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Abstract:
Purpose: This study aimed to evaluate the psychometric
properties of the Rumination Response Scale (RRS) in the Thai
youths.
Design: A methodological research.
Methods: Following translation and cross-cultural adaptation, the
RRS was tested on 1,417 adolescents aged ranging from 14 to 19
years and attending the schools of Bangkok, Thailand. Data were
collected using a battery set of self-report questionnaires
including the Thoughts, Feelings and Experiences Questionnaire
and the Rumination Response Scale. The relationship of
rumination to emotional distress and suicide risk behaviors for
testing the construct validity was investigated. Confirmatory
factor analysis and content validity index were performed to
validate the factor structure and the content of the RRS. In
addition, Cronbach’s alpha coefficient was calculated for
reliability.
Main findings: The results revealed that the 3-factor structure of
the RRS-Thai version fitted with the data well (χ 2 = 0.094,
df = 1, p = .759, GFI = 1.000, AGFI = 1.000, RMSEA = 0.000).
The RRS-Thai version showed good content validity (CVI = .95)
and internal consistency (α = .90). In addition, the rumination
was also positively correlated with emotional distress (r = .736, p
< .01) and suicide risk behaviors (r = .46, p < .01).
Conclusion and recommendations: The Rumination Response
Scale-Thai version showed satisfactory psychometric properties
as to those of the original version and can be used for assessing
Thai adolescents at risk of suicide.
Keywords: confirmatory factor analysis, reliability, Rumination
Response Scale, validity
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินคุณภาพของแบบวัดความครุ่นคิดต่อ
สถานการณ์ในบริบทของวัยรุน่ ไทย
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เครือ่ งมือวิจยั
วิธดี ำเนินการวิจยั : แบบวัดความครุน่ คิดต่อสถานการณ์ ได้รบั การ
แปลเป็นภาษาไทยและนำไปทดสอบในกลุม่ วัยรุน่ ไทยทีก่ ำลังศึกษา
ในโรงเรียนในเขตกรุงเทพจำนวน 1,417 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามประเมินตนเองซึ่งประกอบด้วยแบบวัดความคิด
ความรู้สึกและประสบการณ์ของวัยรุ่น แบบวัดความครุ่นคิดต่อ
สถานการณ์ เพือ่ ทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความครุน่ คิด ความตึงเครียดทางอารมณ์
และพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย และการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยัน ความตรงเชิงเนือ้ หา รวมทัง้ ทดสอบความเชือ่
มัน่ ของแบบวัดโดยคำนวณค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
ผลการศึกษา: โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความ
ครุน่ คิดต่อสถานการณ์ซงึ่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 0.094, df = 1, p =
0.759, GFI = 1.000, AGFI = 1.000, RMSEA = 0.000) มีคา่ ความ
ตรงเชิงเนือ้ หา (CVI = 0.95) และความเชือ่ มัน่ ระดับดี (α=0.90)
นอกจากนีย้ งั พบว่า ความครุน่ คิดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความ
ตึงเครียดทางอารมณ์ (r = .736, p < .01) และพฤติกรรมเสีย่ งใน
การฆ่าตัวตาย (r = .46, p < .01) อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะ: แบบวัดความครุ่นคิดต่อสถานการณ์มี
คุณภาพของเครือ่ งมือเป็นทีน่ า่ พอใจคล้ายคลึงกับฉบับเริม่ ต้นและ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในเชิงปฏิบัติทางคลินิกและการวิจัยใน
อนาคตในบริบทของวัฒนธรรมไทย

คำสำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ความเชื่อมั่น
แบบวัดความครุน่ คิดต่อสถานการณ์ ความตรง
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ความสำคัญของปัญหา
ภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
ถือว่าเป็นดรรชนีชวี้ ดั ทีส่ ำคัญที่ใช้ประเมินสภาวะสุขภาพจิต
ของวัยรุ่น ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอัตราความชุกของ
การเกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ คิดเป็นร้อยละ 49.351 สำหรับ
พฤติกรรมเสีย่ งในการฆ่าตัวตายของวัยรุน่ พบว่าอัตราความ
ชุกของการมีความคิดฆ่าตัวตายคิดเป็นร้อยละ 11.2-11.42-3
ร้อยละ 11.5 มีการวางแผนทีจ่ ะฆ่าตัวตายและร้อยละ 9.3
เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว3
การครุน่ คิด (Rumination) เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า4 และพฤติกรรมเสีย่ งใน
การฆ่าตัวตายของวัยรุน่ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิต5ิ NolenHoeksema6 ได้ ให้ความหมายภายใต้ทฤษฎี Response
Style Theory of Depression ว่าการครุน่ คิดเป็นความคิด
และพฤติกรรมซึง่ มุง่ เน้นถึงความตัง้ ใจของบุคคลทีย่ อ้ นกลับ
ไปกลับมาต่อความรูส้ กึ ทางลบของตนเอง ซึง่ บุคคลที่ใช้การ
ตอบสนองในลักษณะของการครุน่ คิดนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะปรับ
เปลีย่ นอารมณ์เชิงลบให้กลายเป็นอารมณ์เศร้าทีย่ าวนานขึน้
การครุ่ น คิ ด สามารถประเมิ น ได้ จ ากแบบวั ด ที่ เ รี ย กว่ า
Ruminative Response Scale (RRS) ซึง่ เป็น Sub-scale
ของแบบวัด Response Style Questionnaires (RSQ)
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Nolen-Hoeksema และ Morrow7 แบบวัดดัง
กล่าวเป็นแบบวัดที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบวัดที่มี
มาตรฐานที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในประเทศตะวั น ตก
เนือ่ งจากเป็นแบบวัดทีพ่ ฒ
ั นามาจากทฤษฎีทเี่ ป็นพืน้ ฐาน มี
การนำแบบวัดนี้ ไปศึกษาในกลุม่ ประชากรต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุม่ วัยรุน่ แบบวัดมีขอ้ คำถามจำนวน 22 ข้อวัด
ความรู้สึกและผลที่เกิดจากความรู้สึก มีค่าความเชื่อมั่น
(Cronbach’s alpha) ซึง่ จัดอยู่ในเกณฑ์ดถี งึ ดีมาก7-8 ดังนัน้
การนำเครือ่ งมือมาตรฐานทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาใช้ ในการวิจยั แบบ
ข้ามวัฒนธรรมถือว่าเป็นการพัฒนาเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยประหยัด
ทัง้ เวลา ขบวนการในการสร้างเครือ่ งมือและเอือ้ อำนวยต่อ
การพัฒนาองค์ความรู้ ในเรือ่ งนัน้ ๆ ในบริบททีแ่ ตกต่างกัน9
อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญสำหรับการนำเครื่องมือมาใช้ ใน
ประชากรที่ มี วั ฒ นธรรมและภาษาแตกต่ า งกั น คื อ
กระบวนการของการแปลทีเ่ หมาะสม เป็นทีย่ อมรับ และมี
ความสอดคล้องเข้ากันได้ของทัง้ เครือ่ งมือฉบับต้นแบบและ
ฉบับแปล
วิธกี ารแปลแบบย้อนกลับ (back-translation) เป็นวิธี
ที่เหมาะสมที่ ใช้กันอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับว่า

เครือ่ งมือทีแ่ ปลเป็นอีกภาษามีความสอดคล้องกับเครือ่ งมือ
ภาษาต้นฉบับ แต่วิธีดังกล่าวอาจทำให้เกิดความคลาด
เคลือ่ นของการแปลได้ เช่น การไม่สอดคล้องในเรือ่ งของ
ภาษา10 การทดสอบความทัดเทียม (equivalence testing)
ของเครือ่ งมือ และการนำไปใช้ ในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงประชากรที่ศึกษาจึงเป็นการทดสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยขจัดความคลาดเคลือ่ นของการแปลดังกล่าว
ทีเ่ กิดขึน้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาคุณภาพของแบบวัด
ความครุน่ คิดต่อสถานการณ์ (RRS) ฉบับภาษาไทย ทีผ่ า่ น
กระบวนการแปลโดยทดสอบหาค่า ความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct
validity) ความตรงเชิงทำนาย (predictive validity) และ
ความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ (reliability) ว่าทัดเทียมกับเครือ่ ง
มือต้นฉบับภาษาอังกฤษและมีความสอดคล้องกับบริบทของ
วัยรุน่ ไทยเพือ่ ใช้วดั การครุน่ คิดอันเป็นปัจจัยสำคัญทีส่ ามารถ
ทำนายภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมเสีย่ งในการฆ่าตัวตาย
ของวัยรุน่

