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Editor’s talk
บทบรรณาธิการ
วารสารการวัดผลการศึกษา (Journal of Educational Measurement) ฉบับนี้ จัดทาโดยสานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมบทความวิชาการและ
บทความวิจัยจาก ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในฉบับนี้มีบทความที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการวัดประเมินและการพัฒนาเครื่องมือวัดทางจิตวิทยา รวมถึง
ประเด็นการศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของตัวแปรทางจิตวิทยา
หัวเรื่องบทความในวารสารฉบับนี้มีดังนี้ บทความวิชาการ 4 เรื่อง คือ (1) สถานการณ์การกลั่น
แกล้งบนพื้นที่ไซเบอร์และแนวทางการวัดประเมิน (2) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน (3) การวัดและประเมินจิตวิญญาณในการทางานและตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ และ (4) การพัฒนา
เครื่องมือทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกในฐานะตัวแปรคั่นกลาง บทความวิจัย 2 คือ (1) การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบด้านการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) (2) ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
ที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาหรับฉบับที่แล้ว วารสารได้เน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทาวิจัยในชั้นเรียนของครู รวมถึงประเด็น
ที่ยังมีความสาคัญต่อเนื่องมาหลายฉบับ คือเรื่องการศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของตัวแปรทางจิตวิทยา
เพราะทางทีมบรรณาธิการวารสารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้มี การตีพิมพ์
เผยแพร่ บ ทความที่ จ ะประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างด้ า นจิ ต วิ ท ยา ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาและช่ ว ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ นิสิต
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และการเผยแพร่บทความต่อไปด้วย
บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
เมื่อมีข่าววัยรุ่นทั้งต่างประเทศและในประเทศ เกี่ยวข้องกับความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์
(Cyberbullying) ออกมาในเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าหดหู่และจบท้ายด้วยการสูญเสียชีวิตของผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อด้วยแล้ว ทาให้เริ่มมีการทาวิจัยโดยเฉพาะในต่างประเทศ ช่วง 10-15 ปีหลังมานี้ เริ่มมีการศึกษา
ถึงผลกระทบจากความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์นี้ค่อนข้างมาก สาหรับในประเทศไทยเองก็เริ่มมีผู้วิจัย
ศึกษาถึงสถานการณ์นี้เช่นเดียวกัน เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ อินเทอร์เน็ต หรือกิจกรรมต่างๆ บน
พื้นที่ไซเบอร์เป็นเสมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของคนทั่วไป และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
โดยพบสถิติจานวนนักเรียนที่เคยถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตกว่าร้อยละ 20 โดยประเด็นในการถูก
กลั่นแกล้งที่มากที่สุด ได้แก่ การโพสต์ข้อความที่ทาร้ายจิตใจร้อยละ 13.7 การถูกปล่อยข่าวลือหรือ
เรื่องเสียหาย ร้อยละ 12.9
สาหรับประเทศไทยมีการสารวจถึงความถี่ ในการข้องเกี่ยวกับประสบการณ์การรังแกกันบน
พื้นที่ไซเบอร์ ของนักเรี ยนมัธ ยมศึกษาและอาชีว ศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จากจานวนกลุ่ ม
ตัวอย่ างดังกล่ าว 1,200 คน พบว่ามีการเกี่ยวข้องในประสบการณ์ดังกล่ าวคิดเป็นร้อยละ 52.4%
ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจต่อผู้ที่เผชิญปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ ซึ่งการถูก
เป็ น เป้ า ของการกลั่ น แกล้ ง ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ระดั บ ของภาวะซึ ม เศร้ า และ
ความเครียดของกลุ่มอาการผิดปกติหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงเพิ่มขึ้น บุคคลใดที่มีสถานะทั้งที่
เป็นผู้รังแกและและถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ พบว่ามีแนวโน้มอาการของภาวะซึมเศร้ามากกว่า คนที่มี
สถานะเป็นผู้รังแกเพียงอย่างเดียว หรือเป็นเหยื่อฝ่ายเดียวและบุคคลทีไ่ ม่มีประสบการณ์การถูกรังแก
บนพื้นที่ไซเบอร์ ในระหว่างปี 1994 ถึงปี 2000 มีการทาวิจัยส ารวจในกลุ่ มวัยรุ่น 10-17 ปี ด้ว ย
วิธีการสั มภาษณ์ทางโทรศัพท์ส าหรั บ คนที่ส มัครใจให้ ข้อ มูล โดยแบบส ารวจที่ใช้เรียกว่า Youth
Internet Safety Questionnaire (YISS) ซึ่ ง มี จ านวนผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ทั้ ง หมด 1,501 คน ส าหรั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ เป็นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ อินเทอร์เน็ตของกลุ่ม
วัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการพัฒนาข้อคาถามของแบบสารวจต่อเนื่องมาจนถึง Version
ล่ า สุ ด ที่ YISS-3 จากสถานการณ์ แ ละปั ญ หาที่ ร วบรวมข้ อ มู ล มาทั้ ง หมด น าไปสู่ ก ารเล็ ง เห็ น ถึ ง
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ความสาคัญของ การศึกษาวิจัยในแง่ของการพัฒนาเครื่องมือ แบบวัดที่มีมาตรฐาน สาหรับบริบทของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะ และศึกษาประเด็นการรับรู้ปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ ผ่านมุมมอง
ของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชนที่สุด น่าจะสามารถช่วยป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหานี้ได้จากหน่วยที่เล็กที่สุดในระดับครอบครัว ก็จะสามารถทาให้เกิดความแข็งแกร่งต่อการรับมือ
กับสถานการณ์นี้ในภาคสังคมที่ใหญ่ขึ้นต่อไปได้
คาสาคัญ: ความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ พื้นที่ออนไลน์ พื้นที่ ออฟไลน์ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ผู้กระทาผิด

Abstract
For 10-15 years ago in foreign country had been studying the violence related
to Cyberbullying especially in adolescence. In Thailand also began a research study in
Cyberbullying because it is undeniable that the use of the Internet and the events On
cyber space as a part of every one that likely to rise steadily. It was found that a record
number of students have been bullied on the Internet more than 20 percent by the
highest is the post messages to hurt the victim (13.7%), The rumors about the terrible
(12.9%). For Thailand, There is a survey of the frequency to involve experienced
cyberbullying in students of secondary and vocational education In Bangkok. Based on
the 1200 samples were found to have been involved in cyberbullying, representing
52.4% that had to resulted in a negative impact to victim who had to cyberbullied.
And then also to link with levels of depression and stress disorders after they had to
coping with cyberbullying. During in 1994 to 2000, there is the research survey among
adolescents 10-17 years by interviewing on telephone for people who voluntarily
provide information. The survey called the Youth Internet Safety Questionnaire (YISS)
which had total of 1501 volunteers. For the purposes of this research is to understand
the Internet using of adolescence in the United States. And the development of this
survey questions continued to latest version of YISS-3. From the author’s review and
gathering the data that leads to realize the importance of cyberbullying in terms of
development the standards assessment increasingly for the context of Thailand
especially. And the study of cyberbullying through the perspective of parents which
was closer to the youth. Therefore can help prevent or find solutions to cyberbullying
which from the smallest unit in the family. It can cause strength to cope with
cyberbullying in the larger community further.
Key words: Cyberbullying, online, offline, victim, offender
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บทนา
จากสถานการณ์การกลั่นแกล้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบเก่า (Traditional Bullying)
โดยเหยื่อและผู้รังแก สามารถเผชิญหน้ากันโดยตรง (face-to-face) ซึ่งตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การกลั่นแกล้งไปตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิว เตอร์ และเครื่ องมือสื่ อสารที่มากขึ้น จึงทาให้ มีรูปแบบการกลั่ นแกล้ งแบบใหม่ที่ เรียกว่า
Cyberbullying หรือ ความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ หมายถึง ลักษณะของการแสดงออกที่ผู้กระทา ทา
ต่อผู้ ถูกกระทาหรือเหยื่ อ จนเกิดความอึดอัดใจ คับข้องใจ ความทุกข์ใจ ผ่ านการแสดงออกด้ว ย
ข้อความ รูปภาพ การคุกคาม การกลั่นแกล้ง การข่มขู่ ซึ่งอาจมีเรื่องทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง จนทาให้
ผู้ถูกกระทาหรือเหยื่อเสียหายบนพื้นที่ไซเบอร์ ผ่านการติดต่อบนโลกออนไลน์ (online) ด้วยเครือข่าย
สังคม (social network) ที่เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ต โดยผู้ถูกกระทาหรือเหยื่ออาจจะทราบหรือไม่
ทราบว่าใครเป็นผู้กระทาก็ได้ ดังนั้น ลองมาพิจารณาดูว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงบนพื้นที่
ไซเบอร์ ต้องเจอกับอะไรบ้างจากตัวอย่างกรณีดังต่อไปนี้
เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว อแมนดา ท็อดด์ (Amanda Todd) เด็กสาววัย 15 ปี ในประเทศ
แคนาดา ได้เริ่มต้นทาความรู้จักกับผู้คนบนอินเทอร์เน็ต โดยผ่านโปรแกรมเว็บแคม (WebCam) จน
ทาให้ได้พบกับชายคนหนึ่งที่พยายามล่อลวงเธอให้ส่งรูปเปลือยบริเวณหน้าอกของเธอให้เขา ด้วยการ
หว่านล้อมและคาชมสารพัด เช่น สวย เซ็กซี่ จนเธอยอมคล้อยตามแล้วส่งรูปดังกล่าวให้ และชายคน
นั้นได้เก็บภาพเปลือยหน้าอกของอแมนด้าไว้ หลังจากนั้นก็แบล็กเมล์เธออีกหลายครั้ง แล้วนาภาพ
ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นที่ไซเบอร์ หรือในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้ภาพเปลือยอก
ของเธอไม่มีวันเรียกคืนกลับมาได้อีกต่อไป อแมนด้าตัดสินใจย้ายที่อยู่หลายครั้ง แต่ชายคนนั้ นก็ยัง
ตามราวี กลั่นแกล้งด้วยการเผยแพร่ภาพนั้นให้กับเพื่อนในโรงเรียนใหม่ของเธอได้ดูผ่าน facebook
จนไม่มีเพื่อนคนไหนคบเธอ ด้วยพื้น ฐานความอ่อนแอทางจิตใจของอแมนด้า ทาให้ เธอเผลอไปมี
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเพื่อนชายที่มีแฟนแล้ว เป็นบ่อเกิดให้คนรอบตัวเธอยิ่งเกลียดเธอเพิ่มขึ้น เมื่อ
สถานการณ์ต่างๆ เลวร้ายลงเรื่อยๆ และชายคนดังกล่าวก็ยังไม่หยุดการกลั่นแกล้งต่ออแมนด้าบน
พื้นที่ออนไลน์ (online) เธอเลยพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกินน้ายาฟอกขาว แต่ก็มีคนช่วยชีวิตเธอไว้
ได้ทัน แทนที่จะมีคนเห็นใจและสงสารเธอ เพื่อนรอบตัวเธอกลับแสดงความรุนแรงมากขึ้น ด้วยการ
โพสต์ข้อความแสดงความเกลียดชังที่มีต่อตัวเธอมากกว่าเดิม รวมถึงช่วยกันแชร์ภาพน้ายาฟอกขาวที่
แนะนาให้เธอดื่มเพื่อฆ่าตัวตายอีกครั้งให้สาเร็จ แล้วแท็ก (tag) ชื่อเธอทุกครั้งเพื่อให้เธอได้เห็นบน
facebook จนในที่สุดเธอยอมแพ้ต่อความโหดร้ายต่างๆ ที่แสดงผ่านพื้นที่ออนไลน์ จนตัดสินใจจบ
ชีวิตตนเองด้วยการผูกคอตาย แล้วลาจากโลกใบนี้ไปในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 (ประชาชาติธุรกิจ.
2557: ออนไลน์)
เมื่อลองสารวจในประเทศไทย ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆ กัน คือ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้
มีการรายงานข่าวถึงการเสี ยชีวิตของเด็กนักเรียนหญิง ระดับมัธ ยมต้นคนหนึ่ง ในจังหวัดสงขลา
โพสต์รูปภาพของตนเอง พร้อมกับลักษณะของการเตรียมตัวผูกคอเพื่อใช้จบชีวิตตนเอง มีเชือกคล้อง
เป็นบ่วงไว้ข้างๆ พร้อมกับใบหน้าที่กาลังเสียใจและร้องไห้ ซึ่งได้มีการบรรยายไว้ในรูปภาพถึงความ
ผิดหวังในเรื่องของความรัก เหตุเกิดขณะในช่วงเวลากลางดึก หลังจากนั้นก็มีการแชร์ภาพดังกล่าว
จากบรรดาเพื่อนของเด็กนักเรียนหญิงคนนี้ มีการเข้าไปโพสต์ทั้งให้กาลังใจ และกล่าวซ้าเติม ประชด
ประชัน ท้าทายต่างๆ นานา ถึงสิ่งที่นักเรียนหญิงคนนี้แสดงออกมา จนสุดท้ายรุ่งเช้าของวันดังกล่าว
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ญาติได้พบเด็กหญิงคนนี้เสียชีวิตแล้ว และมีการรายงานข่าวอย่างครึกโครมในเวลาต่อมา (เดลินิวส์ .
2559: ออนไลน์)
เมื่อรูปแบบความรุนแรงที่เกิดจากการกลั่นแกล้งเปลี่ยนไป จากที่เหยื่อสามารถระบุผู้กระทา
ความรุนแรงต่อตนเองได้ และความรุนแรงเปลี่ยนจากพื้นที่จริงไปอยู่บนพื้นที่ ไซเบอร์ ความไร้ตัวตน
การไม่ระบุชื่อ (anonymous) นี้เอง จึงเป็นข้อได้เปรียบในทางลบของสถานการณ์นี้ที่รับมือได้ยาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากเหยื่อไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทา หรือผู้ที่กระทาต่อเหยื่ออาจไม่เคยมีความสัมพันธ์หรือ
รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับเหยื่อมาก่อน และไม่ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อเกิดเรื่องแล้ว จะมี
แต่ขยายลุกลามยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์ที่รุนแรงและเป็นที่สนใจของสังคม อย่างไรก็ตามพบว่า
การรังแก รวมถึงการรังแกกันบนพื้นที่ไซเบอร์ สามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
แต่ จ ะมากเป็ น พิ เ ศษ ส าหรั บ บุ ค คลที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ส าหรั บ เหยื่ อ หรื อ ผู้ ถู ก กระท านี้ ผ ลทางลบ
ประกอบด้วยทาให้เกิดการนับถือตนเองต่าลง มีภาวะซึมเศร้า และในกรณีเคสที่รุนแรง อาจมีความคิด
ฆ่าตัวตาย จนทาไปสู่การฆ่าตัวตายได้สาเร็จ (Kim & Leventhal; 2008 cited in Ruthaychonnee
& Reter, 2013)

