกอใหเกิดปญหาระหวางตัวเขาและสังคมรอบขาง แมในระยะอาการดีขึ้นบาง
แลวปญหาดานสังคมก็ยังคงมีอยูหากผูรักษามิไดสนใจชวยเหลือแกไข นอกจากนี้อาการบางอยาง 
เชน อาการดานลบ หรือภาวะทอแทหมดกําลังใจ ไมคอยตอบสนองตอการรักษาดวยยา จึงจําเปน
อยางยิ่งที่ผูรักษาจะตองคํานึงถึงปจจัยดานจิตสังคมของผูปวย เพ่ือที่จะเขาใจและชวยเหลือเขาไดใน
ทุกดาน มิใชเปนเพียงแคผูรักษาโรคเทานั้น ซึ่งการดูแลดานจิตสังคม ไดแก 
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      1) จิตบําบัด ใชวิธีการของจิตบําบัดชนิดประคับประคอง ผูรักษาพึงตั้งเปาหมาย
ตามความเปนจริงและผูปวยสามารถนํากลับไปปฏิบัติ โดยมีหลักการดังน้ี สงเสริมใหกําลังใจ 
อธิบายใหผูปวยทราบแนวทางการรักษาและรับประทานยาครบตามกําหนด แนะแนวทางแกผูปวย
ในการแกไขปญหาทางดานจิตใจและใหผูปวยมีการปรับตัวตอสิ่งแวดลอมดีขึ้น  
      2) กลุมบําบัด เปนการจัดกิจกรรมกลุมระหวางผูปวย โดยสงเสริมใหเกิด
ความรูสึกวามีเพ่ือน มีคนเขาใจ ไมโดดเดี่ยว มีการชวยเหลือแกไขปญหาและคําแนะนําแกกัน  
ฝกทักษะสังคม เนนการสนับสนุนใหกําลังใจ 
      3) นิเวศนบําบัด เปนการจัดสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลเพื่อชวยสงเสริม
ขบวนการรักษา ประกอบดวย การจัดกิจกรรมตางๆ ภายในหอผูปวยใหนาอยู ระบบบริหารเปน
แบบใหผูปวยมาสวนรวมในการตัดสินใจเปนบางสวน ผูปวยตองชวยในกิจกรรมตางๆ เทาที่พอทํา
ได เพ่ือสงเสริมความรูสึกเชื่อม่ันในตนเองของผูปวย 
      4) ครอบครัวบําบัด เน่ืองจากผูปวยสวนใหญมีอาการเรื้อรัง ขาดความคิดริเร่ิม
ไมสนใจทํากิจกรรมใดๆ รวมทั้งขาดมนุษยสัมพันธและแยกตัวเองอยูตามลําพัง ดังน้ันจึงเปนภาระ
ของครอบครัว การใหโอกาสระบายความทุกขใจ แสดงความเห็นใจเพื่อที่จะชวยใหญาติไดมีโอกาส
ระบายความทุกขใจที่จะชวยใหญาติไดผอนคลายความเครียด และมีกําลังใจที่จะดูแลรักษาผูปวย
ตอไป ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการชวยเหลือบําบัดครอบครัวใหดําเนินไปในดานบวก เพ่ือใหผูปวยมี
อาการสงบไดนานขึ้นลดอัตราการกําเริบซํ้า และเพ่ิมศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวในการดูแล
ผูปวย  
  สรุป โรคจิตเภทเปนโรคที่มักมีอาการเรื้อรัง ดังน้ันการรักษาและดูแลเพื่อปองกัน
การเปนซ้ํา การจึงเปนหัวใจสําคัญของการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และควรมีวิธีการที่ครอบคลุมทุก
ดาน ซึ่งรวมทั้งมิติดานจิตสังคมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูที่มีบทบาทตอผูปวยโดยตรง ซึ่งเปน 
แพทยจิตแพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และญาติผูปวย เปนตน 
 
 1.7 การดูแลผูปวยโรคจิตเภท  

      1.7.1 ความหมาย “ผูดูแล” 

    “ผูดูแล” หมายถึง ผูที่ใหการชวยเหลือหรือดูแลที่กระทําโดยตรง หรือโดยออมตอ

บุคคลอื่น โดยผูรับการดูแลตองเปนบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากโรค ความพิการ 

หรือความเสื่อมถอยของสมรรถภาพรางกาย จิตใจ หรือกอใหเกิดความตองการในการดูแลรักษา

เฉพาะจากแพทย โดยความตองการดังกลาวที่เกิดขึ้นตองไดรับการตอบสนองหรือดูแลชวยเหลือ

อยางตอเนื่อง (ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม. 2539: 86 อางอิงจาก มยุรี กลับวงษ. 2552: 36) เน่ืองจาก

ผูปวยโรคจิตเภทจําเปนตองไดรับการชวยเหลือและรักษาตอเนื่องเพ่ือปองกันการเปนซํ้าบทบาท

ของผูดูแลจึงเปนอีกหนาที่หนึ่งในการเอ้ือตอการรักษาโรคไดเปนอยางดี 
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  ในการศึกษาครั้งน้ี ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง ผูที่ทําหนาที่หลักในการดูแลผู

ที่เปนโรคจิตเภทที่อยูในระยะใหยาในระยะยาวเพื่อปองกันการเปนซ้ํา ที่มารับการตรวจรักษาที่

คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  จังหวัดตาก  ซึ่งเปนผูที่ดูแลผูปวยอยาง

ตอเน่ืองไมต่ํากวา 6 เดือน โดยผูดูแลดังกลาวเปนบุคคลที่ทําการชวยเหลือ ดูแลผูปวย ณ ที่อยูอาศัย

ของผูปวยเอง 

  1.7.2 พฤติกรรมของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
  ผูปวยสวนใหญไมสามารถรักษาใหหายขาดได ดังนั้นการดูแลรักษาที่สําคัญคือ การ
ปองกันการกลับปวยซํ้า ซึ่งชะฤทธิ์ พงศอนุตรี และคณะ (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี และคณะ. 2531 
อางอิงจาก มยุรี กลับวงษ. 2552: 42) ไดอธิบายวิธีปฏิบัติของญาติในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทไว
ดังนี้ 
   1) ดูแลใหผูปวยรับประทานยาตามแพทยสั่งอยางสม่ําเสมอ 
   2) หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณมากๆ ในครอบครัว อารมณในที่นี้หมายถึง 
อารมณโกรธ เกลียด กาวราว รวมไปถึงความรูสึกหวงใยที่มากเกินไป 
   3) ในกรณีที่ผูปวยไมยอมรับประทานยา และหากผูปวยยังพอฟงเขาใจได 
ญาติควรพูดคุยและอธิบายถึงความสําคัญของการรับประทานยา 
   4) ในกรณีที่ผูปวยทํารายผูอ่ืน ทํารายตนเอง หรือทําลายทรัพยสิน ญาติ
ควรพาผูปวยไปพบแพทย 
   5) ในกรณีที่ผูปวยมีอาการซึมเฉย เฉื่อยชาและแยกตัว ไมเขาสังคม โดยที่
เปนอาการของการเจ็บปวยการกระตุนใหหายเฉื่อยชานั้น อาจใหผูปวยทํางาน โดยเริ่มจากงานที่
งายๆ กอน เชน ใหดูแลที่นอนของตนเอง ชวยทํางานบานงายๆ ถูบาน ลางชาม งานนั้นควรอยูใน
ขอบเขตที่ผูปวยจะทําสําเร็จไดโดยไมเครียดมากเกินไป 
   6) ในกรณีที่ผูปวยมีพฤติกรรมแปลกๆ เชน พูดหัวเราะคนเดียว ถาไมบอย
หรือไมมาก ญาติอาจเพิกเฉยไมโตตอบผูปวย และแจงใหผูรักษาทราบ ขอควรระวังคือ ญาติไมควร
แสดงความโกรธ ตําหนิ หรือดุวาผูปวยอยางรุนแรง 
   7) ในกรณีที่ผูปวยมีอาการหลงผิด ถึงแมจะไมรุนแรงและไมอันตราย ญาติ
อาจเพิกเฉยไมได ควรถามเหตุผลที่ผูปวยคิดเชนน้ัน ญาติอาจลองอธิบายใหผูปวยเขาใจใหถูกตอง 
ถาผูปวยไมรับฟงเลยหรือโกรธ แสดงวายังไมใชจังหวะที่จะพูดกับผูปวยในเรื่องน้ี ญาติควรรับฟง
เฉยๆ กอนและบอกอาการดังกลาวใหแพทยทราบ ถาอาการหลงผิดมีลักษณะที่เปนอันตรายตอชีวิต
และทรัพยสินควรพาผูปวยไปพบแพทยโดยดวน 
 
  1.7.3 ผลกระทบจากการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
  วันเพ็ญ ยืนยงแสน (2545: 13 - 15) ไดสรุปผลกระทบจากการดูแลผูปวยโรคจิต
เภท จากการทบทวนวรรณไวทั้งหมด 6 ดานไวดวยกัน คือ 1) ดานรางกาย ทําใหผูดูแลทุมเท
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แรงกาย และแรงใจในการดุแลผูปวย ทําใหผูดูแลรูสึกเหน็ดเหนื่อย พักผอนไมเพียงพอ เบื่ออาหาร 
นอนไมหลับ จนสุขภาพของตนเองทรุดโทรม  2) ดานจิตใจ ที่ตองเผชิญปญหาดานจิตใจหลายๆ
ดาน จะรูสึกเครียด กังวลและมีอาการซึมเศรา และมีภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวยทางจิต 3) ดานจิต
วิญญาณ ศาสนา และความเชื่อสวนบุคคล ผูดูแลจํานวนมากมีชีวิตอยูกับสภาพจิตใจที่บอบซํ้า ตึง
เครียดตลอดเวลา 4) ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล การดูแลผูปวยจิตเภททําใหระดับความ
เปนอิสระของบุคคลลดลง เนื่องจากมีภาระหลายอยางที่ตองดูแล ไมสามารถที่จะกําหนดเวลาที่จะ
ดูแลไดแนนอน ขึ้นอยูกับอาการผูปวย 5) ดานความสัมพันธทางสังคม เน่ืองจากปญหาดานตางๆ 
ดังกลาว ทําใหผูดูแลผูปวยตองมีภาระในการดูแล ทําใหผูดูแลไมสามารถปลีกตัวไปรวมกิจกรรมใน
สังคมดังที่เคยปฏิบัติ คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคมบกพรองไปอยางมาก สงผลตอ
สุขภาพของผูดูแล และทําใหวิถีชีวิตของผูดูแลเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธกับเพ่ือนและการทํา
กิจกรรมในชุมชนลดลง เน่ืองจากไมมีเวลาตองดูแล  
และอยูกับผูปวย การมีกิจกรรมเพื่อการพักผอนตองลดลง  และ 6) ดานเศรษฐกิจ ครอบครัวมี
รายจายเพิ่มขึ้นในการรักษาพยาบาล รายไดของสมาชิกคนอื่นๆ ลดลง  
  นับไดวาโรคจิตเภทเปนโรคจิตเวช ที่เปนโรคเรื้อรังที่ตองพ่ึงพาผูอ่ืน โดยเฉพาะ
ผูดูแล ทําใหผูดูแลไดรับผลกระทบมากมาย รวมดวยกัน  6 ดาน ไดแก 1) ดานรางกาย 2) ดานจิตใจ 
3) ดานจิตวิญญาณ ศาสนา และความเชื่อสวนบุคคล 4) ระดับความเปนอิสระ 5) ดานความสัมพันธ
ทางสังคม และ 6) ดานเศรษฐกิจ ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในกลุมตัวอยางดังกลาว เพ่ือเปนขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับการทําวิจัย หรือชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทตอไป 
  

2. ความเหนื่อยหนาย (Burnout) 
    2.1 ความหมายของความเหนื่อยหนาย (Burnout) 

    ฟรอยเดนเบอรเกอร (Freudenberger. 1974) จิตแพทยผูริเร่ิมการใหนิยามคําวา “ความ
เหน่ือยหนาย” โดยใหความหมาย วาเปนความรูสึกของความลมเหลวและทอถอย และไดมีการเขียน
หนังสือบทความ วารสารและงานวิจัยอยางตอเน่ือง แตคําจํากัดความและการอธิบายเกี่ยวกับความ
เหนื่อยหนายมีความแตกตางกัน (Waugh C. Keith; & Michael R. Judd. 2012: online) ตอมาในป 
1976 จิตแพทยซึ่งมีชื่อวา แมสแลซ (Maslach) ไดใหความสนใจในบุคคลที่ทํางานดานบริการ โดย
ใหความสําคัญกับ คําวา “Burnout” และไดศึกษาในกลุมทนายในแคลิฟอรเนียที่มีฐานะยากจนโดย
ใหนิยามคําวา “Burnout” วา หมายถึงกระบวนการที่มีความออนลาเกิดขึ้นอยางชา ๆ ไมอยาก
พบปะผูคน สูญเสียความผูกพันระหวางเพื่อนรวมงาน (Schbracq. 1996: 311 - 312 อางอิงจาก 
ปวีณนุช งามวงศ. 2548 : 8 ) สําหรับภาวะเหนื่อยหนายเปนภาวะที่พบไดบอย โดยเฉพาะภาวะที่
เกี่ยวของกับการทํางาน ซึ่งมีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้ 
 ฟรอยเดนเบอรเกอร (Freudenberger, 1974; อางอิงจาก Lynch. 2007 อางใน ปรเมศวร 
ธรรมชาติปริญญา. 2553: 13 ) ใหนิยามความหมายของความเหนื่อยหนายในการทํางานของ
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อาสาสมัครดูแลสุขภาพของเด็กติดยาเสพติด วาเปนอาการทอถอยหรือไมพอใจในการทํางานที่ไมได
กอใหเกิดผลตามที่คาดไว 
 แมสแลซ (Maslach, 2001 อางอิงจาก ปรเมศวร ธรรมชาติปริญญา, 2553: 13) ไดใหนิยาม
ความเหนื่อยหนายในงานวาคือ อาการทางอารมณซึ่งเปนผลมาจากความเครียดเร้ือรังในการทํางาน 
จนเกิดทัศนคติในแงลบตองานที่ทําและผูรวมงานประกอบดวย 3 องคประกอบคือ 
  1) ความรูสึกออนลาในอารมณ (Exhaustion) หมายถึง ความรูสึกทอแท ออนลา
หมดแรงกายและแรงใจในการทํางานหรือในการดํารงชีวิต 
  2) ความรูสึกลดความเปนบุคคล (Cynicism) หมายถึง ความรูสึกและทัศนคติในทาง
ลบตองานที่รับผิดชอบและตอผูอ่ืน โดยมองผูอ่ืนเปนเหมือนวัตถุสิ่งของ มีความรูสึกดูหม่ินผูมาใช
บริการ หรือเพ่ือนรวมงาน 
  3) ความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล (Reduced personal accomplishment) 
หมายถึง ความรูสึกและทัศนคติทางลบตอตนเอง เกิดความรูสึกวาตนเองดอยความสามารถ ไม
สามารถทํางานใหประสบความสําเร็จได 
 สิระยา สัมมาวาจ (2532: 13) ใหความหมายของความเหนื่อยหนายวา เปนกลุมอาการที่
แสดงออกมาในลักษณะความออนลาทางรางกาย จิตใจ และพฤติกรรม อันสืบเน่ืองมาจากการสนอง
ตอภาวะเครียดเรื้อรังจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมักมีในกลุมอาชีพที่ทํางานเกี่ยวกับการ
บริการ โดยเฉพาะบุคลากรในทีมสุขภาพ 
 เรืองศักดิ์ แสงเจริญ (2547: 58 - 59) ไดสรุปความหมายของความเหนื่อยหนาย วาเปน
อาการที่แสดงออกมาในลักษณะของความออนลาสิ้นเรี่ยวแรงทั้งทางอารมณและจิตใจ เบื่อหนาย
งานที่ทํามาเปนเวลานาน ตองการปลีกตัวออกจากสังคม และเห็นวาตนเองไมประสบความสําเร็จใน
การปฎิบัติงาน 
 มยุรี กลับวงษ (2552: 51) ความเหนื่อยหนาย หมายถึง ปรากฏการณที่บุคคลเกิดความ
เหน่ือยลา ออนเพลียทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ รูสึกชวยตนเองไมได หมดหวัง ขาดความสนใจ 
และขาดความกระตือรือรนในการทํางานและการดําเนินชีวิต อันเปนผลมาจากการทํางานมากเกินไป 
ทําใหบุคคลเกิดความเครียดเร้ือรัง สงผลกระทบตอคุณภาพในการใหบริการ ทําใหประสิทธิภาพใน
การทํางานลดลง 
 จากการทบทวนความหมายในบริบทการทํางานพบวา ความเหนื่อยหนายมักเกิดขึ้นกับงาน
ดานการบริการ ซึ่งเปนความรูสึกดานลบที่มีตอการทํางาน จึงสรุปความหมายของความเหนื่อย
หนาย ไดวา ความเหนื่อยหนายเปนภาวะที่บุคคลเผชิญความเครียดเรื้อรังจึงผลตอรางกายหรือจิตใจ 
ทําใหมีทัศนคติดานลบตองานและผูรวมงาน  
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 2.2 อาการของความเหนื่อยหนาย 
 อาการของความเหนื่อยหนายเปนอาการ ที่อาจแสดงออกมาไดหลายทาง ทั้งทางรางกาย
และทางจิตใจ  ซึ่งอาการแสดงความเหนื่อยหนายในแตละระดับตามแนวคิดของ แมสแลซ 
(Maslach) มีอาการดังตอไปน้ี (Jackson อางอิงจาก ศจีมาจ, 2541: 16, Maslach, 2001 อางอิงจาก 
ปรเมศวร ธรรมชาติปริญญา, 2553: 13) 
  1) ความรูสึกออนลาทางอารมณ ไดแก รูสึกหมดแรงไปกับงาน รูสึกออนเพลีย  
ออนลาหมดแรง รูสึกทอแท เกิดความคับของใจ ไมตองการทํางานเกี่ยวของกับบุคคล หมดกําลังใจ 
  2) ความรูสึกที่ลดความเปนบุคคล ไดแก กลายเปนคนปราศจากความปราณี ปฏิบัติ
ตอบุคคลเสมือนวัตถุ ไมสนใจวาอะไรจะเกิดขึ้นกับบุคคล รูสึกวาตนเองถูกตําหนิจากผูอ่ืนเกี่ยวกับ
ปญหาของเขา ความรูสึกและทัศนคติในทางลบตองานที่รับผิดชอบและตอผูอ่ืน 
  3) ความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล ไดแก ไมสามารถเผชิญกับปญหาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมสามารถเขาใจปญหาของผูอ่ืนหรือไมเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน ไมรูสึกสนุกกับการ
ทํางาน ความรูสึกและทัศนคติทางลบตอตนเอง เกิดความรูสึกวาตนเองดอยความสามารถ ไม
สามารถทํางานใหสําเร็จได 
 นอกจากกลุมอาการของความเหนื่อยหนายขางตนแลว ยังไดมีการแบงกลุมอาการของ
ความเหนื่อยหนายที่แตกตางออกไปอีกตามแนวคิดของ มัลดารี (Muldary, 1983: 6 อางอิงจาก 
ปวีณนุช งามวงศ. 2548: 11) ที่ไดแบงกลุมอาการของความเหนื่อยหนาย ที่แสดงออก 3 ดาน คือ 
ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานพฤติกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ดานรางกาย บุคคลที่มีความเหนื่อยหนาย จะแสดงอาการเหนื่อยลาทางรางกาย 
ออนเพลีย นอนไมหลับหรือหากหลับแลวก็จะไมอยากลุกจากที่นอน มีกลุมอาการของโรคที่ปรากฏ
ทางรางกายซึ่งเกิดจากความเครียด เชน ระบบทางเดินอาหารมีปญหา คลื่นไส วิงเวียนศีรษะ ปวด
ศีรษะแบบไมเกรน เปนหวัดบอย ปวดหลัง ปวดกลามเน้ือ น้ําหนักลดหรือเพ่ิมผิดปกติ นิสัยการ
รับประทานเปลี่ยนไป 
  2) ดานจิตใจ 
      2.1) ดานความรูสึก มีความรูสึกโกรธ คับของใจ เบื่อหนาย ซึมเศรา กลัว มี
ความรูสึกผิดในใจ เฉื่อยชา สิ้นหวัง มองโลกในแงราย รูสึกรําคาญและไมพอใจ มองผูอ่ืนในแงราย 
      2.2) ดานทัศนคติ มีความเห็นวาพฤติกรรมทุกอยางของมนุษยเกิดจาก
ความเห็นแกตัวและชอบเยาะเยยการกระทําทุกอยาง อยากลาออกจากงาน 
      2.3) ดานอ่ืนๆ เชน สูญเสียความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ไมมีสมาธิในการทํางาน ไม
มีศีลธรรมและคุณธรรม อารมณเสียงาย เห็นคุณคาของตนเองลดลง 
  3) ดานพฤติกรรม บุคคลที่มีความเหนื่อยหนาย จะมองเห็นคุณคาของความเปน
มนุษยลดลง มักจับผิดและตําหนิผูอ่ืน พยายามปกปองตัวเอง แยกตัวออกจากเพื่อนรวมงาน มองดู
นาฬิกาอยูเสมอ พักรับประทานอาหารวางบอย มักหายตัวไปจากที่ทํางาน มีความขัดแยงในชีวิต
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ครอบครัวและเพื่อนรวมงานพยายามสรางอารมณขันเพ่ือชวยผอนคลายความเครียด ประสิทธิภาพ
การทํางานลดลง มีอาการปวยทางจิต บางรายอาจติดเหลาหรือยานอนหลับ มีแนวโนมที่จะคิดฆาตัว
ตาย และมีความผูกพันยึดม่ันกับองคการมากหรือนอยเกินไป 
  จากการสรุปความหมายของความเหนื่อยหนายในขางตนกับการศึกษากับ
องคประกอบของความเหนื่อยหนาย ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ี ความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรค
จิตเภท จึงหมายถึง ภาวะที่ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทเผชิญความเครียดจากการดูแลผูปวยจิตเภทเปน
เวลานาน ทําใหเกิดความเหนื่อยลา ออนเพลียทางดานรางกาย จิตใจ มีเจตคติดานลบตอการดูแล
ผูปวย ขาดความกระตือรือรนในการดูแลผูปวย และทําใหการดําเนินชีวิต รวมถึงประสิทธิภาพใน
การดูแลผูปวยลดลง โดยความเหนื่อยหนายมีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ คือ 1) ความรูสึก
ออนลาในอารมณ หมายถึงผูดูแลผูปวยมีความทอแท ออนลาหมดแรง หมดกําลังใจ และเกิดความ
คับของใจในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 2) ความรูสึกลดความเปนบุคคล หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิต
เภทมักจะดูถูกหรือตําหนิผูปวย กลายเปนคนปราศจากความปราณี ปฏิบัติตอผูปวยเสมือนวัตถุ ไม
สนใจวาอะไรจะเกิดขึ้นกับผูปวย มีความรูสึกและทัศนคติในทางลบตอการดูแลผูปวย 3) ความรูสึก
ลดความสําเร็จสวนบุคคล หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทจะตําหนิตนเอง คิดวาตนเองดูแลผูปวย
ไมดีพอ ไมสามารถเขาใจปญหาหรือความรูสึกของผูปวย 
 