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพของแบบวั ด ความครุ่ น คิ ด ต่ อ
สถานการณ์ฉบับภาษาไทย (RRS-Thai version) และความ
สอดคล้ อ งของเครื่ อ งมื อ กั บ บริ บ ทของวั ย รุ่ น ไทยโดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะคือ
1. เพือ่ ทดสอบความตรงเชิงเนือ้ หา และความเชือ่ มัน่
ของแบบวัด
2. เพือ่ วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เครื่ อ งมื อ วิ จั ย
(methodological research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนทีก่ ำลังศึกษา
ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายของโรงเรี ย นมั ธ ยมที่
เป็ น สหศึ ก ษา สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาวิจยั เรือ่ ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น: การทดสอบ
เชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นเหตุ ก ารณ์ ใ นชี วิ ต เชิ ง ลบ การครุ่ น คิ ด
ความตึงเครียดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งในชีวิต และ
Journal of Nursing Science
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การสนับสนุนทางสังคม ของวารีรตั น์ ถาน้อย และคณะ11
ซึง่ สุม่ ตัวอย่างโดยวิธกี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอนจากโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครได้จำนวน
โรงเรียนทั้งสิ้น 12 โรงเรียน และทำการสุ่มห้องเรียนใน
แต่ละชัน้ เรียนจนเข้าถึงกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันใช้จำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 10-20 ตัวอย่าง
ต่อจำนวนพารามิเตอร์12 จากโมเดลทีศ่ กึ ษาครัง้ นีม้ จี ำนวน
พารามิเตอร์ทงั้ หมด 7 พารามิเตอร์ คิดเป็นจำนวนขนาด
ตัวอย่างเท่ากับ 140 ราย อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันโดยวิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้
สูงสุดข้อมูลต้องมาจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่อย่างต่ำ
100-200 หน่วยตัวอย่าง12 และหากต้องการขจัดปัญหา
ข้อมูลที่ ไม่เป็นแบบปกติควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่
มากกว่า 1,000 หน่วยตัวอย่าง13 สำหรับการศึกษาครัง้ นี้
เป็นการใช้ขอ้ มูลทีท่ ำการศึกษาไว้กอ่ นแล้ว ดังนัน้ เพือ่ ให้การ
ศึกษามีเสถียรภาพจากเหตุผลทีก่ ล่าวมาจึงใช้กลุม่ ตัวอย่าง
เท่ากับการศึกษาทีผ่ า่ นมาจำนวนทัง้ สิน้ 1,417 คน
ขัน้ ตอนการแปลและวิธกี ารพัฒนาเครือ่ งมือ
การพัฒนาเครือ่ งมือ RRS จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ
เป็นฉบับภาษาไทยได้ประยุกต์หลักการแปลและพัฒนา
เครือ่ งมือของ Brislin’s model9 และวิธกี ารแปลเครือ่ งมือ
Risk Taking Behavior Questionnaire for Thai
Adolescents (RBQTA) ของพัชรินทร์ นินทจันทร์3 ซึ่ง
ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนีค้ อื
ขัน้ ตอนที่ 1 การแปลเครือ่ งมือ
ในการศึกษาครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารแปลแบบย้อนกลับ (back
translation) โดยเริ่มจาก ผู้วิจัยได้ทำการแปลจากภาษา
ต้นฉบับและให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านภาษา 2 คน เป็นผูต้ รวจสอบ
การแปลจากภาษาต้นฉบับเป็นภาษาเป้าหมาย จากนัน้ ให้ผู้
เชีย่ วชาญด้านภาษาคนที่ 3 แปลจากเครือ่ งมือทีถ่ กู แปลและ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญทางภาษา 2 คนแรก (translated
version) กลับไปเป็นภาษาต้นฉบับ (back-translated
version)
ขัน้ ตอนที่ 2 การทดสอบความทัดเทียม
การตรวจสอบความทัดเทียมของเครือ่ งมือเป็นวิธกี าร
ทดสอบทางด้านภาษาของเครือ่ งมือเพือ่ คงไว้ซงึ่ ความหมาย
เดิมทีต่ อ้ งการสือ่ ความหมายโดยทดสอบความทัดเทียมใน 3
ลักษณะ
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		 2.1 ความทัดเทียมทางด้านความหมาย (semantic
equivalence) เป็นการทดสอบความคล้ายของคำ วลีและ
ประโยค และการแปลความหมาย เป็นการดูความคล้ายคลึง
ในแง่ของเจตคติในการตอบสนองต่อเหตุการณ์หากลักษณะ
ของคำ วลี หรือประโยคมีความแตกต่างกัน14 โดยใช้เจ้าของ
ภาษา จำนวน 5 คน ประกอบด้วยครูสอนภาษาอังกฤษ
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบภาษา และนักศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาเอก ประเมินความทัดเทียมทางด้านความ
หมายทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากแบบวัดประเมินค่า 7 ระดับ (1 =
ไม่เห็นด้วยจน และ 7 = เห็นด้วยอย่างยิง่ ) เพือ่ เปรียบเทียบ
ความทัดเทียมทางด้านความหมายจากแบบสอบถาม 2 ฉบับ
หากข้อคำถามใดมีคา่ คะแนนเฉลีย่ น้อยกว่า 4 ข้อคำถามนัน้
จะถูกนำไปปรับทางด้านภาษาและนำมาประเมินซ้ำจนกว่า
ค่าคะแนนเฉลีย่ จะอยู่ในเกณฑ์ทยี่ อมรับได้14
		 2.2 ความทั ด เที ย มทางด้ า นเนื้ อ หา (content
equivalence) เป็นการตรวจสอบเนือ้ หาของข้อคำถามว่ามี
ความสอดคล้ อ งกั น ในบริ บ ทของไทยหรื อ ไม่ โดยให้ ผู้
เชีย่ วชาญทางด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุน่ โดยทำหน้าทีเ่ ป็น
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญ และอาจารย์
พยาบาล จำนวน 5 ท่าน โดยใช้มาตรวัดแบบประเมินค่า
4 ระดับ (1 = ไม่สอดคล้อง และ 4 = สอดคล้องอย่างมาก)
และนำไปคำนวณหาค่ า ดั ช นี ค วามตรงทางเชิ ง เนื้ อ หา
(content validity index, CVI) ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 3 การทดสอบเครือ่ งมือ
เป็นขัน้ ตอนทีน่ ำแบบวัด RRS ฉบับภาษาไทยไปใช้ใน
