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: Small t trauma is events that may seem insignificant or normal
events in everyday life, but which can lead to extreme stress or
overwhelms emotion, Such as being bullied or teased in
the school, be punished by parent, and any emotional painful
experiences that have emotional impact to the person who is
experiencing. Thus, attention to education and create the
assessing instrument for survey to understand the small t trauma
of secondary school students. The findings will be used as a
guide to prevent problems caused by the small t trauma.
: To develop an assesssing instrument that can classify the groups
Objective
of small t trauma for 3 groups are: high, moderate, and low.
Materials and Methods : The study population were 660 secondary school students of
Streesmutprakan School, academic year 2015. The data from
the subjects were calculated based questionnaire analyses.
Self-report questionnaires were used to collect the data including
the personal data and small t trauma. As for the quality of
assessing instrument, it is presented in the contents validity,
construct validity, reliability, discrimination and percentile for
cut of point to classify the groups of small t trauma for 3 groups.
Background
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The results showed that most of subjects had low level of small
t trauma. (mean = 105.46) The related factors of small t trauma
are gender and parental marital status (Chi-square; P = 0.006
and 0.019). In addition, the quality of assessing instrument
showed that the contents validity, construct validity, reliability
(Cronbach’s Alpha = 0.936) and discrimination was good.
Most students had low level of small t trauma. The related factors
of small t trauma were gender and parental mental status.
Additionally, the quality of assessing instrument is good.
Assessing instrument, small t trauma, secondary school students.
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นวพรรษ เชื้อต่าย, ปริชวัน จันทร์ศิริ. การพัฒนาเครื่องมือวัดประสบการณ์การเผชิญ
เหตุการณ์รบกวนใจสำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2560 ม.ค. – ก.พ.;
61(1): 129 - 42
: บาดแผลทางใจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
บาดแผลทางใจที่เกิดจากเหตุการณ์รบกวนใจ ที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อย
ในชีวิตประจำวัน การสร้างเครื่องมือสนใจศึกษาดังกล่าวขึ้นเพื่อใช้
สำรวจทำความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ร บกวนใจในนั ก เรี ย นชั ้ น
มัธยมศึกษา จะสามารถนำผลการวิจยั ไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
แก้ไข ปัญหาทีเ่ กิดจากเหตุการณ์รบกวนใจ
: เพื่อสร้างเครื่องมือที่สามารถแบ่งนักเรียนที่มีประสบการณ์การเผชิญ
วัตถุประสงค์
เหตุการณ์รบกวนใจเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์มาก ปานกลาง น้อย
และเพื่อศึกษาเหตุการณ์รบกวนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตัวอย่างและวิธีการศึกษา : กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
เพศหญิง จำนวน 660 คน ซึง่ ได้จากการคำนวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ตามจำนวนของข้อคำถามทีใ่ ช้วเิ คราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
โดยใช้ เ ครื ่ อ งมื อ แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล แบบสอบถาม
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ และวิเคราะห์คุณภาพ
เครื่องมือ โดยใช้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง ค่าความเชื่อมั่น ค่าอำนาจจำแนก และวิเคราะห์
ค่าตำแหน่ง percentile เพือ่ กำหนดจุดตัดค่าคะแนน
: พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
ผลการศึกษา
ในระดับน้อย ( = 105.46) โดยปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ระดับประสบการณ์
การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจมีเพียงเพศ กับสถานภาพครอบครัว
(Chi-square; P = 0.006 และ 0.019) ในส่วนของคุณภาพเครื่องมือ
พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้าง ค่าความเชือ่ มัน่ (Cronbach’s Alpha = 0.936) ค่าอำนาจ
จำแนกอยู่ในเกณฑ์ดี
: นักเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจใน
สรุป
ระดั บ น้ อ ยโดยปั จ จั ย ที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ระดั บ ประสบการณ์ ก ารเผชิ ญ
เหตุการณ์รบกวนใจ มีเพียงเพศกับสถานภาพครอบครัว ส่วนของ
คุณภาพเครือ่ งมือพบว่าแบบสอบถามมีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี
เหตุผลของการทำวิจัย