สถานการณ์ Cyberbullying ในต่างประเทศ
ในต่างประเทศนั้นความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์เป็นประเด็นที่สาคัญ เนื่องจากมีสถิติเกี่ยวกับ
การกลั่นแกล้งบนพื้นที่ออนไลน์สูง Hinduja & Patchin (2010) ได้ศึกษาพบว่ามี จานวนนักเรียนที่
เคยถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตกว่าร้อยละ 20 โดยประเด็นในการถูกกลั่นแกล้งที่มากที่สุด ได้แก่
การโพสต์ข้อความที่ทาร้ายจิตใจร้อยละ 13.7 การถูกปล่อยข่าวลือหรือเรื่องเสียหาย ร้อยละ 12.9
เมื่อถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงจะรู้สึกโกรธมากที่สุด รองลงมาคือ
รู้สึกเสียใจ และอับอาย ตามลาดับ โดยเหยื่อส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองต่า (Low
Self-Esteem) และยั ง พบว่ า เหยื่ อ จากการกลั่ น แกล้ ง ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ อ ยู่ ใ นวั ย มั ธ ยมนั้ น จะมี
แนวโน้มฆ่าตัวตายสูง และการถูกกลั่นแกล้งโดยการส่งรูปภาพลามกอนาจาร หรือข้อความเกี่ยวกับ
เรื่องเพศ เป็นปัจจัยสาคัญในการคิดฆ่าตัวตายของเยาวชนมากกว่าการถูกกลั่นแกล้งในรูปแบบอื่น
ในทานองเดียวกัน ปัญหาความรุนแรงหรือการกลั่นแกล้งกันทางอินเทอร์เน็ต เพิ่มมากขึ้น
ระหว่างนักเรียนในประเทศออสเตรเลียที่มีถึงร้อยละ 11 ของนักเรียนออสเตรเลีย ซึ่งระบุว่าพวกเขา
เองเคยมีประสบการณ์เ กี่ยวกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ และร้อยละ 14 เป็นเหยื่อของการรังแก
(Beckerman & Nocero, 2003; Campbell & Gardener, 2005; cited in Tiffanie Jones, 2014)
และในประเทศแคนาดาร้อยละ 3 ของวัยรุ่นยอมรับว่าเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับรังแกผ่านโลก
ไซเบอร์ และเกือบหนึ่งในสามเคยเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ด้วย (Beran & Li, 2005
cited in Tiffanie Jones, 2014)
นอกจากนี้มีงานวิจัยของ Tolga Aricak et al (2007) อ้างอิงจาก Tiffanie Jones (2014) ที่
ทาในประเทศตุรกีพบว่าร้อยละ 35.7 ของนักเรียนเปิดเผยว่ามีพฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
และร้อยละ 23.8 ของนักเรียนเปิดเผยว่าเป็นทั้งผู้ไปรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์และเป็นเหยื่อของการ
รังแกผ่านโลกไซเบอร์ มีเพียงร้อยละ 5.9 ของนักเรียนเป็นเหยื่อของการรังแกนี้จากโลกไซเบอร์อย่าง
เดียว ในส่วนใหญ่แล้วเด็กผู้ชายเปิดเผยว่ามีพฤติกรรมการรังแกผู้ อื่นผ่านโลกไซเบอร์และเป็นเหยื่อ
การรั งแกผ่ านโลกไซเบอร์ โดยเป็ น ทั้งผู้ ที่รังแกผู้ อื่นและเป็นเหยื่อของการรังแกผ่ านโลกไซเบอร์
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มากกว่าผู้หญิง เมื่อเด็กเหล่านี้เผชิญกับการเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ร้อยละ 25 ของ
นักเรียนรายงานว่า พวกเขาบอกเพื่อนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ และร้อย
ละ 30.6 ของนักเรียนรายงานว่า ทาการแก้ปัญหาทันที เช่น หยุดยั้งการข่มขู่ด้วยตนเอง (วัฒนาวดี
และพิมผกา, 2558)
เมื่อมีการสารวจระยะเวลาของการตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งบนพื้นที่ไซเบอร์ ของวัยรุ่น
ลอนดอน อายุ 11-16 ปี ในประเทศอังกฤษ พบว่าประสบการณ์ของการถูกเป็นเหยื่อของการกลั่น
แกล้ ง บนพื้ น ที่ ไ ซเบอร์ คื อ 56.5% ระบุ ว่ า ใช้ เ วลานานประมาณ 2 สั ป ดาห์ 18.8% ใช้ เ วลานาน
ประมาณ 1 เดือน 5.8% ใช้เวลานาน 6 เดือน 8.7% อยู่ในภาวะของการตกเป็นเหยื่อนานเป็นปี และ
อีก 10.1% ระบุว่าใช้เวลานานหลายปี (Smith et al., 2008)

