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ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการประยุกต์ใช้กระบวนการฟ้ืนพลังชีวิตที่ใช้ดนตรีบ าบัดกับ
ผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษา วัดห้วยพรหม อ าเภอวังน  าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 
วิเชียร พันธ์เครือบุตร1 

 
บทคัดย่อ 

ภาวะ ผู้ น าขอ ง ผู้บ ริหา รในก าร
ประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้นพลังชีวิตที่ใช้
ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษาวัดห้วย
พรหม อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฏ การณ์ ในการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้นพลังชีวิตที่ใช้
ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช ในต าบลอุดม
ทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
ในการหาค าอธิบายการใช้ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโครงการ  ที่ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ฟื้นพลังชีวิตโดยการใช้ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วย
จิตเวช  ณ วัดห้วยพรหม การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ ที่ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารใน
ต าบลอุดมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2553 ด้วยการ
สังเกตุแบบมีส่วนร่วม แบบไม่มีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์ระดับลึก ผู้เกี่ยวข้องรวม 9 คน 
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุการป่วยของผู้ป่วย
จิตเวชประกอบด้วย เป็นมาแต่ก าเนิด การใช้
สารเสพติด การเกิดอุบัติ เหตุ และเกิดจาก
ปัญหาทางอารมณ์สังคม  การใช้ดนตรีในการ
บ าบัดผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้ได้ผลดีคือการจัดให้มี
วงกลองยาวประจ าต าบล  สามารถให้ผู้ป่วยจิต
เวชฟื้นคืนพลังชีวิต กลับมาท างานได้ตามปกติ

ร้อยละ 20 สามารถฟื้นคืนพลังชีวิตได้แต่ยังไม่
เป็นปกติร้อยละ 70 และอยู่ระหว่างฟื้นคืนพลัง
ชีวิตร้อยละ10  ผู้น าที่บริหารโครงการ ท าให้
ผู้ป่วยจิตเวช สามารถฟื้นคืนพลังชีวิตอย่าง
ได้ผลดังกล่าว ผู้น าต้องมีการใช้ภาวะผู้น าที่
ประกอบด้วย การสร้างความมุ่งมั่นและสื่อสาร
กับผู้เกี่ยวข้อง  การบริหารบนพื้นฐานความ
สมดุล  การเปิดพื้นที่ให้ผู้ป่วยได้แสดงออกถึง
ความสามารถ การจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ป่วยและ
ผู้ดูแลผู้ป่วย การสร้ างทีมงานทั้ งทีมงาน
สนับสนุนและทีม จิตอาสา  การติดตาม
ประเมินผลด้วยการเย่ียมบ้านผู้ป่วย 
 
ความเป็นมา 
 โรคทางจิตเวช ก็คือโรคที่มีอาการ
เด่นในด้านต่างๆ เช่นความรู้สึก การรับรู้  
อารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดไปจากคนส่วน
ใหญ่จนไม่สามารถอยู่ร่วมผู้อื่นได้  โรคจิต
เวชที่ส าคัญเช่น จิตเภท ซึมเศร้า  3อารมณ์
แปรปรวน วิตกกังวล  ย้ าคิดย้ าท า  หลอน  มี
ความเช่ือแบบผิดๆ เพ้อ/ลืม  ปฏิเสธความจริง  
เราสามารถพบผู้ป่วยจิตเวชได้ทั่วไป และการ
บ าบัดต้องใช้เวลา  

