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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัของปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการ

บ าบดัของผูป่้วยนอกจิตเวชท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดั และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ อาย ุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ชนิดของโรคจิตเวช ระดบัความรุนแรงของโรค และความถ่ีของ

การเขา้กลุ่มกบัคะแนนปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั เป็นการศึกษาเชิงส ารวจในกลุ่ม

ตวัอยา่งจากผูป่้วยจิตเวชท่ีเขา้ร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบดัระหวา่งเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 

2557 จ  านวน 53 ราย เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบประเมินตนเองประกอบดว้ยแบบส ารวจ

ขอ้มูลส่วนบุคคล และแบบส ารวจการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดั 60 ขอ้ย่อยของยา

โลม หลังจากผูป่้วยได้เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมบ าบัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคะแนนการรับรู้ปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดักบัตวัแปร

ท่ีศึกษาดว้ยสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-test) กรณีเปรียบเทียบกลุ่ม 2 กลุ่ม และใชส้ถิติการ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ส าหรับทดสอบค่าเฉล่ียตวัแปรมากกวา่ 2 

กลุ่มข้ึนไป  

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดท่ีผูป่้วยมี

ประสบการณ์สูงสุด 5 อนัดบัแรก คือ การเรียนรู้ระหวา่งบุคคลต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากกลุ่ม คะแนนเฉล่ีย 

29.5 (SD=4.3) สัจจะแห่งการด ารงอยู่ของชีวิต คะแนนเฉล่ีย 29.3 (SD=3.9) การเกิดความหวงั 

คะแนนเฉล่ีย 29.2 (SD=4.2) ความรู้สึกร่วม คะแนนเฉล่ีย 29.0 (SD=4.6)  และความรู้สึกผูกพนั

ภายในกลุ่ม คะแนนเฉล่ีย 28.9 (SD=4.3) ตามล าดบั และปัจจยัส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบดัท่ี

ผูป่้วยมีคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ความเขา้ใจตนเอง คะแนนเฉล่ีย  27.2 (SD=4.8) เม่ือทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบ าบัดกับปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัเพศ อาย ุระดบัความรุนแรงของโรค ชนิดของโรคจิตเวช และระดบัการศึกษา แต่มี
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ความสัมพนัธ์กบัสถานภาพสมรสอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p=0.03) โดยผูป่้วยท่ีแต่งงาน (อยู่

ดว้ยกนักบัคู่สมรส) มีคะแนนการรับรู้ปัจจยัการเป็นผูมี้จิตใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นสูงกว่าผูป่้วยท่ีเป็น

โสดหรือหมา้ย และมีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีของผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่มอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดย

ผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่ม 13 คร้ังข้ึนไปคะแนนเฉล่ียการรับรู้ปัจจยัความรู้สึกผกูพนัภายในกลุ่ม  (p=.02)  และ

ปัจจยัความรู้สึกร่วม (p=.05) สูงกวา่ผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่มนอ้ยกวา่ 13 คร้ัง  

เม่ือน าผลท่ีไดอ้ภิปรายเพิ่มเติมกบัผูป้ฏิบติังานกลุ่มกิจกรรมบ าบดัท าให้เห็นวา่การ

เขา้กลุ่มกิจกรรมบ าบดัเป็นหน่ึงในกระบวนการดูแลต่อเน่ืองท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผูป่้วยได้เตรียม

ความพร้อมของตนเองก่อนกลบัสู่บา้นและชุมชนไดดี้ อีกทั้งมีการพฒันาผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง โดย

ผูป่้วยท่ีเขา้กลุ่มได้ดีและสม ่าเสมอจะไดรั้บการเสริมทกัษะเพื่อกลบัคืนสู่ชุมชนโดยผ่านกิจกรรม

พิเศษ ไดแ้ก่ กิจกรรมเยี่ยมบา้นเยี่ยมชุมชน กิจกรรมค่ายครอบครัวลอ้มร้ัวดว้ยรัก กิจกรรมจิตสบาย

ร่างกายแข็งแรง และกิจกรรมรดน ้ าด าหัว ซ่ึงในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัส่งเสริม

ประสิทธิภาพการบ าบดัและการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยเม่ือเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษขา้งตน้ เพื่อได้

แนวทางท่ีชดัเจนในการพฒันาผูป่้วยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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Abstract 

  This study aimed to examine therapeutic factors of group therapy for psychiatric 

patients and the relationships between sex, age, marital status, education, type of psychiatric 

disorder, severity of disease and frequency of the group therapy with therapeutic factor. A survey 

was conducted in psychiatric patients who attended group therapy between December 2013 and 

February 2014, Fifty-three patients were sampled. Data were obtained using demographic data 

and Yalom’s self-assessment questionnaire, containing 60 items, collected after finished group 

therapy. Data were presented as descriptive statistics and comparisons were made using the t-test 

and ANOVA. 

  By self–evaluation, the psychiatric patients ranked every one of the 12 

therapeutic factors, according to their importance. The highest-ranking therapeutic factors in 

group therapy were: interpersonal learning-input, average score 29.5 (SD=4.3), existential factors, 

average score 29.3 (SD=3.9), installation of hope, average score 29.2 (SD=4.2), universality, 

average score 29.0 (SD=4.6), and cohesiveness, average score 28.9 (SD=4.3), respectively. And 

the lowest-ranking therapeutic factors was self-understanding factor, average score 27.2 

(SD=4.8). The correlation of score therapeutic factors and personal factors were not significant 

statistical with sex, age, education, type of psychiatric disorder, severity of disease. But is 

associated with marital status was significant (p=.03) in patients who married have score of 

altruism factor more than patients who are single or widowed. And correlated with the frequency 

of the group therapy was significant, the patients who attended group therapy 13 times have score 
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of cohesiveness factor (p=.02) and score of universality factor (p=.05) more than patients who 

attended group therapy less than 13 times. 

 To discuss the outcomes of the study with the group facilitators; we could conclude 

that the group psychological intervention is one of the promoting processes, which supported 

patients’ recovery after discharging and also prepared themselves to live their normal life in 

community context. Patients would on going practice their life skills from the particular activities; 

for instance, community and home visit activity, a homestay family camp, sound mind in sound 

body and Songkran day Thai traditional for psychiatric patients. Hence the patients, who have 

participated both group intervention and these activities regularly, would show superior social 

skills which assist them to live in community following hospitalization. Regarding suggestion for 

further studies; there is necessary to find out the factors promoting effectiveness of group 

intervention and the clinical outcomes of those particular activities (i.e. community and home 

visit activity, a homestay family camp, sound mind in sound body and Songkran day Thai 

traditional for psychiatric patients), to develop efficient strategy of mental rehabilitation. 
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