สถานการณ์ Cyberbullying ในประเทศไทย
หากสะท้อนให้เห็นความรุนแรง การเปิดเผยทางความคิดบางอย่างที่ส่งผลถึงปัญหาบนโลก
ออนไลน์ ซึ่งในปั จ จุ บั น เป็ น สิ่ งที่ ห ลี กเลี่ ย งแทบไม่ได้ ส าหรับคนยุคสมัย นี้ที่ต้องเกี่ยวข้อ งในพื้น ที่
ออนไลน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยมีการสารวจถึงความถี่ในการข้องเกี่ยวกับประสบการณ์การรังแกกัน
บนพื้นที่ไซเบอร์ในประเทศไทย จากนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
จานวนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 1,200 คน พบว่ามีการเกี่ยวข้องในประสบการณ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ
52.4 (Nanthanat & Wimontip, 2011) ซึ่งน่าจะมีแ นวโน้มเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆ ตามกระแสนิยมสั งคม
เครือข่ายออนไลน์ในปัจจุบัน โดยได้มีการศึกษาเรื่องความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ของเยาวชนหญิงไทย
ช่วงอายุ 15-25 ปี มีทั้งเรียนหนังสือและไม่ได้เรียนหนังสือซึ่งพบว่ามีเยาวชนหญิงส่วนใหญ่ร้อยละ
83.9 จากจานวนทั้งหมด 601 คน มีการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน โดยใช้เวลา
กับโปรแกรมและฟังค์ชั่นต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตเกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 57.3) และพบว่าเยาวชนหญิงที่
ศึกษานี้ร้อยละ 45.4 ระบุว่าตนเคยถูกกระทารุนแรงในพื้นที่ไซเบอร์ ขณะที่เยาวชนหญิงถึงร้อยละ
36.9 ระบุว่าตนเองเป็นผู้กระทาความรุนแรงในพื้นที่ไซเบอร์ และเยาวชนหญิงส่วนใหญ่คือร้อยละ
82.0 ระบุว่าเคยพบเห็นการกระทาความรุนแรงในพื้นที่ไซเบอร์ และประเภทความรุนแรงในพื้นที่ไซ
เบอร์ที่เยาวชนหญิงถูกกระทามากที่สุดได้แก่ การถูกโจมตีหรือข่มขู่ในพื้ นที่ไซเบอร์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
41.4 รองลงมาได้แก่การบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ ในลักษณะให้ร้าย คิดเป็นร้อยละ 16.3
และมีเพียงร้อยละ 5.3 ของเยาวชนหญิงที่ศึกษาระบุว่าตนเองถูกคุกคามทางเพศในพื้นที่ออนไลน์
(พิมพ์วัลย์ และคณะ, 2556)
จากการศึกษาการรับรู้ปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ของเยาวชน พบว่ารูปแบบของการ
รังแกในพื้นที่ไซเบอร์ เยาวชนส่วนใหญ่มองเห็นว่ารูปแบบการรังแกที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขา ก็
ต่อเมื่อการรังแกนั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการกระทาในพื้นที่จริงหรือพื้นที่ออฟไลน์ เช่น มีภาพ
ของตัวเองอยู่ในคลิปวิ ดีโอที่มีการทะเลาะตบตีกัน และการรังแกอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือเป็นปัญหาต่อ
เยาวชนก็คือการรังแกในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องเพศ ซึ่งเยาวชนอาจถือว่าเป็นการคุกคาม
พื้นที่ส่วนตัวของตนเองหากมีคนอื่นมารู้เห็นด้วย เยาวชนอาจมีความกังวลและกลัวว่าตัวเองจะถูกมอง
ว่าเป็นเด็กไม่ดีในสายตาของคนอื่น พฤติกรรมการรังแกในรูปแบบเหล่านี้ เยาวชนถือว่าเป็นการรังแก
ในพื้นที่ไซเบอร์ในลักษณะที่พวกเขารับไม่ได้ การรังแกในพื้นที่ไซเบอร์จึงมีมิติสาคัญในเรื่องความตั้งใจ
ความเป็นอันตราย การกระทาซ้าๆ และความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้กระทากับ
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ผู้ถูกกระทา (Vandebosch & Cleemput, 2008) แต่ในมุมมองเยาวชน มองว่าการรังแกในพื้นที่ไซ
เบอร์จะต้องสร้างความเสียหาย เป็นการกระทาที่สร้างความราคาญต่อผู้ถูกกระทา ซึ่งเยาวชนจะถือว่า
เป็ น การรั งแกหรื อไม่นั้ น ก็ต้องอยู่ กับ เจตนาของผู้กระทา และความสัมพั นธ์ระหว่างผู้ กระทาและ
ผู้ถูกกระทา ว่ารู้จักกันหรือไม่ และมีความคุ้นเคยกันในระดับใด มุมมองของเยาวชนต่อการรังแกใน
พื้นที่ไซเบอร์จึงมีบางส่วนที่คล้ายกับทฤษฎี และบางส่วนก็ต่างกับทฤษฎีที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการทาซ้าและอานาจที่เหนือกว่าของผู้กระทา ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเยาวชนมองว่า การรังแก
ในพื้นที่ไซเบอร์มักไม่เกี่ยวกับอานาจ หมายความว่าผู้รังแกไม่จาเป็นที่จะต้องมีอานาจที่เหนือกว่าผู้ถูก
รังแกก็ได้ เนื่ องจากการรั งแกสามารถเกิดขึ้นได้โ ดยไม่ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกาย หรือ
ความสามารถที่เหนือกว่า โดยพื้นที่ไซเบอร์ทาให้ทุกคนเท่าเทียมกัน (Equalized status) ดังนั้นพื้นที่
ไซเบอร์จึงไม่มีใครเหนือกว่าใคร (Suler, 2005: online)
อย่ างไรก็ตามมิติในเรื่ องอานาจที่เหนือกว่าของผู้ รังแก จึงไม่ใช่มิติส าคัญในการมองของ
เยาวชนต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ และพบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาจากการ
รั ง แกในพื้ น ที่ ไ ซเบอร์ คื อ เยาวชนส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กที่ จ ะไม่ ป รึ ก ษาผู้ ป กครอง ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะ
เนื่องมาจากว่า ผู้ปกครองไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ให้ตนเองได้ และกลัวว่าผู้ปกครองจะมาควบคุม
หรือห้ามการใช้สื่อของพวกตน ดังนั้นเพื่อนจึงเป็นคนใกล้ตัวกลุ่มแรกที่เยาวชนเลือกที่จะปรึกษาเมื่อ
เกิดปัญหา และเยาวชนส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเอง (ณัฐรัชต์ และคณะ,
2557) ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการศึกษาของวัฒนาวดี และพิมผกา (2558) เรื่องความชุกของการรังแก
ของนักเรียนอันเนื่องมาจากอิทธิพลสื่ ออินเทอร์เน็ตและการรังแกผู้อื่นผ่านโลกไซเบอร์ ในเขตอาเภอ
เมืองเชีย งใหม่ จากกลุ่ มตัว อย่ างนั กเรี ยนในระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้ นจานวน 351 คน พบว่า มี
นักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ถึง 78.91 และแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อถูกรังแกโดย
การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า เหยื่อที่ถูกรังแกตัดสินใจไม่บอกใครคิดเป็นร้อยละ 33.33 แต่มีเหยื่อที่ถูก
รังแกเพียงร้อยละ 19.75 ที่แก้ปัญหาด้วยการตัดสินใจบอกที่บ้านหรือผู้ปกครอง แต่ไม่มีผลการศึกษา
ต่อเนื่องว่ามีวิธีการดาเนินการในการจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

ผลกระทบทางร่างกายและจิตใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Cyberbullying
วัย รุ่ น ที่ มีป ระสบการณ์ การกลั่ นแกล้ งทางอิน เทอร์ เน็ ตหรือการล่ ว งละเมิด ทางออนไลน์
รายงานว่า เขาได้รับความทุกข์ทางจิตใจมากกว่าเพื่อนที่ไม่ถูกกลั่นแกล้ง (Reynolds, 2007; Ybarra,
Mitchell, Wolak, & Finkelhor, 2006) โดยนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อมีแนวโน้มมากกว่าเพื่อนของพวก
เขา ที่จ ะเผชิญกับ ความวิตกกังวลทางสั งคม ความอัปยศอดสู และความล าบากใจ (Juvonen &
Gross, 2008) การถูกเป็นเป้าของการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต มีความเชื่อมโยงกับระดับของภาวะ
ซึมเศร้าและความเครียดของกลุ่มอาการผิดปกติหลังจากผ่ านเหตุการณ์ร้ายแรง (post-traumatic
stress disorder) เพิ่มขึ้น บุคคลใดที่มีสถานะทั้งที่เป็นผู้รังแกและและถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ พบว่า
มีแนวโน้มอาการของภาวะซึมเศร้ามากกว่า คนที่มีสถานะเป็นผู้รังแกเพียงอย่างเดียวหรือเป็นเหยื่อ
ฝ่ า ยเดี ย ว และมากกว่ า บุ ค คลมี่ ไ ม่ มี ป ระสบการณ์ ก ารถู ก รั ง แกบนพื้ น ที่ ไ ซเบอร์ เ ลย (Ybarra &
Mitchell, 2004)
สัญญาณบางอย่างที่บุคคลจะแสดงออกมา เมื่อกาลังเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงบน
พื้นที่ไซเบอร์ อย่างเช่น การลดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีความวิตกกังวลในการใช้งานมาก
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ขึ้น มีรูปแบบการนอนหลับ และอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มักจะหงุดหงิดเสมอ แสดงความสนใจใน
กิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น หรือมีกิจกรรมในชีวิตประจาวันที่แตกต่างไป
จากเดิม (Goebert, et al., 2010)
Wang, et al. (2001) พบว่าเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในรูปแบบของการข่มขู่ใดๆ ก็ตาม มี
รายงานอัตราภาวะซึมเศร้าที่สูงกว่าประชากรทั่วไป และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการรังแกด้วยสื่อทางไซ
เบอร์ มีรายงานว่า พบอัตราภาวะซึมเศร้าที่สูงกว่าเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการข่มขู่ในรูปแบบ
อื่นๆ สาหรับเยาวชนที่มีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์บ่อยครั้ง รายงานว่ามีภาวะ
ซึมเศร้าสูงกว่าเยาวชนที่มีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์บางโอกาสเท่านั้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ Ybarra & Mitchell (2004) ยังพบว่านักเรียนที่มีประสบการณ์ความ
ก้าวร้าวบนพื้นที่ออนไลน์ มีอาการซึมเศร้ากว่าผู้ที่ ไม่มีประสบการณ์ โดยพวกที่ตกเป็นเหยื่อของการ
รังแกและเป็ น ผู้ รังแกคนอื่น ด้ว ยจากปั ญหาความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์พบว่า 16.3% มีรายงาน
อาการซึมเศร้า ผู้รังแกคนอื่นฝ่ายเดียวและไม่เคยตกเป็นเหยื่อของการรังแกพบอาการซึมเศร้า 10.2%
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเดียวได้รับรายงานอาการซึมเศร้าเพียง 9.1% และบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์
ความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์พบเพียง 3.8% ที่มีอาการซึมเศร้า
Hinduja และ Patchin (2010) ศึกษาเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงบน
พื้นที่ไซเบอร์ และความคิดฆ่าตัวตาย โดยนักเรียนจะถูกถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา ถึงการ
ข่มขู่และการล่วงละเมิดจากเพื่อนของพวกเขาทั้งพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์ และพวกเขายังถูกขอให้
เล่าถึงความคิดของพวกเขาที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ผลของการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่านักเรียนที่มีส่วนร่วม
หรือประสบการณ์กับความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ประเภทไหนๆ ก็ตาม มีแนวโน้มที่จะมีความคิดฆ่า
ตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายมากกว่านักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์กับความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์
ถึงแม้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้กระทาผิด หรือเป็นทั้งสองอย่าง พบอัตรามีความคิดฆ่าตัวตายและ
พยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าเพื่อนของพวกเขาที่ไ ม่มีประสบการณ์เลยโดยตรง โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมี
อัตราของการมีความคิดฆ่าตัวตายที่สูงกว่าผู้ที่กระทาผิดต่อเหยื่อ การศึกษาครั้งนี้รวมนักเรียนจาก 30
โรงเรียนที่ได้รับการลงทะเบียนเกี่ยวกับการอบรมเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในชั้นเรียน
ดังนั้น ผลที่พบจากการศึกษานี้ อาจจะมีความแตกต่างจากโรงเรียนที่ยังไม่มีชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
อบรมดังกล่าว
นอกจากนั้น ยังได้มีการวิจัยเชื่อมโยงการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตกับใช้สารเสพติด ใน
Goebert, et al. 2010 ซึ่งศึกษาผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งบนพื้นที่ไซเบอร์ พบว่ า ผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อ 2.5 ครั้งมีแนวโน้มจะเข้าร่วมในการดื่มสุราและการใช้กัญชามากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ดังกล่าว และผลของการสารวจด้วย YISS ในปี 2004 พบว่าผู้ให้ข้อมูล 43 คน ที่เป็น
ทั้ ง ผู้ รั ง แกผู้ อื่ น และผู้ ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ เมื่ อ ปี ก่ อ นคิ ด เป็ น 25.6% มี ร ายงานว่ า มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และคิดเป็น 23.3% มีรายงานว่ามีการใช้บุหรี่ แบบสอบถามนี้ไม่ได้รวมถึงคาถามเกี่ยวกับ
การใช้กัญชา ผู้ให้ข้อมูล 176 คนที่เป็นรังแกผู้อื่นเท่านั้นคิดเป็น 28.8% รายงานว่ามีการใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และคิดเป็น 17.6% มีรายงานว่ามีการใช้บุหรี่ โดยจานวนนักเรียนผู้ให้ข้อมูลสาหรับทั้ง
สองของกลุ่ ม นี้ สู ง กว่ า ผู้ ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของการรั ง แกกั น บนพื้ น ที่ อ อนไลน์ อ ย่ า งเดี ย วหรื อ ไม่ มี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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สาหรับการศึกษาถึงผลกระทบทางร่างกายและจิตใจจากสถานการณ์ Cyberbullying ใน
ประเทศไทยนั้นอาจจะยังไม่มีการรายงานถึงประสบการณ์ของผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งหรือมีส่วนร่วมในความ
รุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก แต่จากการศึกษางานวิจัยจากต่างประเทศนั้น ก็
สามารถนาผลการวิจัยเหล่านี้มาเป็นแนวทางป้องกันกับการรับมือเมื่อเกิดปัญหานี้ กับเยาวชนไทยได้
เป็นอีกแนวทางหนึ่ง แต่เพื่อให้ดีที่สุดควรมีการศึกษาถึงผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างจริงจังผ่านบริบท
ทางสังคมที่เป็นของประเทศไทยอย่างเฉพาะเจาะจงจะดีที่สุด เพราะการรับรู้ รวมถึงการให้ความรู้
และความเข้าใจต่อความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์นี้ย่อมแตกต่างกันตามแต่ละระบบสังคม และลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วย