รายงานการวิจยั 

1   อาจารย์ ดร., รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ท าให้สถานการณ์และแนวโน้มผู้ป่วยโรคจิต
เวชของคนไทยในปัจจุบันมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
สังคมไทยได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของปัญหาสุขภาพจิตสูง   มีการจัดเก็บข้อมูล
ด้านสุขภาพจิต และใช้ข้อมูลในระบบบริการ
มากขึ้นตามล าดับ แนวโน้มความเจ็บป่วยทาง
จิตใจในภาพรวม ที่ รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต  พบว่าการ
ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช  มีเพิ่มขึ้นทั้ง จ านวน
ผู้ป่วยนอกรายใหม่  ผู้ป่วยในรายใหม่  ที่มา
รับบริการ  
 จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดหนึ่ง
ที่มีขนาดใหญ่ และได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม จึงมีจ านวนผู้ป่วยจิตเวชค่อนข้างมาก 
และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ  ดังนั้น
การฟื้นคืนพลังชีวิตให้กับผู้ป่วยจิตเวชจึงมี
ความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับการ
เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย และเพื่อลดปัญหาทาง
สังคมในอนาคต   อย่างไรก็ตามแนวทางใน
การฟื้นคืนพลังชีวิต มีวิธีการด าเนินการได้
หลายแนวทาง  และมีการน าไปใช้ในหลาย
ลักษณะ 
 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นต าบลหนึ่งที่มีผู้ป่วย
จิตเวชเป็นปริมาณค่อนข้างมาก และการ
ด าเนินการของผู้น าโครงการท าการใช้ดนตรี
บ าบัดมาเป็นแนวทางในการฟื้นคืนพลังชีวิต
ให้กับผู้ป่วยจิตเวช โดยมีพระสงฆ์ เป็นผู้น า
โครงการ ด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงาน
ต่างๆอย่างบูรณาการและได้ผลเป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยเห็นว่า ความส าเร็จดังกล่าว เป็นสิ่งที่
ควรมีการศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น 
ตลอดจนการใช้ภาวะผู้น าของ ผู้บริหาร
โครงการในการประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้น
พลังชีวิตที่ใช้ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช  
เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริหารในหน่วยงาน
ต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารโครงการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่ อศึ กษาปรากฏก ารณ์ ในก าร
ประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้นพลังชีวิตที่ใช้
ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช ในต าบลอุดม
ทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
ในการหาค าอธิบายการใช้ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโครงการ  ที่ประยุกต์ใช้กระบวนการ
ฟื้นพลังชีวิตโดยการใช้ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วย
จิตเวช 
 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่
ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารในต าบลอุดม
ทรัพย์ การใช้ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช  ณ 
วัดห้วยพรหม ในปี พ.ศ. 2553 ผู้วิจัยแบ่งการ
วิจัยออกเป็น 3 ระยะคือ 

ระยะแรก การศึกษาหาสาเหตุการ
ป่วยของผู้ป่วยจิตเวช ในต าบลอุดมทรัพย์ 
อ าเภอวังน้ าเขียว  ขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษา 
ปรากฎการณ์ที่ผู้น าได้เข้าถึงสภาพปัญหา การ
วิเคราะห์ปัญหา ที่น าไปสู่การเลือกใช้วิธีการ
บ าบัด ท าการศึกษาด้วยการ สังเกตุแบบมี
ส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบลึกกับ
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เลขานุการคณะกรรมการโครงการฯ และด้วย
การวิเคราะห์เอกสารทะเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับ
การบ าบัดและร่วมกิจกรรม 

ระ ยะที่ สอ ง  ก า รศึ ก ษา ผลก า ร
ประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้นพลังชีวิตที่ใช้
ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช ในต าบลอุดม
ทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
ขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษา วิ ธีการ ในการ
ประ ยุกต์ ใ ช้ ก ระบวนการฟื้ นพลั ง ชี วิ ต 
(Recovery Model) ที่เสนอโดย ดร.แอนโทนี 
(Dr. Anthony) โดยการใช้ดนตรีบ าบัดกับ
ผู้ป่วยจิตเวช ในต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา  ท าการศึกษาด้วย
การ วิเคราะห์เอกสารทะเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับ
การบ าบัดและร่วมกิจกรรม ด้วยการสังเกตุ
แบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ระดับ
ลึก  ผู้ ใ ห้ข้อมู ลหลักประกอบด้ วย  ผู้น า
โครงการ(พระสงฆ์)  ผู้น าท้องถิ่น(อบต.) 
บุคลากรทางการศึกษา(ครู กศน.) และผู้ดูแล
ผู้ป่วย  