คำสำคัญ

: เครือ่ งมือวัด, เหตุการณ์รบกวนใจ, นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา.
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เหตุการณ์สะเทือนขวัญอาจก่อให้เกิดบาดแผล
ทางใจ (trauma) กล่าวคือ บาดแผลทางใจนั้นเป็นผล
กระทบจากเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือการกระทำที่
ก่อให้เกิดความหวัน่ ไหว การกระทบกระเทือน หรือความ
เสียหายต่อจิตใจ และติดค้างอยู่ในจิตใจเป็นระยะเวลา
นาน Terr L.(1) กล่าวว่า บาดแผลทางใจ เกิดขึ้นเมื่อมี
เหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดฝันเกิดขึน้ แล้วเหตุการณ์นน้ั ก่อให้เกิด
ความเข้มข้นทางอารมณ์จนเกิดผลทางลบกับบุคคล และ
Van De Kolk BA.(2) กล่าวว่า บาดแผลทางใจเกิดขึ้นเมื่อ
ทรัพยากร (resources) ทั้งภายนอกและภายในบุคคลมี
ไม่เพียงพอที่จะจัดการกับการคุกคามจากภายนอก
บาดแผลทางใจสามารถเกิ ด จากเหตุ ก ารณ์
2 ประเภท ได้แก่ เหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Big t trauma)
เช่น ภัยจากสงคราม ภัยธรรมชาติ การถูกทำร้ายร่างกาย
หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง และ เหตุการณ์รบกวนใจ
(small t trauma) เช่น การถูกทำให้รู้สึกไร้ค่า การถูก
ล้อเลียน การถูกทอดทิ้ง การประสบกับความล้มเหลว
เป็นต้น ซึ่งบาดแผลทางใจที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
ทั้ง 2 ประเภทนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อติดค้างในจิตใจ
เป็นระยะเวลานานและมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต ซึ่ง
บาดแผลทางใจที่เกิดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญอาจนำ
ไปสู่โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Posttraumatic stress disorder: PTSD) ส่วนบาดแผลทางใจ
ที ่ เ กิ ด จากเหตุ ก ารณ์ ร บกวนใจนั ้ น จะมี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ
ความสัมพันธ์ การมองโลก และความรู้สึกที่มีต่อตนเอง
และนำไปสูค่ วามคิด ความเชือ่ ทางลบเกีย่ วกับตนเอง เช่น
“ฉันไม่สำคัญ” “ฉันล้มเหลว” “ไม่มีใครรักฉัน” “ฉันไม่
สามารถเชือ่ ใจใครได้” (Vaccaroand G. และ Lavick J.)(3)
นักเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จากการทบทวน
วรรณกรรมผู้วิจัยยังพบอีกว่าวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่เริ่มออก
ห่างจากครอบครัว และเข้าสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้
สิง่ แวดล้อมต่าง ๆ รอบตัววัยรุน่ นัน้ เข้ามามีอทิ ธิพลกับวัยรุน่
มากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ เพือ่ น ครู อาจารย์ หรือสิง่ แวดล้อม