กลุม่ ประชากรเป้าหมายเพือ่ นำไปทดสอบความเข้าถึงและ
การยอมรับของเครือ่ งมือในบริบทของวัยรุน่ ไทย ความเชือ่
มัน่ ของเครือ่ งมือ ความตรงเชิงทำนาย และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันว่ามีคณ
ุ ภาพและสอดคล้องกับบริบท
ของวัยรุน่ ไทยหรือไม่ อย่างไร
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อ
คำถามจำนวน 12 ข้อ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ผล
การเรียน สถานภาพสมรสบิดามารดา ทีอ่ ยูอ่ าศัย รายได้
เฉลีย่ ของครอบครัว จำนวนเงินที่ใช้จา่ ยต่อเดือน
2. แบบสอบถามเกีย่ วกับความครุน่ คิดต่อสถานการณ์
(RSS) ของ Nolen-Hoekseman & Morrow7 และได้แปล
เป็นภาษาไทยโดยวิธี back translation ประกอบด้วยข้อ
คำถาม จำนวน 22 ข้อ ทีบ่ ง่ บอกถึงการตอบสนองทางความ
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คิดของบุคคลต่อสภาวะอารมณ์เชิงลบ แต่ละข้อคำถาม
มีการประเมินทีม่ มี าตรวัด 4 ระดับ มีคะแนน 1 ถึง 4 (1 =
เกือบจะไม่เคยมีความคิดและการกระทำเช่นนีเ้ ลยและ 4 =
เกือบจะมีความคิดหรือการกระทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ)
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
		 - ภาวะซึมเศร้า (depression related) ประกอบ
ด้วยข้อคำถามข้อ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 22
		 - การครุน่ วิตก (brooding) ประกอบด้วยข้อ
คำถามข้อ 5, 10, 13, 15, 16
		 - การสะท้อนความคิด (reflection) ประกอบ
ด้วยข้อคำถามข้อ 7, 11, 12, 20, 21 คะแนนรวมทัง้ หมดอยู่
ระหว่าง 22 ถึง 88 ซึง่ ค่าคะแนนยิง่ มากแสดงว่ามีความ
ครุน่ คิดในระดับสูง
3. แบบสอบถามความคิ ด , ความรู้ สึ ก และ
ประสบการณ์ ข องวั ย รุ่ น (Thoughts, Feelings and
Experiences Questionnaire) ซึ่งพัฒนามาจาก High
School Questionnaire: A Profile of Experiences
(HSQ)15 และ Measurement of Adolescent Potential
for Suicide (MAPS)16 โดยคัดเลือกข้อคำถามทีม่ คี า่ ความ
เชือ่ มัน่ ทีย่ อมรับได้ ผูว้ จิ ยั แปลเป็นภาษาไทยโดยใช้วธิ ี back
translation ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 28 ข้อ คิด
ลักษณะคำตอบเป็นแบบ Likert scale โดย 0 หมายถึง ไม่
เคยมีความคิด ความรูส้ กึ หรือประสบการณ์นี้ จนกระทัง่ ถึง
6 หมายถึง มีความคิด ความรูส้ กึ หรือประสบการณ์นี้ เกือบ
ตลอดเวลา แบบสอบถามนีค้ รอบคลุมสองหัวข้อ ดังนี้
ภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ มีจำนวน 18 ข้อ
ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า ประกอบ
ด้วยข้อคำถามข้อ 2, 7, 9, 14, 16, 18, และ 20 ความวิตก
กังวล ประกอบด้วยข้อคำถามข้อ 5, 8, 12, และ 17 ความ
สิน้ หวังประกอบด้วยข้อคำถามข้อ 3, 6, 10, 13, 15, 19
และ 21 คะแนนรวมอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 108 ค่าคะแนนยิง่
มากแสดงว่ามีความตึงเครียดทางอารมณ์ในระดับสูง
พฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย มีจำนวน 10 ข้อ
ประกอบด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ เจตคติทางบวกต่อการฆ่า
ตัวตาย ประกอบด้วยข้อคำถามข้อ 1 ความคิดฆ่าตัวตาย
ประกอบด้วยข้อคำถามข้อ 4, 22, 25, 26, 27, 28 การ
พยายามฆ่าตัวตาย ประกอบด้วยข้อคำถามข้อ 24 และการ
ขูฆ่ า่ ตัวตาย ประกอบด้วยข้อคำถามข้อ 11, 23 คะแนนรวม
อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 60 ค่าคะแนนยิง่ มากแสดงว่ามีพฤติกรรม
เสีย่ งในการฆ่าตัวตายในระดับสูง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้วิจัยดำเนินการขอใช้ข้อมูลจากการศึกษา
ของวารีรัตน์ ถาน้อย (2009) เรื่อง รูปแบบการทำนาย
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายของวัยรุน่ : การทดสอบเชิง
ประจักษ์ในเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การครุ่นคิด ความ
ตึงเครียดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งในชีวิต และการ
สนับสนุนทางสังคม จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดลมาใช้ในการวิจยั
2. คณะผูว้ จิ ยั ได้ทำการคัดเลือกข้อมูลมาใช้ในการวิจยั
ด้วยตนเองจากตัวแปรการครุ่นคิดที่ ได้จากแบบวัด RRS
ฉบับภาษาไทย และความตึงเครียดทางอารมณ์และพฤติกรรม
เสี่ยงในการฆ่าตัวตายตามจำนวนที่ระบุไว้ ในขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง และนำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นลำดับต่อไป
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ
จากการศึกษาของวารีรัตน์ ถาน้อย เรื่อง รูปแบบการ
ทำนายพฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การฆ่ า ตั ว ตายของวั ย รุ่ น :
การทดสอบเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นเหตุ ก ารณ์ ใ นชี วิ ต เชิ ง ลบ
การครุน่ คิด ความตึงเครียดทางอารมณ์ ความเข้มแข็งใน
ชีวติ และการสนับสนุนทางสังคม11 ซึง่ ได้รบั การพิจารณา
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
มหิดล (รหัสโครงการวิจยั ที่ MU-IRB 2008/ 260. 2312)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลีย่
2. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยคำนวนค่าดัชนี
ความตรงทางเนือ้ หา (content validity index, CVI) และ
ตรวจสอบหาความเชื่อมั่นโดยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
3. การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้สถิติ
confirmatory factor analysis และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั

ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 จำนวน
1,417 คนโดยส่วนใหญ่กลุม่ ตัวอย่างเป็นเพศหญิงจำนวน
941 คน (ร้อยละ 66.41) โดยมีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 16.64 ส่วน
ใหญ่อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา คิดเป็นร้อยละ 80.50 รายได้
เฉลีย่ เท่ากับ 101 บาท/วัน สถานภาพสมรสส่วนใหญ่พบว่า
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แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .90 และวิเคราะห์ขอ้ คำถาม
รายข้อพบว่า ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับผลรวมคะแนนของข้อทีเ่ หลือทัง้ หมดของแบบสอบถาม
(corrected item: total-scale correlations) มีคา่ ระหว่าง
0.297 ถึง 0.632 ดังแสดงในตารางที่ 1

บิดา มารดาอยู่ด้วยกันคิดเป็นร้อยละ 71.60 ระดับการ
ศึกษาของบิดา พบว่าร้อยละ 37.90 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มารดาส่วนใหญ่รอ้ ยละ 34.80 มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
2. การทดสอบความตรงเชิงเนือ้ หา ได้คา่ CVI เท่ากับ
0.95 และค่าความเชื่อมั่นจากการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์
ตาราง 1 การวิเคราะห์รายข้อของแบบวัด RRS ฉบับภาษาไทย
ข้อที่
1. คิดซ้ำๆ ถึงความรูส้ กึ โดดเดีย่ วของตัวเอง
2. คิดซ้ำๆ ว่า คุณไม่สามารถทำงานของตนเองได้ถา้
คุณไม่ปลดปล่อยความรูส้ กึ นี้
3. คิดซ้ำๆ เกีย่ วกับความอ่อนล้าและความรูส้ กึ เจ็บปวด
ของคุณ
4. คิดซ้ำๆ ว่ามันเป็นการยากทีจ่ ะมีจติ ใจจดจ่อกับสิง่ ใด
สิง่ หนึง่
5. คิดซ้ำๆ ว่า คุณทำอะไรจึงสมควรได้รบั สิง่ นี้
6. คิดซ้ำๆ ถึงความไม่กระตือรือร้นและขาดแรงจูงใจ
ของตัวเอง
7. วิเคราะห์เหตุการณ์ทเี่ พิง่ เกิดขึน้ เพือ่ พยายามทำ
ความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงอยู่ในภาวะซึมเศร้า
8. คิดซ้ำๆ ว่าคุณดูเหมือนจะไม่รสู้ กึ รูส้ ากับสิง่ ต่างๆ
9. คิดว่า ทำไมคุณจึงไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้
10. คิดว่า ทำไมคุณจึงมีปฏิกริ ยิ าออกมาในลักษณะนี้
11. ปลีกตัวออกไปอยูค่ นเดียว และคิดว่าเพราะเหตุใด
คุณจึงรูส้ กึ เช่นนัน้
12. เขียนว่าคุณกำลังคิดอะไรอยูแ่ ละวิเคราะห์สงิ่ ทีค่ ดิ นัน้
13. นึกถึงเหตุการณ์ทเี่ พิง่ เกิดขึน้ และปรารถนาทีจ่ ะให้
มันเป็นไปได้ดกี ว่าทีม่ นั เป็นอยู่
14. คิดว่าคุณจะไม่สามารถทีจ่ ะมีสมาธิได้ถา้ ฉันยังคงมี
ความรูส้ กึ เช่นนี้
15. คิดว่า ทำไมคุณจึงมีปญ
ั หามากมายในขณะทีค่ นอืน่ ๆ
ไม่มี
16. คิดว่า ทำไมคุณจึงไม่สามารถจัดการกับสิง่ ต่างๆ
ให้ดกี ว่านี้
17. คิดซ้ำๆ ถึงความรูส้ กึ เสียใจของตัวเอง
18. คิดถึงข้อบกพร่อง ความล้มเหลว ความผิดและ
ข้อผิดพลาดทัง้ หมดของคุณ
19. คิดซ้ำๆ ถึงความรูส้ กึ ที่ไม่อยากจะทำอะไรของตัวเอง
20. วิเคราะห์บคุ ลิกภาพของคุณเพือ่ ทีจ่ ะพยายามทำ
ความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดคุณจึงรูส้ กึ ซึมเศร้า
21. ไปบางสถานทีต่ ามลำพังเพือ่ ทีจ่ ะคิดเกีย่ วกับ
ความรูส้ กึ ของตัวเอง
22. คิดซ้ำๆ ถึงความรูส้ กึ โกรธตัวเอง
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ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน ค่าสัมประสิทธิร์ ายข้อ ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา
มาตรฐาน กับผลรวมข้อทีเ่ หลือ หลังตัดข้อคำถามออก
2.17
.557
.896
.78
1.97
.488
.898
.74
2.16