ระยะที่สาม การศึกษาภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารในการประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้น
พลังชีวิตที่ใช้ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช   
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาค าอธิบายการ
ใช้ภาวะ ผู้น าของ ผู้บริหารโครงการ  ที่
ประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้นพลังชีวิตโดยการ
ใช้ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวชในต าบลอุดม
ท รัพ ย์   ที่ ด า เนินการ  ณ  วัด ห้วยพรหม 
ท าการศึกษาด้วยการสังเกตุ แบบไม่มีส่วน
ร่วม และการสัมภาษณ์ระดับลึก ผู้ให้ข้อมูล
หลักประกอบด้วย ผู้น าโครงการ(พระสงฆ์) 
ผู้น าท้องถิ่น(อบต.) บุคลากรทางการศึกษา

(ครู กศน.) ผู้ดูแลผู้ป่วย  ผู้ที่ฟื้นพลังชีวิตแล้ว 
และคนในชุมชน 
 
ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารในการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการฟ้ืนพลังชีวิต มีดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาหาสาเหตุการป่วย
ของผู้ป่วยจิตเวช ในต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอ
วังน  าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา   
 จากการศึกษา พบว่าเร่ิมแรก  เร่ิมต้น
จากผู้ป่วยที่มาอาศัยในวัด ต่อมาเมื่อได้
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจิตเวชมากขึ้น จึงได้
ออกไปพบกับผู้ป่วยมากขึ้น ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง
มาเข้ารับการบ าบัดตามโครงการ จ านวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดแยกตามสาเหตุการ
ป่วยได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัด
แยกตามสาเหตุการป่วย 

สาเหตุการป่วย จ านวน ร้อยละ 
เป็นมาแต่ก าเนิด 20 26.7 
การใช้สารเสพติด 31 41.3 
การเกิดอุบัติเหตุ 7 9.3 
เกิดจากปัญหาทางอารมณ์
สังคม   

17 22.7 

รวม 75 100.0 

 จากตารางที่ 1 พบว่า สาเหตุการป่วย
ของผู้ป่วยจิตเวชประกอบด้วย เป็นมาแต่
ก าเนิด การใช้สารเสพติด การเกิดอุบัติเหตุ 
และเกิดจากปัญหาทางอารมณ์สังคม 
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 ตอนที่ 2 การศึกษาผลการประยุกต์ใช้
กระบวนการฟื้นพลังชีวิตที่ใช้ดนตรีบ าบัดกับ
ผู้ป่วยจิตเวช ในต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน  า
เขียว จังหวัดนครราชสีมา   

การประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้นพลัง
ชีวิตบ าบัดให้กับผู้ป่วยจิตเวช ในต าบลอุดม
ทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ในระยะแรกๆใช้การท ากิจกรรมตามที่ได้รับ
ค าแนะน าจากนักวิชาการ เช่น การทอเสื่อกก 
การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์และพวงหรีด การ
ท ากระดาษเทียมโลหะรีไซเคิล  ซึ่งไม่ได้ผล
เท่าที่ควร เนื่องจากไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันโดยตรง ต่อมามีการทดลองใช้
ดนตรีโดยเฉพาะในการท ากิจกรรมในวง
กลองยาว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีอย่างต่อเนื่อง
และเป็นวิถีชีวิตของชุมชน กับผู้ป่วยจิตเวช  
ในระยะแรกมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 คน 
ต่อมามีผู้สนใจเข้าท ากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น มี
ผู้ท ากิจกรรมหมุนเวียนรวม 50 คน 

     ผลการใช้ดนตรีในการบ าบัด
ผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้ได้ผลดีคือการจัดให้มีวง
กลองยาวประจ าต าบล  สามารถให้ผู้ป่วยจิต
เวชฟื้นคืนพลังชีวิต 
ตารางที่ 2 ผลการใช้ดนตรีบ าบัดผู้ป่วยจิตเวช 