   2.3 ผลกระทบจากความเหนื่อยหนาย  
   ความเหนื่อยหนายเปนภาวะที่มีความเกี่ยวของกับตัวบุคคล และผูอ่ืน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอกัน ในการศึกษาของ ดรีลเลอรและคณะ (Driller E. et al. 2010) ไดกลาวถึง  ความเหนื่อยหนาย
ของแพทย วา ความเหนื่อยหนายทําใหเกิดคาใชจายสูง ซึ่งเน่ืองมาจากลดคุณภาพของการดูแลผูปวย 
(Driller E. et al. 2010 : 605 อางใน  Shanafelt; et al. 2002) และยังสงผลทําใหเกิดการขาดงานสูง 
(Driller E. et al. 2010: 605 อางใน  Westman; & Etzion, 2001) อีกทั้งการหมุนเวียนของพนักงาน
มากขึ้น  (Driller E. et al. 2010: 605 อางอิงจาก Wright & Bonett, 1997) นอกจากนี้ยังมีความเหนื่อย
หนายอาจเพิ่มอัตราความผิดพลาดทางการแพทยอีกดวย  ดังน้ันผูดูแลผูปวยกับผูปวยโรคจิตเภทเปน
บุคคลที่มีปฏิสัมพันธระยะกันอยางหลีกเลี่ยงไมได อีกทั้งตัวผูปวยเองมักมีพฤติกรรมไมพึงประสงค อีก
ทั้งยังมีอาการเรื้อรัง ซึ่งสงผลตอการเกิดความเหนื่อยหนายกับผูดูแล ยอมเกิดผลกระทบเชนกัน  
(ปวีณนุช งามวงศ. 2548: 14 - 15) ดังนี้ 
  1) ผลเสียตอตัวบุคคล  ผลกระทบของความเหนื่อยหนายจะขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการเผชิญความเครียดของแตละบุคคล รูปแบบของความเหนื่อยหนายที่แสดงออกอาจมีความ
แตกตางขึ้นอยูกับองคประกอบสวนตัว และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ความเหนื่อยหนายที่เกิดขึ้นจะ
แสดงออกทั้งทางรางกาย อารมณ ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม ไดแก รางกายออนเพลียทอแท
ใจ มีทัศนคติดานลบ ลดความเปนมนุษย และรูสึกวาความสามารถสวนบุคคลของตนเองลดลง ผูที่มี
ภาวะเหนื่อยหนายจะมีความอดทนตอความเครียดหรือความกดดันจากสิ่งแวดลอมลดลง ไดรับการ
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กระทบกระเทือนจิตใจไดงาย การรับรูแคบและมีความสามารถในการแกปญหาลดลง นอกจากนี้ 
แมสแลซ (Maslach) ยังไดกลาววา ความเหนื่อยหนายในงานยังมีผลกระทบตอสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว กลาวคือมีการทะเลาะเบาะแวง ระบายความเครียดกับบุคคลในครอบครัว บางรายหันไป
พ่ึงยาเสพติดและเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล (Maslach, 1982 อางอิงจาก บุญธิดา เทือกสุบรรณ 2550: 
11) อีกทั้ง เฟเบอร และมิลเลอร (Faber; & Miller,1981. p.237 อางอิงจาก ณรงค พิมพา และคณะ 
2550: 12) กลาววา ความทอแทจะทําใหบุคคลเกิดความหงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธงาย วิตกกังวล  
เบื่อหนาย เซื่องซึม ออนเพลีย เจ็บปวยบอยครั้ง  
  2) ผลเสียตอสังคม การที่บุคคลมีความเหนื่อยหนายเกิดขึ้นน้ันจะสงผลกระทบถึง
คุณภาพของงาน ทําใหคุณภาพการทํางานเลวลง เน่ืองจากผลของความเครียดเรื้อรังไดเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติไปในทางลบ ขาดความสนใจ ขาดความเมตตา ทําใหไมสามารถสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือน
รวมงานได คนพวกนี้จะขาดแรงจูงใจในการทํางาน ทํางานใหผานไปในแตละวันโดยไมสนใจผลที่จะ
ตามมา พยายามใชเวลาในการทํางานนอยลง หันไปใชเวลาเปนสวนตัวมากขึ้น  มัลดารี (Muldary. 
1983: 43 - 80 อางในกนกภรณ ใจแกว. 2551: 24) ไดเพ่ิมเติมอีกวาผูที่ประสบกับความเหนื่อย
หนายจะมีแนวโนมที่จะแสดงความโกรธตอบุคคลอื่น กอใหเกิดปญหากับผูรวมงาน ผูปวยที่ดูแลได 
 
      2.4 การวัดความเหนื่อยหนาย 
      การวัดความเหนื่อยหนายมีหลายวิธี และมีแบบสอบถามที่หลากหลายแบบวัดไดแก 
Staff Burnout Scale (SBS), Burnout Measure (BM) และ Maslash Burnout Inventory (MBI)  
(บุญธิดา เทือกสุบรรณ, 2550: 13 - 14 อางอิงจาก สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542)  แตแบบวัด 
Maslash Burnout Inventory (MBI) เปนแบบวัดความเหนื่อยหนายในงานที่สรางขึ้นโดยแมสแลช
และแจ็คสัน (Maslach; & Jackson, 1981 อางอิงจาก มยุรี  กลับวงษ. 2552) ซึ่งแบบวัดนี้มีความ
เหมาะสมกับการประเมินความเหนื่อยหนายในกลุมวิชาชีพที่ใหบริการแกสังคม(มยุรี  กลับวงษ. 
2552: 61 อางอิงจาก สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542 อางอิงจาก Maslach; & Jackson. 1981)  
มีความครอบคลุมกลุมอาการ 3 ดาน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 22 ขอ ไดแก ความออนลาทาง
อารมณ จํานวน 9 ขอ การลดความเปนบุคคลในผูอ่ืน จํานวน 5 ขอ และการลดความสําเร็จสวน
บุคคล จํานวน 8 ขอ 
    สําหรับในประเทศไทยพบวาสิระยา สัมมาวาจ (2532) ไดนําแบบวัดความเหนื่อยหนายใน
งานของแมสแลช Maslach Burnout Inventory (MBI) มาศึกษาในงานวิจัย โดยแปลเปนภาษาไทย 
ไปใชศึกษาวิจัยความเหนื่อยหนายในงานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมี
ตัวอยางของขอคําถาม ดังนี้ 
      ขอ 1. ฉันรูสึกจิตใจหอเห่ียวจากการทํางาน 
      ขอ 2. ในการทํางานฉันสามารถเผชิญปญหาทางอารมณได 
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      ตอมามยุรี  กลับวงษ (2552) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายและ
พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล จํานวน 375 คน ไดนําเครื่องมือของ สิระยา สัมมา
วาจ (2532) ที่แปลเปนภาษาไทยมาปรับใหเหมาะสมกับบริบทในการวิจัย โดยใชทําการศึกษาตัว
แปรความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทโดยตรง ซึ่งขอคําถามมีจํานวน 22 ขอ คาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .85 ประกอบดวยมิติในการวัด 3 ดาน คือ ดานความออนลาทางอารมณ ดาน
ลดความเปนบุคคล และดานลดความสําเร็จสวนบุคคล เครื่องมือวัดแบบประเภทมาตราสวน
ประมาณคา 7 ระดับ จาก “ไมเลย” ถึง “มากที่สุด” โดยมีตัวอยางของขอคําถาม ดังนี้ 
      ขอ 1. การดูแลผูปวยที่ทาํอยู ทําใหฉันจิตใจหอเห่ียว 
      ขอ 2. ฉันรูสึกหมดแรงหลังจากดูแลผูปวย 
     สําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางนําแบบวัดของ มยุรี กลับวงษ (2552) มาใชทําการศึกษา

ปจจัยทางชีวจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท: กรณีศึกษา

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก เน่ืองจากเครื่องมือมีคุณภาพดี และเพื่อให

เหมาะสมกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนกลุมผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทเชนกัน ซึ่งกอนนําไปใชผูวิจัยจะนํา

เครื่องมือไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน  

 

3. ปจจัยทางจิตกับความเหนื่อยหนาย  

   ปจจัยทางจิตมีหลากหลายปจจัย สําหรับการศึกษาครั้งนี้มีความสนใจในตัวแปรที่เกี่ยวของ

กับความเหนื่อยหนาย ประกอบดวย ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด  

   3.1 ความเขมแข็งในการมองโลก กับความเหนื่อยหนาย 
   ความเขมแข็งในการมองโลก (Sense of coherence) เปนมโนทัศนที่สําคัญของทฤษฎี
ความผาสุกในชีวิตของนักสังคมวิทยาการแพทยชาวอิสราเอล โดย แอนโทนอฟสกี้ (Antonovsky) 
เปนผูศึกษาคนพบและวิจัยเกี่ยวกับความเครียด การเผชิญปญหา และภาวะสุขภาพ ปจจัยที่สงเสริม
ใหบุคคลมีสุขภาพดี และมีความผาสุกในชีวิต (ปติมา ฉายโอภาส 2546: 25) แอนโทนอฟสกี้ (เบญจ
มาภรณ เสนารัตน. 2549: 40 - 41; อางอิงจาก สมจิต หนุเจริญกุล 2532: 71; อางอิงจาก 
Antonovsky. 1979) ไดกลาววา ความเขมแข็งในการมองโลกพัฒนามาตั้งแตวัยเด็กจาก
ประสบการณตางๆ ในชีวิตที่ไดรับและจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในวัยรุน ซึ่งเปนวัยของ
ความรูสึกสับสนตองการทดลอง ตองการเรียนรูตนเองและสังคม ไมสามารถคาดการณตาง ๆ อยาง
เปนเหตุเปนผล วัยนี้บุคคลจะเริ่มมีความสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมตางๆมากขึ้น มี
ประสบการณชีวิต มีหนทางในการเลือกและคิดเพิ่มขึ้น เร่ิมพัฒนาความรูสึกเปนตัวของตัวเองและ
ความมั่นคงในจิตใจเพิ่มขึ้น จนเม่ือเขาสูวัยผูใหญตอนตน บุคคลจะมีการพัฒนาความเขมแข็งในการ
มองโลกไปสูระดับที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้น จนกระทั่งอายุ 30 ป ซึ่งความแตกตางของความเขมแข็งใน
การมองโลกของบุคคลขึ้นอยูกับประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ การเปลี่ยนแปลงของประสบการณ
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ชีวิตที่เกิดขึ้นอยางทันทีทันใดในชวงเวลาอันรวดเร็ว ทําใหบุคคลไมมีเวลาเตรียมตัว เพ่ือหาทางใน
การเผชิญความเครียดที่เกิดขึ้น เชน การอพยพ สงคราม การตายของบุคคลอันเปนที่รัก การสูญเสีย
งานเหตุการณที่เกิดโดยไมคาดฝน จะทําใหเกิดความออนแอของความเขมแข็งในการมองโลกได 
(Antonovsky. 1982: 187 - 189 อางใน เบญจมาภรณ เสนารัตน. 2549: 40 - 41) ดังน้ันผูดูแล
ผูปวยจิตเภทจึงเปนกลุมเสี่ยงในการเผชิญความเครียด และมีผลตอความออนแอของความเขมเขม
ในการมองโลก เน่ืองดวยผูปวยมีความบกพรองในดานความคิด อารมณ และพฤติกรรมที่สงผลตอ
การดูแลตนเอง จําเปนจะตองพึ่งพาผูดูแลในการดําเนินชีวิต 
         3.1.1 ความหมายของความเขมแข็งในการมองโลก 
       แอนโทนอฟสกี้ (Antonovsky. 1991: 125  อางอิงจาก สุวรรณา  กอสุวรรณ
วงศ. 2550: 11) ไดใหความหมายมโนทัศนความสอดคลองในการมองโลกวาเปนการรับรูโลกอยาง
ผสมกลมกลืนเปนการรับรูโลกทั้งดานความคิดและอารมณมองโลกตามสภาพความเปนจริง และ
เชื่อม่ันวาเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเกิดจากตนเองและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่อธิบายได 
คาดการณไดและสามารถจัดการแกไขไดดวยตนเอง รวมทั้งสามารถหาแหลงความชวยเหลือจาก
ผูอ่ืนได และรับรูวาสิ่งตางๆ เปนสิ่งที่มีความหมาย มีคุณคาควรแกการใชพลังที่มีอยูจัดการใหสําเร็จ
ได 
        เยาวลักษณ  กลิ่นหอม (2540: 6) ใหความหมายความเขมแข็งในการมองโลก
วา เปนลักษณะการรับรูและประเมินสิ่งเราตางๆ ที่เขามากระทบวาเปนสิ่งทาทาย เปนระบบระเบียบ 
สามารถอธิบายไดดวยเหตุผล และสามารถพยากรณลวงหนาได มองเห็นวาตนเองมีแหลงประโยชน
ที่จะตอบสนองความตองการที่เกิดจากสิ่งเราตางๆนั้น สิ่งเรานั้นมีคุณคาพอที่จะใชกําลังกาย และ
กําลังสติปญญาแกไขใหสําเร็จลุลวงไปได  
         เบญจมาภรณ เสนารัตน (2549: 4) กลาวถึงความเขมแข็งในการมองโลก คือ 
คุณลักษณะของบุคคลที่รับรูถึงสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง สามารถจะเผชิญสถานการณ 
ควบคุม ทํานายสิ่งที่จะเกิดขึ้น และจัดการสิ่งตางๆ เหลานั้น ที่มากระทบทั้งจากภายในบุคคลและ
ภายนอกบุคคลได รวมทั้งความเครียดที่เกิดขึ้นมองสิ่งตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิตวาเปนสิ่งที่มีคุณคา
ตอตนเอง 
 
          สรุป ความเขมแข็งในการมองโลก หมายความวา คุณลักษณะของบุคคลใน
การเผชิญกับสภาวะตางๆ โดยสามารถรับรูและประเมินสิ่งเราตางๆ ที่เขามากระทบวาเปนสิ่งทา
ทาย เปนความสามารถในการบริหารจัดการดี ที่จะปรับตัวตอปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และรับรูวาสิ่งตางๆ วาเปนสิ่งที่มีความหมาย มีคุณคาในการจัดการใหประสบความสําเร็จได ซึ่ง
ความเขมแข็งในการมองโลกนั้น มีองคประกอบ 3 ประการ ดังที่จะกลาวตอไป 
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           3.1.2 องคประกอบของความเขมแข็งในการมองโลก 
           แอนโทนอฟสกี้ (1987) ไดศึกษาวาความเขมแข็งในการมองโลกมี
องคประกอบ 3 ประการ (Antonovsky. 1987: 16 – 17 อางอิงจาก รสลิน วิทยวงษกังวาฬ. 2550: 
49 – 50)   ดังนี้ 
         1) ความสามารถในการเขาใจ (Comprehensibility) คือ การที่บุคคล
มองสิ่งที่มากระตุนหรือกระทบวาเปนสิ่งที่สามารถบอกได มีโครงสรางชัดเจน มากกวาการที่จะมอง
วามันเปนสิ่งที่รบกวน สับสน ยุงเหยิง ไมแนนอน และเกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการณหรืออธิบาย
ได บุคคลที่มีองคประกอบนี้สูงจะคาดการณไดถึงสิ่งที่เขาจะตองพบในอนาคต หรืถาบุคคลพบ
เหตุการณอยางกะทันหัน บุคคลเหลานี้ก็จะรูสึกวาตนสามารถจัดการและอธิบายเหตุผลของสิ่งที่
เกิดขึ้นได แตไมไดหมายความวาสิ่งที่เกิดขึ้นน้ัน จะเปนสิ่งที่พวกเขาพึงพอใจทั้งหมด ความตาย 
สงคราม และความลมเหลว อาจเกิดขึ้นไดแตบุคคลเหลานั้นก็จะพยายามทําความเขาใจกับมันไม
หลีกเลี่ยงปญหา 
                    แอนโทนอฟสกี้ กลาววา บุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนที่คงที่ อาศัยอยูในหลัก
แหลงถิ่นฐานที่แนนอน และการที่บุคคลไดรับการดูแลอยางสมํ่าเสมอ จะนําไปสูการรับรูถึง
สิ่งแวดลอมของบุคคลไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก วาสิ่งแวดลอมรอบตัว เปนสิ่งที่คาดการณ
และเขาใจได ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมม่ันคง ไมมีความแนนอน เชน ภาวะ
สงคราม ก็จะทําใหบุคคลมีความสามารถในการเขาใจลดลง 
       2) ความสามารถในการจัดการ (Manageability) คือ การที่บุคคลมองวา
ตนมีวิธีการเพื่อจะนํามาจัดการใหไดสิ่งที่ตนตองการ ซึ่งสิ่งที่จะนํามาจัดการนั้นอาจนํามาจากภายใน
ตนเอง เชน ความเขาใจ ความมั่นใจ ความหวัง หรือจากแหลงอ่ืนๆ เชน คูสมรส เพ่ือน คนอ่ืนๆ ที่
ไวใจได บุคคลที่มีองคประกอบดานนี้สูง จะไมรูสึกวาตนตกเปนเหยื่อของเหตุการณ หรือมีความรูสึก
วาชีวิตตนไมยุติธรรม เม่ือเกิดเหตุการณที่รายแรงในชีวิต บุคคลเหลานี้จะพยายามปรับตัวใหอยูได 
โดยจะไมมัวเศรากับเหตุการณนั้น 
                    ดังน้ันเปนผลใหบุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูง จะเลือกวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการแกปญหาและใชวิธีแบบเผชิญหนากับปญหา ไมหลีกเลี่ยงปญหา 
ในทางกลับกัน บุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกต่ํา จะปลอยตนไปตามอารมณที่เกดขึ้นอยาง
มากมาย ในระหวางที่มีปญหา ซึ่งอาจกลาวไดวา บุคคลที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูงเปน
บุคคลที่แกปญหาโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ 
       3) ความสามารถในการเห็นคุณคา (Meaningfullness) คือ การที่บุคคล
รับรูวาปญหาหรือความตองการที่เกิดขึ้นนั้น ตนมีความสามารถและกําลังพอที่จะเขาไปจัดการโดย
มองวามันเปนสิ่งที่ทาทายคุมคาที่จะจัดการมากกวาที่จะมองวาเปนปญหาหรือภาระหนัก ซึ่งไมได
หมายความวาบุคคลที่มีองคประกอบนี้สูง จะยินดีในการตายของบุคคลอันเปนที่รัก แตหมายความ
วาเมื่อมีความยากลําบากเกิดขึ้น แมจะเปนสิ่งที่ไมตองการ บุคคลเหลานี้ก็เต็มใจและมีกําลังใจ ที่จะ
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จัดการและพรอมที่จะคนหาความหมายจากประสบการณที่เกิดขึ้นและตัดสินใจเลือกทําสิ่งที่ดีที่สุด 
เพ่ือใหผานความยากลําบากนั้นไปไดอยางดีที่สุด นอกจากนี้ การเห็นคุณคาความหมาย จะมีความ
เกี่ยวของกับการที่บุคคลรูสึกวาชีวิตตนมีคุณคาหรืออยางนอยบางสวนของชีวิตของบุคคลนั้นคุมคาที่
จะมุงม่ันและดําเนินตอไป 
   จากการทบทวนความหมายของความเขมแข็งในการมองโลก และ

องคประกอบตางๆ ดังน้ันงานวิจัยครั้งน้ี ความเขมแข็งในการมองโลก หมายถึง คุณลักษณะของ

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทสามารถเผชิญกับสภาวะตางๆในการดูแลผูปวย โดยสามารถรับรูและประเมิน

สิ่งเราตางๆ ที่เขามากระทบวาเปนสิ่งทาทาย ความสามารถจัดการแกไขปญหา เพ่ือปรับตัวตอ

ปญหาที่เกี่ยวของในการดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ และรับรูวาการดูแลผูปวยนั้นเปนสิ่งที่มี

ความหมาย มีคุณคาตอตัวของผูดูแลและผูปวยเชนกัน ซึ่งความเขมแข็งในการมองโลกนั้น มี

องคประกอบ 3 ประการ ดังน้ี 1) ความสามารถในการเขาใจ หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีการ

รับรูและประเมินไดวาการดูแลผูปวยเปนสิ่งที่ทาทาย สามารถคาดการณไดวา เม่ือผูปวยไดรับการ

ดูแลที่ไมเหมาะสมจะทําใหผูปวยมีอาการกําเริบซ้ําได  2) ความสามารถในการจัดการ หมายถึง 

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีแนวทางในการดูแลผูปวย  และเม่ือผูปวยมีอาการที่ไมพ่ึงประสงค ผูดูแล

พยายามหาวิธีในการรักษาที่ถูกตอง ไมละเลยหรือหลีกเลี่ยงปญหา 3) ความสามารถในการเห็น

คุณคา หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทเห็นความสําคัญของการดูแลผูปวย โดยที่ตนเองมี

ความสามารถที่จะดูแลผูปวย เม่ือสามารถดูแลผูปวยใหมีอาการสงบ สามารถดําเนินกิจวัตรประจํา