Chula Med J

ต่าง ๆ ในโรงเรียน ด้วยเหตุนเ้ี องผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเก็บ
ข้อมูลในโรงเรียนดังกล่าว
บาดแผลทางใจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะบาดแผลทางใจทีเ่ กิดจากเหตุการณ์
รบกวนใจ ที ่ ส ามารถเกิ ด ขึ ้ น ได้ บ ่ อ ยในชี ว ิ ต ประจำวั น
อีกทัง้ งานวิจยั เกีย่ วกับบาดแผลทางใจทีเ่ กิดจากเหตุการณ์
รบกวนใจในประเทศไทยยังมีนอ้ ยมาก ทำให้ปจั จุบนั สังคม
อาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกิด
จากเหตุการณ์รบกวนใจมากนัก ซึง่ อาจเป็นเพราะบางครัง้
เหตุการณ์รบกวนใจดูเป็นเรื่องส่วนบุคคล และก็ไม่ได้มีผล
กระทบแสดงออกมาชั ด เจนเท่ า กั บ เหตุ ก ารณ์ ส ะเทื อ น
ขวัญ ดังนัน้ การมีเครือ่ งมือทีเ่ ฉพาะเจาะจงในการคัดกรอง
ประเมินความเสีย่ งเบือ้ งต้นและแบ่งระดับเหตุการณ์รบกวน
ใจจึงเป็นสิ่งจำเป็น และอาจจะช่วยให้ผู้ถูกประเมินได้รับ
การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึ ก ษาและสร้ า งเครื ่ อ งมื อ วั ด ประสบการณ์ ก ารเผชิ ญ
เหตุการณ์รบกวนใจขึ้น เพื่อใช้สำรวจ ทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับเหตุการณ์รบกวนใจในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
และนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
แก้ไข ปัญหาทีเ่ กิดจากเหตุการณ์รบกวนใจต่อไป
วิธีการศึกษา
การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เ ป็ น การวิ จ ั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) โดยศึกษาที่ ณ เวลาใดเวลาหนึง่
(Cross-sectional) ประชากรเป้ า หมาย (Target
population) คื อ นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย น
สตรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2,883 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558) ซึง่ ได้จากการ
คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนของข้อคำถาม
ทีใ่ ช้วเิ คราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) โดยกำหนด
ให้ข้อคำถาม 1 ข้อ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 10 คน ซึ่งการศึกษา
ครัง้ นีม้ ขี อ้ คำถามทีใ่ ช้วเิ คราะห์องค์ประกอบ จำนวน 60 ข้อ
ผู้วิจัยจึงกำหนดให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเท่ากับ
600 คน (ตามหลักการทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ) และ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลจึงเก็บกลุ่มตัวอย่าง
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เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ
660 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified random
sampling) โดยแบ่งตามระดับชั้นที่กำลังศึกษา และแบ่ง
ตามเพศมีเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) ได้แก่
1. เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ปี ก ารศึ ก ษา 2558 และ 2. สมั ค รใจและยิ น ยอมตอบ
แบบสอบถามการวิจยั ส่วนเกณฑ์การคัดออก (exclusion
criteria) คื อ เจ็ บ ป่ ว ยจนไม่ ส ามารถเรี ย นหนั ง สื อ ได้
ช่วงเวลาที่ศึกษาคือระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
ในส่วนของประเด็นทางจริยธรรมและการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล นั ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย เริ ่ ม ดำเนิ น การวิ จ ั ย หลั ง จาก
โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์ ของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว โดยทำหนังสือ
ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและใช้สถานที่ ก่อนเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยได้อธิบายข้อมูลเบื้องต้น ตามเอกสารข้อมูล
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
วิจัยทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งตอบข้อสงสัยของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั ให้เข้าใจ และให้เวลาในการตัดสินใจ
อย่างอิสระ จากนั้นผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ทราบว่าการตอบแบบสอบถาม ถือเป็นการแสดงความ
ยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย (Consent by action)
การตอบแบบสอบถามให้ตอบเพียงครั้งเดียว และใช้เวลา
ประมาณ 10 - 15 นาที ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิไม่ตอบ
คำถามข้ อ ใด ๆ ที ่ ไ ม่ ต ้ อ งการตอบ และการตอบแบบ
สอบถามไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
เมื่อตอบแบบสอบถามแล้วเสร็จให้นำแบบสอบถามไปใส่
ในกล่ อ งปิ ด ผนึ ก ที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย เตรี ย มไว้ เพื ่ อ เป็ น การรั ก ษา
ความลับ และไม่ระบุตวั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบสอบถาม
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ ซึ่งผู้วิจัย
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พัฒนาขึ้นเอง จำนวน 66 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ
รายงานตนเอง (Self-rate) แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือก
ตอบ (Checklist) มีจำนวน 6 ข้อ คือ เพศ อายุ ผลการเรียน
เฉลีย่ ลำดับการเกิด สถานภาพครอบครัว และการพักอาศัย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามประสบการณ์การเผชิญ
เหตุการณ์รบกวนใจ จำนวน 60 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยวัดจาก
เหตุ ก ารณ์ ท ี ่ เ กี ่ ย วกั บ การกระทำรุ น แรงและก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเชือ่ ทางลบ 4 ด้าน คือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางกาย
จำนวน 12 ข้อ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางจิตใจ
จำนวน 23 ข้อ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางเพศ
จำนวน 12 ข้อ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการละเลยทอดทิ้ง
จำนวน 13 ข้อ
สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนนำ
ไปใช้เก็บข้อมูลจริงนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารตรวจสอบโดยการหา
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ
ความเชื่อมั่น (Reliability) แล้ว ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้
มีข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 จำนวน 60 ข้อ
และมีค่า Cronbach‘s Alpha ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.903
การแปลผล
น้อยกว่า 125 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ไฟเขียว”
หมายถึง มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจใน
ระดับน้อย และมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต
ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์รบกวนใจในระดับเล็กน้อย
126 – 144 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ไฟเหลือง”
หมายถึง มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจใน
ระดั บ ปานกลาง และมี ค วามเสี ่ ย งที ่ จ ะเกิ ด ปั ญ หาทาง
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สุขภาพจิตที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์รบกวนใจ หากไม่ได้
รับการดูแลหรือเอาใจใส่เท่าที่ควร
สูงกว่า 145 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ไฟแดง”
หมายถึง มีประสบการณ์การเผชิเหตุการณ์รบกวนใจใน
ระดับสูง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต
ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์รบกวนใจในระดับสูงควรได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
*เนื่องจากแบบสอบถามประสบการณ์การเผชิญ
เหตุการณ์รบกวนใจเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผู้วิจัย
จึงใช้ค่า percentile ในการแบ่งจุดตัดค่าคะแนนในระดับ
ต่าง ๆ และทดสอบความแตกต่างของจุดตัดค่าคะแนน
แต่ละระดับด้วย One-Way ANOVA ดังรายละเอียดใน
หัวข้อถัดไป
ขัน้ ตอนการพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รบกวนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การกำหนดคำนิยามเชิงปฏิบัติการ
2. กำหนดกรอบแนวคิด เพื่อสร้างแบบสอบถามในการ
วิจยั
3. สร้างแบบสอบถามที่มีเนื้อหาคลอบคลุม ตามวัตถุ
ประสงค์และคำนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร โดยเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน
5 ท่านปรับปรุง แก้ไขเนือ้ หา และสำนวนภาษา ในเบือ้ งต้น
จากนั้นผู้วิจัยดำเนินปรับปรุง การแก้ไขข้อคำถามตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และสร้างเป็นเครื่องมือวัด
ประสบการณ์ ก ารเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ ร บกวนใจสำหรั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Small t Trauma Measured
Instrument for Secondary School Students: STIS)
5. นำแบบสอบถามมาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) โดยนำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จำนวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือ รวมทั้ง
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คำแนะนำในการปรับปรุงเครื่องมือโดยการคำนวณหาค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยการหาค่า IOC ของแบบ
สอบถาม
6. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน เพือ่ นำไปทดลองใช้ (Try out) ต่อไป
การหาคุณภาพเครือ่ งมือในการวิจยั
1. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จ
สมบูรณ์แล้วนำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 30 คน เพื่อมาตรวจ
สอบหาค่ า ความเชื ่ อ มั ่ น (Reliability) โดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha
Coefficient) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือรายข้อและทั้งฉบับ (Corrected Item Total
Correlation: CITC) และพิจารณาตัดหรือปรับปรุงข้อ
คำถามที่มีค่าความเชื่อมั่นต่ำกว่า 0.2 จากนั้นปรับปรุง
ข้อคำถามให้มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนำไปเก็บข้อมูลต่อไป
3. นำแบบสอบถามไปเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที ่
กำหนดไว้จำนวน 660 คน
4. นำเครื่องมือที่นำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว มา
ตรวจสอบหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (Discrimination)
โดยใช้ t-test ค่าความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construction
validity) โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor
analysis) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์
ของความเชื่อมั่นของเครื่องมือรายข้อและทั้งฉบับอีกครั้ง
จากนั้นวิเคราะห์ค่าตำแหน่ง percentile เพื่อกำหนดจุด
ตัดค่าคะแนนของแบบสอบถาม และทดสอบความแตกต่าง
ของจุดตัดค่าคะแนนแต่ละระดับด้วย One-Way ANOVA
5. พิจารณาตัดหรือปรับปรุงข้อคำถามที่คุณภาพต่ำกว่า
เกณฑ์
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การพัฒนาเครื่องมือวัดประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ค่าตำแหน่ง percentile เพื่อกำหนดจุดตัดค่าคะแนนของ
แบบสอบถามจากนั้นทดสอบความแตกต่างของจุดตัดค่า
คะแนนแต่ละระดับด้วย One-Way ANOVA

