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บทคดัย่อ 

การวจิยัเชิงบรรยายน้ี (Descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดักลุ่มลกัษณะการท ากิจกรรม 
การด าเนินชีวติท่ีประกอบดว้ย ความสามารถและความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตใน
แต่ละดา้น กบัระดบัความสุขในผูป่้วยจิตเภท และอธิบายลกัษณะของผูป่้วยจิตเภทตามตวัแปร 
ขอ้มูลส่วนบุคคลคดัสรร ตามลกัษณะการท ากิจกรรมการด าเนินชีวติและระดบัความสุข 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ คือ ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคจิตเภท มีอาย ุ20-60 ปี  
และมารับการรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสวนปรุง จงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 
2555 โดยมีการคดัเลือกคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 80 คน โดยใช้
แบบประเมินความสามารถและความพึงพอใจใจการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิต (The Canadian 
Occupational Performance Measure: COPM) ฉบบัภาษาไทย และดชันีช้ีวดัความสุขฉบบัภาษาไทย  
(Happiness Index) มีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิงบรรยายและการวเิคราะห์กลุ่มดว้ยเทคนิค   
Hierarchical cluster analysis 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี1 จ  านวน 63 คนมีคะแนนระดับความสุขเฉล่ียท่ี 25.52 (SD=5.56) จดัอยู่ในกลุ่มมี
ความสุขต ่ากว่าคนทั่วไป (Poor) ร้อยละ 49.2 มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการท ากิจกรรมการ
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ด าเนินชีวิตทั้ง 3 ด้าน คือ ในด้านกิจวตัรประจ าวนั 8.64 คะแนน (SD = 1.90) ด้านการท างาน 8.44 
คะแนน (SD=1.89) ดา้นกิจกรรมยามวา่ง 8.76 คะแนน (SD=2.23) ส่วนดา้นคะแนนความพึงพอใจใน
การท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตมีค่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี ในดา้นกิจวตัรประจ าวนั 
8.71 คะแนน (SD = 1.92) ด้านการท างาน 8.59 คะแนน (SD=2.12) และด้านกิจกรรมยามว่าง 8.84 
คะแนน (SD=1.92) โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น 
Paranoid Schizophrenia อายุเฉล่ีย 38.45 ปี (SD=8.38) จ  านวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษาโดยเฉล่ีย คือ 5.63 
(SD=6.13) คร้ัง นบัถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับจา้ง มีรายไดจ้ากการท างานต ่า 
กวา่เดือนละ 5,000บาท มีโรคประจ าตวั ไม่มีผูดู้แล และมีการศึกษาสูงสุดในระดบัมธัยมศึกษา 

 กลุ่มท่ี2 จ านวน 16 คนมีคะแนนระดับความสุขเฉล่ียท่ี  21.50 (SD=5.09)จัดอยู่ในกลุ่มมี
ความสุขต ่ากว่าคนทัว่ไป (Poor) ร้อยละ 81.30มีค่าเฉล่ียของคะแนนระดับความสามารถในการท า
กิจกรรมการด าเนินชีวิต แต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี ในดา้นกิจวตัรประจ าวนั 6.43 คะแนน(SD=1.91) ดา้น
การท างาน 4.98 คะแนน(SD=1.97) ด้านกิจกรรมยามว่าง 6.38 คะแนน(SD=2.03) ส่วนด้านคะแนน
ความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตมีค่าเฉล่ียของคะแนนแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี ในดา้น
กิจวตัรประจ าวนั 6.32 คะแนน(SD = 2.15)  ด้านการท างาน 5.22 คะแนน(SD = 2.23)  และด้าน
กิจกรรมยามว่าง 6.56 คะแนน(SD=1.98) มีข้อมูลส่วนบุคคลคือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ได้รับการ
วินิจฉัย Paranoid Schizophrenia มีอายุเฉล่ีย 36.18 ปี(SD=10.30) จ  านวนคร้ังท่ีเข้ารับการรักษาโดย
เฉล่ีย คือ 4.25คร้ัง(SD=6.15) นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพค้าขายมี
รายไดจ้ากการท างานต ่ากวา่เดือนละ 5,000 ไม่มีผูดู้แล มีโรคประจ าตวัและมีการศึกษาสูงสุดในระดบั 
มธัยมศึกษา 