วัตรไดตามศักยภาพ ผูดูแลมีความรูสึกวาตนมีคุณคาที่ไดชวยเหลือผูปวย 

   3.1.3 การวัดความเขมแข็งในการมองโลก 

   การประเมินความเขมแข็งในการมองโลกนั้น แอนโทนอฟสกี้ ไดพัฒนา
แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก The Sense of Coherence Questionnaire: [SOC 
Questionnaire] ขึ้นในป ค.ศ. 1987 ซึ่งไดจากการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมตัวอยางที่อยูในภาวะปกติ
และกลุมตัวอยางที่มีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นในชีวิต เชน ไดรับบาดเจ็บรุนแรง มีความพิการ 
สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักมีปญหาทางเศรษฐกิจ แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกประกอบดวย
ขอคําถามทางบวกและทางลบจํานวน 29 ขอ แบงเปน 3 ดาน เปนขอความวัดความสามารถในการ
ทําความเขาใจ (comprehensibility) 11 ขอ วัดความสามารถในการบริหารจัดการ (manageability) 
10 ขอ และวัดความสามารถในการใหความหมาย(meaningfulness) 8 ขอ ซึ่งผานการหาความตรง
ของเครื่องมือและนําเครื่องมือไปหาความเชื่อม่ันในประเทศตางๆ จากรายงานวิจัย 26 เร่ืองไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา ระหวาง 0.82 - 0.95 แสดงใหเห็นวาแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกมีความ
สอดคลองภายในสูงในกลุมประชากรที่หลากหลายตางภาษาและตางวัฒนธรรม (จันทิมา ภูวประภา
ชาติ, 2549: 30 - 31 อางอิงจาก Antonovsky, 1987) แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก ไดถูก
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พัฒนาไปใชในหลายๆ ประเทศ นอยกวา 32 ประเทศ (Collingwood, 2006) เครื่องมือวัดเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ จาก “นอยที่สุด” ถึง “มากท่ีสุด 
   สําหรับประเทศไทย สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ (2532) ไดแปลแบบวัด
ความเขมแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี้ (Antonovsky. 1987) เปนภาษาไทย แลวนําไปหา
ความเชื่อม่ันของเครื่องมือในกลุมตัวอยางซึ่งเปนพยาบาลประจําการจํานวน 30 คน ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา 0.85 และในกลุมอาจารยพยาบาล ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.90 และมีการ
นํามาใชในวงการสุขภาพ ตอมา เยาวลักษณ กลิ่นหอม (2540) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
คุณคาชีวิตและความเขมแข็งในการมองโลกของสมาชิกครอบครัวผูปวยจิตเวช และไดนําแบบวัด
ความเขมแข็งในการมองโลกของแอนโทนอฟสกี้ (Antonovsky, 1987) ฉบับภาษาไทยที่สมจิต หนุ
เจริญกุล และคณะ (2532 อางอิงจาก มยุรี กลับวงษ. 2552) ไดแปลไวมาใชในกลุมสมาชิกครอบครัว
ผูปวยจิตเวช โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 90 คน โดยแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลกมีจํานวน
ทั้งหมด 29 ขอ ประกอบดวยขอความทางบวก 16 ขอ และขอความทางลบ 13 ขอ แตละขอเปน
มาตรสวนประมาณคา 7 ระดับ (1 – 7 คะแนน)  นอยที่สุด ถึง มากที่สุด นอกจากนี้ สมจิต หนุเจริญ
กุล และ จันทนา ตชะคฤห (2540 อางใน ปติมา ฉายโอภาส, 2546) ยังแปลแบบวัดความเขมแข็งใน
การมองโลก ฉบับยอ (Short version) ของ Antonovsky (1987) แปลเปนภาษาไทยอีกดวย ซึ่งได
นําไปใชในผูปวยกลามเนื้อหัวใจตาย และหาความเชื่อม่ันไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.77 โดย
แบบวัดนี้มีขอคําถาม 13 ขอ ประกอบดวยขอคําถามดานบวก 8 ขอคือ 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 
และขอคําถามดานลบ 5 ขอ คือ1, 2, 3, 7,10 เครื่องมือวัดแบบประเภทมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ  จาก “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”  สําหรับตัวอยางแบบวัดความเขมแข็งใน
การมองโลก ฉบับ 29 ขอ มีขอคําถาม ดังนี้ 
            ขอ 1. เม่ือทานพูดคุยกับบคุคลอืน่ ทานมีความรูสึกบางหรือไมวาคนอื่นไม
เขาใจทาน 
            ขอ 2. ในอดีตที่ผานมา เม่ือทานตองทําสิ่งใดก็ตามที่ตองอาศัยความรวมมือ
จากบุคคลอื่น ทานมีความรูสึกอยางไร 
   สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก 
จํานวน 29 ขอ ที่สมจิต หนุเจริญกุล (2532 อางอิงจาก มยุรี กลับวงษ. 2552) ไดแปลไวใชเน่ืองจาก
เปนเครื่องมือที่มีคุณภาพ และยังเคยใชศึกษากับสมาชิกครอบครัวผูปวยจิตเวชอีกดวย 
 
   3.1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งในการมองโลกกับความเหนื่อย
หนาย 
   กังสดาล สุทธิวิรีสวรรค (2535) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความเขมแข็งใน
การมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนายของพยาบาลในหออภิบาล กลุม
ตัวอยางที่ศึกษาเปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยหนัก โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล
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ทั่วไป สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคภาคเหนือ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 146 คน พบวา มีความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณอยูในระดับปานกลาง มี
ความเขมแข็งดานการลดความเปนบุคคลและการลดความสําเร็จสวนบุคคลอยูในระดับต่ํา และความ
เขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดาน 
   ปเตอร อีดี โลเวียร และคณะ (2010) ศึกษาความเหนื่อยหนายและความ
เขมแข็งในการมองโลก ของบริษัทที่อยูอาศัย ตัวแทนนายหนาอสังหาริมทรัพย โดยกลุมตัวอยาง
จาก 305 บริษัทในออสเตรเลียตะวันตก พบวาความออนลาทางอารมณสูงมีความสัมพันธความ
เขมแข็งในการมองโลกต่ํา การลดความเปนบุคคลมีความสัมพันธทางลบกับความเขมแข็งในการมอง
โลก และสําหรับการลดความสําเร็จสวนบุคคลมีความสัมพันธทางลบกับความเข็มแข็งในการมองโลก 
   สรุปจากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ยวของ ผู วิ จัย จึงได
ตั้งสมมติฐานของงานวิจัยครั้งน้ีวา ความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางลบกับภาวะ
เหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และความเขมแข็งในการมองโลกสามารถทํานายภาวะ
เหน่ือยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทได 
 
  3.2 ความเครียดกับความเหนื่อยหนาย 

  นอกจากความเขมแข็งในการมองโลกที่เปนปจจัยทางจิตที่มีความสัมพันธกับความเหนื่อย

หนายแลว สําหรับตัวแปรความเครียดเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลตอผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทโดยตรง 

เน่ืองจากภาระในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทเปนภาวะที่ปวยเรื้อรัง และมีความบกพรองดานความคิด 

อารมณ และพฤติกรรมอีกดวย 

  3.2.1 ความหมายของความเครียด 

 ลาซารัส (กมลมาลย อุปพันธ. 2551: 11; อางอิงจาก Lazarus. 1971) กลาววา 

ความเครียด หมายถึงภาวะชั่วคราวของความไมสมดุล ซึ่งเกิดจากกระบวนการการรับรู หรือการ

ประเมินของบุคคลตอสิ่งที่เขามาในประสบการณวาสิ่งน้ันเปนสิ่งคุกคาม (Threat) โดยที่การรับรู หรือ

การประเมินน้ีเปนผลจากการกระทํารวมกันของสภาพแวดลอมภายนอก อันไดแก สิ่งแวดลอมใน

สังคม ในการทํางาน ในธรรมชาติและเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตกับปจจัยภายในของบุคคล อัน

ประกอบดวยทัศนคติ ลักษณะประจําตัว อารมณ ประสบการณในอดีต ตลอดจนความตองการของ

บุคคลนั้น 

           พาลมเมอร (1989: online) ใหความหมายความเครียดไววาความเครียดเปนการ

กระบวนการตอบสนองทางจิตวิทยา, สรีรวิทยา และพฤติกรรมของแตละบุคคล โดยเมื่อบุคคลรับรู

จากการขาดความสมดุลระหวางความตองการและความสามารถในการตอบสนองความตองการนั้น 

ซึ่งนําไปสูการเจ็บปวย 
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           กรมสุขภาพจิต (2541: 11) อธิบายถึงความเครียดวา เปนปฏิกิริยาตอบสนองของ

รางกาย  จิตใจ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอสิ่งเราภายในและภายนอก ซึ่งอาจเปน

บุคคล ความรูสึกนึกคิด สถานการณหรือสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะรับรูวาเปนภาวะที่กดดัน คุกคาม 

บีบคั้น ถาบุคคลนั้นสามารถปรับตัวและมีความพึงพอใจจะทําใหเกิดการตื่นตัว เกิดพลังในการ

จัดการกับสิ่งตาง ๆอีกทั้งเปนการเสริมความแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ แตถาไมมีความพึงพอใจ

และไมสามารถปรับตัวได จะทําใหบุคคลนั้นเกิดความเครียด ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียสมดุลในการ

ดําเนินชีวิต ในสังคมได 

  จําลอง ดิษยวณิช (2545: 7) กลาววา ความเครียดหมายถึง สิ่งที่ตองการ 

(Demand) ที่มีผลตออินทรียเพ่ือกอใหเกิดการปรับตัว (Adaptation) สิ่งที่ตองการก็คือสิ่งเราทั้ง

ภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบตอคนเรา การปรับตัวที่เปนผลตามมาทําใหเกิดสภาวะของความ

ตึง (Tension) หรือการคุกคาม (Threat) 

  จากการทบทวนความหมายของความเครียดในขางตน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงให

ความหมายวา ความเครียด  หมายถึง  สภาวะรางกาย และจิตใจ ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่

เกิดขึ้นเม่ือเผชิญความกดดันที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย  ทําใหผูดูแลผูปวยเกิดความวิตกกังวล

และไมสบายใจ มีอาการทางรางกาย เชน นอนไมหลับ ประสาทตึงเครียด ปวดศีรษะเปนตน และ

กระตุนใหผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทตองปรับตัวอยางใดอยางหนึ่งเพื่อรับมือกับความตึงเครียด หากไม

สามารถปรับตัวได จะทําใหเกิดความเสียสมดุลในการดําเนินชีวิตได 

   3.2.2 สาเหตุของความเครียดและปฏิกิริยาตอบสนองความเครียด  

  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543: 99 - 100) ไดแบงสาเหตุของ

ความเครียดออกเปนสาเหตุภายนอกและภายในตัวบุคคล ดังตอไปน้ี 

     1) สาเหตุจากภายนอกตัวบุคคล ไดแก สิ่งแวดลอมที่เปนกายภาพ  

สิ่งแวดลอมทางดานสังคมและมนุษยสัมพันธ  และเหตุการณตางๆ เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนิน

ชีวิต 

          1.1) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  เปนความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดลอม

รอบตัวทางกายภาพ  ไดแก  สภาพความรอนหนาวของอากาศ  อากาศที่หนาวเกินไปหรือรอน

เกินไปทําใหรางกายไมสุขสบาย  การขาดแคลนปจจัยที่จําเปนในการดํารงชีวิต  เชน  อาหาร  น้ํา  

เครื่องนุมหม  ที่อยูอาศัย  และยารักษาโรค เปนตน 

            1.2) สังคมและสัมพันธภาพกับคนอื่น  ไดแก  ความไมปรองดองกัน

ของบุคคลในครอบครัว  การทะเลาะเบาะแวงและการโตเถียงกัน  การอิจฉากันเปนตนเหตุของการมี
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จิตใจไมสงบ  สภาพความเปนอยูที่แออัดทําใหเกิดปญหาตางๆ อันเปนตนเหตุแหงความเครียด  

เชน  การทะเลาะวิวาท  การใชคําพูดเสียดสีกัน  การแกงแยงชิงดีกัน  การขาดเพื่อน  ตองอยูคน

เดียวอยางโดดเดี่ยวก็ทําใหเกิดภาวะเครียด  เปนตน 

             1.3) สภาวการณและเหตุการณอ่ืนๆในชีวิต ไดแก การไดรับ

บาดเจ็บ  ความเจ็บปวย การสูญเสีย เชน สูญเสียอวัยวะ บุคคลอันเปนที่รัก และสถานภาพทาง

สังคม (การถูกไลออกจากงาน การเกษียณอายุ) เปนตน 

    นอกจากนี้ เหตุการณที่กอใหเกิดความชื่นชมยินดี เปนตนวา การ

แตงงาน การมีบุตร การขึ้นบานใหม  การสรางครอบครัวใหม การเลื่อนตําแหนงหนาที่การงาน การ

เขาทํางานใหม  ก็เปนเหตุการณที่เปนสาเหตุของภาวะเครียดไดเชนกัน เหตุการณตางๆ เหลานี้ทํา

ใหบุคคลตองมีการปรับตัวและการปรับตัวน้ันหากไมมีประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดความเครียดอยาง

รุนแรงได 

        2) สาเหตุจากภายในตัวบุคคล ไดแก โครงสรางของรางกาย และ

สภาวะทางสรีระวิทยา ระดับพัฒนาการและการรับรูของบุคคล 

    2.1) โครงสรางของรางกายและสภาวะทางสรีระวิทยา โครงสราง

ของรางกายเปนสวนที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ บางคนรับเอาสวนที่ดีของพอแมมาทําใหมี

โครงสรางรางกายที่สมบูรณและมีสุขภาพดี บางคนรับเอาสวนดอยพอแม ทําใหรางกายเติบโตอยาง

ไมสมบูรณ เกิดโรคตางๆ ไดงาย ความสามารถที่ซอนแฝงอยูมีนอยทําใหการแกปญหาทําไดไมดีนัก  

ทนทานตอสภาวะความเครียดไดไมดี นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงวัยก็กอใหเกิดความเครียดได

เชนกัน 

    2.2) ระดับพัฒนาการระดับพัฒนาการทางจิตใจ อารมณ มีผลตอ

การรับรูและการแปลเหตุการณ บุคคลที่มีระดับพัฒนาการที่ไมดีทําใหมีการรับรูเหตุการณแบบเด็กๆ 

ซึ่งยังผลใหปญหาไมไดรับการแกไขกอใหเกิดความเครียดติดตามมาไดอีก 

    2.3) การรับรูและการแปลเหตุการณ  การที่เราจะมีอารมณกลัว  

โกรธ  เกลียด  หรือกังวลไดนั้นขึ้นอยูกับการรับรู  และการแปลเหตุการณของเรา  การรับรูจึงเปน

ตัวการสําคัญในการที่จะทําใหบุคคลสนองตอบตอเหตุการณไปในทางที่ดีหรือในทางที่เลวราย  

เหตุการณอยางหนึ่งทําใหคนสองคนรับรูไดไมเหมือนกันและมีการตอบสนองตอเหตุการณที่แตกตาง

กัน  ทั้งน้ีเพราะบุคคลสองคนมีความตองการขั้นพ้ืนฐานที่แตกตาง  มีประสบการณชีวิตไมเหมือนกัน  

มีความคาดหวัง  มีทัศนคติ  และการมองโลกที่ไมเหมือนกัน  การรับรูขึ้นอยูกับประสบการณชีวิต

เดิม  เหตุการณที่นาตื่นเตนและทาทายสําหรับคนหนึ่งอาจทําใหอีกคนรูสึกกลัว  กังวล  หรือรูสึกวา
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ถูกหมิ่นประมาทในความสามารถ  ถูกลบหลู  หรือถูกลดเกียรติ  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณเกา  

และโครงสรางของบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลตอกระบวนการรับรูของบุคคลนั้นๆ   

  3.2.3 การวัดความเครียด 
  ในประเทศไทยกรมสุขภาพจิต ไดพัฒนาแบบวัดความเครียดที่ไดรับความนิยมอยู 2 
แบบดวยกัน คือ แบบวัดความเครียดสวนปรุง และแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวย
ตนเอง  
          1) แบบวัดความเครียดสวนปรุง (สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ. 2540) เปน
แบบวัดความเครียดที่สรางขึ้นมาเพื่อวัดความเครียด ที่เหมาะสมสําหรับ คนไทย จากกรอบแนวคิด
ทางดานชีวภาพ จิตใจ และสังคมของความเครียด ซึ่งเครื่องมือเทาที่มีใชอยูขณะน้ี สวนใหญเปนแบบ
วัดบุคลิกภาพ วัดความวิตกกังวล วัดอาการทางกายและจิตที่สัมพันธกับความเครียด ดังนั้น 
เครื่องมือชุดนี้ จึงเหมาะที่จะนํามาใชเพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับความเครียดของผูที่จะมารับบริการ ทราบ
ที่มาของความเครียด การใชชีวิตประจําวันที่มีผลตอการเกิดความเครียดหรือการปรับตัวรับกับ
ความเครียด และอาการของความเครียดที่เกิดขึ้นได เหมาะจะใชในการใหบริการปรึกษาและแนะนํา 
ทําการตรวจสอบความตรงทางดานเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒินําไปทดสอบกับ กลุม
ตัวอยาง 149 คน แลวปรับปรุงแบบวัดความเครียด ไดแบบวัดความเครียดจํานวน 102 ขอ สําหรับ
การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) ในกลุมตัวอยาง 
523 คน เครื่องมือมาตรฐานที่ใชคือคาความเครียดของกลามเน้ือ (Electromyography: EMG) ซึ่งมี
ความแมน ตรงตามสภาพมากกวา 0.27 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ืออิงตามคา EMG ที่ชวงความ 
เชื่อม่ัน 95% แบงระดับความเครียดของแบบวัดความเครียดที่สรางซึ่งแบงเปน 4 ระดับ คือ ต่ํา ปาน
กลาง สูง และรุนแรง โดยใชคะแนนปกติที (Normalized T-Score) ในการแบงโดยอิงตามคา EMG ที่
ใชเปนมาตรฐาน มีการปรับใหเครื่องมือมีขนาดเล็กลงเหลือ 60 ขอ และ 20 ขอ พรอมทั้งหาคุณภาพ
ของแบบวัดที่ได โดยใชสถิติวิเคราะหปจจัย เพ่ือสกัดตัวปจจัยใหเหลือขอคําถามนอยลง ทั้งน้ีขอ
คําถามที่เหลือจะตองมีคาความ เชื่อม่ันครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) 
มากกวา 0.7 และยังคงสัมพันธกับคา EMG อยางมีนัยสําคัญ ตัวอยางขอคําถาม มีดังน้ี 
       ขอ 1 กลัวทํางานผิดพลาด 
       ขอ 2 ไปไมถึงเปาหมายที่วางไว 
 
  การใหคะแนนของแบบวัดความเครียดสวนปรุง เปนมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ (1 – 5 คะแนน) ดังนี้  

   ตอบไมรูสึกเครียด     ให 1 คะแนน 

   ตอบเครียดเล็กนอย  ให 2 คะแนน 

   ตอบเครียดปานกลาง  ให 3 คะแนน 
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   ตอบเครียดมาก   ให 4 คะแนน 

   ตอบเครียดมากที่สุด  ให 5 คะแนน 

   ไมตอบ                 ให 0 คะแนน 

  การแปลผล แบบวัดความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ขอ มี คะแนนรวมไมเกิน 100 
คะแนน โดยผลรวมที่ได แบงออกเปน 4 ระดับ ดังนี้  
   คะแนน 0 – 24 เครียดนอย  

 คะแนน 25 – 42 เครียดปานกลาง  
 คะแนน 43 – 62 เครียดสูง  
 คะแนน 63 ขึ้นไป เครียดรุนแรง  

   2) แบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเอง ไดรับการพัฒนาครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2539  ตอมา ม.ล.สมชาย จักรพันธุ และคณะ (2541) ไดพัฒนาแบบประเมินและ
วิเคราะหความเครียดดวยตนเองสําหรับประชาชนไทยโดยการใชคอมพิวเตอรประกอบแบบประเมิน
ความเครียดที่มีคุณภาพเพียงพอในการนํามาใชคัดกรองบุคคลที่มีความเครียด การพัฒนาแบบ
ประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาแบบประเมินและวิเคราะห
ความเครียดดวยตนเองสําหรับประชาชนไทยในการคัดกรอง บุคคลที่มีความเครียด แนวโนม
ลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความเครียด รวมทั้งหาแนวทางในการจัดการกับความเครียดและ
แนวโนมบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความเครียด 2) เพ่ือทดสอบความถูกตอง (validity) และหาคาความ
เชื่อม่ัน (reliability) ของแบบประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองสําหรับประชาชนไทยใน
การคัดกรองบุคคลที่มีความเครียด โดยมีคาความไว เทากับ 70.4 คาความจําเพาะ เทากับ 64.6 
และคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน เทากับ 0.86 แนวโนมลักษณะบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความเครียด 
พบวามี 3 ลักษณะ คือแนวโนมลักษณะบุคลิกภาพแบบวิตกกังวล มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
เทากับ 0.65 แนวโนมลักษณะบุคลิกภาพแบบซึมเศรา มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน เทากับ 0.70 
และแนวโนมแบบที่จะเกิดอาการเจ็บปวยทางรางกายเมื่อมีความเครียด มีคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อม่ัน เทากับ 0.79 รวมทั้งไดแนวทางในการจัดการกับความเครียด แนวโนมลักษณะบุคลิกภาพที่
สัมพันธกับความเครียด โดยแบบประเมิน มีขอคําถามที่สามารถจําแนกและชี้ถึงความเครียดได 20 
ขอ เปนเคร่ืองมือวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จาก “ไมเคยเลย” ถึง “เปนประจํา”  
ตัวอยางขอคําถามมีดังนี้ 
       ขอ 1 นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ 
       ขอ 2 รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ 
   การใหคะแนนของแบบประเมินความเครียดดวยตนเอง ใหคะแนน ดังน้ี 
ตอบไมเคยเลย ให 0 คะแนน ตอบเปนครั้งคราว ให 1 คะแนน ตอบเปนบอย ๆ ให 2 คะแนน และ
ตอบเปนประจํา ให 3 คะแนน 
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   การแบงคาคะแนนเพื่อชี้บงถึงระดับความเครียดไดดังนี้ 
        0    -     5    คะแนน  อยูในเกณฑต่าํกวาปกติอยางมาก 
                  6    -   17   คะแนน  อยูในระดับเกณฑปกติ 
                18   -    25   คะแนน  อยูในระดับเครียดสูงกวาปกติเล็กนอย 
                26   -    29   คะแนน  อยูในระดับเครียดสูงกวาปกติปานกลาง 
                30   -    60   คะแนน  อยูในระดับเครียดสูงกวาปกติมาก 
   ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะนําแบบประเมินและวิเคราะหความเครียด

ดวยตนเองมาใชในงานวิจัย เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน เทากับ 0.86 และมีเนื้อหาที่

เขาใจงาย 

  3.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเครียดและภาวะเหนื่อยหนาย 

  กานดา อ้ึงศรีวงษ (2539: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

ความเครียดกับความทอถอยของครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสามัญศึกษา จังหวัด

พิษณุโลก กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสามัญศึกษา จังหวัด