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive
statistics) โดยใช้เครือ่ งมือทางคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม
สำเร็จรูปในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package
for the Social Science for Windows: SPSS version 17)
ในการจัดกระทำข้อมูลเพื่อนำไปแปลผล กำหนดความมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพศ อายุ ผลการเรียน
เฉลี่ย ลำดับการเกิด สถานภาพครอบครัว และการพัก
อาศัย โดยแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละ สถิติพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ( ) และค่าคะแนน
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์หาค่าสถิติ t – test
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ One – Way
ANOVA วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับประสบการณ์
การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดย
ใช้การทดสอบ Chi Square วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
โดยใช้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง ค่าความเชือ่ มัน่ ค่าอำนาจจำแนก และวิเคราะห์

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดประสบ
การณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
1.ค่ า อำนาจจำแนก (Discrimination) ของข้ อ คำถาม
รายข้ อ พบว่ า มี ข ้ อ คำถามที ่ ไ ม่ ส ามารถจำแนกระดั บ
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจระหว่างกลุม่ สูง
กับกลุม่ ต่ำได้ จำนวน 1 ข้อ จาก 60 ข้อ
2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง
รายข้อและทั้งฉบับ พบว่ามีข้อคำถามที่มีค่า Corrected
Item-Total Correlation: CITC ต่ำกว่า 0.2 จำนวน 2 ข้อ
จาก 60 ข้อ ส่วนค่า Cronbach’s alpha ของแบบสอบถาม
ทัง้ ฉบับเพิม่ ขึน้ จากเดิมเท่ากับ 0.903 เป็นเท่ากับ 0.936

ตารางที่ 1. วิ เ คราะห์ จ ุ ด ตั ด ค่ า คะแนนของแบบสอบถามประสบการณ์ ก ารเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ ร บกวนใจโดยการใช้
ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์
คะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม

Percentile

ระดับประสบการณ์การเผชิญ
เหตุการณ์รบกวนใจ

60 - 125
126 - 144
145 - 300

≤ 50th

น้อย
ปานกลาง
มาก

51 – 74
≥ 75th
th

th

ตารางที่ 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของจุดตัดค่าคะแนนของแบบสอบถามประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
โดยใช้ One-Way ANOVA
ระดับประสบการณ์
การเผชิญเหตุการณ์
รบกวนใจ

n

(1) น้อย
(2) ปานกลาง
(3) มาก

302
144
157

**P <0.01

105.46
133.33
165.72

S.D.

F

P-value

Significant
pairwise
comparison

12.83
5.05
18.20

1089.588

<0.001**

(1) <(2) < (3)
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3. ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของ
แบบสอบถามพบว่าหลังการวิเคราะห์องค์ประกอบมีข้อ
คำถามทีม่ คี า่ Factor loading ต่ำกว่า 0.3 จำนวน 4 ข้อ
จาก 60 ข้อ และสามารถตั้งชื่อด้านและแบ่งข้อคำถาม
ออกเป็น 3 ด้านได้ ดังนี้ ด้านที่ 1 “เหตุการณ์รบกวนใจ

เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางจิตใจ” มีข้อคำถาม 23 ข้อ
ด้านที่ 2 “เหตุการณ์รบกวนใจเกี่ยวกับการกระทำรุนแรง
ทางร่างกายและเพศ”มีขอ้ คำถาม 16 ข้อ ด้านที่ 3 “เหตุการณ์
รบกวนใจเกีย่ วกับการถูกละเลยทอดทิง้ ” มีขอ้ คำถาม 17 ข้อ

การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3. แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ย
ลำดับการเกิด สถานภาพครอบครัว การพักอาศัย และระดับประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ (ปี) (Min = 12, Max = 19)
- 12 – 14 ปี
- 15 – 17 ปี
- 18 – 19 ปี
ผลการเรียนเฉลีย่ (Min = 1.46, Max = 4.00, = 3.07, S.D. = .48)
- 1.46 – 2.31
- 2.32 – 3.17
- 3.18 – 4.00
ลำดับการเกิด
- ลูกคนเดียว
- ลูกคนโต
- ลูกคนกลาง
- ลูกคนสุดท้อง
สถานภาพครอบครัว
- บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
- บิดามารดาหย่าร้าง/แยกกันอยู่
- บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต
- ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต
การพักอาศัย
- อาศัยอยู่กับบิดามารดา
- อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
- อาศัยอยู่กับญาติ
- อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ
- อาศัยอยู่คนเดียว
ระดับประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ*
- น้อย
- ปานกลาง
- มาก

จำนวน (603 คน)

ร้อยละ

207
396

34.3
65.7

211
292
100

35.0
48.4
16.6

52
306
245

8.6
50.7
40.7

161
178
60
204

26.7
29.5
10.0
33.8

484
94
18
7

80.3
15.5
3.0
1.2

464
91
38
10
-

76.9
15.1
6.3
1.7
-

302
144
157

50.1
23.9
26.0

* รายละเอียดการแบ่งระดับประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ ดังตารางที่ 2
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การพัฒนาเครื่องมือวัดประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