กลุ่มท่ี3จ านวน 1 คน มีคะแนนระดบัความสุขคือ 39 คะแนน จดัอยูใ่นเกณฑ์ระดบัความสุข
มากกวา่คนทัว่ไป มีคะแนนในดา้นของระดบัความสามารถในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิต แต่ละ
ดา้นดงัต่อไปน้ี ในดา้นกิจวตัรประจ าวนั 5.58 คะแนน ดา้นกิจกรรมการท างาน 5.92 คะแนน และดา้น
กิจกรรมยามว่าง 10 คะแนน ส่วนด้านคะแนนความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตมี
ค่าเฉล่ียแต่ละด้านดังต่อไปน้ี ในด้านกิจวตัรประจ าวนั 7.83 คะแนน ด้านกิจกรรมการท างาน 6.54 
คะแนนและดา้นกิจกรรมยามวา่ง 7.50 คะแนน โดยมีขอ้มูลส่วนบุคคลคือ เพศชาย ไดรั้บการวินิจฉัย
วา่เป็น Paranoid Schizophrenia อายุ 30 ปี โสด จ านวนคร้ังท่ีเขา้รับการรักษา คือ 5 คร้ัง นบัถือศาสนา
พุทธ วา่งงาน รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 มีโรคประจ าตวั ไม่มีผูดู้แล และ ไม่ไดรั้บการศึกษาใน 
โรงเรียน 
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ลกัษณะท่ีแตกต่างของแต่ละกลุ่มคือ คะแนนระดบัความสุข และคะแนนระดบัความสามารถ
และความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตจึงควรน ามาใช้พิจารณาในกระบวนการ
บ าบดัรักษาทางกิจกรรมบ าบดัดา้นกิจกรรมการด าเนินชีวิตอนัจะส่งผลให้ผูป่้วยมีความสุขและมีสุข
ภาวะท่ีดีมากข้ึน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this descriptive research was to classified characteristics of schizophrenic 
patients’ occupational performances in terms of competences in and satisfaction with occupational 
performances (Activity of daily living, Work and Leisure), levels of happiness and their personal  
data. 

The participants were 80 schizophrenic patients with age range between 20-60 years, 
receiving occupational therapy program in Suan-Prung psychiatric hospital during May - August 
2012.They were selected by purposive sampling. Two assessment tools were used in this study: The 
Canadian Occupational Performance Measure in Thai version, and the Thai Happiness Indicator.  
Data was analyzed by using descriptive statistic and Hierarchical cluster analysis technique. 

The results showed 3 clusters of participants as follows: 

Group 1 included 63 participants whose average happiness scores was 25.52 with standard 
deviation (SD)  of 5.56, and 49.2 % were in lower than average. Their average scores and SD of 
Activity of daily living, Work or Productive activity, and Leisure were 8.64, 1.90; 8.44, 1.89, and 
8.76, 2.23 respectively. Moreover, those of their satisfaction with Activity of daily living, Work or 
Productive activity, and Leisure were 8.71, 1.92; 8.59, 2.12, and 8.84, 1.92 respectively. In addition, 
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most of them were males with paranoid schizophrenia, age average of 38.45 and hospital admission 
average of 5.64, Buddhist, single, day laborers; had incomes less than 5,000 Bahts per month,  
physical diseases, no caregivers, and graduated high school. 

Group 2 included 16 participants whose average happiness scores was 21.50 with SD of 
5.09, and 81.3 % were in lower than average. Their average scores and SD of Activity of daily 
living, Work or Productive activity, and Leisure were 6.43, 1.91; 4.98, 1.97,and 6.38, 2.03 
respectively. Moreover, those of their satisfaction with Activity of daily living, Work or Productive 
activity, and Leisure were 6.32, 2.15; 5.22, 2.23, and 6.56, 1.98 respectively. In addition, most of 
them were males with paranoid schizophrenia, age average of 36.18 and hospital admission average 
of 4.25, Buddhist, single, self -employ; had incomes less than 5,000 Bahts per month, physical 
diseases, no caregivers, and graduated high school. 

Group 3 included only one 30 year old male with paranoid schizophrenia whose average 
happiness scores was 39.00 or in higher than average. His average scores of Activity of daily living, 
Work or Productive activity, and Leisure were 5.58, 5.92 and 10.00 respectively. Moreover, those of 
his satisfaction with Activity of daily living, Work or Productive activity, and Leisure were 7.83, 
6.54 and 7.50 respectively. In addition, he was Buddhist, single, uneducated, admitted in hospital 5  
times and unemployed; had no caregivers and had incomes less than 5,000 Bahts. 

It was found that patients who had higher scores in competences in and satisfaction with 
occupational performance had higher happiness scores. Therefore, occupational therapists should 
encourage patients to develop increase competences in and satisfaction with occupational 
performance. Thus, the patients may look forward to increase level of happiness. 

 