พิษณุโลก ปการศึกษา 2536 จํานวน 60 คน พบวา ความทอถอยองคประกอบความออนลาทาง

อารมณ มีความสัมพันธเปนบวกกับความเครียด องคประกอบดานอารมณ (Md) ดานอวัยวะ (O) 

ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก (B) และความเครียดรวม 4 ดาน (To) สวนความทอถอยองคประกอบดาน

สัมพันธภาพกับบุคคล (DP) มีความสัมพันธเปนบวกกับความเครียดองคประกอบดานพฤติกรรมที่

แสดงออก (B) และความเครียดรวม 4 ดาน (To) 

  ศจีมาศ ขวัญเมือง (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง

ความเครียด ความพึงพอใจในการทํางานกับความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล

รามาธิบดี ตัวอยางที่ศึกษามีจํานวน 221 คน พบวาความเครียดในการทํางานมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความเหนื่อยหนายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

  มยุรี กลับวงษ (2552: 122) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนาย
และพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูดูแลผูปวยโรค
จิตเภท ที่พาผูปวยมารับบริการ ณ แผนกผูปวยนอก จํานวน 375 คน พบวา การพิจารณาอิทธิพล
รวม (Total effects) พบวา ตัวแปรสาเหตุที่สงผลมากที่สุดตอความเหนื่อยหนาย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 3 ตัวแรก คือ บุคลิกภาพ สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย และความเครียด  
                     ฉู,เชี่ยว เย และคณะ  (2010: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเกี่ยวกับความเครียดในการ
ทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความเหนื่อยหนายในอาชีพของบุรุษ พยาบาล กลุมตัวอยางเปน
บุรุษพยาบาล จํานวน 121 คน พบวา ความเครียดในงานของบุรุษพยาบาล มีความสัมพันธอยาง
มากกับความเหนื่อยหนายในอาชีพ (r =  .64, P < .001) และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ
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แบบเปนขั้นตอน พบวา ความเครียดในการทํางานเปนตัวทํานายที่สําคัญในการทํานายความเหนื่อย
หนายในอาชีพอยางมีนัยสําคัญซ่ึงคิดเปน 45.8 % 
  ลินดอล มอลลารท และคณะ (2011: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความเครียดและความเหนื่อยหนายในงานผดุงครรภ กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่ผดุงครรภจํานวน 
152 คน พบวา จํานวนสองในสาม (รอยละ 60.7) ของเจาหนาที่มีประสบการณความเครียดระดับ
ปานกลางถึงสูง มีดานความออนลาทางอารมณ รอยละ 30.3 ของเจาหนาที่มีความรูสึกลดความเปน
บุคคล และรอยละ 30.3 ของเจาหนาที่มีความรูสึกลดความสําเร็จสวนบุคคล 
                      ซี่ ซี, หวัง เอ และเฉิน บี (2011: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความเหนื่อยหนาย
ของพยาบาลและความสัมพันธกับความเครียดในการประกอบอาชีพ: ภาคตัดขวางในเซี่ยงไฮ กลุม
ตัวอยางทั้งหมด 527 คน พบวา ดานความออนลาทางอารมณมีระดับสูง,  ดานลดความเปนบุคคลมี
ระดับปานกลาง และดานลดความสําเร็จสวนบุคคลมีระดับต่ํา และพยาบาลในเซี่ยงไฮอยูในภาวะ
เหน่ือยหนายจากการทํางานในระดับสูง ซึ่งมีความสัมพันธอยางมากกับความเครียดจากการทํางาน 
  จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเครียดและความเหนื่อยหนายทําการ

วิจัยในหลายกลุมอาชีพและมักเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  แตยังพบวามีการศึกษาในกลุมผูดูแล

ผูปวยโรคจิตเภทดวย ดังน้ันผูวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐานการวิจัยครั้งน้ีวา ความเครียดมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และความเครียดสามารถทํานายความ

เหน่ือยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

 

4. ปจจัยทางสังคมกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  

    การสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

    การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธกับความเครียดความเหนื่อย

หนายในการทํางาน และพฤติกรรมการจัดการปญหา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล

รอบขางจะชวยบรรเทาความเครียด และสามารถปรับตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม (Tilden; & 

Garylen,1987: อางอิงจาก วราลักษณ ปวนสุรินทร, 2541: 24) 
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    4.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 

    การสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญตอผูดูแลผูปวยจิตเภทอยางมาก ในการชวยเหลือ

โดยตรง  หรือการชวยเหลือทางออม โดยมีนักวิชาการใหความหมาย การสนับสนุนทางสังคม หลาย

ทาน ดังนี้ 

    คอบบ (Cobb. 1976: 300 อางอิงจาก สุวรรณา กอสุวรรณวงศ. 2550: 40) ให
ความหมายวา หมายถึง การที่บุคคลไดรับขอมูลที่ทําใหรับรูวา ตนเองมีบุคคลที่ใหความรัก ความ
เอาใจใส เห็นถึงคุณคา ยกยองนับถือ นอกจากนี้ตัวเขาเองยังรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
และมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน 
    ทรอทส (Troits. 1986: 416 - 423 อางอิงจาก ปติมา ฉายโอภาส. 2546: 32) ให
ความหมายวา เปนการที่บุคคลในเครือขายของสังคม ไดรับการชวยเหลือดานอารมณ สังคม ขอมูล 
ขาวสาร และดานทรัพยากร ซึ่งการสนับสนุนที่จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอ
ความเครียดไดในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น 
    เพนเดอร (Pender. 1987: 395 - 400 อางอิงจาก ปติมา ฉายโอภาส. 2546: 32) ให
ความหมายวา เปนการที่บุคคลรูสึกถึงความเปนเจาของการไดรับการยอมรับ ไดรับความรัก รูสึกมี
คุณคาในตนเอง เปนที่ตองการของบุคคลอื่นโดยไดรับจากกลุมคนในระบบสังคมนั้นๆ เปนผูใหการ
สนับสนุนดานจิตอารมณ วัสดุ อุปกรณ ขาวสารคําแนะนํา ซึ่งจะทําใหบุคคลสามารถดํารงอยูใน
สังคมไดอยางเหมาะสม 
    วันเพ็ญ ยืนยงแสน (2545: 16) ไดสรุปความหมาย การสนับสนุนทางสังคม คือ การที่
บุคคลรับรูถึงความชวยเหลือที่บุคคลไดรับจากเครือขายสังคม ทําใหเกิดความใกลชิดสนิทสนม มี
สัมพันธภาพระหวางบุคคล เชื่อวา มีผูใหความรักความเอาใจใสเห็นคุณคาและยกยอง รวมถึงเชื่อวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความผูกพันซึ่งผูคนในสังคม และไดรับการสงเสริม ใหมีการพัฒนา
เห็นคุณคาในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมนับวาเปนกลไกหนึ่ง ที่ชวยใหบุคคล จัดการกับปญหา 
เม่ือบุคคลเผชิญกับความเครียดหรือภาวะวิกฤต และชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตในบุคคลที่อยูในภาวะ
ปกติ 
    สุวรรณา กอสุวรรณวงศ (2550: 40) สรุปไดวา การสนับสนุนจากสังคม หมายถึง การที่
บุคคลไดรับการชวยเหลือในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานอารมณ สิ่งของ เงินทอง แรงงาน จาก
เครือขายทางสังคมที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกัน ซึ่งเปนการสงเสริมใหบุคคลนั้นสามารถเผชิญกับปญหา
และตอบสนองตอปญหาไดรวดเร็วยิ่งขึ้นทําใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณคาในตนเองและ
เกิดความรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งของสังคม 
    สรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลรับรูการชวยเหลือจากเครือขาย
ทางสังคม ทั้งทางวัตถุ และจิตใจ ทําใหบุคคลรูสึกไดรับการยอมรับ รูสึกวาตนมีคุณคา เปนที่
ตองการของบุคคลอื่น เปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งทําใหบุคคลนั้นดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม 
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    4.2 ชนิดของการสนับสนุนทางสังคม  
    การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยพ้ืนฐานที่บุคคลตองการไดรับ ซึ่งนักวิชาการแบงชนิด
ของการสนับสนุนจากสังคม ที่เปนการชวยเหลือในดานตางๆ ไวหลายแนวคิดดังนี้ 
    คอบบ (1976: 300 - 301 อางอิงจาก ปติมา ฉายโอภาส. 2546: 33 - 34) ไดแบงการ
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด 
  1) การสนับสนุนดานจิตใจและอารมณ (Emotional support) เปนขอมูลที่ทําให
บุคคลมีความรูสึกวาตนเองไดรับความรัก ความเอาใจใส มีความผูกพันและไววางใจซึ่งกันและกัน 
  2) การสนับสนุนดานการไดรับการยอมรับและเห็นคุณคา (Esteem support) เปน
ขอมูลที่ทําใหทราบวาบุคคลนั้นมีคุณคา เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น 
  3) การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Socially support or Network) 
เปนขอมูลที่บอกใหทราบวาตนเปนสมาชิกสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม และมีความผูกพันซ่ึงกัน
และกัน 
    เชฟเฟอร และคณะ (1981 อางอิงจาก ทีปประพิณ สุขเขียว. 2543: 17) อธิบายถึง 

ประเภทของการไดรับการสนับสนุนทางสังคมวา จัดแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

  1) การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เปนการสนับสนุน ชวยเหลือที่

ทําใหบุคคลมีความผูกพัน อบอุนใจ ม่ันใจ เชื่อถือ และไววางใจ หมายถึง การไดรับความรัก กําลังใจ 

การดูแลเอาใจใส หวงใย เห็นอกเห็นใจ การยอมรับ นับถือ ยอมรับฟงความรูสึกนึกคิดและเห็น

คุณคา    

  2) การสนับสนุนทางดานขาวสาร (Information support) เปนการใหคําแนะนําที่

ชวยใหบุคคลสามารถแกไขปญหา และเปนการใหขอมูลยอนกลับถึงสิ่งที่บุคคลไดกระทําแลว

หมายถึง การที่ผูดูแลไดรับขอมูล ขาวสารที่เปนความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวย  

  3) การสนับสนุนทางดานสิ่งของ (Tangible support) เปนการใหความชวยเหลือ

ดานสิ่งของการเงิน และการบริการ หมายถึง การไดรับความชวยเหลือทางดานขาวของ เครื่องใช ที่

พักอาศัยการเงิน รวมถึงการชวยงานตาง ๆ เชน จัดหาอาหาร ทําความสะอาดที่พักอาศัย ฯลฯ 

    ทรอทส (1986: 416 - 423 อางอิงจาก ปติมา ฉายโอภาส. 2546: 34) ไดแบงการ
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ดาน 
  1) การไดรับการสนับสนุนดานอารมณสังคม (Socioemotional aid) หมายถึง การ
ไดรับความรัก การดูแลเอาใจใส การยอมรับ เห็นคุณคา และรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม 
  2) การไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational aid) หมายถึง การ
ไดรับขอมูล ขาวสาร รวมทั้งการไดรับคําแนะนํา และขอมูลปอนกลับ 
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  3) การสนับสนุนดานทรัพยากร (Instrumental aid) หมายถึง การไดรับความ
ชวยเหลือดานภาระงาน วัสดุอุปกรณ สิ่งของ เงินทอง ทําใหบุคคลที่ไดรับสามารถดํารงบทบาทหรือ
หนาที่รับผิดชอบไดตามปกติ 
    สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ใชแนวคิดของ เชฟเฟอร และคณะ (1981 อางอิงจาก  

ทีปประพิณ สุขเขียว. 2543) ที่อธิบายถึง ประเภทของการไดรับการสนับสนุนทางสังคมวา จัดแบง

ออกเปน 3 ดาน คือ1) การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) 2) การสนับสนุนทางดาน

ขาวสาร (Information support) และ 3) การสนับสนุนทางดานสิ่งของ (Tangible support)  

 

    4.3 แหลงสนับสนุนทางสังคม 
    การสนับสนุนทางสังคมเปนไดทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้น การสนับสนุนทาง
สังคมจึงมีความสําคัญที่จะทําใหบุคคลอยูในสังคมไดอยางปกติสุข มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เนื่องจากการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวของกับการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยการไดรับการ
สนับสนุนจากสังคมของบุคคลจะเปนสวนชวยผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค และ
ประสบความสําเร็จ (ธัญญามาศ คํามาตา. 2551: 39) การสนับสนุนทางสังคม จึงเปนสิ่งจําเปนใน
การชวยเหลือผูดูแลผูปวยจิตเภทใหมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง วันเพ็ญ ยืนยงแสน 
(2545) ทําการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแลที่เปนโรคจิตเภท ไดกลาววา การดูแลผูที่มี
ความผิดปกติทางจิตที่มีลักษณะรุนแรงและเรื้อรังสงผลกระทบตอผูดูแลทั้งดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ ดังน้ันผูดูแลจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากบุคคล
รอบขาง การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยหน่ึงที่จะชวยใหผูดูแลมีการปรับตัวตอผลกระทบจากการ
ดูแลไดอยางเหมาะสม และในการศึกษาพบวา แหลงสนับสนุนทางสังคมที่ผูดูแลไดรับมาก ไดแก 
บุคลากรทางดานสุขภาพ, เพ่ือนบาน/เพ่ือนรวมงาน, ญาติ และหนวยบริการที่จัดใหในชุมชน 
ตามลําดับ เชนเดียวกันกับ ศิรินภา นันทพงษ (2542) พบวาแหลงสนับสนุนทางสังคมของผูดูแล
ผูปวยจิตเวชที่พบมากที่สุด ไดแก บุคลากรดานสุขภาพ  
    ดังน้ันจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของความหมายของการสนับสนุนทาง

สังคม หมายถึง การที่ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดรับการชวยเหลือจากเครือขายทางสังคม ทั้งทางดาน

อารมณ ขาสาร และสิ่งของ ทําใหบุคคลรูสึกไดรับการยอมรับ รูสึกวาตนมีคุณคา เปนที่ตองการของ

บุคคลอ่ืน เปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งทําใหบุคคลนั้นดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยองคประกอบ

ของชนิดการสนับสนุนทางสังคมในแตละดานมีความหมาย ดังน้ี 1) การสนับสนุนทางอารมณ 

หมายถึง การชวยเหลือที่ทําใหผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีความผูกพัน อบอุนใจ ม่ันใจ เชื่อถือ และ

ไววางใจ การไดรับความรัก กําลังใจ การดูแลเอาใจใส หวงใย เห็นอกเห็นใจ การยอมรับ นับถือ 

ยอมรับฟงความรูสึกนึกคิดและเห็นคุณคาในการดูแลผูปวย  2) การสนับสนุนทางดานขาวสาร 

หมายถึง การใหคําแนะนําที่ชวยใหผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทสามารถแกไขปญหาในการดูแล และเปน
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การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการดูแล รวมถึงขาวสารที่เปนความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวย 3) 

การสนับสนุนทางดานสิ่งของ หมายถึง ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดรับความชวยเหลือทางดานเครื่อง

อุปโภค บริโภค ที่พักอาศัย การเงิน เปนตน 

 
    4.4 การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
    นอรเบค และคณะ (Norbeck JS. et al.1983) ไดสรางเครื่องมือวัด ที่เรียกวา Norbeck 
Social Support Questionnaire (NSSQ) เพ่ือใชในการประเมินการสนับสนุนทางสังคม ใน 3 ดาน 
คือ ดานอารมณดานการไดรับการยอมรับ และการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Norbeck et al., 
1983) 
    แบรนด และไวเนิรท (Brandt P; & Weinert C. 1985) ไดสรางเครื่องมือวัด ที่เรียกวา 
Personal Resource Questionnaire (PRQ) ตามแนวคิดของ ไวสส (Weiss. 1974) แบบประเมินชุด
นี้ไดผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งดานความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความเชื่อม่ัน
ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s AlphaCoefficient) ไดคาความเชื่อม่ัน
โดยรวม 0.90 
    ในประเทศไทย มยุรี กลับวงษ (2552) ไดใชแนวคิดของเชฟเฟอร และ ในการสรางแบบ
ประเมินการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท โดยการประเมินการไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมของผูดูแล ประกอบดวยกัน 3 ดาน ไดแก 1) การสนับสนุนทางอารมณ 
(Emotional support) 2) การสนับสนุนทางดานขาวสาร (Information support) และ 3) การ
สนับสนุนทางดานสิ่งของ (Tangible support)  มีขอคําถามทั้งหมด 14 ขอ ความเชื่อม่ันดวยวิธีหา
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s AlphaCoefficient) ไดคาความเชื่อม่ันโดยรวม 
0.86 เปนเครื่องมือวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ “ไมเลย” ถึง “มากที่สุด” โดยมีตัวอยาง
ดังนี้ 
   ขอ 1 ฉันมีเพ่ือนฝูงมาเยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอ 
   ขอ 2 มีคนใหความรูฉันเกี่ยวกับการดูแลผูปวย 
    ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมของ มยุรี  กลับวงษ (2552) 
มาใชทําการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับภาวะเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ที่มารับการรักษาที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก เน่ืองจาก
แบบวัดดังกลาวมีคุณภาพภาพเครื่องมือที่ดี และการวิจัยครั้งนี้มีกลุมตัวอยางที่คลายคลึงกัน ซึ่งกอน
นําไปใชผูวิจัยจะนําเครื่องมือไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน 
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   4.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคมกับความเหนื่อยหนายของผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท 
    กังสดาล สุทธวิรีสรรค (2535) ไดทําการศึกษาความเขมแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุน
ทางสังคม และความเหนื่อยหนายของพยาบาลในหออภิบาลผูปวยหนัก โดยกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษาเปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยหนัก โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาล
ทั่วไป สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาค ภาคเหนือ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
จํานวน 146 คน ผลการวิจัยพบวา พยาบาลประจําการในหออภิบาลผูปวยหนักโรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตภาคเหนือมีความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณอยูในระดับ
ปานกลาง และมีความเหนื่อยหนายดานการลดความเปนบุคคลและการลดความสําเร็จสวนบุคคลอยู
ในระดับต่ํา ความเขมแข็งในการมองโลกและแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความ
เหนื่อยหนายทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p<.001 สวนตัวแปรปจจัยทางสังคมดาน อายุ 
สถานภาพสมรสและระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยหนัก ไมมีความสัมพันธกับความ
เหนื่อยหนายทั้ง 3 ดาน และยังพบวา อายุมีความสัมพันธทางลบกับแรงสนับสนุนทางสังคม p<.05 
เม่ือนําตัวแปรความเขมแข็งในการมองโลกแรงสนับสนุนทางสังคม อายุ สถานภาพสมรส และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยหนักเขาในสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือทํานายความ
เหนื่อยหนาย พบวา ความเขมแข็งในการมองโลกสามารถทํานายความเหนื่อยหนายดานความออน
ลาทางอารมณไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p<.001 โดยอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 14.9 แรง
สนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายความเหนื่อยหนายดานการลดความเปนบุคคล และการลด
ความสําเร็จสวนบุคคลไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p<.001 โดยอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
12.7 และ 12.8 ตามลําดับ และเม่ือนําตัวแปรทั้งหมดที่ศึกษาในครั้งนี้เขาในสมการถดถอยเพื่อ
ทํานายความเหนื่อยหนายโดยรวม พบวา ความเขมแข็งในการมองโลกและแรงสนับสนุนทางสังคม
สามารถทํานายความเหนื่อยหนายโดยรวมมีนัยสําคัญทางสถิติ p<.05 โดยอธิบายความแปรปรวน
ไดรอยละ 22.4 
    ลิซา เอส และคณะ (2006) ศึกษาความสัมพันธระหวางงานที่แตกตางกันกับแหลงการ
สนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนายของพยาบาลและผูชวยในสวีเดน โดยกลุมตัวอยางเปน
พยาบาลและผูชวยจํานวน 1,561 คน ผลการศึกษาพบวา แหลงการสนับสนุนทางสังคม 3 ดาน 
มีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับการวิเคราะหการ
ถดถอยพบวา ผูรวมงานและการสนับสนุนจากผูปวยสามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายทั้ง 3 
ดาน ในขณะที่การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาสามารถรวมกันทํานายความออนลาทางอารมณเพียง
อยางเดียว 
    จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคมและความ

เหนื่อยหนายไดทําการวิจัยในกลุมวิชาชีพพยาบาลที่ตองดูแลผูปวย แตยังพบวามีการศึกษาในกลุม

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทดวยเชนกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดตั้งสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้วา การสนับสนุน
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ทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และการ

สนับสนุนทางสังคมสามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

 

5. ปจจัยทางชีวสังคมกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

    5.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทกับ

ความเหนื่อยหนาย ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

   จากทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท พบวา ผูดูแลที่

มีระยะเวลาในการดูแลผูปวยไมนานจะมีความเครียดสูง แตผูดูแลที่ใหการดูแลผูปวยเปนระยะ

เวลานานมากขึ้นจะสงผลใหความเครียดจะลดลง ซึ่งความเครียดดังกลาวจะสงผลตอความเหนื่อย

หนายของผูดูแลผูปวย (มยุรี  กลับวงษ. 2552: บทคัดยอ)  และมีงานวิจัยอ่ืนๆที่สวนใหญจะ

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกับวิชาชีพพยาบาล ซึ่งทําหนาที่ในการดูแลผูปวยเชนกัน พบ

การศึกษาของสิริยา สัมมาวาจ (2532: 48) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการใน

โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา พยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 1 - 5 ป และ 6 - 10 

ป มีความเหนื่อยหนายมากกวาพยาบาลที่ปฏิบัติงานระหวาง 11 - 15 ป และ 16 - 20 ปสอดคลอง

กับพัชนี เอมะนาวิน (2536: 65) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาล พบวา พยาบาลวิชาชีพที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานนอยกวา 1 - 5 ป จะมีความเหนื่อยหนายสูงกวาพยาบาลวิชาชีพที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 5 - 10 ป เชนเดียวกับ พรทิพย สุรโยธี ณ ราชสีมา  

(2537: 79) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายจากการทํางานของพยาบาล โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาล

ทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา พยาบาลที่มีประสบการณทํางานแตกตาง

กัน มีคาเฉลี่ยคะแนนความเหนื่อยหนายในการทํางานแตกตางกัน โดยพยาบาลที่มีประสบการณ

ทํางานนอยกวา 5 ป มีคาเฉลี่ยคะแนนความเหนื่อยหนายในการทํางานมากที่สุด และแตกตางจาก

กลุมพยาบาลที่มีประสบการณทํางานกลุมอ่ืนๆ ทุกกลุม สวนงานวิจัยของ ศจีมาจ ขวัญเมือง  

(2541: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธระหวางความเครียด ความพึงพอใจในการทํางาน

กับความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 221 คน พบวา อายุ

งานตางกันมีความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสุรีย

พร กุมภคาม (2546: บทคัดยอ) พบวาประสบการณทํางานมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อย

หนายดานความออนลาทางอารมณ 
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  จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงนําระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทมาเปนตัวแปรทาง 
ชีวสังคมในการวิจัยครั้งน้ี โดยตั้งสมมติฐานวา ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทความสัมพันธ
ทางลบกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และ ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิต
เภทสามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
 
   5.2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับอายุกับความเหนื่อยหนาย ของผูดูแลผูปวย

โรคจิตเภท 

    อายุเปนปจจัยทางชีวสังคมที่สําคัญ เน่ืองจากแตละชวงวัยนั้นตางมีความแตกตางของ

ภารกิจตามวัยดังที่ อีริค อีริคสัน (Eric H.Erikson. 1902 -1994 อางอิงจาก ประณต เคาฉิม. 2549: 

49 - 50) ไดตั้งทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Theory) จากการดัดแปลงทฤษฎีพัฒนาการ

ทางจิตเพศของ ฟรอยด (Freud’s Theory of Psychosexual Development) แตไดขยายขั้น

พัฒนาการออกไปเปน 8 ขั้น โดย 5 ขั้นแรกอยูในชวงวัยเด็ก และวัยรุน ที่เหลืออีก 3 ขั้นอยูในวัย

ผูใหญ ในแตละขั้นตอนจะมีวิกฤต (Crisis) ซึ่งเปนขอขัดแยงที่มีผลลัพธที่เปนไปได 2 ลักษณะที่ตรง

ขามกัน คือ ลักษณะทางบวกกับลักษณะทางลบ ภาวะวิกฤตเปนสิ่งที่ทุกคนตองพบแตตองไดรับการ

แกไข ถาสามารถแกไขภาวะวิกฤตหรือขัดแยงไดจะทําใหเกิดคุณลักษณะที่พ่ึงประสงคและชวย

สงเสริมพัฒนาการในขั้นตอไปใหประสบความสําเร็จงายขึ้น แตถาไมสามารถแกไขขอขัดแยงไดหรือ

แกไขไดไมดีจะทําใหไดลักษณะที่ไมพ่ึงประสงค ที่กอใหเกิดบุคลิกภาพที่เปนปญหาและขัดขวาง

ความสําเร็จของการแกไขขอขัดแยงในขั้นตอๆไป เวนเสียแตบุคคลจะไดรับคําแนะนําและการ

ชวยเหลือเปนพิเศษ 

      ขั้นพัฒนาการทั้ง 8 ขั้น ซึ่งประกอบดวยขอขัดแยง 8 คู มีดังตอไปน้ี 

    1. 0 – 1 ป เปนระยะของการพัฒนาความไววางใจ ตรงขามกับความไม  
ไววางใจ (Trust VS Mistrust) 
  2. 1 – 3 ป  เปนระยะของการพัฒนาความเปนตวัของตัวเอง ตรงขามกับความ
ละอาย และความสงสัย  (Autonomy VS Shame and Doubt)  
  3. 3 – 6 ป เปนระยะของการพัฒนาความคิดริเริ่ม ตรงขามกับความรูสึกผิด 
(Initiative VS Guilt)  
  4. 6 – 12 ป เปนระยะของการพัฒนาความขยันหม่ันเพียร ตรงขามกับการมี 
ปมดอย (Industry VS Inferiority)  
  5. 12 – 20  ป เปนระยะของการพัฒนาความมีเอกลักษณแหงตน ตรงขามกับ
ความสับสนในตนเอง (Identity VS Identity diffusion)  
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6. 20 – 40 ป เปนระยะของการพัฒนาความสนิทเสนหา ตรงขามกับการแยกตัว 
(Intimacy VS Isolation)  

7. 40 – 60 ป เปนระยะของการพัฒนาความรูสึกเปนผูใหกําเนิดและสรางสรรค
สังคม ตรงขามกับความเฉือ่ยชา (Generativity VS Stagnation)  

8. 60 ปขึ้นไป เปนระยะของการพัฒนาความมั่นคงสมบูรณทางจิตใจ ตรงขามกับ
ความทอแทสิน้หวัง (Integrity VS Despair) 

   แมสลาส (Maslach, 1982 อางอิงจาก บุญธิดา เทือกสุบรรณ. 2550: 15) ไดกลาววา อายุ

เปนปจจัยที่เกี่ยวของโดยตรงกับระดับวุฒิภาวะและประสบการณการทํางาน บุคคลที่มีอายุมากจะ

เกิดความเหนื่อยหนายในงานนอยกวาบุคคลที่มีอายุนอย และความเหนื่อยหนายในงานจะลดต่ําลง

เม่ือบุคคลมีอายุมากขึ้น โดยใหเหตุผลวาบุคคลที่มีอายุมากจะมีวุฒิภาวะที่ม่ันคง และบุคคลนั้นมี

ประสบการณการทํางานในองคการนานกวา ยอมมีมุมมองของชีวิตกวางไกลมากขึ้นและมีแนวโนมที่

จะเกิดความเหนื่อยหนายในงานไดนอยกวาบุคคลที่มีอายุนอย  

    แอนโทนอฟสกี้ (Antonovsky. 1982: 187 – 189 อางอิงจาก หัทยา มัทยาท. 2541: 18) 
พบวา อายุมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนาย คนอายุนอยมีความเหนื่อยหนายสูงกวาคนที่มีอายุ
มาก ทั้งน้ีเน่ืองจากอายุจะสะทอนใหเห็นถึงประสบการณการทํางาน คนที่มีอายุมาประสบการณมาก 
มีวุฒิภาวะ สุขุม รูจักชีวิต สามารถปรับตัวสอดคลองกับความเปนจริงไดมากขึ้น โอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดความเหนื่อยหนายนอยลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สิระยา สัมมาวาจ (2532) ที่ศึกษา
ความเหนื่อยหนายในงานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดี ผลการศึกษาพบวา
พยาบาลประจําการที่มีอายุระหวาง 21 - 30 ป จะมีความเหนื่อยหนายในงานแตละดานสูงกวา
พยาบาลประจําการที่มีอายุระหวาง 36 - 45 ป และ ศจีมาจ ขวัญเมือง (2541) ทําการวิจัยเร่ือง 
ความสัมพันธระหวางความเครียด ความพึงพอใจในการทํางานกับความเหนื่อยหนายของพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน  221 คน พบวา อายุที่แตกตางกันมีความเหนื่อยหนาย
ดานความออนลาทางอารมณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้ บุญธิดา 
เทือกสุบรรณ (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุม
การพยาบาลจาก 9 แผนกผูปวยจํานวน 440 คน พบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ มีอํานาจในการ
ทํานายปจจัยทํานายความเหนื่ อยหนายในงานของกลุมตัวอยางโรงพยาบาลมหาราช
นครศรีธรรมราชมากที่สุดรอยละ 7 
    จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปรดานอายุของผูดูแลผูปวยโรคจิต
เภทจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ผูวิจัยใหความสนใจในการศึกษา เน่ืองจากพบวาอายุมีความสัมพันธกับ
ความเหนื่อยหนาย โดยตั้งสมมติฐานวา ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีอายุนอยมีความสัมพันธทางลบ
กับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และ อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทสามารถ
ทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

   การวิจัยเร่ือง ปจจัยทางชีวจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวย 

โรคจิตเภท: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค เพ่ือ

ศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายในแตละดานของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุของผูดูแลผูปวย, 

ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และปจจัยทางสังคม ไดแก  

การสนับสนุนทางสังคม กับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท อีกทั้งศึกษาปจจัยทาง 

ชีวจิตสังคมที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

     1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 

     2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

     3. การหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจัย 

     4. เก็บรวบรวมขอมูล 

     5. การวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูดูแลหลักที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มารับการรักษาที่

คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก จํานวน 308 คน 
   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูดูแลหลักที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มารับการ

รักษาที่คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก ซึ่งไดจากการสุมกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จากรายชื่อผูปวยที่มีนัดรับการรักษาที่โรงพยาบาล

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ชวงเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 130 คน ดังน้ันในการวิจัยนี้จะแจก
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แบบสอบถามตามรายชื่อผูปวยที่มีนัดรักษาในชวงเดือนมีนาคม 2556 ทั้งหมด และไดนําฉบับที่

สมบูรณมาวิเคราะหขอมูล จํานวน 117 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90 ของกลุมตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบทดสอบถามแบงเปน  5 ตอน ดังนี้ 

     ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

     ตอนที่ 2 แบบวัดความเหนื่อยหนาย 

     ตอนที่ 3 แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก    

     ตอนที่ 4 แบบวัดความเครียด  

     ตอนที่ 5 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม  
 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท เปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 

และเติมตัวเลข ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง ประกอบดวย ขอคําถามซึ่งถามถึงขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิต

เภทนับตั้งแตผูปวยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยจนถึงการตอบแบบสอบถาม และความสัมพันธกับ

ผูปวย 
 

  ตัวอยางแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูดูแลผูปวยโรคจติเภท 
 0. อายุ .......... ป 

 00. เพศ  � ชาย  � หญิง 

 000. ระดับการศึกษาสูงสุด  

    � ไมไดเรียน  � ประถมศึกษา 

    � มัธยมศึกษาตอนตน � มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    � ปริญญาตรี  � สูงกวาปริญญาตรี 

 0000. ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทนับตั้งแตผูปวยไดรับการวินิจฉัยจากแพทย 

  จํานวน .......... เดือน .......... ป 

 00000. ความสัมพันธกับผูปวย 

    � พอ,แม   � คูสมรส (สามี-ภรรยา)  

    � บุตร   � พ่ี – นอง 

    � อ่ืนๆ (ระบุ) .....................   
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   ตอนที่ 2 แบบวัดความเหนื่อยหนาย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยปรับปรุงจาก แบบวัด

ความเหนื่อยหนายของสิระยา สัมมาวาจ (2532) ไดแปลเครื่องมือวัด Maslach Burnout Inventory 

(MBI) ที่สรางโดย Christina Maslach; & Susan E. Jackson (1986)  และมยุรี กลับวงษ (2552)  

ที่ไดปรับปรุงแบบวัดมาใชกับผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท จากแบบวัดของ สิระยา สัมมาวาจ (2532) ซึ่ง

มีขอคําถาม จํานวน 22 ขอ ประกอบดวยมิติในการวัด 3 ดาน คือ 1) ดานความออนลาทางอารมณ 

จํานวน 9 ขอ ไดแก 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 และ 20 โดยคาอํานาจจําแนกรายดานอยูระหวาง .55 

-.89 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .94 2) ดานลดความเปนบุคคล จํานวน 5 ขอ ไดแก 5, 10, 11, 15 

และ 22 คาอํานาจจําแนกรายดานอยูระหวาง .42 - .83 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .84 3) ดานลด

ความสําเร็จสวนบุคคล จํานวน 8 ขอ ไดแก 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 และ 21 โดยคาอํานาจจําแนก

รายดานอยูระหวาง .29 - .78 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .83 ซึ่งคาอํานาจจําแนกรายขอทั้งฉบับอยู

ระหวาง .34 - .88 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .94  ลักษณะแบบวัดความเหนื่อยหนายเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Likert) 7 ระดับ จาก “ไมเคยมีความรูสึกเลย” ถึง “มีความรูสึกทุกๆ วัน 

 
 

ตัวอยาง ขอคําถามแบบวัดความเหนื่อยหนาย 
 
 

 

ขอที่ 

 

ขอความ 

ระดับความรูสกึ 

ไมเลย นอย
มาก 

คอน 
ขาง
นอย 

ปาน
กลาง 

คอน 
ขาง
มาก 

มาก มาก
ที่สุด 

 

0 

 

00 

 

ดานความออนลาทางอารมณ 

การดูแลผูปวยโรคจิตเภท ทําใหฉันจิตใจ

หอเห่ียว 

ฉันรูสึกหมดแรงหลังจากดูแลผูปวยโรคจิต

เภท 

 

…..... 

 

…..... 

 

......... 

 

…..... 

 

…..... 

 

…..... 

 

…..... 

 

…..... 

 

…..... 

 

…..... 

 

…..... 

 

…..... 

 

…..... 

 

…..... 

 

0 

 

00 

ดานลดความเปนบุคคล 

บางครั้งฉันรูสกึวาไดปฏิบตัติอผูปวยโรค
จิตเภท โดยไมใสใจความรูสึกของเขา 
ฉันไมสนใจวาจะเกิดอะไรขึน้กับผูปวยโรค
จิตเภท 

 

…..... 

 

…….. 

 

........ 

 

…….. 

 

…..... 

 

......... 

 

…..... 

 

......... 

 

…..... 

 

......... 

 

…..... 

 

......... 

 

…..... 

 

......... 
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0 

 

00 

ดานลดความสําเร็จสวนบคุคล 

ฉันสามารถเขาใจความรูสึกนึกคิดของ
ผูปวยโรคจิตเภทไดดี 

ฉันรูสึกแนใจวาการดูแลผูปวยทีท่ําอยูมี
คุณประโยชนตอชีวติของผูปวยโรคจิตเภท 

…..... 

 

…….. 

......... 

 

…….. 

…..... 

 

......... 

…..... 

 

......... 

…..... 

 

......... 

…..... 

 

......... 

…..... 

 

......... 

 
  เกณฑการใหคะแนน 

   ผูวิจัยมีเกณฑในการตรวจใหคะแนนดังน้ี คือ ขอคําถามทางบวก ตอบไมเคยรูสึกเลย ให  
0 คะแนน ตอบรูสึกนอยมาก ให 1 คะแนน ตอบรูสึกนอย ให 2 คะแนน ตอบรูสึกคอนขางนอย ให  
3 คะแนน ตอบรูสึกคอนขางมาก ให 4 คะแนน ตอบรูสึกมาก ให 5 คะแนน และตอบรูสึกทุกๆ วัน 
ให 6 คะแนน ถาขอคําถามทางลบใหคะแนนกลับกัน โดยผูที่ตอบไดคะแนนจากแบบสอบถาม
มากกวาแสดงวาเปนผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเหนื่อยหนายมากกวาผูตอบที่ไดคะแนนนอย 
ซึ่งมีเกณฑความเหนื่อยหนาย (วรภรณ  จรูญประสิทธิ์พร. 2547)  ดังนี้ 
 

ความเหนื่อยหนาย ระดับต่ํา 
(คะแนน) 

ระดับปานกลาง 
(คะแนน) 

ระดับสงู 
(คะแนน) 

ดานความออนลาทางอารมณ 0 - 16 17 - 26 27 ขึ้นไป 
ดานลดความเปนบุคคล  0 - 6  7 - 12 13 ขึ้นไป 
ดานลดความสําเร็จสวนบคุคล 0 - 31 32 - 38 39 ขึ้นไป 
 
  ตอนที่ 3 แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยนํามาจาก  
สมจิต หนุเจริญกุล และคณะ (2532 อางอิงจาก ปติมา ฉายโอภาส. 2546) ไดแปลแบบวัดความ
เขมแข็งในการมองโลก (The Sense of Coherence Questionnaire: SOC Questionnaire) ของ
แอนโทนอฟสกี้ (Antonovsky. 1987) เปนภาษาไทย ลักษณะแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก  
มีจํานวน 29 ขอ ประกอบดวยขอคําถามทางบวกและทางลบ แบงเปน 3 ดาน คือ ความสามารถใน
การทําความเขาใจ, ดานความสามารถในการจัดการ และดานความสามารถในการเห็นคุณคา แบบ
วัดความเขมแข็งในการมองโลกเปนเครื่องมือวัดแบบมาตราสวนประมาณคาของออสกูด (Osgood) 
7 ระดับ ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกไวใชจริงจํานวน 24 ขอ โดยมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .33 - 
.87 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .93 
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ตัวอยาง ขอคําถามแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก 

 

0. เม่ือทานพูดคุยกับบุคคลอื่น ทานมีความรูสึกบางหรือไมวาคนอื่นไมเขาใจทาน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

     ไมเคยรูสึกเลย         มักรูสึกเชนน้ี
เสมอ 

 
 
 
00. ในอดีตที่ผานมา เม่ือทานตองทําสิ่งใดก็ตามที่ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลอื่น ทานมี
ความรูสึกอยางไร 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

      ทําไมสําเร็จ              ทําสําเร็จ 
     อยางแนนอน            อยางแนนอน 

 
000. นอกจากญาติหรือเพ่ือนสนิทแลว ขอใหทานนึกถึงบุคคลที่ทานติดตออยูในชีวติประจําวันวา
ทานรูจักเขาเหลานั้นมากนอยเพียงใด 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

     รูสึกวาพวกเขา             รูจักพวกเขา 
   เปนคนแปลกหนา         เหลานั้นเปน
อยางดี 

   

 เกณฑการใหคะแนน 

 เกณฑในการตรวจใหคะแนนดังน้ี คือ ใหคะแนนเรียงตามลําดับ 1 – 7 ตําแหนง 1  และ 7 
จะมีความหมายในลักษณะตรงกันขาม สวน 2 – 6 จะบงชี้ความนอยหรือมากของความรูสึกนึกคิด 
โดยอาศัยขอความในตําแหนง 1 ถึง 7 เปนหลัก โดยเลข 1 หมายถึง ไมเห็นดวยมากที่สุด และ 7 
หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 
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 ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 24 – 168 คะแนน โดยผูวิจัยไดสรางเกณฑการแปลความหมายคะแนน

รวมของความเขมแข็งในการมองโลก แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

   24  –  71  คะแนน หมายถึง มีความเขมแข็งในการมองโลกระดับต่ํา 

   72  – 119  คะแนน หมายถึง มีความเขมแข็งในการมองโลกระดับปานกลาง 

  120 – 168  คะแนน หมายถึง มีความเขมแข็งในการมองโลกระดับสูง 

 

 ตอนที่ 4 แบบวัดความเครียด เปนแบบวัดที่ผูวิจัยนํามาจากกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข โดย ม.ล.สมชาย จักรพันธุ และคณะ (2541) สรางขึน จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบวัด
มาตรฐาน ผูวิจัยจึงนํามาใชในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล เปนเครื่องมือวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Likert)  4 ระดับ จาก “ไมเคยเลย” ถึง “เปนประจํา”  โดยในการวิจัยครั้งน้ีมีคาอํานาจ
จําแนกรายขออยูระหวาง .31 - .72 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .93 
   

ตัวอยาง ขอคําถามแบบวัดความเครยีด 
 

 

ขอที่ 

 

ขอความ 

ระดับอาการ 

ไมเคยเลย เปนครั้ง

คราว 

เปนบอย เปนประจํา 

0 

00 

000 

นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ 
รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ 
ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครยีด 

…....... 

…….. 

.......... 

…...... 

…….. 

......... 

…....... 

…….. 

........... 

…....... 

…….. 

........... 
   

 เกณฑการใหคะแนน  

 แบบวัดความเครียด มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี ตอบไมเคยเลย ให 0 คะแนน ตอบเปน
ครั้งคราว ให 1 คะแนน ตอบเปนบอยๆ ให 2 คะแนน และตอบเปนประจํา ให 3 คะแนน 
 สามารถแปลผลระดับความเครียด (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2542)  
ตามความหมายตอไปน้ี 
  ระดับคะแนน    0 -  5  ความเครียดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑปกตอิยางมาก 
  ระดับคะแนน   6 - 17  ความเครียดอยูในระดับเกณฑปกต ิ
  ระดับคะแนน  18 - 25 ความเครียดอยูในระดับเล็กนอย 
  ระดับคะแนน  26 - 29 ความเครียดอยูในระดับติปานกลาง 
  ระดับคะแนน  30 - 60 ความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติมาก 
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 ตอนที่ 5 แบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม การวัดการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคม ในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดเลือกใชแบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ของมยุรี กลับวงษ 
(2552) ตามแนวคิดของ เชฟเฟอร และคณะ (1981) ที่อธิบายถึง ประเภทของการไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมวา จัดแบงออกเปน 3 ดาน (มยุรี กลับวงษ. 2552 อางอิงจาก ทีปประพิณ สุข
เขียว. 2543 อางอิงจาก Schaefer et al.1981) คือ 1) การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional 
support) จํานวน 4 ขอ ไดแก 2, 3, และ 4, 2) การสนับสนุนทางดานขาวสาร (Information support) 
จํานวน 4 ขอ ไดแก 11, 12 ,13 และ 14, 3) การสนับสนุนทางดานสิ่งของ (Tangible support) 
จํานวน 7 ขอ ไดแก 1, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 
 แบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม เปนเครื่องมือวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Likert)   5 ระดับ “ไมเลย” ถึง “มากที่สุด” มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .42 - .83 มีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ .92 
 

ตัวอยาง  ขอคําถามแบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
 

 

ขอที่ 

 

ขอความ 

ระดับการรับรู 

นอย

มาก 

 

นอย 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

มาก

ที่สุด 

 

0 

 

00 

ดานการสนับสนุนทางอารมณ  

มีคนรอบขางชมบางคนชมเชยฉันในเรื่อง

การดูแลผูปวย 

มีคนรอบขางเห็นวาฉันเปนผูเสียสละใน

การทําหนาที่ดูแลผูปวย 

 

…....... 

 

 

.......... 

 

…...... 

 

 

......... 

 

…....... 

 

 

........... 

 

…....... 

 

 

........... 

 

…....... 

 

 

.......... 

 

0 

00 

ดานการสนับสนุนขาวสาร  

มีคนใหความรูฉันเกี่ยวกบัการดูแลผูปวย 

ฉันมีคนคอยแนะนําหรือเสนอแนะแนวทาง

ที่เปนประโยชนตอการดูแลผูปวย 

 

…....... 

 

.......... 

 

…...... 

 

......... 

 

…....... 

 

........... 

 

…....... 

 

........... 

 

…....... 

 

.......... 

 

0 

 

00 

ดานการสนับสนุนสิ่งของ  

คนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของเครื่องใชที่

จําเปนมาใหฉันใชได 

ฉันมีคนที่สามารถพึ่งพาทางดานการเงินได 

 

…....... 

 

........... 

 

…...... 

 

.......... 

 

…....... 

 

........... 

 

…....... 

 

........... 

 

…....... 