การวิเคราะห์ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวน
ใจของกลุม่ ตัวอย่าง จำแนกตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา
นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีประสบการณ์การ
เผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.05 โดยนั ก เรี ย นชายมี
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจมากกว่านักเรียน
หญิง เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่านักเรียนทีม่ เี พศแตกต่าง
กันมีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจเกี่ยวกับ
การกระทำรุนแรงทางกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับ
การกระทำรุนแรงทางเพศและเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยว
กับการละเลยทอดทิ้งนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนชายมีประสบการณ์การ
เผชิญเหตุการณ์รบกวนใจมากกว่านักเรียนหญิงเช่นกัน
ส่วนประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจทีเ่ กีย่ วกับ
การกระทำรุนแรงทางจิตใจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
นักเรียนที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีประสบการณ์
การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรง
ทางเพศแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยนักเรียนที่มีช่วงอายุ 18 -19 ปี มีประสบการณ์การ
เผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทาง
เพศสูงกว่านักเรียนทีม่ ชี ว่ งอายุ 15 - 17 ปี และ 12 – 14 ปี
ส่วนประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพ
รวม และด้านอืน่ ๆ ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
นั ก เรี ย นที ่ ม ี ผ ลการเรี ย นเฉลี ่ ย แตกต่ า งกั น มี
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจทั้งภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีลำดับการเกิด
แตกต่างกันมีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
ทั ้ ง ภาพรวมและรายด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น นั ก เรี ย นที ่ ม ี
สถานภาพครอบครัวแตกต่างกันมีประสบการณ์การเผชิญ
เหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวม และเหตุการณ์รบกวนใจ
ที่เกี่ยวกับการละเลยทอดทิ้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับ
การกระทำรุนแรงทางจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่บิดามารดาหย่าร้าง
หรือแยกกันอยู่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวน
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ใจในภาพรวม เหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการละเลย
ทอดทิ้ง และเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำ
รุนแรงทางจิตใจสูงกว่านักเรียนที่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
นอกจากนี้ยังพบอีกว่านักเรียนที่บิดาและมารดาเสียชีวิต
มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับ
การถูกละเลยทอดทิง้ สูงกว่าบิดาหรือมารดาเสียชีวติ , บิดา
มารดาหย่าร้างแยกกันอยู่ และบิดามารดาอยู่ด ้วยกัน
ส่วนประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับ
การกระทำรุนแรงทางร่างกายไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
นั ก เรี ย นที ่ ม ี ก ารพั ก อาศั ย แตกต่ า งกั น มี
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวม
และเหตุ ก ารณ์ ร บกวนใจที ่ เ กี ่ ย วกั บ การละเลยทอดทิ ้ ง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน
เหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางจิตใจ
ที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา
มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวม
สูงกว่านักเรียนที่อาศัยอยู่กับบิดามารดา นักเรียนที่อาศัย
อยู่กับบิดาหรือมารดา อาศัยอยู่กับญาติ และอาศัยอยู่กับ
ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติมีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์
รบกวนใจที่เกี่ยวกับการถูกละเลยทอดทิ้งสูงกว่านักเรียน
อาศัยอยู่กับบิดามารดา นักเรียนที่อาศัยอยู่กับบิดาหรือ
มารดา และอาศัยอยู่กับญาติมีประสบการณ์การเผชิญ
เหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางจิตใจ
สูงกว่านักเรียนทีอ่ าศัยอยูก่ บั บิดามารดา ส่วนประสบการณ์
การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรง
ทางร่างกายและเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำ
รุนแรงทางเพศไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และพบว่า
มี เ พี ย งเพศและสถานภาพครอบครั ว เท่ า นั ้ น ที ่ ม ี ค วาม
สัมพันธ์กับระดับประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวน
ใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Chi-square; P = 0.006
และ 0.019)
วิจารณ์
แบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
สอบถามที่มีคุณภาพดีเยี่ยม เนื่องจากแบบสอบถามมี
ทั้งความเที่ยงตรง (validity) ทั้งความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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และความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง มีความเชือ่ มัน่ (reliability)
และมีอำนาจจำแนก (discrimination) ซึ่งทำให้แบบ
สอบถามฉบับนี้สามารถวัดได้ถูกต้อง แม่นยำ ผลที่วัด
ออกมาคงที่ และยังสามารถจำแนกกลุ่มของผู้ตอบแบบ
สอบถามได้อีกด้วย เนื่องจากแบบสอบถามยังมีจุดตัด
ค่าคะแนนที่สามารถแบ่งระดับประสบการณ์การเผชิญ
เหตุการณ์รบกวนใจออกเป็น 3 ระดับได้ โดยแต่ละระดับ
ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์เป็นไฟ 3 สี ตามระดับความ
เสีย่ งจากน้อยไปมาก ได้แก่ ไฟเขียว ไฟเหลือง และไฟแดง
เพือ่ ให้งา่ ยต่อการนำไปใช้งาน อย่างไรก็ตามการแบ่งระดับ
ของประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในการ
วิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีแบ่งตามตำแหน่งของค่า percentile ของ
ข้อมูลที่เก็บได้ และทดสอบความแตกต่างด้วย One-Way
ANOVA ทำให้จุดตัดค่าคะแนน และค่าอำนาจจำแนก
ของแบบสอบถามฉบับนี้เป็นค่าอำนาจจำแนกทางสถิติ
ไม่ใช่ค่าอำนาจจำแนกทางคลินิก ดังนั้นแบบสอบถาม
ฉบับนี้จึงอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้คัดกรองหรือ
ประเมินผู้ที่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
ทางคลินิก
นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ ม ี ป ระสบการณ์ ก ารเผชิ ญ
เหตุการณ์รบกวนใจในระดับน้อย (50.1%) รองลงมาเป็น
ระดับมาก (26.0%) และระดับปานกลาง (23.9%) ซึ่งผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกับรายงานของ
SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health
Services Administration, 2011 อ้างถึงใน National
Center for Mental Health Promotion and Youth
Violence Prevention, 2012)(4) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความชุก
ของเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเด็ก (Childhood Trauma’s
Prevalence) พบว่ามีเด็กร้อยละ 26 เคยเป็นพยานรู้เห็น
หรือเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญโดยตรง มากกว่า
ร้อยละ 60 ของเด็กเคยเผชิญกับความรุนแรงอย่างน้อย
หนึ่งรูปแบบในปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 10 ของเด็กที่
สำรวจมีความทุกข์จากการถูกเลี้ยงดูผิดวิธี และบาดเจ็บ
จากการถูกคุกคามหรือเป็นพบเห็นการถูกคุกคามระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนีย้ งั พบอีกว่าเกือบครึง่ ของ
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เด็กและวัยรุ่นถูกคุกคามอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงปีที่
ผ่านมา โดยจะเห็นได้วา่ ผูท้ เ่ี ผชิญกับ trauma ในระดับมาก
จนมีความเสี่ยงและสมควรได้รับการช่วยเหลือประมาณ