การใช้เครื่องมือหรือแบบประเมินพร้อมผลการศึกษา
สาหรับเครื่องมือหรือมาตรวัดที่เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตโดยมีงานวิจัยรองรับคือ เครื่องมือ
ที่ถูกสร้างขึ้นโดย The National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) ซึ่งได้ระดม
ทุ น ให้ กั บ Dr. David Finkelhor ผู้ อ านวยการของสถาบั น วิ จั ย อาชญากรรมเด็ ก (The Crimes
Against Children Research Center) ที่ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อดาเนินการสารวจวิจัยในปี 1999 และพัฒนาเป็นแบบสารวจที่มีชื่อว่า แบบสารวจความปลอดภัย
การใช้ อิน เทอร์ เน็ ต ของเยาวชน (Youth Internet Safety Survey: YISS) ปั จจุบันได้มีการพัฒ นา
ต่อเนื่องมาจนเป็น version YISS-3 ที่มีการพัฒนาปรับปรุงประมาณ 5 ปีครั้ง นอกจากนี้ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งจัดทาแบบ
สารวจให้ครอบคลุมกับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูงจากการได้รับ
ผลกระทบที่เกิดจาก Cyberbullying อนึ่ง แบบสารวจนี้ดาเนินการโดย สัมภาษณ์เยาวชนอาสาสมัคร
ที่เป็นตัวแทนทั่วประเทศอายุ 10-17 ปี และมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจาทั้งหมด 1,501 คนสาหรับ
การสารวจครั้งแรกในปี 1999 และ 1,500 คนที่เป็นอาสาสมัคร ในการสารวจครั้งที่สองในปี 2005
ผลจากการสารวจนี้จะถูกนาไปใช้โดยกระทรวงยุติธรรมของอเมริกา โดยแบบสารวจจะมีข้อคาถามที่
สัมภาษณ์ไปยังผู้ปกครองของเด็กวัยรุ่นที่เป็นอาสาสมัคร เพื่อขยายผลการวิจัยจากการสารวจนี้ไปสู่
การพิจารณาแนวทางการป้องกันปัญหา การถูกคุกคามจากความรุนแรงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับ
วัยรุ่นในบริบทของครอบครัวด้วย อ้างอิงถึงการพัฒนาแบบสารวจนี้ในปี 2005 จนมาเป็น YISS-2
พบว่าประมาณ 25% ของเด็กที่ถูกคุกคามบนพื้นที่ออนไลน์จะถูกคุกคามจากคนรังแกคนเดียวกันกับ
พื้นที่ออฟไลน์หรือพื้นที่จริงด้วย (Wolak, et al., 2006) ซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้จะเกิดการไหลของพฤติกรร
รมการรังแกหรือคุกคามไปมาหากันเสมอ ไม่ว่าจะเริ่มต้น การรังแกหรือความรุนแรงบนพื้นที่ไหนก่อน
ก็ตาม
ดังนั้ น ในระหว่างปี 1999 ถึงปี 2000 ที่ มีการทาวิจัย ส ารวจในกลุ่ ม วัยรุ่น 10-17 ปี ด้ว ย
วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ ส าหรั บ คนที่ ส มั ครใจให้ ข้ อ มูล ซึ่ ง แบบส ารวจที่ ใ ช้เ รี ย กว่ า Youth
Internet Safety Questionnaire (YISS) นั้ น และมี จ านวนผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล ทั้ ง หมด 1,501 คน ส าหรั บ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ เป็นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ อินเทอร์เน็ตของกลุ่ม
วัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการศึกษานี้ได้แบ่งเป็นหลายองค์ประกอบอย่างเช่น การถูกคุกคาม
เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นที่มาของความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ การถูกเชิญชวนทางเพศผ่านพื้นที่
ออนไลน์ และการถูกคุกคามทางเพศที่ไม่พึงประสงค์บนพื้นที่ออนไลน์ เป็นต้น (Ybarra & Mitchell,
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2004) ต่อมาในปี 2005 ได้มีการพัฒนาแบบสารวจจาก YISS จนเป็น YISS-2 และมีการทาสารวจและ
วิจัยต่อเนื่องในลักษณะที่ลึกลงไปกว่าการสารวจเมื่อครั้งตอนใช้ YISS โดยมีผู้สมัครใจให้ข้อมูลครั้งนี้
1,500 คน อายุและเกณฑ์ต่างๆ ของผู้ให้ข้อมูลนั้นยังใช้เหมือนเดิมกับที่ทาการสารวจในปี 2000 ซึ่ง
ระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปีนี้ พบว่าการศึกษาพฤติกรรมออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติ การรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์เพิ่มขึ้นจากการสารวจในปี 2000 เมื่อครั้งแรกพบว่ามีเพียง 6%
ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ที่มีประสบการณ์การถูกรังแกบนพื้นที่ออนไลน์ ต่อมาเมื่อสารวจในปี 2005
กลับพบผู้ที่มีประสบการณ์การถูกรังแกบนพื้นที่ออนไลน์ สูงขึ้นเป็น 50% จากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด คิด
เป็นส่วนต่างของการเพิ่มขึ้น 9% ถ้ามองไปที่รายละเอียดของผู้ที่อยู่ใน 9% ที่เพิ่มขึ้นนี้พบว่า 2-3 คน
นั้นถูกรบกวนโดยตรงด้วยการรังแกหรือคุกคามจากโลกออนไลน์ ในจานวนเหยื่อที่ถูกรังแกหลังจากที่
สารวจด้วย YISS-2 นั้น 32% ถูกคุกคามและรังแกในความถี่ถึง 2-3 ครั้งในปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าวัยรุ่น
ในช่วง 14-17 ปี จะถูกรังแกหรือมีพฤติกรรมการคุกคามกันในโลกออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 72 โดย
ลดลงจากเดิมที่เคยสารวจไว้ในปี 2000 ด้วยแบบสารวจ YISS คิดเป็นร้อยละ 77 ทาให้นาไปสู่ข้อสรุป
ที่ว่ า จากการส ารวจทั้ ง 2 ช่ ว งเวลาต่ า งกั น นี้ ความรุ น แรงบนพื้น ที่ ไซเบอร์ ข องวั ย รุ่ นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะพบในเยาวชนที่กาลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงระดับมัธยมตอน
ปลายสูงที่สุด (Wolak, et al., 2006)
ในปี 2007 “WHOA” (องค์ ก รอาสาสมั ค รที่ ต่ อ สู้ กั บ การล่ ว งละเมิ ด ทางออนไลน์ ผ่ า น
การศึกษาของประชาชน บุคลากร การบังคับใช้กฎหมาย และการเสริมสร้างศักยภาพ ของผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อ) ได้จัดทาแบบสอบถาม และมีผู้ตอบสอบถามจานวน 249 คน เกี่ยวกับการข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ต
ในสหรัฐอเมริกา ได้สถิติออกมาดังนี้ คือ เหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึง 61% และช่วงอายุของคนที่เป็น
เหยื่อมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป คิดเป็น 29% รองลงมาคือช่วงอายุ 18-30 ปี คิดเป็น 28%
ส่ว นกลุ่มชาติพันธ์ที่ตกเป็ นเหยื่ อมากที่สุ ดคือ คอเคเชียน 66% รองลงมาคือ เอเซียน 5% ละติน
อเมริกา 4% และเหยื่อที่รู้จักกับผู้กระทาการข่มขู่ทางอินเทอร์เน็ตอยู่ก่อนแล้วมีจานวน 56% โดยส่วน
ใหญ่จะเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อน และเคยสนทนากันผ่านห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต หรือเป็น
เพื่อนกัน จากแบบสอบถามดังกล่าวพบว่า การคุกคามหรือรังควานจะเริ่มต้นด้วยอีเมล์ 57% ตามด้วย
กระดานสนทนา 30% ผ่ านโปรแกรม Instant Messenger (IM) 11% เว็บไซต์ 6% ผ่ านทางการ
สนทนาบนอินเทอร์เน็ตแบบแชท (chat) 5% และเว็บไซต์ส่วนตัวที่เรียกว่า My Space 4% เป็นต้น
(Tiffanie Jones, 2014)
สาหรั บแบบประเมินหรือเครื่องมือที่รองรับโดยงานวิจัยสาหรับการประเมินสถานการณ์
Cyberbullying ในประเทศไทยนั้นจะขึ้นอยู่กับการออกแบบในแต่ละงานวิจัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
แบบบั น ทึ ก พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ความถี่ ข องการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต เพื่ อ น ามาหา
ความสัมพันธ์และความชุกตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยนั้นๆ ลักษณะเครื่องมือจะเป็นแบบสอบถามที่
มีคาถามในลักษณะปลายปิดมากกว่าปลายเปิด เน้นการวางรูปแบบที่สะดวกสาหรับผู้ตอบ ส่วนแบบ
สัมภาษณ์จะมีคาถามในลักษณะปลายเปิดมากกว่าปลายปิด การวางรูปแบบจะเน้นความสะดวกใน
การถาม การตอบ และการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แล้ ว น ามาวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ
Cyberbullying ในบริบทต่างๆ กันไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่ค่อยมีความหลากหลายมากนักสาหรับการ
วิจัยเรื่องนี้ภายในประเทศไทย แต่มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจมากขึ้นจากนักวิจัย เพราะเป็น
สถานการณ์ปัญหาที่สังคมไทยกาลังเริ่มจับตามองมากขึ้น
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สรุป
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ได้มีสัญญาณเตือนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการจัดการ การรับมือกับ
ปัญหาของยาวชนที่กาลังเผชิญปัญหากับความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่มีผู้ปกครองดูแล หากมีการเยียวยาหรือจัดการกับปัญหาได้ทัน และตรง
จุดจากผู้ปกครองในครอบครัวนั้นๆ เราจะสามารถป้องกันความร้ายแรงที่ส่งผลตามมาต่อเยาวชน โดย
ถ้ามองในมุมร้ายแรงที่สุดคือการป้องกันการนาไปสู่การสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์นี้ได้
เมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการรับรู้ความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ (Cyberbullying) ใน
ประเทศไทยนี้ยังมีไม่มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการหาความชุกของผู้วิจัยที่ต้องการศึกษาในบางพื้นที่
ผ่านการรับรู้ของเยาวชนเป็นหลัก แต่ในบทบาทของการรับรู้ของผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองในครอบครัว
อาจจะยังไม่มีการให้ความสาคัญ ดังนั้น จึงอนุมานต่อไปได้ว่า สถานการณ์ความรุนแรงบนพื้นที่ไซ
เบอร์ (Cyberbullying) ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และยังเกิดขึ้นมาไม่นาน
เพราะฉะนั้น ควรที่ให้ความสาคัญกับปัญหาจากสถานการณ์นี้ สิ่งที่น่าจะสามารถทาการศึกษาต่อไป
ได้ คือ การพัฒนาเครื่องมือแบบวัด แบบสารวจ ที่มีมาตรฐานสาหรับบริบทของประเทศไทย เพื่อ
นาไปประเมินถึงสถานการณ์นี้ ในแง่มุมต่างๆ ดังที่มีการสารวจในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นการสร้าง
ประโยชน์เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือต่อไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ผู้ที่มีความ
สุ่มเสี่ยง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้โดยตรง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล องค์กรเอกชน
หรื อองค์กรของรัฐ ที่มุ่งช่ว ยเหลื อผู้ ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง เป็ นต้น สิ่ งส าคัญที่น่าจะศึกษา
เพิ่ ม เติ ม อี ก ด้ า นหนึ่ ง คื อ การมุ่ ง เน้ น ไปที่ บ ทบาทของผู้ ป กครองต่ อ การรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจต่ อ
สถานการณ์นี้ เพราะสถาบันครอบครัวคือพื้นฐานของการก่อร่างสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับ
เยาวชน ที่จะต้องเติบโตและเผชิญปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาตามช่ วงวัยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
ดังนั้น ปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ (Cyberbullying) จึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สามารถส่งผล
ร้ายแรงจนเกิดความสูญเสียชีวิตต่อผู้ที่ไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจมากพอ สาหรับการก้าวผ่านวิกฤตนี้
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองไปได้
สรุปแล้วจะเห็นได้ว่า แนวทางการศึกษาสาหรับสถานการณ์ Cyberbullying ในประเทศไทย
ยั งคงเปิ ด กว้าง ให้ กับ นั กวิจั ย และผู้ ที่ต้ องการศึก ษาเรื่องนี้ โดยสามารถนาไปศึกษาต่อ ได้ในแนว
ทางการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อการพัฒนาเครื่องมือแบบวัดต่างๆ ที่มีมาตรฐาน และ
เป็นไปได้ทั้งการศึกษาองค์ประกอบของสถานการณ์นี้ รวมถึงแนวทางการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ สาหรับการศึกษาเชิงลึกถึง ความหมาย ความเข้าใจ การรับรู้ ประสบการณ์ ของผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องจากความรุนแรงบนพื้นที่ไซเบอร์ ในบทบาทของผู้กระทา ผู้ถูกกระทา หรือผู้ก ระทา
และถูกกระทาในคนๆ เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลการศึกษา นาไปสู่องค์ความรู้ใหม่แล้วนาไปต่อยอดจาก
องค์ความรู้เดิม และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อไปตามที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะรวมรวบข้อมูล วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ในเรื่อง การสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง
ในเรื่องดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่าสิบฉบับ นาเสนอผ่านหัวข้อ บทนา
ให้ เห็ น ถึง ที่ มาของความยึ ด มั่ น ผู ก พัน ในงาน ความหมายรวมไปถึง องค์ ป ระกอบอั นได้ แก่ ความ
กระตือรือร้น (vigor) การทุ่มเทอุทิศ (dedication) ความจดจ่อใส่ใจ (absorption) ความสาคัญซึ่ง
นาเสนอผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์ของความยึดมั่นผูกพันในงานในแง่มุมต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ผู้เขียนได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม หรือตัวแปรส่งผ่าน ปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในงาน และหัวข้อสุดท้ายอันเป็นหัวใจสาคัญของบทความวชาการนี้คือ
การวัดและการประเมิน ผลซึ่งน าเสนอมโนทัศน์การพัฒนาเครื่องมือวัดแบบต่างๆของความยึดมั่น
ผูกพันในงานที่นิยมใช้ในการวิจัยอันประกอบด้วย UWES-17, UWES-15, UWES-9 รายละเอียดของ
เครื่องมือวัดอันได้แก่ข้อคาถาม มาตรวัด และการสร้างเครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน
คาสาคัญ: ความยึดมั่นผูกพันในงาน, การพัฒนาเครื่องมือ, การสร้างเครื่องมือ, UWES