 

........... 
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            เกณฑการใหคะแนน 
   แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี ตอบนอยมาก ให 1 คะแนน 
ตอบนอย ให 2 คะแนน ตอบปานกลาง ให 3 คะแนน ตอบมาก ให 4 คะแนน และมากที่สุด ให 5 
คะแนน ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่ไดคะแนนการสนับสนุนทางสังคมมากกวา แสดงวาเปนผูดูแลที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูงกวาผูดูแลที่ไดคะแนนนอยกวา 
    ซึ่งมีคะแนนตั้งแต 14 - 70 คะแนน โดยผูวิจัยไดสรางเกณฑการแปลความหมายคะแนน

รวมของการสนับสนุน 3 ระดับ ดังนี้ 

   14  –  31  คะแนน หมายถึง มีการสนับสนุนระดับต่ํา 

   32  –  50  คะแนน หมายถึง มีการสนับสนุนระดับปานกลาง 

   51  –  70 คะแนน หมายถึง มีการสนับสนุนระดับสูง 

 

การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนําแบบวัดของตัวแปรตาง ๆ ที่เคยมีผูศึกษาไวแลวมาใช แตได
ทําการหาคุณภาพเครื่องเพ่ือใหเหมาะสมในการวิจัยครั้งน้ี สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลที่ศึกษา
ตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1. ศึกษาเอกสารและงานวจัิย รวมทั้งตัวอยางเครื่องมือแบบวัดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ตัวแปรที่ตองการศึกษา เพ่ือความเหมาะสมกับกลุมตวัอยางในการวิจัย 

 2. กําหนดนิยามปฏิบัติการของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแตละตัวแปร 

  3. ผูวิจัยนําแบบวัดที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูดูแลผูปวยโรคจิต

เภทที่มารับบริการในโรงพยาบาลแมสอด จ.ตาก จํานวน 15 คน และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดม

ศักดิ์ จ.ชุมพร จํานวน 15 คน และโรงพยาบาลลําพูน จ.ลําพูน จํานวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 45 

คน จากนั้นนําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคุณภาพของการวัด 

            3.1 หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item  Total  Correlation  Coefficient) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)  แลวคัดเลือกขอ

คําถามที่คา r มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไวใชในแบบวัด 

           3.2 การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยการหาคาความเชื่อม่ันแบบความ

สอดคลองภายในของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Reliability Coefficient) 

  4. ปรับปรุงแกไขจนไดแบบวัดที่มีคุณภาพดี กอนจะดําเนินการจัดพิมพเพ่ือทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
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  5. จัดทําแบบวัดฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยกับ

กลุมตัวอยาง คือ ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

จ.ตาก จํานวน 130 คน และไดคัดเลือกฉบับที่สมบูรณเพ่ือวิเคราะหขอมูล จํานวน 117 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 90 ของกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตอไปน้ี  

   1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูบริหาร

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง   

   2. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งนัดหมายวันเวลาที่จะ

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2556  

   3. นําผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่

กําหนดไว เพ่ือทําการวิเคราะหคาทางสถิติสําหรับการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชสถิติดังตอไปน้ี  

  1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คะแนนต่ําสุด – สูงสุด 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย 

   2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวย

โรคจิตเภท และอายุของผูดูแลผูปวย ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และ

ความเครียด และปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนาย ใชคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 

      3. วิเคราะหตัวแปรทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุ

ของผูดูแลผูปวย ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และปจจัยทาง

สังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม เพ่ือหาตัวทํานายโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ 

Enter (Enter Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 6  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
 การวิจัยเร่ือง ปจจัยทางชีวจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรค

จิตเภท: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก ครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงความ

เหนื่อยหนาย เปน 3 ดานไดแก 1) ดานความออนลาทางอารมณ  2) ดานลดความเปนบุคคล   

3) ดานลดความสําเร็จสวนบุคคล สวนปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ปจจัยทางจิต ปจจัยทางสังคม และ

ปจจัยชีวสังคม เพ่ือความเขาใจตรงกันผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ดังตอไปน้ี 

 
สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวเิคราะหขอมูล 
 

n  แทน  จํานวนผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
M  แทน  คาเฉลี่ย (Mean)  
Min  แทน  คาคะแนนต่ําสุด (Minimum)  
Max  แทน  คาคะแนนสูงสุด (Maximum)  
SD  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
CV แทน คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) 
t  แทน  สถิติทดสอบ t  
F  แทน  สถิติทดสอบ F  
df  แทน  ระดับความเปนอิสระ (Degree of Freedom)  
SS  แทน  ผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)  
MS  แทน  คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)  
r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
b แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทํานายในรปูคะแนนดิบ  
SE แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทาํนาย 
β แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวทํานายในรปูคะแนนมาตรฐาน  
p แทน คาความนาจะเปน (Probability) ของคาสถิติทีใ่ชทดสอบ  
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

R2 แทน คาสัมประสิทธิ์ของการทํานาย 
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a แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

*  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
**  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
X1 แทน ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
X2 แทน อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
X3 แทน ความเขมแข็งในการมองโลก 
X4 แทน ความเครียด 
X5 แทน การสนับสนุนทางสังคม 
X6 แทน การสนับสนุนทางสังคม ดานการสนับสนนุทางอารมณ 
X7 แทน การสนับสนุนทางสังคม ดานการสนับสนนุขาวสาร 
X8 แทน การสนับสนุนทางสังคม ดานการสนับสนนุสิ่งของ 
Y แทน ความเหนื่อยหนาย 
Y1 แทน ดานความออนลาทางอารมณ 
Y2 แทน ดานลดความเปนบุคคล 
Y3 แทน ดานลดความสําเร็จสวนบคุคล 

 
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 2 ตอน คือ  
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือแสดงขอมูลเบื้องตนของตัวแปร  
ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

   2.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเขมแข็งในการมองโลก 

ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

        2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางชีวจิตสังคมที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนาย

ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน เพื่อแสดงขอมูลเบื้องตนของตัวแปร 
 

 ตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนและรอยละของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท จําแนกตา 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 

ลักษณะทัว่ไป จํานวน (n) รอยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
26 
91 

 
22.22 
77.88 

อายุ 
     20 – 39 ป 
     40 – 59 ป 
     60 ปขึ้นไป 

 
22 
61 
34 

 
18.80 
52.14 
29.06 

ระดับการศึกษา 
     ไมไดเรียนหนังสือ 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปริญญาตร ี

 
11 
64 
14 
13 
1 
13 
1 

 
9.40 
54.70 
12.00 
11.10 
0.85 
11.10 
0.85 

ระยะเวลาในการดูแลผูปวย 
     0 – 5 ป 
     6 – 10 ป 
     10 ปขึ้นไป 

 
29 
40 
48 

 
24.79 
34.18 
41.03 

ความสัมพันธกับผูปวย 
     บิดา – มารดา 
     คูสมรส (สามี – ภรรยา) 
     บุตร 
     พ่ี – นอง 
     สะใภ 

 
42 
14 
14 
39 
8 

 
35.89 
11.97 
11.97 
33.33 
6.84 
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      จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนและรอยละของผูดูแลผูปวยโรค 

จิตเภท จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง จํานวน 91 คน คิดเปน
รอยละ 77.88และเพศชาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 22.22 อยูในชวงอายุ 40 – 59 ปมากที่สุด 
จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 52.14 ชวงอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 29.6 และ
ชวงอายุ 20 – 39 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.80 สวนระดับการศึกษาพบวา มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 54.70 และรองลงมาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 12  มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี
เทากัน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 11.10  

      สวนระยะเวลาในการดูแลผูปวย พบวาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีจํานวน
มากที่สุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 41.03 ระยะเวลาในการดูแลผูปวย 6 – 10 ป จํานวน  
40 คน คิดเปนรอยละ 34.18  และ0 – 5 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 24.79 ตามลําดับ สําหรับ
ความสัมพันธกับผูปวย สวนใหญเปนบิดา – มารดา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35.89 รองลงมา
เปนพ่ี – นอง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 33.33 คูสมรส (สามี – ภรรยา)และบุตรมีจํานวนเทากัน 
14 คน คิดเปนรอยละ 11.97 และความสัมพันธเปนสะใภนอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
6.84   
  
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห คาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรทีศ่ึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา M Min Max SD    CV (%) การแปล
ความหมาย 

ระยะเวลาในการดูแลผูปวย 
อายุของผูดูแลผูปวย 
ความเขมแข็งในการมองโลก 
ความเครียด 
การสนับสนุนทางสังคม 

12.10 
51.30 

120.03 
10.44 
43.85 

.50 
22 
65 
0 

20 

40 
84 

168 
49 
68 

8.85 
13.97 
25.01 
8.44 
7.76 

73.14 
27.23 
21.01 
80.84 
17.70 

- 
- 

ระดับสูง 
ระดับเกณฑปกต ิ
ระดับปานกลาง 

ความเหนื่อยหนาย 
1) ดานความออนลาทางอารมณ 
2) ดานลดความเปนบุคคล 
3) ดานลดความสําเร็จสวนบุคคล 

 
11.17 
5.13 

18.86 

 
0 
0 
0 

 
45 
23 
46 

 
10.34 
5.12 
9.08 

 
92.57 
99.80 
48.14 

 
ระดับต่ํา 
ระดับต่ํา 
ระดับต่ํา 
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 จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห คาสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ศึกษา พบวา ผูดูแลผูปวย

โรคจิตเภทมีระยะเวลาในการดูแลผูปวยเฉลี่ย 12 ป มีอายุเฉลี่ย 51 ป มีความเขมแข็งในการมอง

โลก และการสนับสนุนทางสังคมอยูระดับปานกลาง (M = 119.03 และ 43.85 ตามลําดับ) และ

ความเครียดอยูในเกณฑปกติ (M = 10.44) เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การกระจายของตัวแปร

พบวา ตัวแปรความเครียดมีการกระจายของขอมูลมากที่สุด (CV % = 80.84) และตัวแปรการ

สนับสนุนทางสังคมมีการกระจายของขอมูลนอยที่สุด  (CV % = 17.70)   

   สําหรับความเหนื่อยหนายแตละดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา โดยดานความออนลาทาง
อารมณมีคาเฉลี่ย 11.17 คะแนน ดานลดความเปนบุคคลมีคาเฉลี่ย 5.13 คะแนน และดานลด
ความสําเร็จสวนบุคคลมีคาเฉลี่ย 18.86 คะแนน โดยดานลดความเปนบุคคลมีการกระจายของขอมูล
มากที่สุด (CV % = 99.80) และดานลดความสําเร็จสวนบุคคลมีการกระจายของขอมูลนอยที่สุด  
(CV % = 48.14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 

            2.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเขมแข็งในการมองโลก ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนายของผูดูแล

ผูปวยโรคจิตเภท  ดังแสดงในตาราง 3 
 

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวจิตสังคมกับความเหนือ่ยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
 

ตัวแปรที่ศึกษา (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (X8) (Y) (Y1) (Y2) (Y3) 
ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท (X1) 
อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท (X2) 
ความเขมแข็งในการมองโลก (X3) 
ความเครียด (X4) 
การสนับสนุนทางสังคม (X5) 
    ดานการสนับสนุนทางอารมณ (X6) 
    ดานการสนับสนุนขาวสาร (X7)  
     ดานการสนับสนุนสิ่งของ (X8) 

1 
.38** 

.08 
-.09 
-.14 
.00 
-.14 
-15 

- 
1 

-.01 
.05 
-.07 
-.13 
-.06 
-.03 

- 
- 
1 

-.57** 
.34** 
.30** 
.27** 
.30** 

- 
- 
- 
1 

-.19* 
-15 
-.11 

-.20* 

- 
- 
- 
- 
1 

.68** 

.88** 

.93** 

- 
- 
- 
- 
- 
1 

.55** 

.45** 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

.71** 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ความเหนื่อยหนาย(Y) 
    ดานความออนลาทางอารมณ (Y1) 
    ดานลดความเปนบุคคล (Y2) 
    ดานลดความสําเร็จสวนบุคคล (Y3) 

.01 
-.00 
.02 
.01 

.17 

.17 

.11 

.12 

-.55** 
-.49** 
-.49** 
-.36** 

.53** 

.60** 

.47** 
.20* 

-.18 
-.16 
-.08 
-.17 

-.27** 
-.11 
-.07 

-42** 

-.11 
-.09 
-.05 
-.12 

-.14 
-.17 
-.08 
-.06 

1 
.87** 
.82** 
.71** 

- 
1 

.78** 

.32** 

- 
- 
1 

.33** 

- 
- 
- 
1 

 
*p < .05,  **p < .01
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       จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวจิตสังคมกับ

ความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท พิจารณาผลการวิเคราะห พบวาความเขมแข็งในการ

มองโลกมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.55) ซึ่งหมายความวาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเขมแข็งในการมอง

โลกสูงจะมีความเหนื่อยหนายแตละดานลดลง แตเม่ือความเขมแข็งในการมองโลกต่ําผูดูแลผูปวย

โรคจิตเภทจะมีความเหนื่อยหนายสูง และความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อย

หนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .53) ดังน้ันผูดูแลผูปวย

ที่มีความเครียดสูงจะมีความเหนื่อยหนายสูง แตในทางกลับกับหากผูดูแลผูปวยที่มีความเครียดต่ํา

จะมีความเหนื่อยหนายต่ําเชนกัน  

  สําหรับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาใน
การดูแลผูปวยโรคจิตเภท อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และการสนับสนุนทางสังคม 

  ดังน้ันจากสมมติฐานขอที่ 1 กลาววา “ความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางลบ
กับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท”  สมมติฐานขอที่ 2 กลาววา “ความเครียดมี
ความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท” สมมติฐานขอที่ 3 กลาววา 
“การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท”  
สมมติฐานขอที่ 4 กลาววา “ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทความสัมพันธทางลบกับความ
เหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท” และสมมติฐานขอที่ 5 กลาววา “อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิต
เภทที่มีอายุนอยมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท” ผลจากการ
วิจัยน้ีจึงสนับสนุนสมมติฐานขอที่ 1 และขอที่ 2 แตไมสนับสนุนสมมติฐานขอที่ 3, 4 และ 5 
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                   2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางชีวจิตสังคมที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนาย

ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  ดังแสดงในตาราง 4 และ 5 

 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยแบบ Enter ของความ              

      เหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ซึ่งมีปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแล  

      ผูปวยโรคจิตเภท และอายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการ 

      มองโลก และความเครียด และปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานาย 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 

Regression  
Residual 

5 
111 

17922.42 
27207.49 

3584.49 
245.11 

14.62** .00 

total 116 45129.92    

 
**p < .01 

 
      จากตาราง 4 การวิเคราะหความแปรปรวน พบวา ตัวทํานายคือ ระยะเวลาในการดูแลผูปวย

โรคจิตเภท อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ความเขมแข็งในการมองโลก ความเครียด การสนับสนุน
ทางสังคม อธิบายความแปรปรวนของความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานและ
สามารถใชเปนตัวทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทได 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Enter ของตัวทํานายคือ ปจจัยทางชีวจิตสังคมกับ  
     ตัวแปรตามคือความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
 

 

ตัวแปร 

คาสัมประสทิธ์ิถดถอย คาสัมประสิทธ์ิ

ถดถอย

มาตรฐาน (β) 

 

t 

 

Sig. b SE 

คาคงที่ (Constant) 

ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

(หนวยเปนเดือน) 

อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

(หนวยเปนป) 

ความเขมแข็งในการมองโลก 

ความเครียด 

การสนับสนุนทางสังคม 

49.87 

.00 

 

.21 

 

-.30 

.74 

.04 

12.16 

.02 

 

.11 

 

.07 

.21 

.16 

- 

.01 

 

.15 

 

-.38 

.32 

.02 

4.10 

.15 

 

1.87 

 

-4.00 

3.52 

.22 

.00 

.88 

 

.06 

 

.00** 

.00** 

.82 

 
R2 = .397, **p < .01 ; ตัวแปรตามในการวิจัยคือ ความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

 
จากตาราง 5 ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุของ

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และ
ปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท รอยละ 39.7 โดยที่ความเครียดกับความเขมแข็งในการมองโลกเปนตัวทํานายที่
สําคัญที่จะสามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ( β ) เทากับ .32 และ -.38 ตามลําดับ 
หมายความวา ถาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเครียดเพ่ิมขึ้น 1 หนวย  จะมีความเหนื่อยหนาย
เพ่ิมขึ้น .32 หนวย  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ถาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเครียดสูงเพ่ิมขึ้นจะมี
ความเหนื่อยหนายมากขึ้นดวย  และถาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเขมแข็งในการมองโลก
เพ่ิมขึ้น 1 หนวย  จะมีความเหนื่อยหนายลดลง .38 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ถาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มี
ความเขมแข็งในการมองโลกสูงเพิ่มขึ้นจะมีความเหนื่อยหนายนอยลง  สําหรับตัวแปรระยะเวลาใน
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การดูแลผูปวยโรคจิตเภท อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  และการสนับสนุนทางสังคมพบวาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสามารถเขียนเปนสมการทํานายคะแนนความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทได ดังนี้  

 
Ŷเหนื่อยหนาย = 49.87 + .00 (ระยะเวลา) + .21 (อายุ) - .30** (ความเขมแข็งในการมองโลก) + .74** 

(ความเครียด) + .04 (สนับสนุนทางสังคม) ..........................................สมการคะแนนดิบ 

 

Ζ̂ เหนื่อยหนาย =  .01 Z (ระยะเวลา) + .15 Z (อายุ) - .38** Z (ความเขมแข็งในการมองโลก) +.32** Z 

(ความเครียด)+ .02 Z (สนับสนุนทางสังคม) ……………………………สมการคะแนนมาตรฐาน 

 

หมายเหตุ 

 ** p < .01  
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 จากผลการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือใหเห็นภาพความสัมพันธของตวัแปรตางๆ  ผูวิจัยจึง

นําเสนอในรูปแผนภาพงานวิจัย  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  **p < .01 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาในการทํานายความเหนื่อยหนายในการดูแล 

       ผูปวยโรคจิตเภท 

 

   จากภาพประกอบ 2 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน พบวา ปจจัยทางชีวสังคม 

ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุของผูดูแลผูปวย, ปจจัยทางจิต ไดแก ความ

เขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม 

สามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดรอยละ 39.7 โดยตัวทํานาย

ที่สําคัญ คือ ความเครียด และความเขมแข็งในการมองโลก 

ปจจัยทางสงัคม 
 

- การสนับสนนุทางสังคม 

ปจจัยทางจติ 
 

- ความเขมแข็งในการมองโลก 

- ความเครียด 

ความเหนื่อยหนาย 
 

- ความออนลาทางอารมณ 

- การลดความเปนบุคคล 

- ความสําเร็จสวนบุคคล 

 
ปจจัยทางชีวสังคม 

 

- ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

- อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

R2 = .397 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง ปจจัยทางชีวจิตสังคมที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรค

จิตเภท: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคของการ
วิจัย สมมติฐาน และวิธีการดาเนินการวิจัยดังน้ี  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

   1. เพ่ือศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานความออนลาทางอารมณ 

ดานลดความเปนบุคคล และดานลดความสําเร็จสวนบุคคลของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

   2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวย

โรคจิตเภท และอายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก 

และความเครียด และปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม กับความเหนื่อยหนายของ

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  

   3. เพ่ือศึกษาปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุ

ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และ

ปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคมที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวย

โรคจิตเภท 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ความเขมแข็งในการมองโลกมีความสมัพันธทางลบกับความเหนือ่ยหนายของผูดูแล

ผูปวยโรคจิตเภท 

 2. ความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกบัความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

 3. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรค

จิตเภท 

4. ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  
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5. อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีอายุนอยมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนาย
ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  

6. ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุของผูดูแล

ผูปวยโรคจิตเภท ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และปจจัยทาง

สังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรค

จิตเภทได 

  
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูดูแลหลักที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มารับการรักษาที่

คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก จํานวน 308 คน โดยกลุม

ตัวอยาง มีจํานวน 130 คน ซึ่งไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  

จากรายชื่อผูปวยที่มีนัดชวงเดือนมีนาคม 2556 และไดนําฉบับที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูล จํานวน 

117 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90 ของกลุมตัวอยาง 

 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท คือ อายุ เพศ การศึกษา ระยะเวลา

ในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ความสัมพันธกับผูปวย  

    ตอนที่ 2 แบบวัดความเหนื่อยหนาย จํานวน 22 ขอ  ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1)ดานความ

ออนลาทางอารมณ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .94 2) ดานลดความเปนบุคคล มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 

.84 3) ดานลดความสําเร็จสวนบุคคล มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .83 และมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 

.94 

    ตอนที่ 3 แบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก จํานวน 24 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 

.93 

    ตอนที่ 4 แบบวัดความเครียด จํานวน 20 ขอ เปนแบบวัดที่ผูวิจัยนํามาจากกรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2542) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .93  

    ตอนที่ 5 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม จํานวน 14 ขอ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .92 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีนัดในเดือน มีนาคม 2556 
โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกกลุมตัวอยาง และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งได 
ตรวจสอบและคัดเลือกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก จึงไดแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 117 ชุด 
คิดเปนรอยละ 90 ของกลุมตัวอยาง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชสถิติดังตอไปน้ี  

 1. วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คะแนนต่ําสุด – สูงสุด 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย 

  2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวย

โรคจิตเภท และอายุของผูดูแลผูปวย ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และ

ความเครียด และปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนาย ใชคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 

     3. วิเคราะหตัวแปรทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุของ

ผูดูแลผูปวย ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และปจจัยทางสังคม 

ไดแก การสนับสนุนทางสังคม เพ่ือหาตัวทํานายโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Enter 

(Enter Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 6 

 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้  

 1. ความเหนื่อยหนายแตละดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา โดยดานความออนลาทางอารมณมี
คาเฉลี่ย 11.17 คะแนน ดานลดความเปนบุคคลมีคาเฉลี่ย 5.13 คะแนน และดานลดความสําเร็จสวน
บุคคลมีคาเฉลี่ย 18.86 คะแนน โดยดานลดความเปนบุคคลมีการกระจายของขอมูลมากที่สุด  
(CV % = 99.80) และดานลดความสําเร็จสวนบุคคลมีการกระจายของขอมูลนอยที่สุด (CV % = 
48.14) 

 2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวจิตสังคมกับความเหนื่อยหนาย

ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท การวิจัยครั้งนี้ พบวา ความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางลบ

กับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = -.55) 
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ซึ่งหมายความวาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเขมแข็งในการมองโลกสูงจะมีความเหนื่อยหนาย

แตละดานลดลง แตเม่ือความเขมแข็งในการมองโลกต่ําผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทจะมีความเหนื่อย