ร้อยละ 25 ระดับปานกลางที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาประมาณร้อยละ 25 และกลุม่
ที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดปัญหาจาก trauma ประมาณ
ร้อยละ 50 สามารถอธิบายได้วา่ เนือ่ งจากนักเรียนทีเ่ ป็น
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่น ั้นมีสถานภาพครอบครัวแบบ
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน และส่วนใหญ่นักเรียนยังอาศัยอยู่
กับบิดามารดาอีกด้วย นอกจากนีใ้ นส่วนของผลการเรียน
เฉลี่ยยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลางและระดับดี ซึ่งการที่นักเรียนมีผลการเฉลี่ยใน
ระดับนี้ได้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่นักเรียนมีระดับเชาวน์
ปัญญา (IQ) ที่ดี และอีกส่วนมาจากการได้รับการดูแล
เอาใจใส่ จ ากบุ ค คลรอบข้ า ง ดั ง นั ้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า การที ่
นักเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์
รบกวนใจในระดับน้อยนั้น เป็นเพราะว่านักเรียนมีปัจจัย
ปกป้อง (protective factors) ที่ดี ซึ่งการมีปัจจัยปกป้อง
ที่ดีนั้นนอกจากจะช่วยให้นักเรียนเผชิญเหตุการณ์รบกวน
ใจน้อยแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนสามารถฟื้นตัวจากการ
เผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ ร บกวนใจได้ ด ี อ ี ก ด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ
Condly SJ.(5) ทีก่ ล่าวว่ามี 3 ปัจจัยหลักทีช่ ว่ ยให้สามารถ
เผชิญหน้ากับความทุกข์ยาก เหตุการณ์สะเทือนขวัญ
(trauma) ภัยคุกคาม และความเครียดต่าง ๆ ได้ ซึง่ ปัจจัย
ดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ 1.ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล เช่ น พื ้ น อารมณ์
(temperament) และเชาวน์ปญ
ั ญา 2. ปัจจัยด้านครอบครัว
เช่น การมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การมีความรู้สึก
มัน่ คงปลอดภัยกับผูด้ แู ล และ 3. ปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ เช่น
การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง
จากการศึกษา พบว่านักเรียนชายมีประสบการณ์
การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวม ร่างกาย เพศ
และการถูกทอดทิ้งสูงกว่านักเรียนหญิงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Tolin DF. และ Foa EB.(6) ทีพ่ บว่าเพศชาย
มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญมากกว่า
เพศหญิง และเมื่อพิจารณาช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างใน
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การพัฒนาเครื่องมือวัดประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เทียบกับงานวิจัยอื่น ก็ยังพบว่าเพศชายมี
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญมากกว่า
เพศหญิงเช่นกัน เช่นการศึกษาของ Norris FH. และ
คณะ (7) ก็พบว่าเพศชายมีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์
สะเทือนขวัญมากกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นแต่ขัดแย้งกับ Hennessey M.
และคณะ (8) ที่พบว่าในเด็กผู้หญิงมักจะมีประสบการณ์
การถูกคุกคามทางเพศ และทางจิตใจมากกว่า ทั้งนี้ที่ผล
การวิจัยออกมาขัดแย้งกันนั้นอาจเป็นเพราะบริบททาง
สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
ในส่วนของอายุพบว่านักเรียนที่มีช่วงอายุ 18 19 ปี มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่
เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางเพศสูงกว่านักเรียนที่มีช่วง
อายุ 15 - 17 ปี และ 12 – 14 ปีสามารถอธิบายได้ว่า
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนั้นอยู่ในช่วง
วัยรุน่ ซึง่ เป็นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในหลาย ๆ ด้าน ตาม
พัฒนาการของช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม ทั้งยังเริ่มออกห่างจากครอบครัว และเป็นตัวของ
ตัวเองมากขึ้นอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลให้นักเรียนต้องเผชิญ
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตมากขึ้น รวมทั้งเหตุการณ์
รบกวนใจด้วย จากการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียน
อายุ เ พิ ่ ม ขึ ้ น ก็ จ ะมี ป ระสบการณ์ ก ารเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์
รบกวนใจเพิม่ ขึน้ ด้วยในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่
เหตุการณ์รบกวนใจเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางเพศ
สอดคล้องกับ Finkelhor D. และคณะ(9) ที่กล่าวว่าวัยรุ่น
เป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ถูกล่วงละเมิด การคุกคามทางเพศ ความรุนแรงในชุมชน
การถูกคุกคามจากกลุม่ เพือ่ น และการกลัน่ แกล้งในโรงเรียน
นั ก เรี ย นที ่ ม ี ผ ลการเรี ย นเฉลี ่ ย แตกต่ า งกั น มี
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจทั้งภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ The National
Child Traumatic Stress Network (10) ทีก่ ล่าวว่าเหตุการณ์
สะเทือนขวัญ มีผลกระทบต่อศักยภาพในการเรียน เช่น
ทำให้เกรดเฉลี่ยลดลง ขาดเรียนบ่อย ลาออก และลด
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ความสามารถในการอ่านหนังสือ อีกทั้งยังอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดปัญหาการนอนหลับ ปัญหาทางอารมณ์ และปัญหา
การเข้ า สั ง คมอี ก ด้ ว ยซึ ่ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วอาจจะส่ ง ผล
กระทบต่อการเรียนของนักเรียนได้ ทั้งนี้สามารถอธิบาย
ได้วา่ แม้เหตุการณ์สะเทือนขวัญจะมีผลกระทบต่อการเรียน
เป็นอย่างมากดังทีก่ ล่าวไป แต่ในกรณีเหตุการณ์รบกวนใจ
นัน้ หากไม่ได้เกิดขึน้ บ่อยครัง้ หรือหากผูท้ ป่ี ระสบเหตุการณ์
มีทรัพยากร (resource) ที่ดี ก็ย่อมทำให้ผลกระทบที่เกิด
จากเหตุการณ์รบกวนใจลดน้อยลงไปได้
นั ก เรี ย นที ่ ม ี ล ำดั บ การเกิ ด แตกต่ า งกั น มี
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจทัง้ ภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันสามารถอธิบายได้ว่าผู้ปกครองใน
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่มกั จะมีบตุ รเพียง 1 หรือ 2 คน และอายุ
ของบุตรแต่ละคนต่างกันไม่มากนัก ซึ่งอาจทำให้ปัจจัย
ลำดับการเกิดมีความสำคัญลดลงเนื่องจากได้รับการเลี้ยง
ดูคล้าย ๆ กัน อีกทั้งในปัจจุบันบิดามารดามักจะส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งทำให้เด็กนั้นได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่างกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน
จึ ง อาจส่ ง ผลให้ ม ี ป ระสบการณ์ การเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์
รบกวนใจที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ
Bosede AF.(11) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของ
ประสบการณ์การถูกกระทำรุนแรง (abuse experienced)
กับลำดับการเกิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในไนจีเรีย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ ของ
ประสบการณ์การถูกกระทำรุนแรงกับลำดับการเกิด โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในลูกคนโตจะมีประสบการณ์การถูกกระทำ
รุนแรงสูงการลูกคนอื่น ๆ เนื่องจากส่วนใหญ่ลูกคนโตนั้น
เกิดมาพร้อมความคาดหวังของบิดามารดาได้รับการดูแล
ที่ค่อนข้างเข้มงวด มีการลงโทษรุนแรง อีกทั้งด้วยความ
ที ่ เ ป็ น ลู ก คนแรกของครอบครั ว บิ ด ามารดาจึ ง ยั ง ไม่ ม ี
ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรมาก่อน จึงอาจเป็นเหตุผล
ให้บดิ ามาดาเลีย้ งดูผดิ วิธี (Child maltreatment) ได้ซง่ึ ผล
การศึกษาที่ออกมาแตกต่างกันนั้นอาจเป็นเพราะบริบท
ทางสั ง คมของไทยกั บ ไนจี เ รี ย มี ค วามแตกต่ า งกั น เช่ น
ลักษณะของครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย รูปแบบ
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นวพรรษ เชือ้ ต่าย และ ปริชวัน จันทร์ศริ ิ