.79

.569

.896

1.97

.73

.383

.900

2.29
2.31

.83
.86

.402
.454

.900
.899

2.36

.88

.525

.897

1.77
1.80
2.20
2.14

.79
.80
.83
.92

.297
.567
.566
.581

.902
.896
.896
.896

1.86
2.84

.87
.85

.352
.450

.901
.899

2.33

.88

.561

.896

2.25

.89

.610

.895

2.41

.82

.621

.895

2.41
2.54

.90
.87

.632
.599

.894
.895

2.05
2.07

.80
.83

.558
.539

.896
.897

1.95

.94

.470

.899

2.14

.89

.524

.897
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3. การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
		 3.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั ระหว่างการครุน่ คิด ความตึงเครียดทางอารมณ์
และพฤติกรรมเสีย่ งในการฆ่าตัวตาย พบว่า ความครุน่ คิด มี

ความสัมพันธ์กบั ความตึงเครียดทางอารมณ์ และพฤติกรรม
เสีย่ งในการฆ่าตัวตาย อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ดังตาราง
ที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของการครุน่ คิดต่อสถานการณ์ ความตึงเครียดทางอารมณ์ และพฤติกรรมเสีย่ งในการ		
			 ฆ่าตัวตาย
ตัวแปร
การครุน่ คิดต่อสถานการณ์ ความตึงเครียดทางอารมณ์ พฤติกรรมเสีย่ งในการฆ่าตัวตาย
การครุน่ คิดต่อสถานการณ์
1.000
ความตึงเครียดทางอารมณ์
1.000
.736 **
1.000
พฤติกรรมเสีย่ งในการฆ่าตัวตาย
-.576 **
.460 **
** p < .01
3.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า รากกำลังสองเฉลีย่ ของค่าความแตกต่างโดยประมาณ มีคา่
โมเดลโครงสร้างแบบวัดความครุน่ คิดต่อสถานการณ์มคี วาม เท่ากับ 0.000 และแต่ละองค์ประกอบของแบบวัด RRS
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าไค-สแควร์ ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า (depression related), การครุน่ วิตก
ทีแ่ ตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (χ2= 0.094, (brooding) และการสะท้อนความคิด (reflection) มีคา่ น้ำ
df = 1, p = 0.759) ค่าดัชนีชวี้ ดั ระดับความกลมกลืน (GFI) หนักองค์ประกอบอยู่ ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (0.58 - 0.89)
มีค่าเท่ากับ 1.000 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน และมีคา่ squared multiple correlation (R2) ของแต่ละ
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.000 และค่าดัชนี องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.582 - 0.892 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความครุน่ คิดตามสถานการณ์ (n=1,417)
t
SC
b
SE
องค์ประกอบ
46.547
0.944
5.584
0.120
Depression related
34.080
0.784
2.259
0.066
Brooding
27.599
0.763
2.297
0.083
Reflection
Chi-square = 0.09, df = 1, p-value = 0.758, RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, AGFI = 1.000
เมือ่ วิเคราะห์โมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของแบบ
วัด RRS วัดจากข้อคำถามในแต่ละองค์ประกอบพบว่ามี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 = 176.
48, df = 149, p = 0.068, GFI = 0.989, AGFI = 0.981,
RMSEA = 0.011) ข้อคำถามในองค์ประกอบภาวะซึมเศร้า