หนายสูง และความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .53) ดังน้ันผูดูแลผูปวยที่มีความเครียดสูงจะมีความ

เหนื่อยหนายสูง แตในทางกลับกับหากผูดูแลผูปวยที่มีความเครียดต่ําจะมีความเหนื่อยหนายต่ํา

เชนกัน  

 สําหรับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาใน
การดูแลผูปวยโรคจิตเภท อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และการสนับสนุนทางสังคม 

  3. การทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท พบวา ตัวแปรทั้งหาตัว
รวมกันทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท  สามารถทํานายไดรอยละ 39.7   
(R2 = .397)  ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความเครียดกับความเขมแข็งในการมองโลก
เปนตัวทํานายที่สําคัญที่จะสามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดอยาง
ชัดเจน  ซึ่งความเครียดและความเขมแข็งในการมองโลกมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน ( β ) 
เทากับ .32 และ -.38 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวา ถาผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเครียดเพ่ิมขึ้น 1 หนวย  จะมีความเหนื่อยหนายเพ่ิมขึ้น .32 หนวย  ซึ่ง
แสดงใหเห็นวา ถาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเครียดสูงเพิ่มขึ้นจะมีความเหนื่อยหนายมากขึ้น
ดวย และถาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเขมแข็งในการมองโลกเพิ่มขึ้น 1 หนวย  จะมีความ
เหนื่อยหนายลดลง .38 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ถาผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีความเขมแข็งในการมอง
โลกสูงเพ่ิมขึ้นจะมีความเหนื่อยหนายนอยลง สําหรับตัวแปรระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และการสนับสนุนทางสังคมพบวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
      ผูวิจัยอภิปรายผลตามจุดมุงหมายและสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 

   1. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับของความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดาน 

ไดแก ดานความออนลาทางอารมณ ดานลดความเปนบุคคล และดานลดความสําเร็จสวนบุคคลของ

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

   ผลการวิจัย พบวา ความเหนื่อยหนายแตละดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา ทั้งน้ีอาจ

เนื่องมาจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนกลุมผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีมีระยะเวลาในการดูแลผูปวย

โรคจิตเภทตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีจํานวนมาก ถึง 48 คน จากจํานวน 117 คน ซึ่งทําใหเห็นวาผูดูแล

สวนใหญไดดูแลผูปวยโรคจิตเภทมาเปนเวลานาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สิระยา สัมมาวาจ 

(2532) ที่ศึกษาความเหนื่อยหนายในงานของพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดี ผล
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การศึกษาพบวาพยาบาลประจําการที่มีอายุระหวาง 21 - 30 ป จะมีความเหนื่อยหนายในงานแตละ

ดานสูงกวาพยาบาลประจําการที่มีอายุระหวาง 36 - 45 ป และสวนใหญกลุมตัวอยางอยูในวัยผูใหญ

ตอนกลาง ซึ่งมีอายุระหวาง 40 – 59 ปมากที่สุด จํานวน 61 คน จากจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 

52.14 โดยอิริคสัน (Eric H.Erikson. 1902 - 1994 อางถึงใน ประณต เคาฉิม, 2549) กลาววา  

วัย 40 – 60 ป ซึ่งเปนระยะของการพัฒนาความรูสึกเปนผูใหกําเนิดและสรางสรรคสังคม ตรงขาม

กับความเฉื่อยชา  ซึ่งเปนชวงวัยกลางคน มีความพรอมในการทําประโยชน ถาพัฒนาการแตละขั้นตอนที่

ผานมาดําเนินไปดวยดี มีการดูแลรับผิดชอบเอาใจใสตอบุคคลในครอบครัวใหมีความสุข ในทางตรงกันขาม 

บุคคลในวัยน้ีจะเกิดความรูสึกทอถอย เบื่อหนายชีวิต คิดถึงแตตนเองไมรับผิดชอบตอสังคม ดังน้ันกลุม

ตัวอยางกลุมน้ีสวนใหญอาจผานขั้นพัฒนาการนี้ไดดวยดี จึงทําใหความเหนื่อยหนายมีคะแนนต่ํา 

การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ วรภรณ จรูญประสิทธิ์พร (2547) ที่ศึกษาปจจัย

ที่สงผลตอความเหนื่อยหนายในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห สังกัดกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พบวา คะแนนเฉลี่ยความเหนื่อยหนาย

ในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห มีคาเปน 1.45 ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อยหนายในการ

ปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะหที่อยูในระดับต่ําและเมื่อพิจารณารายดานความเหนื่อยหนายใน

การปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ําเชนกัน 

   2. จุดมุงหมายของการวิจัยขอที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางชีวสังคม 

ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ปจจัยทางจิต ไดแก 

ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม 

กับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท โดยมีสมมติฐานและการอภิปราย ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 กลาววา “ความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางลบกับความ

เหน่ือยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท”  

 ผลการวิจัย พบวา ความเขมแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อย

หนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังน้ันผลการวิจัยจึง

สนับสนุนกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งความเขมแข็งในการมองโลกนั้นถือเปนแหลงประโยชนที่เปน

คุณลักษณะที่อยูในตัวบุคคลที่ชวยใหบุคคลมีการจัดการกับสิ่งเราหรือปญหาไดอยางเหมาะสม 

(Antonovsky, 1982 อางถึงใน ปติมา ฉายโอภาส, 2546) เม่ือบุคคลสามารถเผชิญกับสภาวะตางๆ 

โดยสามารถรับรูและประเมินสิ่งเราตางๆ ที่เขามากระทบวาเปนสิ่งทาทาย เปนความสามารถในการ

บริหารจัดการดี ที่จะปรับตัวตอปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และรับรูวาสิ่งตางๆ วาเปนสิ่ง

ที่มีความหมาย มีคุณคาในการจัดการใหประสบความสําเร็จได แนวโนมความเหนื่อยของบุคคลก็จะ
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เปนไปตามทิศทางตรงกันขาม สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมาของ กังสดาล สุทธิวิรีสวรรค (2535) 

ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความเขมแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อย

หนายของพยาบาลในหออภิบาล กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหออภิบาล

ผูปวยหนัก โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคภาคเหนือ สํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 146 คน พบวา ความเขมแข็งในการมองโลกมี

ความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดาน และปเตอร อีดี โลเวียร และคณะ (2011) 

ศึกษาความเหนื่อยหนายและความเขมแข็งในการมองโลก ของบริษัทที่อยูอาศัย ตัวแทนนายหนา

อสังหาริมทรัพย โดยกลุมตัวอยางจาก 305 บริษัทในออสเตรเลียตะวันตก พบวา ความออนลาทาง

อารมณสูงมีความสัมพันธความเขมแข็งในการมองโลกต่ํา การลดความเปนบุคคลมีความสัมพันธ

ทางลบกับความเขมแข็งในการมองโลก และสําหรับการลดความสําเร็จสวนบุคคลมีความสัมพันธ

ทางลบกับความเขมแข็งในการมองโลก  

 สมมติฐานที่ 2 กลาววา “ความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยหนายของ

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท”  

 ผลการศึกษา พบวา ความเครียดมีความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยหนายของผูดูแล

ผูปวยโรคจิตเภท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ี

เน่ืองมาจาก การที่บุคคลเผชิญภาวะที่ขัดของใจ มีความขัดแยง ทําใหเกิดความเครียดบอยครั้ง หรือ

เร้ือรัง จึงสงใหเกิดภาวะความเหนื่อยหนายนั้นๆเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน โดยที่ แมสแลซ (Maslach, 

2001 อางใน ปรเมศวร ธรรมชาติปริญญา. 2553: 13) ไดใหนิยามความเหนื่อยหนาย คือ อาการ

ทางอารมณซึ่งเปนผลมาจากความเครียดเรื้อรังในการทํางาน จนเกิดทัศนคติในแงลบตองานที่ทํา

และผูรวมงาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของ กานดา อ้ึงศรีวงษ (2539) ทําการวิจัย

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความเครียดกับความทอถอยของครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดสามัญศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ปการศึกษา 2536 จํานวน 60 คน พบวา ความทอถอย

องคประกอบความออนลาทางอารมณ มีความสัมพันธเปนบวกกับความเครียด เชนเดียวกับ ศจีมาศ 

ขวัญเมือง (2541) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียด ความพึงพอใจในการทํางาน

กับความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลรามาธิบดี ตัวอยางที่ศึกษามีจํานวน 221 

คน พบวา ความเครียดในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดาน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้มยุรี กลับวงษ (2552) ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
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คือ ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ที่พาผูปวยมารับบริการ ณ แผนกผูปวยนอก จํานวน 375 คน พบวา 

ผูดูแลที่มีความเครียดสูงก็จะเกิดความเหนื่อยหนายสูงดวย และการศึกษาเบเกอ (Baker. 1989 อาง

ในมยุรี กลับวงษ, 2552) ก็ไดอธิบายใหเห็นถึงความเครียดของครอบครัวผูปวยจิตเภท วา สมาชิก

ทุกคนในครอบครัวจะไดรับผลกระทบจากผูปวยจิตเภทครอบครัวตองรับภาระในการดูแลผูปวยตอง

ประสบกับความเครียดที่รุนแรงและเรื้อรัง หากไมไดรับการชวยเหลือประคับประคองแลว

ประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยก็จะลดลงดวย หลายครอบครัวมีความเศราโศกอยางตอเน่ืองหลังจาก

ที่ญาติไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคจิตเภท อีกซี่ ซี, หวัง เอ และเฉิน บี (Xie Z., Wang A. & Chen 

B., 2011) ไดทําการศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาลและความสัมพันธกับความเครียดในการ

ประกอบอาชีพ : ภาคตัดขวางในเซี่ยงไฮ กลุมตัวอยางทั้งหมด 527 คน พบวา พยาบาลในเซี่ยงไฮอ

ยูในภาวะเหนื่อยหนายจากการทํางานในระดับสูง และความเหนื่อยหนายมีความสัมพันธอยางมาก

กับความเครียดจากการทํางาน 

สมมติฐานที่ 3 กลาววา “การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางลบกับความเหนื่อย

หนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท”  

ผลการศึกษา พบวา การสนับสนุนทางสังคมไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายของ

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยอาจ

เปนไปไดวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมไมไดเปนการแกไขปญหาโดยตรงที่อาการของผูปวย

โรคจิตเภท อันเนื่องดวยโรคจิตเภทเปนโรคเรื้อรังหากอาการจะอยูในภาวะระยะเรื้อรัง (สมภพ เรือง

ตระกูล, 2549) อาการของโรคก็ยังปรากฏรองรอยของความผิดปกติของความคิด อารมณ และ

พฤติกรรมอยู ซึ่งสอดคลองกับ วราลักษณ ปวนสุรินทร (2541) ที่พบวาการสนับสนุนทางสังคมไมมี

ความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการทํางานของพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยแกน

สเตอร, ฟูสิเออร และมาเยส (Ganster, Fusilier & Mayes, 1981 อางใน วราลักษณ ปวนสุรินทร, 

2541: 78) ที่ทําการศึกษาในกลุมพนักงานองคการเอกชน ที่พบวาการสนับสนุนทางสังคมไมไดชวย

ลดผลกระทบของความเครียดจากการทํางานเชนกัน 

 สมมติฐานที่ 4 กลาววา “ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทความสัมพันธทางลบกับ

ความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท”  

 การวิจัยครั้งนี้ พบวา ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ไมมีความสัมพันธกับความ

เหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก 

ลักษณะอาการของผูปวยโรคจิตเภท ที่มีความผิดปกติในดานความคิด อารมณ และพฤติกรรม ซึ่ง

บางคนเปนๆ หายๆ ในขณะที่บางคนมีอาการเรื้อรัง โดยทั่วไปผูปวยมักไมหายเปนปกติ อาการของ
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โรคมักทรงหรือทรุดลงตามลําดับ จนผูปวยไรประสิทธิภาพ ในระยะแรกของโรคอาการทางดานลบ

มักมีเดนชัด และในเวลาตอมาอาการทางดานบวกจะปรากฏ เม่ือไดรับการรักษาอาการทางดานบวก

จะหมดไป แตอาการทางดานลบจะยังคงอยู ในบางรายอาการดานลบเปนรุนแรงขึ้น (สมภพ  

เรืองตระกูล. 2549) จึงจําเปนตองพ่ึงพาผูอ่ืน โดยเฉพาะผูดูแล ทําใหผูดูแลไดรับผลกระทบทั้ง

รางกาย จิตใจ ความเปนอิสระ  ความสัมพันธทางสังคม รวมถึงเศรษฐกิจ ดังน้ันระยะเวลาในการ

ดูแลผูปวยโรคจิตเภท จึงไมมีสัมพันธกับความเหนื่อยหนาย ซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับอาการของผูปวยคน 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาของ กังสดาล สุทธิวิรีสวรรค (2535) ไดทําการศึกษาความ

เขมแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนายของพยาบาลในหออภิบาล

ผูปวยหนัก โดยกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาเปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยหนัก 

โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาค ภาคเหนือ สํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 146 คน พบวาปจจัยดานอายุและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายทั้ง 3 ดาน 

 สมมติฐานที่ 5 กลาววา “อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มีอายุนอยมีความสัมพันธทางลบ

กับความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท”  

 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา อายุของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ไมมีความสัมพันธกับความเหนื่อย

หนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากเหตุผล

เชนเดียวกับสมมติฐานที่ 4 ดวยเหตุผลที่วา อาการของผูปวยโรคจิตเภท ที่มีความผิดปกติในดาน

ความคิด อารมณ และพฤติกรรม ซึ่งบางคนเปนๆ หายๆ โดยมักมีผลกระทบกับผูดูแล ตลอดจน

ครอบครัวของผูปวยอีกดวย ดังที่อรพรรณ สุนทวง และคณะ (2552) ไดกลาววา จากปญหาการดูแล

ผูปวยโรคจิตเภทของครอบครัวที่ผานมา ถือเปนภาระที่หนักมากภาระหนึ่ง ของครอบครัว ที่เกิดจาก

การตองใชความอดทนและความเสียสละเปนอยางมากในการดูแล ครอบครัวจะมีความวิตกกังวล

เกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่บานเมื่อเกิดภาวะวิกฤต บางครอบครัวจะมีความรูสึกสิ้นหวัง ทอแท  

เชนเดียวกันกับ สถาบันกัลยาณราชนครินทร (2549) ไดกลาวถึง ความรูสึกของญาติตอผูปวย ซึ่ง

อาจเกิดความรูสึกไดหลายอยาง เชน วิตกกังวล หงุดหงิด เสียใจ เกิดความรูสึกหนักใจ เบื่อหนาย 

ทอแท ขาดที่ปรึกษา ไมสามารถควบคุมความรูสึกและแสดงตอผูปวย เชน ตําหนิ ติเตียน พูด

ประชดเหน็บแนม ดาวา พูดแชง ดังน้ันความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไมวาจะอายุ

เทาใดก็ตามก็มักจะไดรับผลกระทบจากการดูแลผูปวยโรคจิตเภทดวยกันทั้งสิ้น 

 

 



71 

 

 3 เพ่ือศึกษาปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท และอายุของ

ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และ

ปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคมที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวย

โรคจิตเภท ดังสมมติฐานตอไปน้ี 

 สมมติฐานที่ 6 กลาววา “ปจจัยทางชีวสังคม ไดแก ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท 

และอายุของผูดูแลผูปวย ปจจัยทางจิต ไดแก ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด และ

ปจจัยทางสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมกันทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแล

ผูปวยโรคจิตเภทได”  

 ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาตัวแปรที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิต

เภท พบวา มี 2 ตัวแปรที่สําคัญในการทํานาย คือ ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียด ซึ่ง

รวมกันทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดอยางชัดเจน  สอดคลองกับงานวิจัย

ผานมาของกังสดาล สุทธิวิรีสวรรค (2535) ศึกษาความเขมแข็งในการมองโลก แรงสนับสนุนทาง

สังคม และความเหนื่อยหนายของพยาบาลในหออภิบาลผูปวยหนัก พบวา ความเขมแข็งในการมอง

โลกเปนตัวแปรหนึ่งที่สามารถทํานายความเหนื่อยหนายดานความออนลาทางอารมณไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสอดคลองกับการศึกษา หัทยา มัทยาท (2541) ไดศึกษา ปจจัย

สวนบุคคล ปจจัยการทํางาน และปจจัยทางจิตใจ ที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายของพยาบาล

วิชาชีพประจําการ ในโรงพยาบาลศูนยภาคตะวันออก พบวา ความเขมแข็งในการมองโลกสามารถ

ทํานายความเหนื่อยหนายได อีกทั้งการศึกษาของ ฉู, เชี่ยว เย และคณะ (Hsu HY. et al. 2010)  ทํา

การวิจัยเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความเหนื่อยหนายในอาชีพของ

บุรุษ พยาบาล กลุมตัวอยางเปนบุรุษพยาบาล จํานวน 121 คน พบวา ความเครียดในงานของบุรุษ

พยาบาล มีความสัมพันธอยางมากกับความเหนื่อยหนายในอาชีพ และการวิเคราะหสมการถดถอย

พหุคูณแบบเปนขั้นตอน พบวา ความเครียดในการทํางานเปนตัวทํานายที่สําคัญในการทํานายความ

เหน่ือยหนายในอาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทกับอายุ

ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท และการสนับสนุนทางสังคม ที่ไมพบวาตัวแปร 3 ตัวน้ี เปนตัวแปรที่

สําคัญในการทํานาย (มีนัยสําคัญทางสถิติ) ทั้งน้ีอาจเนื่องดวย เม่ือพิจารณากานวิเคราะห

ความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 3 ตัวกับตัวแปรความเหนื่อยหนาย (ดังตารางที่ 3)  

  ไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําใหการวิเคราะหการถดถอย

นั้น ไมพบวาตัวแปรทั้ง 3 ตัวเปนตัวแปรที่สําคัญในการทํานาย ประกอบกับการสนับสนุนทางสังคม

เปนสิ่งที่ตองรอรับจากบุคคลอื่นจึงไมสําคัญเทากับปจจัยภายใน หรือลักษณะทางจิตที่มีอยูในตัว
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บุคคล อันไดแก ความเครียด และความเขมแข็งในการมองโลก ดังงานวิจัยน้ีที่พบวา ความเครียด 

และความเขมแข็งในการมองโลกเปนตัวแปรที่มีความสําคัญ ฉะน้ันหากมีการศึกษาในครั้งตอไป 

หรือหากมีการจัดกิจกรรม โครงการชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทแลว จึงควรใหความสําคัญกับ

ปจจัยทางจิตดังกลาว 

  จากการศึกษานี้สะทอนใหเห็นวา ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทกับอายุของผูดูแล

ผูปวยโรคจิตเภทเปนปจจัยสวนบุคคล และการสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยทางสังคมที่ไมไดเปน

สิ่งสําคัญสําหรับผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท แตความเครียดของผูดูแล และความเขมแข็งในการมองโลก

อันเปนปจจัยทางจิตที่จําเปนตองใหความสําคัญอยางยิ่งตอการดูแลชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรคจิต

เภทตอไป 

ขอเสนอแนะ 
  จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางจิตและสังคมที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายของผูดูแล

ผูปวยโรคจิตเภท : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 
   1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช  

   จากผลการวิจัยที่พบวา ความเขมแข็งในการมองโลก และความเครียดสามารถเปนตัว
ทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทไดดังน้ัน หนวยงานจึงควรจัดทํามาตรฐาน
แนวปฏิบัติการดูแลผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทดวยการประเมินปจจัยทางจิต และหากพบวาอยูในระดับ
ที่ไมเหมาะสมจะไดใหการชวยเหลือไมวาจะเปน การใหการปรึกษา หรือกิจกรรมสรางเสริมความ
เขมแข็งทางจิตใจ ตลอดจนเทคนิคผอนคลายเครียดใหกับผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท 
 

   2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
       2.1 ควรเพิ่มกลุมตัวอยางในการศึกษาเพิ่มเติม เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีทําการคัดเลือก
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามรายชื่อผูปวยที่มีนัดในเดือน มีนาคม 2556 เทานั้น โดยมีจํานวน
ผูปวยทั้งสิ้น 130 คน ซึ่งอาจไดตัวอยางที่ไมครอบคลุม ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปอาจเก็บขอมูล
เพ่ิมเติมใหมากกวาการวิจัยครั้งนี้ 
       2.2 ควรศึกษาในตัวแปรอ่ืนๆเพิ่มเติม โดยเฉพาะปจจัยทางจิตลักษณะ เน่ืองจากการ
วิจัยครั้งน้ีชี้ใหเห็นวา ปจจัยทางจิตเปนตัวแปรสําคัญในการทํานายความเหนื่อยหนายของผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท ตลอดจนศึกษาตัวแปรอ่ืน เชน ระยะของโรค (stage of illness) ความรูในการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท และความใกลชิดหรือสัมพันธภาพกับผูปวย เปนตน  
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ผลการวิเคราะหขอคําถามรายขอ 
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ตาราง คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความเหนื่อยหนาย 

 

ขอ คา r ผลการคัดเลือก 

1 .4958 คัดเลือกไว 

2 .7248 คัดเลือกไว 

3 .7013 คัดเลือกไว 

4 .3611 คัดเลือกไว 

5 .4374 คัดเลือกไว 

6 8670 คัดเลือกไว 

7 .3350 คัดเลือกไว 

8 .8784 คัดเลือกไว 

9 .3527 คัดเลือกไว 

10 .7596 คัดเลือกไว 

11 .8689 คัดเลือกไว 

12 .7524 คัดเลือกไว 

13 .6833 คัดเลือกไว 

14 .7941 คัดเลือกไว 

15 .6637 คัดเลือกไว 

16 .7826 คัดเลือกไว 

17 .4256 คัดเลือกไว 

18 .4923 คัดเลือกไว 

19 .6520 คัดเลือกไว 

20 .7739 คัดเลือกไว 

21 .4716 คัดเลือกไว 

22 .6330 คัดเลือกไว 
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ตาราง คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก 

 