การเลี ้ ย งดู จำนวนบุ ต รของแต่ ล ะครอบครั ว สั ง คม
เศรษฐกิจ ฯลฯ
นักเรียนที่บิดามารดาหย่าร้างกันนั้นมีประสบ
การณ์การเผชิญเหตุการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
เกี่ยวกับการถูกละเลยทอดทิ้ง และการกระทำรุนแรงทาง
จิตใจสูงกว่านักเรียนทีบ่ ดิ ามารดาอยูด่ ว้ ยกัน ทัง้ นีส้ ามารถ
อธิบายได้ว่าการที่บิดามารดามีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน
นั้นสามารถส่งผลกระทบต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งใน
เรื่องความความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย (insecure) และ
ความรู้สึกทางลบอื่น ๆ เนื่องจากครอบครัวควรมีหน้าที่
ในการให้ความรัก ความอบอุ่น แก่สมาชิกในครอบครัว
แต่เมื่อบิดามารดาของนักเรียนหย่าร้างกันการทำหน้าที่
ของครอบครัว (family functioning) ในส่วนนี้อาจจะ
บกพร่องไปได้ ครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกัน การทำ
หน้าทีข่ องครอบครัวอาจไม่สมบูรณ์ บิดามารดาไม่สามารถ
ให้ความรักความอบอุ่นกับนักเรียนได้เท่าที่ควร หรือบาง
ครั้งบิดามารดาอาจมีความขัดแย้งกัน ทะเลาะกัน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดเหตุการณ์รบกวนใจกับนักเรียนได้อีกด้วย
นั ก เรี ย นที ่ อ าศั ย อยู ่ ก ั บ บิ ด ามารดานั ้ น มี
ประสบการณ์ ก ารเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ ร บกวนใจน้ อ ยกว่ า
อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่าโดยทั่วไป
แล้วบิดามารดามักจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูนักเรียนได้ดีที่สุด
เนื่องจากการอาศัยอยู่กับบิดามารดานั้นหากสัมพันธภาพ
ในครอบครัวดี ในครอบครัวมีความมั่นคงปลอดภัยเป็น
ปั จ จั ย หนึ ่ ง ที ่ ช ่ ว ยปกป้ อ งไม่ ใ ห้ น ั ก เรี ย นต้ อ งเผชิ ญ กั บ
เหตุการณ์รบกวนใจอีกทั้งการอาศัยอยู่กับบิดามารดายัง
น่าช่วยให้ได้รับความรักความอบอุ่นมากกว่าและน่าจะมี
การทำหน้าที่ครอบครัวได้ดีกว่าการอาศัยอยู่กับบุคลอื่น
สอดคล้องกับพรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุศย์(12) ทีก่ ล่าวว่าหน้าที่
ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ หน้าทีห่ นึง่ ของครอบครัว คือ เป็นสถาบันแรก
ในชีวิตที่พร้อมจะให้ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกใหม่
ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ และสอดคล้องกับ
อุมาพร ตรังคสมบัติ(13) ที่กล่าวว่าครอบครัวเป็นบันได
ขั้นแรกของการพัฒนาบุคคลและสังคม