ผลการใช้ดนตรีบ าบัด 
ผู้ป่วยจิตเวช 

จ านวน ร้อยละ 

กลับมาท างานได้ตามปกติ 10 20 
สามารถฟ้ืนคืนพลังชีวิตได้
แต่ยังไม่เป็นปกติ 

35 70 

อยู่ระหว่างฟ้ืนคืนพลังชีวิต 5 10 
รวม 50 100 

 จากตารางที่  2 พบว่า ผลการใช้
ดนตรีในการบ าบัดผู้ป่วยจิตเวชด้วยเทคนิค

การใช้วงกลองยาวประจ าต าบล  ท าให้ผู้ป่วย
จิตเวชสามารถฟื้นคืนพลังชีวิต ได้ร้อยละ 90 
ส่วนหนึ่ง กลับมาท างานได้ตามปกติ อีกส่วน
หนึ่งสามารถฟื้นคืนพลังชีวิตได้แต่ยังไม่เป็น
ปกติ  
 

ตอนที่ 3 ภาวะผู้น าของผู้บริหารใน
การประยุกต์ใช้กระบวนการฟื้นพลังชีวิตที่ใช้
ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช 

จากการศึกษา พบว่าผู้น าที่บริหาร
โครงการประสบผลส าเร็จ ท าให้ผู้ป่วยจิตเวช 
สามารถฟื้นคืนพลังชีวิตอย่างได้ผลนั้น  ผู้น า
ต้องมีการใช้ภาวะผู้น าที่ประกอบด้วย  
1. สร้างความมุ่งมั่น และสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ 
 1.1 การเรียนรู้กระบวนการคิดและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ป่วยจิตเวช 

ผู้เกี่ยวข้องต้อง มุ่งมั่นในการเรียนรู้
กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ป่วยจิตเวช ในสถานการณ์ชีวิตจริง ไม่ตั้งอยู่
บนทฤษฎี แต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการให้ผู้ป่วย มี
ความหวังในการมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กว่าเดิม  ด้วยการค้นหาพลังที่มีอยู่ภายในของ
แต่บุคคล  มาท าการพัฒนาบทบาทชีวิตผู้ป่วย 
หลังจากที่ ผู้ป่วยเกิดความบกพร่องทางจิต
สังคม หรือความสามารถของทักษะทางจิต
สังคมลดลง 
 1.2 การท ากิจกรรมต้องมีการวัดผล
ลัพธ์ที่ชัดเจน 

การวัดผลลัพธ์ในการท ากิจกรรม
ต้องวัดอย่างน้อยในสองมิติหลักคือ คุณภาพ
ชี วิต  และการ เป็นส่ วนหนึ่ งของสั งคม  
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คุณภาพชีวิตต้องวัดจากความอยู่ดีมีสุขที่ดีขึ้น
จากเดิม  ส่วนการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ต้องวัดจากการยอมรับของสังคมว่าเขาเป็น
พลเมืองคนหนึ่งในสังคม    การวัดผลจะเห็น
ผลอย่างชัดเจนได้ต้องมีการบันทึกพฤติกรรม 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 1.3 การช่วยเหลือผู้ป่วยต้องน าไปสู่
การพ่ึงพิงตัวเองอย่างถาวร 