R2
0.892
0.615
0.582

มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.295-0.642 องค์
ประกอบการครุน่ วิตก มีคา่ น้ำหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง
0.463-0.697 และองค์ประกอบการสะท้อนความคิด มีคา่
น้ำหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.376-0.648 ดังแผนภาพที่ 1
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Reflection

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัด RRS รายข้อ (n = 1,417) X2 = 176.48, df = 149, 			
			 p-value = 0.068, RMSEA = 0.011, GFI = 0.989, AGFI = 0.981

การอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย พบว่ า แบบวั ด ความครุ่ น คิ ด ต่ อ
สถานการณ์ (RRS) ฉบับภาษาไทยได้ผา่ นกระบวนการแปล
ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามทั ด เที ย มกั บ ต้ น ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษ
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการแปลที่ ได้มีการ
ทดสอบความทัดเทียม (equivalence) ในแต่ละขัน้ ตอนรวม
ทั้งการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือซึ่งจากการทดสอบ
คุณภาพของเครือ่ งมือ พบว่า แบบวัด RRS ฉบับภาษาไทย
สำหรับวัยรุน่ มีคา่ ความตรงเชิงเนือ้ หา (CVI) เท่ากับ .95
แสดงว่า แบบวัด RRS ฉบับภาษาไทย มีความตรงเชิง
เนื้อหาที่สอดคล้องตามเนื้อหาที่ต้องการวัดในเรื่องความ
ครุน่ คิดในบริบทของวัยรุน่ ไทยเป็นอย่างดี เนือ่ งจากค่า CVI
ที่ได้มคี า่ เท่ากับ หรือมากกว่า .80 ถือว่ามีคา่ ความตรงตาม
เนือ้ หาระหว่างวัฒนธรรมเป็นทีย่ อมรับได้17 เมือ่ พิจารณาค่า
ความเชื่อมั่นพบว่ามีค่าเท่ากับ .90 ซึ่งในการศึกษาข้าม
วัฒนธรรมจากการแปลเครือ่ งมือและนำไปทดสอบในกลุม่
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ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกันเป็นครัง้ แรกค่าความเชือ่ มัน่ ทีย่ อมรับ
ได้มคี า่ เท่ากับ .70 ขึน้ ไป18 แสดงให้เห็นว่าแบบวัด RRS
ฉบับภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นในระดับดีที่
สามารถนำไปใช้วัดการครุ่นคิดในบริบทของวัยรุ่นไทยได้
และจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่าแบบวัดนีม้ คี า่ ความเชือ่ มัน่
อยูร่ ะหว่าง 0.82 - 0.927,19 แสดงให้เห็นว่าแบบวัด RRS
ฉบับภาษาไทยมีค่าความเชื่อมั่นสูงเมื่อเทียบกับแบบวัด
ต้นฉบับในการศึกษาทีผ่ า่ นมา
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
คะแนนรายข้อกับผลรวมคะแนนของข้อทีเ่ หลือทัง้ หมดของ
แบบสอบถาม พบว่ามีคา่ ระหว่าง 0.297 ถึง 0.621 ซึง่ อยู่ใน
เกณฑ์ทยี่ อมรับได้คอื 0.20-0.8020 แสดงว่าข้อคำถามทุกข้อ
เป็นตัวแทนทีด่ ี มีความสอดคล้องกับข้อคำถามทัง้ หมดของ
แบบวัด และไม่มีข้อคำถามใดถูกตัดออกเพื่อเพิ่มค่าความ
เชือ่ มัน่ ของแบบวัด
เมื่อนำมาวิเคราะห์ โครงสร้างองค์ประกอบพบว่า
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โครงสร้างของแบบวัด RRS ทัง้ 3 มิตมิ คี วามสอดคล้องกับ
บริบทของวัยรุ่นไทยเช่นเดียวกับแบบวัดต้นฉบับ โดยมิติ
ภาวะซึมเศร้า สามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ มิตกิ ารครุน่ วิตก และมิตกิ ารสะท้อนความคิด