Abstract
This paper aims to analyze and synthesize about development and validation
of work engagement measurement by review literature from both domestically and
abroad resources for more than ten copies. Presented by title Introduction to the
origins and meaning of work engagement includes 3 element of work engagement:
vigor, dedication, absorption. The importance of work engagement that present results
were beneficial in various aspects and related research. Author review literature both
Independent variable, dependent variable or mediating variable including factors
related to work engagement. And the last title is the measurement and evaluate that
present conceptions of development research instruments in work engagement
together with details of instrumentation.
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บทนา
Positive Psychology ให้ความสาคัญกับการศึกษาจุดแข็งของมนุษย์ การทางานอย่างสมดุล
มีประสิทธิภาพ ทางานเก่งและมีความสุข หรือที่เรียกว่า optimal functioning ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญใน
ศตวรรษที่ 21 มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนา การวัดประเมินที่ถูกต้องแม่นยา การจัดการจุ ดแข็งของ
มนุ ษ ย์ และ psychological capacities การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานในที่ ท างาน จึ ง
กลายเป็ น ที่ ม าของความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงาน พนั ก งานที่ มี ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานคื อ ผู้ ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมการทางานและกิจกรรมการทางานได้ดีกว่า มีพลังงานที่จะรับมือ กับ
ปริมาณงานได้ในระดับสูง ความยึดมั่นผูกพันในงาน ได้ถูกเชื่อมโยงไปหลายๆ ด้าน ได้แก่ (1) Job
Resources เ ช่ น social support แ ล ะ procedural justice (2) Positive outcomes เ ช่ น
organizational commitment แ ล ะ organizational commitment (3) Negative outcomes
เ ช่ น poorer mental health, turnover intention แ ล ะ Burnout (4) Characterized เ ช่ น
exhaustion และ cynicism (Fong & Ng, 2011)
สภาวะทางจิตใจอันได้แก่ ความกระตือรือร้น การทุ่มเทอุทิศ และ ความจดจ่อใส่ใจ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของความยึดมั่นผูกพันในงาน ได้รับการยอบรับว่าเป็ นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญที่ทาให้ธุรกิจ
ประสบความสาเร็จ ในศตวรรษที่ 21 (Bakker, 2014; Bakker & Leiter, 2010; Lockwood, 2007
อ้างถึงใน Fujimoto และคณะ, 2016) จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความยึดมั่นผูกพันในงานเป็น
สิ่งสาคัญต่อองค์การ เนื่องจากทาให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลกระทบและมีความ
เกี่ยวข้องกับองค์การในหลายๆ ด้าน การพัฒนาการวัดประเมิน ความยึดมั่นผูกพันในงาน ที่ถูกต้อง
แม่นยาจึงเป็นเรื่องสาคัญที่องค์การและนักวิจัยควรให้ความสาคัญ

นิยามและความหมาย
ความยึดมั่นผูกพันในงาน (work engagement) เกิดขึ้นครั้งแรกจากแนวความคิดของ Kahn
(Kahn 1990 อ้างถึงใน Simbulaa & Guglielmib, 2013) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า เป็นการควบคุมสมาชิก
ขององค์การที่มีต่อบทบาทการทางานของพวกเขา พนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพัน จะทุ่มเทเวลา และ
แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย การรู้ คิด อารมณ์และจิตใจ ในระหว่างการปฏิบัติ
หน้าที่ของพวกเขา Schaufeli และคณะ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความยึดมั่นผูกพัน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่
สภาวะที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ชั่วขณะใดขณะหนึ่ง ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เฉพาะเหตุการณ์ บุคคล เรื่องราว
เฉพาะเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง แต่ เ ป็ น สภาวะทางอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก การรู้ คิ ด ที่ ค่ อ นข้ า งคงทนถาวร
(Schaufeli และคณะ, 2002 อ้างถึงใน Yener และคณะ, 2012)
จากการที่ผู้เขียนได้ทบทวนงานวิจัย พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้นิยาม ความยึดมั่นผูกพันใน
งาน ของ Schaufeli และคณะ ซึ่งให้ความหมายของความยึดมั่นผูกพั นในงาน (work engagement)
ไว้ว่า เป็นสภาวะทางจิตใจด้านบวก (ภายในสภาพแวดล้อมการทางาน) การเติมเต็ม ที่เกี่ยวข้องกับ
งาน ประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ
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1. ความกระตือรือร้น (vigor) หมายถึง รู้สึกมีพลัง เรี่ยวแรง กระปรี้กระเปร่า ขะมักเขม้น
ในการทางานระดับสูง มีความตั้งใจที่จะอุทิศความพยายามในการทางาน มีความเต็มใจในการทางาน
แม้เผชิ ญหน้ ากั บ อุป สรรคความยากล าบาก (บางงานวิ จัยอาจเขียนว่ า มีค วามยืด หยุ่นทางจิตใจ
(mental resilience) สูง)
2. การทุ่มเทอุทิศ (dedication) หมายถึงความรู้สึกถึงความหมาย ศรัทธา กระตือรือร้น
ภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ และความท้าทายในการทางาน การมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งในงานๆ หนึ่ง เป็น
ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจเฉพาะตัว
3. ความจดจ่ อใส่ใจ (absorption) หมายถึงการมีส มาธิอย่างเต็มที่ มุ่งมั่น จดจ่อ ใส่ ใจ
อย่างลึกซึ้ง รู้สึกเป็นสุขในการทางาน ยากที่จะปลีกตัวเองออกจากการทางาน และไม่รู้สึกถึงเวลาที่
ไหลผ่านพ้นไป (บางงานวิจัยอาจเขียนว่า รู้สึกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว)
โดยสรุป คือ พนักงานจะมีความยึดมั่นผู กพันในงานเมื่อพวกเขารับรู้ประสบการณ์ในการ
ทางานดังเช่น รู้สึกมีพลัง ขะมักเขม้นในระดับสูง และเต็มใจที่จะทุ่มเทพยายามของพวกเขาแม้ เผชิญ
กับความยากลาบาก (vigor) เมื่อพวกเขาเห็นว่าในอาชีพมีสิ่งที่เต็มไปด้วยความหมาย แรงบันดาลใจ
สิ่งที่ท้าทาย (dedication) และเมื่อพวกเขารู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและเวลาได้ผ่านพ้นไป
โดยไม่รู้สึก (absorption) โดยความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นสภาวะของปัจเจกบุคคล
ความหมายอื่นๆ ของความยึดมั่นผูกพันในงาน ได้แก่
 ความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นทัศนคติเชิงบวกที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อองค์การ
และคุ ณ ค่ า ขององค์ ก าร (Robinson, Perryman & Hayday, 2004 อ้ า งถึ ง ใน Yener และคณะ,
2012).
 ความยึดมั่นผูกพันในงาน นามาซึ่ง การตัดสินใจของความพยายามในการทางาน ในรูป
ของการต่อเวลาพิเศษ สติปัญญา และพลัง (Frank และคณะ, 2004 อ้างถึงใน Yener และคณะ,
2012)
 ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงาน คื อ การมี อ ยู่ ใ นทางจิ ต สถานะทางจิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ 2
องค์ ป ระกอบส าคั ญ คื อ ความเอาใจใส่ ( attention) และ ความจดจ่ อ ใส่ ใ จ (absorption)
(Rothbar,2001 อ้างถึงใน Yener และคณะ, 2012)