ขอ คา r ผลการคัดเลือก 

1 .2205 ตัดออก 

2 .4699 คัดเลือกไว 

3 .2773 ตัดออก 

4 .4190 คัดเลือกไว 

5 .3284 คัดเลือกไว 

6 .3899 คัดเลือกไว 

7 .7372 คัดเลือกไว 

8 .5833 คัดเลือกไว 

9 -.3837 ตัดออก 

10 .5409 คัดเลือกไว 

11 .5818 คัดเลือกไว 

12 .4659 คัดเลือกไว 

13 -.4904 ตัดออก 

14 .4206 คัดเลือกไว 

15 .7506 คัดเลือกไว 

16 .7556 คัดเลือกไว 

17 .6855 คัดเลือกไว 

18 .3638 คัดเลือกไว 

19 .8820 คัดเลือกไว 

20 .6438 คัดเลือกไว 

21 .7781 คัดเลือกไว 

22 .6727 คัดเลือกไว 

23 .5894 คัดเลือกไว 

24 .7406 คัดเลือกไว 

25 .6270 คัดเลือกไว 
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ตาราง คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดความเขมแข็งในการมองโลก (ตอ) 

 

ขอ คา r ผลการคัดเลือก 

26 .0439 ตัดออก 

27 .4405 คัดเลือกไว 

28 .5804 คัดเลือกไว 

29 .5880 คัดเลือกไว 

 

ตาราง คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 

 

ขอ คา r ผลการคัดเลือก 

1 .5870 คัดเลือกไว 

2 .5602 คัดเลือกไว 

3 .6155 คัดเลือกไว 

4 .7310 คัดเลือกไว 

5 .4250 คัดเลือกไว 

6 .5548 คัดเลือกไว 

7 .5100 คัดเลือกไว 

8 .5755 คัดเลือกไว 

9 .7167 คัดเลือกไว 

10 .7529 คัดเลือกไว 

11 .8260 คัดเลือกไว 

12 .7254 คัดเลือกไว 

13 .7800 คัดเลือกไว 

14 .7986 คัดเลือกไว 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดความรูสึกในการดูแลผูปวย 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
     ขอใหทานอานคําชี้แจงของแบบสอบถามใหเขาใจ แลวตอบแบบสอบถามใหครบถวน
และตรงกับความรูสึกหรือการปฏิบัติจริงดวยความจริงใจ เพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนาการดูแล
ผูปวย โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีขอคําถามที่ประกอบดวยขอมูล 5 สวน ดังนี้ 
 สวนที ่1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในฐานะที่ทานเปนผูดูแลผูปวย 
 สวนที ่2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอการทําหนาที่ดูแลผูปวย 
 สวนที ่3 ขอมูลเกี่ยวกับภาวะความเครียด 
 สวนที ่4 ขอมูลเกี่ยวกับฉันและคนรอบขาง 
 สวนที ่5 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการมองโลก 
  

  ทั้งนี้ขอมูลของผูดูแลผูปวยที่ไดตอบมาจะถูกเก็บรักษาเปนความลับและในสวนของการ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนการนําเสนอในภาพรวม   ซึ่งไมมีผลกระทบตอผูตอบเปน
รายบุคคลแตอยางใด  และความรวมมือของผูดูแลผูปวยในครั้งน้ีจะเปนประโยชนในการพัฒนา
สารสนเทศสําหรับการวางแผนเพื่อผูดูแลผูปวยตอไป  และขอขอบคุณผูดูแลผูปวยทุกทานที่ใหความ
รวมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
 
 

                                                                                         ภาณุมาส  ศรีธิทอง 
                                              นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 

                                                                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                                                                            ผูวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเลขโทรศัพทผูวิจัย  085 – 0497800 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 คําชี้แจง  คําถามในสวนน้ีเปนแบบเติมคําหรือตัวเลขและขีดเครื่องหมาย   ลงในชอง  
ใหตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวของทานเอง  
 

 1. อายุของผูดูแลผูปวย .......... ป 

 2. เพศ  � ชาย  � หญิง 

 3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

    � ไมไดเรียน  � ประถมศึกษา 

    � มัธยมศึกษาตอนตน � มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    � ปริญญาตรี  � สูงกวาปริญญาตรี 

 4. ระยะเวลาในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทนับตั้งแตผูปวยไดรับการวินิจฉัยจากแพทย 

  จํานวน .......... เดือน .......... ป 

 5. ความสัมพันธกับผูปวย 

    � พอ,แม   � คูสมรส (สามี-ภรรยา)  

    � บุตร   � พ่ี – นอง 

    � อ่ืนๆ (ระบุ) .....................   

  

คําชี้แจงสําหรับสวนที่ 2 – สวนที่ 4 

 กรุณาอานขอความแตละขออยางละเอียด และตัดสินใจวาทานมีความรูสึก, ความคิดเห็น 
หรือมีพฤติกรรมอยางไรแลว ทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่ตรงกับระดับความรูสกึ, ความคิดเห็น 
หรือพฤติกรรมของทาน 
 

 ตัวอยาง สําหรับสวนที่ 2 – 4 

 
ความรูสึก,ความคิดเห็น,พฤติกรรม 

ระดับความรูสึก,ความคิดเห็น,พฤติกรรม 
นอยที่สุด นอย ปานกลาง บอยครั้ง มากที่สุด 

1. ทานชอบหรือสนใจเรื่องการเมือง  X    
2. ทานคิดวาทานควรจะทาํความดีมาก
ขึ้น 

    X 

3. ทานออกกําลังกายทุกวนั X     
4. ทานรับประทานอาหารไดมาก   X   
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สวนที ่2 แบบสอบถามความรูสึกที่มตีอการทําหนาที่ดูแลผูปวย   
 คําชี้แจง ขอคําถามตอไปนี้เกี่ยวของกบัความรูสึกทีท่านไดทําหนาที่ดูแลผูปวย (ตัวอยางใน
การตอบในคําชี้แจงสวนที่ 2 – 4) 
 

 
ขอความเกี่ยวกับความรูสึก ระดับ

ความรูสึกของทาน 

ระดับความรูสึก 
ไมเลย นอยมาก คอนขาง

นอย 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
มาก 

มาก มากที่สุด 

1. การดูแลผูปวยทีท่ําอยู ทําใหฉัน
จิตใจหอเห่ียว 

       

2. ฉันรูสึกหมดแรงหลังจากดูแล
ผูปวย 

       

3. ฉันรูสึกเพลียเม่ือตื่นนอนตอน
เชาและเมื่อนึกถึงวาจะตองทํา
หนาที่ดูแลผูปวยอีก 

       

4. ฉันสามารถเขาใจความรูสึกนึก
คิดของผูปวยไดดี 

       

5. บางครั้งฉันรูสึกวาไดปฏบิัตติอ
ผูปวยโดยไมใสใจความรูสึกของ
เขา 

       

6. การดูแลผูปวยตลอดวันทําใหฉัน
รูสึกเครียด 

       

7. ฉันสามารถชวยแกปญหาของ
ผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       

8. ฉันรูสึกเบือ่หนายกับการดูแล
ผูปวยทีท่ําอยู 

       

9. ฉันรูสึกแนใจวาการดูแลผูปวยที่
ทําอยูมีคุณประโยชนตอชวีติของ
ผูปวย 

       

10. ฉันรูสึกวาจิตใจของฉันแข็ง
กระดางตอผูคนมากขึ้นนับตัง้แต
ทําหนาที่ดูแลผูปวย 

       

11. ฉันรูสึกกังวลวา ถาฉันทํา
หนาที่ดูแลผูปวยตอไป จะทําให
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ขอความเกี่ยวกับความรูสึก ระดับ

ความรูสึกของทาน 

ระดับความรูสึก 
ไมเลย นอยมาก คอนขาง

นอย 
ปาน
กลาง 

คอนขาง
มาก 

มาก มากที่สุด 

จิตใจของฉันแข็งกระดางมากขึ้น 

12. ฉันรูสึกเปยมไปดวยพลงัใน
การดูแลผูปวย 

       

13. ฉันรูสึกคับของใจในการดูแล
ผูปวย 

       

14. ฉันรูสึกวาการดูแลผูปวยที่
กําลังทําอยู หนักมากเกินไป 

       

15. ฉันไมสนใจวาจะเกิดอะไร
ขึ้นกับผูปวย 

       

16. การทําหนาที่ดูแลผูปวย
ตลอดเวลาทําใหฉันรูสึกเครยีดมาก
ขึ้น 

       

17. ฉันสามารถสรางบรรยากาศ 
ที่เปนกันเองกบัผูปวย และคนรอบ
ขางไดงาย 

       

18. ฉันรูสึกเปนสุขใจจากการไดทํา
หนาที่ดูแลผูปวย 

       

19. ฉันประสบความสําเร็จที่มี
คุณคามากมายจากการไดทํา
หนาที่ดูแลผูปวย 

       

20. ฉันรูสึกหมดความอดทนที่จะ
ดูแลผูปวยตอไป 

       

21. ในการดูแลผูปวย ฉันสามารถ
ควบคุมอารมณไดอยางสุขุม 

       

22. ฉันรูสึกวาไดรับคําตําหนิ 
จากผูปวยหรอืผูที่เกี่ยวของ 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามภาวะความเครียด 
 คําชี้แจง ขอความตอไปน้ีสอบถามขอมูลเกี่ยวกับตัวทานในระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมานี้ 
ทานมีอาการ พฤติกรรม หรือความรูสึกตอไปน้ีมากนอยเพียงใด (ตัวอยางในการตอบในคําชี้แจง
สวนที่ 2 – 4) 
 

 
อาการ พฤตกิรรม หรือความรูสึก 

ระดับอาการ 
ไมเคยเลย เปนคร้ังคราว เปนบอย เปนประจํา 

0 1 2 3 
1. นอนไมหลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ     
2. รูสึกหงุดหงิด รําคาญใจ     
3. ทําอะไรไมไดเลยเพราะประสารทตึงเครียด     
4. มีความวุนวายใจ     
5. ไมอยากพบปะผูคน     
6. ปวดหัวขางเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 
ขาง 

    

7. รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง     
8. รูสึกหมดหวังในชวีิต     
9. รูสึกวาชีวติของตนไมมีคุณคา     
10. กระวนกระวายอยูตลอดเวลา     
11. รูสึกวาตนเองไมมีสมาธ ิ     
12. รูสึกเพลียไมมีแรงจะทําอะไร     
13. รูสึกเหนื่อยไมอยากทําอะไร     
14. มีอาการหัวใจเตนแรง     
15. เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไมพอใจ     
16. รูสึกกลัวผิดพลาดในการทําสิ่งตางๆ     
17. ปวด หรือเกร็งกลามเน้ือบริเวณทายทอย
หลัง หรือไหล 

    

18. ตื่นเตนงายกับเหตุการณไมคุนเคย     
19. มึนงงหรือเวียนศีรษะ     
20. ความสุขทางเพศลดลง     
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สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับฉันและคนรอบขาง 
 คําชี้แจง ขอคําถามเกี่ยวกบัที่พ่ึงของผูดูแล ประกอบดวยขอคําถาม 2 สวน คือ คําถาม
เกี่ยวกับแหลงที่พ่ึง และคําถามเกี่ยวกบัการไดรับการพึ่งพา  
 
 4.1 คําถาม : ในชีวติประจําวันของคนเรามักจะเผชิญกบัปญหาทั้งสวนตัวและครอบครัว 
ขอใหทานพิจารณากลุมบุคคลที่ทานไดรับความชวยเหลือ (ตอบไดมากกวา 1 กลุม) ถาทานมี
เหตุการณที่ตองการความชวยเหลือ ทานจะไปขอความชวยเหลือจากใคร 
   1. บิดา มารดา     2. บุตร 
   3. คูสมรส      4. ญาติ     
   5. มิตรสหาย     6. เพ่ือนบาน หรือ เพ่ือนรวมงาน 
   7. พระ หรือ นักบวช    8. บุคลากรทางดานสุขภาพ เชน พยาบาล 
   9. หนวยบริการตางๆ ที่จัดใหในชุมชน   10. ผูมีปญหาคลายๆกนั 
   11. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................................... 
 
 4.2 คําถาม : ขอความตอไปน้ีเปนการไดรับการพึ่งพาดานตาง ๆ จากบุคคลที่ทานเลือกใน
ขางตน (ตัวอยางในการตอบในคําชี้แจงสวนที่ 2 – 4) 
 

 

ขอความ 

ระดับการรับรู 

นอยมาก นอย ปาน

กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. คนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของเครื่องใช
ที่จําเปนมาใหฉันไดใช 

     

2. มีคนรอบขางบางคนชมเชยฉันใน
เรื่องการดูแลผูปวย 

     

3. คนรอบขางเห็นวาฉันเปนผูเสียสละใน
การทําหนาที่ดูแลผูปวย 

     

4. ฉันมีคนที่คอยใหกําลังใจ เม่ือ 
ฉันรูสึกทอแทหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
อาการของผูปวย 

     

5. ฉันมีคนที่สามารถพึ่งพาทางดาน
การเงินได 
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ขอความ 

ระดับการรับรู 

นอยมาก นอย ปาน

กลาง 

มาก มากที่สุด 

6. ฉันมีคนคอยมาเยี่ยมเยียนอยาง
สม่ําเสมอ 

     

7. ฉันมีคนที่ชวยแบงเบาภาระในบาน
แทนฉัน เม่ือฉันตองดูแลผูปวย 

     

8. ฉันมีคนชวยดูแลผูปวยเพ่ือ
ผลัดเปลี่ยนใหฉันไดพักผอนหรือทํา
กิจกรรมผอนคลาย 

     

9. ฉันมีคนคอยชวยพาผูปวยมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล 

     

10. คนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของ
เครื่องใชที่จําเปนมาใหผูปวยไดใช 

     

11. มีคนปลอบโยนฉันเม่ือฉันมีเร่ืองไม
สบายใจ 

     

12. มีคนใหความรูฉันเกี่ยวกับการดูแล
ผูปวย 

     

13. เม่ือมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกบั
การดูแลผูปวย ฉันมีคนที่สามารถชวย
แกปญหาหรือตอบขอสงสัยใหแกฉันได 

     

14. ฉันมีคนคอยแนะนําหรือเสนอแนะ
แนวทางที่เปนประโยชนตอการดูแล
ผูปวย 
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สวนที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการมองโลก 
 คําชี้แจง ขอความตอไปน้ีเปนการสอบถามการมองชีวิตในแงมุมตางๆของผูดูแลผูปวย ใน
แตละขอ คําถามจะมีตัวเลขใหเลือกตั้งแต 1 ถึง 7 โดยที่ตําแหนงเลข1 ถึง 7 จะมีขอความที่บงบอก
ลักษณะ 
ตรงกันขาม สวนตัวเลขตรงกลางจากเลข 2 ถึง 6 จะบงชี้ถึงความมากนอยของความรูสึกนึกคิด โดย 
อาศัยขอคามในตําแหนงเลข 1 ถึง 7 เปนหลัก กรุณา           รอบตัวเลขที่ตรงกับความรูสึกของทาน 
มากที่สุด 
 
 
ตัวอยาง ทานมีความพึงพอใจกับการดูแลผูปวยของทานมากนอยเพียงใด 
 

1 2 3 4 5 6  
 

 ไมพอใจเลย                                       พอใจเปนอยาง
มาก 
  แสดงวา ทานมีความพึงพอใจเปนอยางมากกับการดูแลผูปวยของทาน 
 
กรุณา         รอบตัวเลขทีต่รงกับความรูสึกของทานมากที่สุด 
 
1. เม่ือทานพูดคุยกับบุคคลอื่น ทานมีความรูสึกบางหรือไมวาคนอื่นไมเขาใจทาน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

     ไมเคยรูสึกเลย              มักรูสึกเชนน้ีเสมอ 

 
2. ในอดีตที่ผานมา เม่ือทานตองทําสิ่งใดก็ตามที่ตองอาศัยความรวมมือจากบุคคลอื่น ทานมี
ความรูสึกอยางไร 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

      ทําไมสําเร็จ              ทําสําเร็จ 
     อยางแนนอน            อยางแนนอน 
 

7 
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3. นอกจากญาติหรือเพ่ือนสนิทแลว ขอใหทานนึกถึงบคุคลทีท่านติดตออยูในชีวติประจําวันวาทาน
รูจักเขาเหลานั้นมากนอยเพียงใด 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

     รูสึกวาพวกเขา             รูจักพวกเขา 
   เปนคนแปลกหนา              เหลานั้นเปนอยางดี 

 
4. ทานมีความรูสึกวา ทานไมสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตวัทานบอยเพียงใด 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       
     ไมเคยรูสึกเลย             รูสึกวาเปน 
              เชนนี้บอย 
 

5. ในอดีตที่ผานมา ทานเคยพบกับความแปลกใจในการกระทําของบคุคล ซึ่งทานคิดวาทานรูจักเขา
เปนอยางดีบางไหม 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

    ไมเคยพบเลย           เคยพบอยูเสมอ 
 

6. ทานรูสึกบางไหมวาคนที่ทานไวใจทําใหทานตองผดิหวัง 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

      ไมเคยรูสึกเลย                  เคยรูสึกอยูเสมอ 

 
7. ทานมองชีวิตของทานอยางไร 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

      เต็มไปดวย              มีแตสิ่ง 
     สิ่งที่นาสนใจ                จําเจ ซ้ําซาก 
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8. จนกระทั่งบัดนี้ ชีวิตของทานมีจุดประสงค หรือเปาหมายบางหรือไม 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

        ไมมีเลย            มีอยางชัดเจน 
 

9. ทานมีความรูสึกวา ทานไมไดรับความยุติธรรมบางหรือไม 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

    รูสึกเชนน้ีบอย              รูสึกเชนน้ีนอยมาก 
                  หรือไมเคยเลย 
 

10. ในชวง 10 ปที่ผานมา ชีวติของทานเปนอยางไร 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

       เต็มไปดวย            มีความมั่นคง 
    การเปลี่ยนแปลง 
   ที่ไมทราบเลย วา 
 ตอไปจะเกิดอะไรขึ้น 

 
11. ทานมีความคิดอยางไรกับสิ่งที่ทานจะทําในอนาคต 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 นาตื่นเตนทาทาย           นาเบื่อหนาย 
 

12. ทานมีความรูสึกวา ทานอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมคุนเคย และไมทราบวาจะทําอะไรบอยเพียงใด 
 

1 2 3 4 5 6 7 
        บอยมาก          นอยมาก หรือ 
            ไมเคยเลย 
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13. คําอธิบายการมองชีวิตของทานทีต่รงที่สุดคือ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
    คนเรามักจะหา             ปญหา หรือ 
     ทางแกปญหา            ความทุกขใน 
      หรือทุกขใน                                            ชีวิต ไมมีทาง 
     ชีวิตไดเสมอ              จะแกไขได 

 
14. เม่ือทานคิดถึงชีวติของทาน ทานมักจะ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

      รูสึกยินดีที่มี                 มักจะถามตนเอง 
         ชีวิตอยู                  วาทําไมจึงตองมี 
                                 ชีวติอยู 
 

 
15. เม่ือทานพบกับปญหาที่ยุงยาก แนวทางแกไขของทานมักจะ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
   

    สับสนและหา           แจมชัดเสมอ 
  ทางออกไดยาก 
 

 
16. ทานรูสึกอยางไรกับสิ่งที่ทานกระทําอยูทุกวันน้ี 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

        ยินดีและ             เหน่ือยหนาย 
       พอใจมาก              และทุกขใจ 
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17. ชีวิตของทานในอนาคตอาจจะ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

  เต็มไปดวยความ           อนาคตแจมชัด 
  เปลี่ยนแปลง โดย              และม่ันคง 
  ที่ทานไมทราบวา 
 ตอไปจะเกิดอะไรขึ้น 
 

18. ในอดีตที่ผานมา เม่ือทานพบกับสิ่งทีไ่มสมหวัง ทานมักจะ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
    ปลอยใหตนเอง          บอกกับตนเอง วา 
 เปนทุกข จนไมเปน         เม่ือมันเกิดขึ้น ก็จะ 
    อันกินอันนอน         อยูกับมันใหได และ 
                   ดําเนินชีวติตอไป 
 

19. ทานมีความรูสึกนึกคิดสับสนบอยเพียงใด 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

        บอยมาก                       นอยมาก หรือ 
                    ไมมีเลย 
 

20. เม่ือทานรูสึกยินดีในสิ่งที่ทานไดกระทําลงไป 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

       ทานจะรูสึก                        มักจะมีเหตุการณ 
      ยินดีตลอดไป                        มาลบเลือนความ 
                            ยินดีนั้นเสยี 
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21. บอยแคไหนที่ทานเกิดความคิดวา ความรูสึกที่กําลังเกิดขึ้นภายในจิตใจของทานนั้นไมนาจะ
เกิดขึ้น 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
        บอยมาก            นอยมาก หรือ 
               ไมมีเลย 
 

22. ทานคาดคิดไววา ชีวติสวนตวัของทานในอนาคตจะ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
   ไมมีความหมาย         เต็มไปดวยความหมาย 
  หรือเปาหมายเลย              และเปาหมาย 
              อยางเต็มเปยม 
 

 
 
 
23. ในอนาคต ทานคิดวาจะมีกี่คนที่ทานจะไวเน้ือเชื่อใจ และพ่ึงพาไดเสมอหรือไม 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
      แนใจวาจะมี              สงสัยอยูวา 
               จะมีหรือไม 
 

24. ทานเกิดความรูสึกไมแนใจวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไปบอยเพียงใด 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
        บอยมาก             นอยมาก หรือ 
                ไมมีเลย 
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25. คนเราทุกคนไมวาจะแขง็แกรงอยางไรก็ตาม บางครั้งในบางสถานการณจะรูสึกจมอยูในความ
ทุกข ทานมีความรูสึกเชนน้ีบอยแคไหนในอดีตที่ผานมา 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

       ไมเคยเลย              บอยมาก 
 

26. เม่ือเหตุการณที่ทานคาดคิดไวเกิดขึน้จริง ทานมักจะพบวา 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 ทานคาดคิดถึงความ            ทานคาดคิด 
 สําคัญของเหตุการณ         เหตุการณไดตรง 
นั้นนอยหรือมากเกินไป                      ตรงกับความเปนจริง 

 
 
27. เม่ือทานคิดถึงความลาํบากที่อาจจะตองเผชิญในสวนสําคัญของชีวิต ทานมีความรูสึกวา ทานจะ
ประสบความสําเร็จในการเอาชนะอุปสรรคนั้นไดหรือไม 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 
      ไดแนนอน                       ไมไดอยางแนนอน 
 

28. ทานมีความรูสึกวาสิ่งทีท่านกระทําอยูในทุกวันน้ีไมคอยมีความหมายบอยเพียงใด 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

    รูสึกบอยมาก                   นอยมากหรือ 
                ไมเคยเลย 
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29. ทานมีความรูสึกไมแนใจวา ทานจะควบคุมสถานการณตางๆในชีวติไดบอยแคไหน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

        บอยมาก             นอยมาก หรือ 
                 ไมมีเลย 

                

 

      ขอบพระคุณคะที่ใหความรวมมือ 
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