Chula Med J

ข้อจำกัดในการวิจยั
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาใน
โรงเรียนเท่านั้น อีกทั้งโรงเรียนที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลยังเคย
เป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อน ทำให้ผลการศึกษาในส่วน
ของประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจนั้นอาจ
ไม่ ส ามารถที ่ จ ะนำไปสรุ ป แทนวั ย รุ ่ น ที ่ อ ยู ่ ใ นบริ บ ทที ่
แตกต่างออกไปได้ เช่น วัยรุน่ ในสถานพินจิ วัยรุน่ ในสถาน
สงเคราะห์ เป็นต้น
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบ Cross sectional
study ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเกิดก่อน อะไรเกิด
หลัง ไม่สามารถบอกได้ว่า อะไรที่คาดว่าเป็นสาเหตุ อะไร
ที่คาดว่าเป็นผล และต้องมีการสุ่มตัวอย่างที่ดี อีกทั้งเป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ทำให้การ
เก็บข้อมูลในแต่ละครั้งที่เข้าไปทำการเก็บข้อมูลอาจมีผล
ต่อการตอบคำถามทีแ่ ตกต่างกัน
Trauma นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล เหตุการณ์หนึ่ง
สำหรับบุคคลหนึ่งอาจเป็นเหตุการณ์รบกวนใจ (small
t trauma) แต่สำหรับอีกบุคคลอาจเป็นเหตุการณ์สะเทือน
ขวัญ (big t trauma) ได้ ดังนัน้ มีความเป็นไปได้วา่ เหตุการณ์
บางเหตุ ก ารณ์ ท ี ่ อ ยู ่ ใ นแบบสอบถามประสบการณ์ ก าร
เผชิญเหตุการณ์รบกวนใจฉบับนีอ้ าจเป็นเหตุการณ์สะเทือน
ขวัญสำหรับนักเรียนบางคน เพราะฉะนั้นการที่นักเรียน
บางคนได้คะแนนจากการตอบน้อยหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติ
อาจไม่ ไ ด้ แ ปลว่ า นั ก เรี ย นคนนั ้ น ไม่ ม ี ค วามเสี ่ ย งหรื อ มี
ความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยเสมอไป อีกทั้งค่าอำนาจจำแนก
ของแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงค่า
อำนาจจำแนกทางสถิติที่คำนวณจากค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์
เท่านั้น ไม่ใช่ค่าอำนาจจำแนกทางคลินิก ดังนั้นการนำ
แบบสอบถามไปใช้ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาปัจจัยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือสัมพันธ์กบั
ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจเพิ่มเติม เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เลี้ยงดูแต่ละคนกับนักเรียน สัมพันธภาพในครอบครัว
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การพัฒนาเครื่องมือวัดประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

การทำหน้าทีค่ รอบครัว รูปแบบการเลีย้ งดู เศรษฐานะ หรือ
ศึกษาในประเด็นอื่นเพิ่มเติม เช่น ศึกษาผลกระทบของ
เหตุการณ์รบกวนใจต่อสุขภาพจิต เป็นต้น
ควรมีการพัฒนาเครื่องมือต่อเพื่อให้สามารถใช้
กับกลุม่ ตัวอย่างอืน่ ๆ ได้ เช่น เยาวชนในสถานสงเคราะห์
เยาวชนในสถานพินิจฯ หรืออาจมีการพัฒนาเป็นฉบับย่อ
เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้มากขึ้น
ควรมีการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือในส่วนของค่า
อำนาจจำแนกทางคลินกิ ด้วย โดยทำการศึกษาและพัฒนา
เครือ่ งมือกับวัยรุน่ ทีจ่ ติ แพทย์ประเมินแล้วว่ามี trauma หรือ
ในกลุ่มวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมาย
สรุป
แบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
สอบถามที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีทั้งความเที่ยงตรงความ
เชื่อมั่นและมีอำนาจจำแนกทำให้แบบสอบถามฉบับนี้
สามารถวัดได้ถกู ต้อง แม่นยำ ผลทีว่ ดั ออกมาคงที่ และยัง
สามารถจำแนกกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามได้อีกด้วย
นักเรียนส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวน
ใจในระดับน้อย ซึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับประสบการณ์
การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ ได้แก่ เพศ และสถานภาพ
ครอบครัวหวังว่าผลการศึกษาและเครื่องมือที่ได้ในครั้งนี้
สามารถนำไปวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
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