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บทคดัย่อ
 พลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยปกป้องหลากหลายปัจจัย การวิจัย             

เชิงพรรณาวิเคราะห์ความสัมพันธ์น้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท และ

ความสมัพันธ์ระหว่าง การมองโลกในแง่ดี ทศันคติของผู้ดูแลต่อผู้ป่วยจิตเภท ความสามารถของผู้ดูแลใน

การดูแลผู้ป่วยจิตเภท การสนับสนุนทางสงัคม กบัพลังสขุภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่าง คือ 

ผู้ดูแลหลักผู้ป่วยจิตเภทในจังหวัดนนทบุรี จ�านวน 97  ราย เคร่ืองมอืวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  

การมองโลกในแง่ดี ทศันคติของผู้ดูแลต่อผู้ป่วยจิตเภท  ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท  

การสนับสนุนทางสงัคม และพลังสขุภาพจิต  มีค่าความเช่ือมั่นสมัประสทิธิ์อลัฟาของครอนบาคเท่ากบั .89, 

.81, .94, .87, .89 ตามล�าดบั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณา สมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั 

 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมพีลังสขุภาพจิตโดยรวมอยู่ในระดบัปกต ิ มค่ีาคะแนนเฉล่ีย 62.53 

(SD=10.85)  จากการวิเคราะห์หาความสมัพันธ ์ พบว่า  การมองโลกในแง่ด ีทศันคตขิองผู้ดูแลต่อผู้ป่วยจิต

เภท  ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท  การสนับสนุนทางสงัคม  มคีวามสมัพันธท์างบวกระดบั

ปานกลางกบัพลังสขุภาพจิตอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั .001 (r=.69, r=.33, r=.41, r=.43ตามล�าดบั) 

 จากผลการศกึษา บุคลากรทางสขุภาพควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทได้รับปัจจัยปกป้องพลัง

สขุภาพจิต คือ การมองโลกในแง่ด ี  ทศันคตขิองผู้ดูแลต่อผู้ป่วยจิตเภท ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแล

ผู้ป่วยจิตเภท การสนับสนุนทางสงัคม เพ่ือช่วยลดความเครียด เพ่ิมความทนทานต่ออารมณท์างลบ เกดิขวัญ

และก�าลังใจ และสามารถจัดการกบัปัญหาได้
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Abstract
 Resilience of Schizophrenia caregivers is associated with a variety of protective factors. This 

descriptive correlational research study aimed to examine the resilience of caregivers of schizophrenia 

patients and its relationships with optimism, attitudes toward schizophrenia patients, ability to care 

for schizophrenia patients, social support, and their resilience. The participants consisted of 97 

schizophrenia caregivers who lived in Nonthaburi Province. The research instrument consisted of 

a questionnaire collecting information on 1) personal characteristics, 2) optimism, 3) attitudes 

toward schizophrenia patients, 4) ability to care for schizophrenia patients, 5) social support, and 

6) resilience. The Cronbach,s alpha coefficients of these questionnaires were  .89, .81, .94, .87, and 

.89. Data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’ Product Moment Correlation coefficient. 

 The results revealed that the resilience of caregivers was at a normal level (mean=62.53,  

SD= 10.85). Optimism, attitudes toward schizophrenia patients, ability to care for schizophrenia patients, 

and social support, had significantly positive correlations with resilience at the significance level of 

.001 (r=.69, r=.33, r=.41, r=.43, respectively).

 The findings suggest that health care providers should support caregivers of schizophrenic patients 

to develop protective factors of resilience for which these factors include optimism, attitudes toward 

schizophrenic patients, ability to care for schizophrenic patients, and social support. This may help 

caregivers alleviate their stress, increase tolerance of negative emotions, and retain their morale in order 

to manage their problems.
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