ความสาคัญ
Schaufeli และคณะ (2002 อ้า งถึงใน Paek และคณะ, 2015) กล่ าวว่ า บุคคลที่มีความ
ยึดมั่นผูกพันในงาน จะกระตือรือร้น มีแรงบัลดาลใจ ภาคภูมิใจ มีความท้าทาย ในการทางาน และเต็ม
ใจที่จะพยายาม ในขณะที่ดารงไว้ซึ่งสมาธิและจดจ่ออย่างล้าลึกในหน้าที่ ยืนกรานที่จะเผชิญหน้ากับ
ความยากลาบากและความว้าวุ้นใจ รู้สึกเวลาในการทางานที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว และเป็นเรื่องยากที่
จะแยกตัวเองออกจากหน้าที่การงาน ซึ่งจะหมายถึงพนักงานจะใช้พลังอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายของ
องค์การ สอดคล้องกับ Kahn (Kahn, 1990 อ้างถึงใน Simbulaa & Guglielmib, 2013)
ความสาคัญของความยึดมั่นผูกพันในงาน ในแง่ของภาวะหมดไฟ ที่ก่อให้เกิดอาการอ่อนล้า
หมดแรง การดูถูก และลดประสิทธิภาพในการทางาน พบว่า ความยึดมั่นผูกพันในงาน เป็นสถานะ
ทางจิ ตที่มีความสั มพั น ธ์เชิงลบต่อภาวะหมดไฟ นอกจากนี้ผ ลลั พธ์ของความยึดมั่นผู กพันในงาน
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ job-related attitudes, employee health, extra-role behaviors, แ ล ะ
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performance เมื่อเทียบกับพนักงานที่ไม่รู้สึกยึดมั่นผูกพันในงาน พนักงานที่รู้สึกยึดมั่นผูกพันในงาน
จะพึงพอใจกับงานของเขามากกว่า รู้ สึกยึดมั่นกับองค์การ ไม่มีความตั้งใจจะออกจากองค์การ มี
สุขภาพจิ ตที่ดี รู้สึ กสนุกสนาน นอกจากนี้ยังแสดงให้ เห็ นถึง ความคิดริเริ่มส่ว นบุคคล (personal
initiative) การทางานเชิงรุก (proactive behavior) และแรงจูงใจในการเรียนรู้ และ ความยึดมั่น
ผูกพันในงาน ยังดูเหมือนเป็นปัจจัยส่งผ่านระหว่างปัจจัยเอื้อต่อการทางาน (Job Resources) และ
positive organizational behaviors (Shimazu และคณะ, 2010)
สิ่งสาคัญต่อองค์การคือ ผู้ที่มีความยึดมั่นผูกพันในงาน จะทางานได้ดีกว่า Salanova และ
คณะ (2005 อ้างถึงใน Shimazu และคณะ, 2010) แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันใน
งาน ที่ทางานในร้านอาหารและโรงแรมนั้นมีความสัมพันธ์กับ คุณภาพการบริการ (service quality)
ในการรั บ รู้ ของลู กค้า ยิ่ งพนักงานมีความยึดมั่นผูกพันในงานมากเท่าไหร่ บรรยากาศการบริการ
(service climate) ก็ ยิ่ ง ดี ม ากเท่ า นั้ น ซึ่ ง จะท าให้ ลู ก ค้ า ทั้ ง หลายมี ค วามภั ก ดี (loyal) มากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้การศึกษาในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดยังพบว่า ผลตอบแทนทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้ น ด้ ว ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ business-unit
performance (เช่น customer satisfaction and loyalty, profitability, productivity, turnover,
and safety) ในอุ ต สาหกรรมการบริ ก าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง mental outlook, mood, และ
behavior ของพนั ก งานนั้ น ส าคั ญ มากๆ ในขณะที่ พ วกเขาเองมี อิ ท ธิ พ ลที่ ส าคั ญ มากต่ อ
performance, outcomes, และ customer satisfaction เช่น ความยึดมั่นผู กพัน ในงานมีผ ลต่ อ
service climate และ employees’ achievements ตลอดจน customer loyalty ซึ่งสอดคล้อง
กับ Baumruk (2004 อ้างถึงใน Paek และคณะ, 2015) ในเรื่อง พนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันใน
งาน จะท างานได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า Baumruk กล่ า วไว้ ว่ า ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงานมี
ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับ work performance และ competitive advantage และมีความสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับ positive work outcomes เช่น การนาไปสู่ไอเดียเมื่อเผชิญข้อจากัด
ในแง่เชิงประจักษ์ในการทบทวนวรรณกรรม ของ Paek และคณะ (2015) เกี่ยวกับ Work
engagement ในบริบทของการบริการเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์
หลายประการ ดังเช่น positive personal condition (เช่น general health) และ work attitude
(เ ช่ น job satisfaction) ต ล อ ด จ น organizational achievements ( เ ช่ น organizational
commitment, job performance, innovative behavior, และ extra-role customer service)
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ทางลบต่อ turnover intention
จากการที่ได้ทบทวนงานวิจัย สามารถสรุปความสาคัญของความยึดมั่นผูกพันในงาน ได้ว่า
 ความสาคัญต่อพนักงาน - พนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันในงาน มีแนวโน้มเกิดความพึง
พอใจและทัศนคติเชิงบวกต่อองค์การและค่านิยมขององค์การ เพลิดเพลินในการทางาน มีความสุข
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น สร้างเอกลักษณ์ในการทางาน ช่วยขยายองค์ความรู้ ช่วยเพิ่มการ
เผชิญปัญหาและการกระทาของแต่ละบุคคล เช่น ระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่วนบุคคล พนักงาน
ที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานระดับสูงจะมี positive traits และมีการรับรู้สภาพแวดล้อมการทางาน
ของพวกเขาที่ดี เติมเต็มความคาดหวังของพวกเขา
 ความสาคัญต่อองค์การ - พนักงานจะไม่เพียงลงทุนลงแรงต่อเรื่องของตนเอง แต่ยังอุทิศ
ตนต่อองค์การโดยรวมด้วยทาให้องค์การจะบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น ช่วยเพิ่มผลลัพธ์
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เชิงบวกที่องค์การจะได้รับ เช่น เพิ่ม organizational citizenship behavior, commitment, job
involvement, พนักงานมีความตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การ ลดการขาดงานของพนักงาน ความยึดมั่น
ผูกพันในงาน เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองค์การสมัยใหม่ ที่ต้องเผชิญความท้าทายนับไม่ถ้วนเบื้องหน้า
เพราะทัศนคติของพนักงานเป็นปัจจัยที่สาคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร การผลิตของ
องค์การ การเก็บรักษาพนักงาน ประสิทธิภาพทางการเงินและแม้กระทั่งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

Psychological empowerment
Work motivation
Job satisfaction
Moral climate
Ethical climate
Mental-health problems
OCB
Organizational socialization
Resilience
Occupational burnout
Mobile technology usage (MT)
Job autonomy
Intragroup conflict
Intergroup conflict
Positive perfectionism
Negative perfectionism
PsyCap (Self-efficacy, Optimism,
Hope, Resilience)
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ตาราง 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรตาม หรือ ตัวแปรส่งผ่าน
ตัวแปรตาม
Simbula & Guglielmi (2013).
หรือ ตัวแปรส่งผ่าน
Mental-health problems
Job satisfaction
OCB
Organizational
commitment

Paek, et al. (2015)