การฟื้นพลังชีวิตให้กับผู้ป่วยด้วย
โปรแกรมการรักษาตามแนวทางจิตเวชแม้ว่า
จะเป็นสิ่งจ าเป็น แต่ต้องเป็นไปบนพื้นฐาน
การตัดสินใจของผู้ป่วย การฟื้นพลังจึงจะ
ส าเร็จ ต้องท าให้ผู้ป่วยมีความต้องการในการ
เข้ า รับก ารฟื้ นพลั งด้ ว ยตน เอง  ก ารใ ช้
โปรแกรมที่ต้องรับบริการจากบุคลากรทาง
สาธารณสุขให้มีให้น้อยที่สุด กิจกรรมใน
โปรแกรมที่ดีที่สุดคือกิจกรรมที่เป็นไปตาม
บริบทแบบไทยๆ ที่มีอยู่ในชุมชน  ด้วยการ
ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างกลมกลืน
ผู้ป่วยจะปรับสภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยได้
ง่ายขึ้น ผู้ป่วยจึงจะสามารถพัฒนาทักษะชีวิต
ได้อย่างแท้จริง ในสถานการณ์ชีวิตจริง และ
น าไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่าง
ถาวร 
 1.4 การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ป่วย
อยู่บนพื้นฐานการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ป่วย  ต้อง
ค านึงถึงความสนใจ  ความสามารถ ความสุข 
ด้วยประสบการณ์การเรียนรู้เดิมที่มีอยู่ ไม่
จ าเป็นต้องฝึกฝนประสบการณ์ใหม่ แต่อยู่บน
พื้นฐานว่าผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น และน าทักษะนั้นไปใช้ในชีวิต

จริงได้ การเรียนรู้ว่าประสบการณ์ในการ
เ รี ยน รู้นั้ น เหม าะสมกั บ ผู้ป่ ว ยห รือ ไ ม่ 
ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการสังเกตและตรวจสอบ
เป็ น ระยะ   ห รืออ าจใ ห้ ผู้ป่ ว ยสะท้ อน
ความรู้สึก สะท้อนความคิดเห็นด้วยก็ได้ 

ทักษะชีวิตที่ส าคัญคือ ทักษะการ
จัดการความคิ ดของตน เอง  ทั กษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งต้องเร่ิมจาก
การท ากิจกรรม ที่สร้างความหวังในการฟื้น
พลังชีวิต  การยอมรับในสุขภาพจิตสังคมของ
ตนเอง และการมุ่งมั่นในการสร้างความดี ให้
ชีวิตมีความหมายในปัจจุบัน ที่มีเป้าหมาย
ส าคัญคือ ไม่มีอาการทางจิตสังคมเพิ่มขึ้น ไม่
มีอาการขาดยา และไม่ต้องเร่ิมต้นการบ าบัด 
หรือหารฟ้ืนฟูซ้ าอีก  
2. บริหารบนพื นฐานความสมดุล 
 การบริหาร ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
การมี ส่ วน ร่วมอ ย่า งสมดุล  ผู้ป่ ว ยและ
ผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีส่วนร่วมกันในทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง และร่วมรับ
ผล  แม้ ว่ าก ารท า งานนั้นจะไม่สามารถ
ก าหนดการบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน แต่
การร่วมมือกันอย่างสมดุล จะน าไปสู่ความมี
คุณค้า ความยอมรับ ความมีศักดิ์ศรีของผู้ป่วย
ในสังคม ซ่ึงน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3 .  เ ปิ ดพื นที่ ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย ได้ แสดงออกถึ ง
ความสามารถ 
 การฟื้นพลังชีวิตอย่างได้ผล ต้องมี
การเปิดพื้นที่ หรือเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้
แสดงออก ในการพัฒนาตนเอง การจัดการ
ตนเอง  หรือความสามารถของตนเอง ด้วย
การจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติ ใน
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กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต
ในชุมชน ผู้ป่วยจะมีความมุ่ งมั่ นในการ
ทบทวนความคิดของตัวเอง พัฒนาตัวเอง 
และจัดการกับตัวเองได้ตามที่ต้องการ และมี
ความสุข 
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ทั งระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะในส่วน ผู้บริหาร
โครงการ คณะท างาน พระสงฆ์ บุคลากรทาง
สาธารณสุข  ครูอาจารย์ อบต. หรือ คนใน
ชุมชน เท่านั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส าคัญ
คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วย และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่ดูแลผู้ป่วย 
เพราะทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะเกิด
การน าวิธีการใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาผู้ป่วย
ได้อย่างได้ผล โดยไม่ต้องเสียเวลาในการลอง
ผิดลองถูก ที่มากจนเกินไป ท าให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสร้างแรงบันดาล
ใจในการเข้าถึงความคิดของคนคนหนึ่งอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป 
5. สร้างทีมงานทั งทีมงานสนับสนุนและทีม
จิตอาสา  
 คณะท างานที่ส าคัญในการท างาน 
ควรมีอย่างน้อยสองทีมคือ ทีมปกครอง และ
ทีมจิตอาสา    ทีมปกครอง หมายถึงกรรมการ
โดยหน้าที่ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมที่ต้องให้บริการกับประชาชน ชุมชน 
หรือผู้ป่วย คณะท างานนี้ มีหน้าที่ส าคัญคือ 
ให้การสนับสนุน ประสานงาน  และอ านวย
ความสะดวก  ส าหรับทีมจิตอาสา หมายถึง
คณะกรรมการที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือการท า

