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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านาย เพื่อศึกษาการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบ และปัจจัย

ที่มีอทิธพิลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผูด้แูลผูป่้วยจติเภท กลุม่ตวัอย่างเป็นผูด้แูลผูป่้วยจติเภททีพ่าผูป่้วยมารบั

การรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จ�านวน 120 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคล แบบสอบถามการรบัรูค้วามรนุแรงของอาการทางจติ มค่ีาความเชือ่มัน่ .89 แบบประเมนิการรับรูภ้าระการดแูลของ

ผูดู้แล มีค่าความเชือ่มัน่ .95 แบบสอบถามการเผชญิความเครียดแบบมุง่จัดการกบัปัญหา มค่ีาความเชือ่มัน่ .78 แบบสอบถาม

การเผชญิความเครยีดแบบมุง่ปรบัอารมณ์ มค่ีาความเช่ือมัน่ .78 แบบประเมนิสมัพนัธภาพในครอบครวั มค่ีาความเช่ือมัน่ .84 

และแบบประเมินการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท มีค่าความเชื่อมั่น .85 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง

เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์

แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

 ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูภ้าระการดแูล การเผชญิความเครยีดแบบมุง่ปรับอารมณ์ และสมัพันธภาพในครอบครวั สามารถ

ร่วมกันท�านายการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบได้ร้อยละ 45.50 อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(R2 = .450, p < .05) โดยการรบัรู้

ภาระการดแูลสามารถท�านายการแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบได้มากทีส่ดุ (Beta = .512, p < .001) รองลงมา คือ การเผชญิ

ความเครียดแบบมุ่งปรับอารมณ์ (Beta = .186, p < .05) และสัมพันธภาพในครอบครัว (Beta = -.182, p < .05) ตามล�าดบั

 จากการวิจัยคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรน�าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบหรือ

กิจกรรมเพื่อลดการรับรู้ภาระการดูแลและการเผชิญความเครียดแบบมุ่งปรับอารมณ์ และเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว 

เพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม

ค�ำส�ำคัญ:  ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท  การแสดงออกทางอารมณ์ด้านลบ  การรับรู้ภาระการดูแล  

        การเผชิญความเครียดแบบมุ่งปรับอารมณ์  สัมพันธภาพในครอบครัว

Abstract

 This predictive correlational research aimed to investigate the negative expressed emotion and its 

predicting factors among caregivers of patients with schizophrenia. The samples consisted of 120 caregivers 

of patients with schizophrenia who took the patients for treatment at Sakaeo Rajanagarindra Psychiatric 

Hospital. The research instruments included the personal information questionnaire, the perception of the 

severity of psychotic symptoms questionnaire with the reliability of .89, the perception of the caregiver 

burden questionnaire with the reliability of .95, the problem-focused coping behavior questionnaire with the 

reliability of .78, the emotion-focused coping behavior questionnaire with the reliability of .78, the family 

relationship questionnaire with the reliability of .84, and the negative expressed emotion questionnaire 

with the reliability of .85. Data were collected from October to December, 2017. Statistics used for data 

analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation 

coefficient, and stepwise multiple regression analysis.

 The research results revealed that perception of the caregiver burden, emotion-focused coping behavior, 

and family relationship could statistically significant explain 45.50% of variance of the negative expressed 

emotion (R2 = .450, p < .05). The most significant predicting factor was perception of the caregiver burden 

(Beta = .512, p < .001) followed by emotion-focused coping behavior (Beta = .186, p < .05) and family 

relationship (Beta = -.182, p < .05), respectively.

 This research suggests that health care providers should apply these research results for designing 

interventions to reduce perception of the caregiver burden and emotion-focused coping behavior as well 

as to promote family relationship. This would encourage caregivers of patients with schizophrenia to have 

appropriate expressed emotion.
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          Emotion-focused coping behavior,  Family relationship