จากการที่ผู้เขียนได้ทบทวนงานวิจัยเห็ นว่า ความยึดมั่นผูกพันในงานควรเป็นตัวแปรตาม
สอดคล้องกับ Hallberg & Schaufeli (2006 อ้างถึงใน อรพินทร์ ชูชม, 2014) ที่ว่าความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน และความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในองค์ ก ารควรเป็ น ตั ว แปรตาม ซึ่ ง จากการทบทวนงานวิ จั ย
ตัว แปรที่มีผู้ วิจั ย ศึกษามากที่สุ ดคือ Job satisfaction ทั้งในฐานะตัว แปรต้นและตัว แปรตามของ
ความยึดมั่นผูกพันในงาน ดังตาราง 1 และ 2
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จากงานวิจัยของ Simbulaa & Guglielmib (2013) ตาม COR theory พนักงานที่มีความ
ความยึดมั่นผูกพันในงานมีความน่าลงทุนมากกว่าพนักงานที่ไม่มีความยึด มั่นผูกพันในงาน เพื่อนาไปสู่
ผลลัพธ์เชิงบวกที่มากกว่า โดยมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์เชิงบวกอันได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การ
(organizational commitment) คว ามพึ ง พอใจในชี วิ ต (life satisfaction) สุ ข ภ าว ะทางจิ ต
(psychological well-being) สุขภาพกาย (physical health) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (personal
initiative) สุ ข ภาพจิ ต ดี ก ว่ า (better mental health) พฤติ ก รรมนอกบทบาทมากกว่ า (more
extra-role behaviours) ความพึ ง พอใจในงานระดั บ สู ง กว่ า (higher level of job satisfaction)
สอดคล้ องกั บ สมมติฐ านพื้น ฐานของ motivational process of the Job Demands-Resources
(JD-R) model (Demerouti และคณะ, 2001 อ้างถึงใน Simbulaa & Guglielmib, 2013) ว่าปัจจัย
เอื้อต่อการทางาน (Job Resources) อาจนาไปสู่ความยึดมั่นผูกพันในงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน, organizational commitment, นวั ต กรรม, employee retention, และ business
outcomes (Hakanen & Roodt, 2010; Schaufeli & Bakker, 2004 อ้ า ง ถึ ง ใ น Simbulaa &
Guglielmib, 2013) นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรมของ Fujimoto และคณะ (2016) พบว่ า
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันในงานนอกจากสมมติฐานของ Job Demands-Resources
และ COR theory ยั งรวมไปถึง job characteristic เกี่ยวกับ ชั่ว โมงทางานที่ยาวนานมากเกินไป
และ สภาพแวดล้อมการทางานที่สอดคล้องกัน (conformity) อีกด้วย
ความยึดมั่นผูกพันในงานจะปรากฏขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยส่วนบุคคล ใน
การทบทวนวรรณกรรมของ Kanten & Yesıltasa (2015) พบว่ า perfectionism เป็ น หนึ่ ง ใน
องค์ ป ระกอบที่ น าไปสู่ ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงาน นั ก วิ จั ย ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า positive perfectionism
เกี่ยวข้องกับ work engagement positively (Zhang และคณะ, 2007: Childs & Stoeber, 2010;
Tziner & Tanami, 2013 อ้า งถึ งใน Kantena & Yesıltasa, 2015) สอดคล้ องกับ Crawford และ
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คณะ ที่ว่าสถานการณ์และปัจ จั ยส่ วนบุคคล มีผ ลต่อการปรากฏขึ้นของความยึดมั่นผูกพันในงาน
Crawford และคณะ กล่าวว่าสิ่งเร้าที่ทาให้ความยึดมั่นผูกพันในงานเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่จะเป็นสถา
พการทางาน (work conditions) ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ตาม (Crawford, LePine, &
Rich, 2010; Demerouti และคณะ, 2001 อ้างถึงใน Fujimoto และคณะ, 2016) สอดคล้ องกับ
Schaufeli และคณะที่กล่าวว่า ความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นตัวกลางที่เชื่อมอยู่ระหว่างปัจจัยการ
ทางาน-ชีวิตและผลลัพธ์การทางาน (Schaufeli และคณะ, 2002 อ้างถึงใน อรพินทร์ ชูชม, 2014)
ในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของพนักงานพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความยึดมั่นผูกพันในงาน ในงานวิจัยของ ชนันนัทธ์ รักชีพ , ปพน ณัฐเมธาวิน และ ศุภวัฒน์ คูธนพงศ์
(2015) พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ ประสบการณ์ทางาน ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญแต่อย่างใด ลักษณะด้านประชากรที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันในงาน สอดคล้องกับ Schaufeli และคณะ (2006 อ้างถึงใน
อรพินทร์ ชูชม, 2014) กล่าวว่า งานวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่น
ผูกพันในงานและภูมิหลังของพนักงานเช่น ประสบการณ์ทางาน ฐานะทางเศรษฐกิจ พบผลที่ได้ไม่คง
เส้นคงวา

การวัดและประเมิน
Schaufeli & Bakker (2003) อ ธิ บ า ย ว่ า แ ร ก เ ริ่ ม Utrecht Work Engagement Scale
(UWES) มีด้วยกันทั้งหมด 24 รายการ แต่หลังจาก UWES-24 นาไปประเมินผลทางจิตวิทยา กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน 2 กลุ่ม (พนักงานและนักเรียน) พบว่ามี 7 รายการที่ไม่มีความมั่นคง ต่อมาจึง
ถูกเอาออกเหลือ 17 รายการ (UWES-17) ได้แก่ ความกระตือรือร้น (vigor) 6 รายการ การทุ่มเทอุทิศ
(dedication) 5 รายการ ความจดจ่อใส่ใจ (absorption) 6 รายการ โดย UWES-17 ใช้ Likert-scale
7 point ได้แก่ 0=Never, 1=Almost never (A few times a year or less), 2=Rarely (Once a
month or less), 3=Sometimes (A few times a month), 4=Often (Once a week), 5=Very
often (A few times a week), 6=Always (Every day)
ข้อคาถามที่ใช้ในการประเมิน
1. At my work, I feel bursting with energy
2. I find the work that I do full of meaning and purpose
3. Time flies when I'm working
4. At my job, I feel strong and vigorous
5. I am enthusiastic about my job
6. When I am working, I forget everything else around me
7. My job inspires me
8. When I get up in the morning, I feel like going to work
9. I feel happy when I am working intensely
10. I am proud on the work that I do
11. I am immersed in my work
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I can continue working for very long periods at a time
To me, my job is challenging
I get carried away when I’m working
At my job, I am very resilient, mentally
It is difficult to detach myself from my job
At my work I always persevere, even when things do not go well

กระตื อ รื อ ร้ น (vigor) ประกอบด้ ว ย 6 รายการ ที่ ก ล่ า วถึ ง การมี พ ลั ง ความยื ด หยุ่ น
(resilience) ในระดั บ สู ง ความเต็ ม ใจที่ จ ะทุ่ ม เทความพยายาม ไม่ เ หนื่ อ ยล้ า ง่ า ยๆ ยื ด หยั ด ที่ จ ะ
เผชิญหน้ากับความยากลาบาก ได้แก่ข้อที่ 1, 4, 8, 12, 15, 17
การทุ่ ม เทอุทิ ศ (dedication) ประกอบด้ ว ย 5 รายการ ที่ ก ล่ า วถึ ง ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด จาก
ความหมายของงาน รู้สึกกระตือรือร้นและภาคภูมิใจในงาน และรู้สึกถึงแรงบัลดาลใจ ความท้าทาย
ได้แก่ข้อที่ 2, 5, 7, 10, 13
ความจดจ่อใส่ใจ (absorption) ประกอบด้วย 6 รายการ ที่กล่าวถึง การจดจ่ออย่างสมบูรณ์
และมีความสุขกับการทางานอย่างเต็มที่ ยากที่จะถอนตัวเองออกจากการทางาน ซึ่งเวลาได้ผ่านไป
อย่างรวดเร็วจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัว ได้แก่ข้อที่ 3, 6, 9, 11, 14, 16
ภายหลังการวิเคราะห์ ทางจิ ตวิทยา เนื่องจากการมีข้อรายการมากกว่าของกระตือรือร้น
(vigor) และ ความจดจ่ อ ใส่ ใ จ (absorption) ไม่ ไ ด้ ช่ ว ยเพิ่ ม ความสอดคล้ อ งภายใน (internal
consistency) แต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับดูเหมือนว่าจะลดลงเล็กน้อยด้วยซ้า จึงได้มีการตัด 2 ข้อ
คาถามทิ้งไป อันได้แก่ข้อ 16, 17 กลายเป็นฉบับปรับปรุง UWES-15 ทาให้มีการใช้ UWES-15 ใน
บางงานวิ จั ย ต่ อ มาได้ มี ก ารด าเนิ น การพั ฒ นาซ้ าๆ (iterative process) เพื่ อ หาข้ อ รายการที่ มี
คุณลักษณะเด่น โดยแต่ละรายการนั้นถูกวิเคราะห์แยกจากกัน และในท้ายที่สุด รายการที่มี β-value
มากที่สุดจะถูกเพิ่มเข้าไปเป็นรายการตั้งต้น ทาวนซ้าๆ จนได้ครบ 3 รายการประกอบเป็นเวอร์ชัน
ขนาดย่อ 9 รายการ (UWES-9) แต่ละองค์ประกอบมี 3 รายการ กระตือรือร้น (vigor) ได้แก่ข้อที่ 1,
4, 8 การทุ่มเทอุทิศ (dedication) ได้แก่ข้อที่ 5, 7, 10 ความจดจ่อใส่ใจ (absorption) ได้แก่ข้อที่ 9,
11, 14 ซึ่งพบว่า UWES-9 มี factorial validity [เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดเชิง
โครงสร้ างซึ่งสามารถหาได้โ ดยการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)] ที่แข็งแกร่ง
เนื่องจากมี inter-correlations ที่แข็งแกร่งระหว่าง 3 มิติ
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UWES-17
UWES-15
UWES-9
Likert-scale 7 point
Likert-scale 6 point
Likert-scale 3 point
ETC

Score

Fujimoto, et al. (2016)
Fong & Ng (2011).
TSUNO (2009)
Paek, Schuckert, Kim, &
Lee (2015).

Simbula & Guglielmi
(2013)
Villavicencio-Ayub, et
al. (2014)
Shimazu, et al. (2017)

Yener, Yaldran & Ergun
(2012)