โดยมีคา่ มากกว่า 0.50 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าทัง้ 3 มิตใิ นองค์
ประกอบมีคา่ ความแปรปรวนของการสกัดองค์ประกอบอยู่
ในเกณฑ์ทยี่ อมรับได้ และจากต้นฉบับภาษาอังกฤษได้มกี าร
แบ่งองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องออกเป็น 3 องค์ประกอบเช่น
เดียวกัน21 และยังพบว่าค่าน้ำหนักองค์ประกอบของแต่ละ
องค์ประกอบของแบบวัด RRS ฉบับภาษาไทย มีนยั สำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยมีคา่ น้ำหนักองค์ประกอบค่อนข้าง
สูง อยูร่ ะหว่าง 0.763 – 0.944 มิตขิ องภาวะซึมเศร้ามีคา่ น้ำ
หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.944 มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การ
ครุ่นวิตกและการสะท้อนความคิด ซึ่งมีค่าน้ำหนักองค์
ประกอบเท่ากับ 0.784 และ 0.763 ตามลำดับ แสดงให้เห็น
ว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการ
ครุน่ คิดต่อสถานการณ์ และเมือ่ พิจารณาข้อคำถามในแต่ละ
องค์ประกอบของการครุน่ ต่อสถานการณ์คดิ พบว่า แต่ละข้อ
คำถามเป็นตัววัดของแต่ละองค์ประกอบอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิตโิ ดยมีคา่ น้ำหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.295 0.642 แสดงว่า แบบวัดความครุน่ คิดต่อสถานการณ์ ฉบับ
ภาษาไทยมีความตรงเชิงโครงสร้าง
สำหรับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดย
ทดสอบความสัมพันธ์กับตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันทาง
ทฤษฎี พบว่า การครุน่ คิดมีความสัมพันธ์กบั ความตึงเครียด
ทางอารมณ์ และพฤติกรรมเสีย่ งในการฆ่าตัวตายอย่างมีนยั
สำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่าการ
ครุน่ คิดมีความสัมพันธ์กบั ความตึงเครียดทางอารมณ์4 และ
พฤติกรรมเสีย่ งในการฆ่าตัวตายของวัยรุน่ 5 แสดงให้เห็นว่า
แบบวัดความครุน่ คิดต่อสถานการณ์ฉบับภาษาไทยสำหรับ
วัยรุน่ มีความตรงเชิงโครงสร้างดี เพราะหากวัยรุน่ มีความ
ครุ่นคิดต่อเหตุการณ์ต่างๆ สูงมักมีแนวโน้วที่จะทำให้เกิด
ความตึงเครียดทางอารมณ์ และเสีย่ งต่อการมีพฤติกรรมฆ่า
ตัวตายสูง เนือ่ งจาก ความครุน่ คิดเป็นความคิดทีเ่ กิดขึน้ ซ้ำ
ไปซ้ำมาโดยมีเนื้อหาของความคิดในเชิงลบเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติทำให้เกิดมุมมองต่อสถานการณ์ทางลบก่อให้เกิด
อารมณ์เชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิง่ อารมณ์เศร้า6 วิตกกังวล
และความรูส้ กึ สิน้ หวัง4 ซึง่ อารมณ์เชิงลบเหล่านีจ้ ะเหนีย่ ว
นำทีท่ ำให้เกิดพฤติกรรมเสีย่ งในการฆ่าตัวตาย5

ข้อเสนอแนะ
1. ควรใช้แบบวัดความครุน่ คิดต่อสถานการณ์ ในการ
ช่วยค้นหาผูท้ เี่ สีย่ งต่อการเจ็บป่วยทางจิต เนือ่ งจากเป็นแบบ
วัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี มีคา่ จากการทดสอบน่าเชือ่ ถือ มีความตรง
สูง และใช้เวลาน้อยในการตอบแบบวัด
2. ควรนำแบบวัดความครุน่ คิดต่อสถานการณ์ไปใช้ใน
การศึกษาวิจัยในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะสุขภาพจิตอืน่ ๆ ในกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ อืน่ ๆ เพือ่ นำไปสู่
การพั ฒ นางานวิ จั ย ทางสุ ข ภาพจิ ต และเป็ น การพั ฒ นา
คุณภาพของเครือ่ งมือให้มคี วามเป็นสากลมากยิง่ ขึน้ อีกด้วย
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