กิจกรรมต่างๆ โดยความรู้สึกของการช่วยเหลือ
สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ท าหน้าที่
ส าคัญคือ การสอน การช่วยเหลือ แนะน า การ
ให้ก าลังใจ การติดตามเย่ียมบ้าน ตลอดจน
ประสานงานในการท ากิจกรรม ทั้ งการ
แสดงออก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. การติดตาม ประเมินผลด้วยการเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วย 
 การติดตาม ประเมินผล เป็นขั้นตอน
ส าคัญ การติดตามเร่ิมตั้งแต่การไปพบผู้ที่มี
การการป่วยทางจิต การให้การช่วยเหลือ การ
บ าบัด ส าหรับการประเมินผล เร่ิมตั้งแต่การ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การ
ช่วยเหลือตนเอง ไปสิ้นสุดจนการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม  ซึ่งต้องมีการออกไปเย่ียมถึง
บ้านของผู้ป่วย เพื่อให้การท างานที่เกิดขึ้น
สามารถฟื้นพลังชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อย่าง
สมบูรณ์  
 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษา ภาวะผู้น าของผู้บริหารใน
การประยุกต์ใช้กระบวนการฟ้ืนพลังชีวิตที่ใช้
ดนตรีบ าบัดกับผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษา      
วัดห้วยพรหม อ า เภอวังน้ า เขียว  จังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 

1. สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยจิตเวช
ประกอบด้วย เป็นมาแต่ก าเนิด การใช้สาร
เสพติด การเกิดอุบัติเหตุ และเกิดจากปัญหา
ทางอารมณ์สังคม   

2. กิจกรรมในการฟื้นพลังชีวิตที่ดี
ที่สุดคือกิจกรรมที่เป็นไปตามบริบทแบบ
ไทยๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
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3. การใช้ดนตรีในการบ าบัดผู้ป่วยจิต
เวชที่ใช้ได้ผลดีคือการจัดให้มีวงกลองยาว
ประจ าต าบล  สามารถให้ผู้ป่วยจิตเวชฟื้นคืน
พลังชีวิตได้   

4. ผู้น าที่บริหารโครงการ ท าให้
ผู้ป่วยจิตเวช สามารถฟื้นคืนพลังชีวิตอย่าง
ได้ผลนั้น  ผู้น าต้องมีการใช้ภาวะผู้น าที่
ประกอบด้วย การสร้างความมุ่งมั่นและ

สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง  การบริหารบนพื้นฐาน
ความสมดุล  ก าร เปิดพื้ นที่ ใ ห้ ผู้ป่ วยได้
แสดงออกถึงความสามารถ การจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งระหว่าง
ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย การสร้างทีมงานทั้ง
ทีมงานสนับสนุนและทีมจิตอาสา   และการ
ติดตาม ประเมินผลด้วยการเย่ียมบ้านผู้ป่วย 
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