ตาราง 3 แบบสอบถามวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน

2
0
5
5
2
1
1

จากการที่ผู้เขียนได้ทบทวนงานวิจัยพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เลือกใช้ UWES-9 ในการวัดและ
ประเมินความยึดมั่นผูกพันในงาน และใช้มาตราวัดแบบ Likert-scale 7 point มากที่สุด ดังตาราง 3
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถาม ความยึดมั่นผูกพันในงาน จากข้อมูลขั้นตอนการ
สร้างแบบสอบถามของ อรพินทร์ ชูชม (2002) ผนวกกับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวัด ความยึดมั่น
ผูกพันในงาน จากงานวิจัยของ ชนันนัทธ์ รักชีพ , ปพน ณัฐเมธาวิน และ ศุภวัฒน์ คูธนพงศ์ (2015)
ผู้เขียนสรุปว่า
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถาม ในงานวิจัย ดังกล่าว จุดมุ่งหมายของแบบสอบถาม
คือ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวัดตัวแปรเพื่อการวิจัย
2. กาหนดขอบเขตหรือโครงสร้างของสิ่ งที่จะวัด ในแบบสอบถาม การกาหนดขอบเขต
พิจารณาถึงสิ่งที่ต้องการจะวัดว่าชัดเจน ครอบคลุมครบถ้วนสิ่งที่ต้องการจะวัดหรือไม่ นิยามทฤษฏี
ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในงานวิจั ยดังกล่าวคือ นิยามทฤษฎีของ ความยึดมั่นผูกพันในงาน
องค์ ป ระกอบได้แ ก่ ความกระตื อ รื อ ร้ น (vigor), การทุ่ ม เทอุ ทิ ศ (dedication), ความจดจ่ อ ใส่ ใ จ
(absorption) จากนั้นนานิยามเชิงทฤษฏีมากาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
3. กาหนดจ านวนข้ อค าถาม ในแบบสอบถามให้ มี ข้ อมู ล ครบถ้ ว นตามที่ ต้ อ งการจะวั ด
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการจะวัด ไม่ควรมีจานวนข้อมากเกินไปเพื่อความสะดวกในการนาไปใช้ ดัง
งานวิจัยขั้นต้น คือมีจานวนข้อคาถาม 15 ข้อ
4. กาหนดรูปแบบของคาตอบ ยกตัวอย่างเช่น ในงานวิจัยของ อรพินทร์ ชูชม (2014) เป็น
Likert-scale 5 point ไล่ตั้งแต่จริงไปจนถึ งไม่จริง ในงานของ ชนันนัทธ์ รักชีพ , ปพน ณัฐเมธาวิน
และ ศุภวัฒน์ คูธนพงศ์ (2015) เป็น Likert-scale 5 point เช่นกัน มีความแตกต่างที่ scale ตั้งแต่
ตรงน้อยที่สุดจนถึงตรงมากที่สุด หรือในงานวิจัยอื่นๆ วัดเป็น ความถี่ ไล่ตั้งแต่ไม่เคยจนถึงตลอดเวลา
สามารถทาได้เช่นเดียวกัน
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5. สร้างข้อคาถามโดยดูจากองค์ประกอบและนิยามเชิงปฏิบัติการ ดึงมาสร้างเป็นข้อคาถาม
ให้ข้อคาถามทั้งหมดครอบคลุมสิ่งที่ต้องการจะวัด เช่น ดังงานวิจัยดังกล่าวของชนันนัทธ์ รักชีพ , ปพน
ณัฐเมธาวิน และ ศุภวัฒน์ คูธนพงศ์ (2015) คาถามข้อที่ 15 “ฉันมักจะตั้งใจทางานให้สาเร็จก่อน
กาหนดส่งงานเสมอ” ซึ่งสร้างมาจากนิยามของ ความจดจ่อใส่ใจ โดยข้อคาถามไม่ควรเป็นลักษณะ
ชี้นาหรือเป็นประโยคซ้อนประโยค สมมติเช่น “ฉันเป็นคนมุ่งมั่นและทางานอย่างรวดเร็ว ” ประโยค
ดังกล่าวเป็นประโยคซ้อนประโยค จะทาให้ผู้ทาแบบสอบถามเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่าตนเอง
ควรตอบอยู่ในระดับใด ภาษาควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายๆ หลีกเลี่ยงคาที่มักก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่น
ศัพท์เฉพาะหรือคาย่อเป็นต้น
6. ตรวจสอบ Validity คือความถูกต้องแม่นยาของเครื่องมือในการวัดสิ่งที่ต้องการจะวัด
สามารถวัดคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ โดยมี วิธีต่างๆ มากมาย ในที่นี้อธิบายวิธีตรวจสอบ
content validity
จากงานวิจัยของ ชนันนัทธ์ รักชีพ , ปพน ณัฐเมธาวิน และ ศุภวัฒน์ คูธนพงศ์ (2015) ได้มี
การดาเนินการตรวจสอบ content validity คือการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาว่าเครื่องมือวัดมี
ความสามารถในการวัดสิ่งที่ต้องการได้หรือไม่ ข้อคาถามสามารถเป็นตัวแทนนิยามสิ่งที่ต้องการจะวัด
หรือไม่ การตรวจสอบด้านนี้ดาเนินการโดยพิจารณาผ่านผู้ทรงหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ
ว่าการสร้างข้อคาถามในเครื่องมือวัดนั้นตรงกับเนื้อหาที่ต้องการจะวัดหรือไม่ ตัวอย่างการทา IOC
เพื่อตรวจสอบ content validity ดังตาราง 4
ตาราง 4 ตรวจสอบ content validity
นิยาม
รายการข้อคาถาม
ความกระตือรือร้น
หมายถึงการมีพลัง
ในการทางานและ
ยืดหยุ่นทางจิตใจ
สูงในขณะทางาน
เต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามในการ
ทางาน และมีความ
เพียรพยายามใน
การทางาน แม้จะ
เผชิญอุปสรรค

ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายใน
การทางานโดยไม่ล้มเลิก
ระหว่างดาเนินการ
เวลาฉันทางาน ฉันรู้สึกฮึกเหิม
และมีกาลังใจในการทางาน
ฉันรู้สึกกระตือรือร้นทุกเช้าที่
จะได้ไปทางาน
ฉันยังคงมองเห็นข้อดีอยู่เสมอ
แม้เผชิญหน้ากับอุปสรรคใน
การทางาน
ฉันมุ่งมั่นพยายามในการ
ทางานเสมอแม้ในเวลาที่ตัว
งานดาเนินไปอย่างไม่ราบรื่น

ข้อเสนอแนะ:
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7. ตรวจสอบ Reliability คือความคงที่ หรือความคงเส้นคงวาของผลการวัด มีความคงที่ไม่
ว่าจะวัดกี่ค รั้ งก็ ตาม ซึ่งสามารถทาได้ห ลายวิธี แต่วิ ธี ที่นิย มและสะดวกที่สุ ดได้ แก่วิธี ตรวจสอบ
Reliability แบบความสอดคล้องภายในด้วยวิธีคานวณ cronbach’s Alpha ซึ่งค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก
แสดงว่ามี Reliability สูง ในงานวิจัยของ อรพินทร์ ชูชม. (2014) มีการตรวจสอบ Reliability แบบ
ความสอดคล้ อ งภายในด้ ว ยวิ ธี คานวณ cronbach’s Alpha มี ค่า เท่ า กับ 0.86 และงานวิ จั ยของ
ชนั น นั ท ธ์ , ปพน และ ศุ ภ วั ฒ น์ (2015) ได้ ค่ า cronbach’s Alpha ของ องค์ ป ระกอบ ความ
กระตือรื อร้น การทุ่มเทอุทิศ ความจดจ่อใส่ ใจ และแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.686, 0.870,
0.779, 0.886 ตามลาดับ ดังตาราง 5 และการพิจารณารายข้อให้ดูค่า Cronbach's Alpha if Item
Deleted เป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อลบข้อคาถามข้อนั้นๆทิ้งไปแล้วค่า Cronbach's Alpha ซึ่งค่า
Cronbach's Alpha if Item Deleted ควรมีค่าน้อยกว่า Cronbach's Alpha เพราะถ้ามีค่ามากกว่า
แปลว่าข้อคาถามนั้นๆ ควรตัดทิ้งเนื่องจากจะส่งผลให้ค่า Cronbach's Alpha สูงขึ้น
ตาราง 5 ตรวจสอบ Reliability
องค์ประกอบ
ข้อ
ความกระตือรือร้น
หมายถึงการมีพลัง
ในการทางานและ
ยืดหยุ่นทางจิตใจสูง
ในขณะทางาน เต็ม
ใจที่จะใช้ความ
พยายามในการ
ทางาน และมีความ
เพียรพยายามในการ
ทางาน แม้จะเผชิญ
อุปสรรค
ความทุ่มเทอุทิศ
หมายถึงความรู้สึก
เต็มใจ ภูมิใจ มีแรง
บันดาลใจ และรู้สึก
ท้าทายในการทางาน

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

ข้อความ

ค่า
นาหนัก
CICT ความ
(15 ข้อ) สาคัญ
ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายในการทางานโดย .518
ไม่ล้มเลิกระหว่างดาเนินการ
เวลาฉันทางาน ฉันรู้สึกฮึกเหิม และมีกาลังใจ .409 ร้อยละ
33.33
ในการทางาน
ฉันรู้สึกกระตือรือร้นทุกเช้าที่จะได้ไปทางาน
.510 (5 ข้อ)
ฉันยังคงมองเห็นข้อดีอยู่เสมอแม้เผชิญหน้า
.527
กับอุปสรรคในการทางาน
ฉันมุ่งมั่นพยายามในการทางานเสมอแม้ใน
.477
เวลาที่ตัวงานดาเนินไปอย่างไม่ราบรื่น
Conbach’s Alpha=.686
ฉันรู้สึกว่าอาชีพของฉันมีคุณค่า
งานของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ
ฉันรู้สึกภูมิใจในอาชีพของฉัน
อาชีพของฉันนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความท้า
ทาย
อาชีพของฉันทาให้ฉันรู้สึกมีความหมาย
Conbach’s Alpha =.870
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.610
.612
.715
.485
.593

ร้อยละ
33.33
(5 ข้อ)
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องค์ประกอบ
ความจดจ่อใส่ใจ
หมายถึงความรู้สึก
มุ่งมั่นและเป็นสุขใน
การทางาน ยากที่จะ
ถอนตัวออกจากงาน
เหมือนเวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว

ข้อ
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ข้อความ

11 ฉันรู้สึกเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อฉัน
ทางาน
12 ฉันจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัวเวลาฉัน
ทางาน
13 ฉันมีความสุขขณะทางานอย่างจดจ่อใส่ใจ
14 ฉันไม่ค่อยปลีกตัวไปทาสิ่งอื่นระหว่างที่กาลัง
ทางาน
15 ฉันมักจะตั้งใจทางานให้สาเร็จก่อนกาหนดส่ง
งานเสมอ
Conbach’s Alpha =.779
Conbach’s Alpha รวมทั้งฉบับ =.886

ค่า
นาหนัก
CICT ความ
(15 ข้อ) สาคัญ
.505
.731
.549
.453

ร้อยละ
33.33
(5 ข้อ)

.606

จากตาราง 5 พิจ ารณาค่า CICT (Corrected Item-Total Correlation) ซึ่งมีค่าค่อนข้า ง
สอดคล้องกัน กล่าวคือ ไม่มีค่าติดลบ หรือมีข้อคาถามใดมีค่าน้อยกว่าข้อคาถามอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด
คือค่า CICT ค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน ถ้ามีค่า CICT ข้อคาถามใดติดลบ มีค่าโดดน้อยกว่าข้อคาถามข้ออื่น
มากๆ หรือมีค่าน้อยกว่า 0.2 ควรตัดข้อคาถามนั้นทิ้งไป
8. ตรวจสอบอานาจจาแนก (discrimination) เป็นความสามารถของข้อคาถามที่สามารถ
แยกความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องที่ต้องการจะวัดได้ สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการคานวณ
T-test ในลาดับแรกในพิจารณาค่า Sig. ของ Levene เมื่อค่า Sig. ของ Levene มีค่าต่ากว่า 0.05 ให้
พิจารณา Sig. (2-tailed) บรรทัดล่าง แต่เมื่อค่า Sig. ของ Levene เมื่อค่า Sig. ของ Levene มีค่าสูง
กว่ า 0.05 ให้ พิ จ ารณา Sig. (2-tailed) บรรทั ด บน โดยเกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาได้ แ ก่ ค่ า Sig.
(2-tailed) ควรมีค่าต่ากว่า 0.05 ถ้าค่า Sig. (2-tailed) สูงกว่า 0.05 ควรทาการตัดข้อคาถามนั้นทิ้งไป
เนื่องจากไม่มีอานาจจาแนก

สรุป
บทความวิชาการชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการรวมรวบข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการสร้ างและพัฒ นาเครื่องมือวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน ในหั วข้อสรุปนี้ผู้ เขียนจึง
นาเสนอในประเด็นประโยชน์และการนาไปใช้
ความยึดมั่นผูกพันในงาน เป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีความสาคัญ และได้รับความสนใจเป็น
อย่างมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในบริบทของสังคมตะวันตก หรือสังคมตะวันออก รวมถึง
ในไทยเช่นเดียวกัน ความสาคัญและผลกระทบของความยึดมั่ นผูกพันในงานอันเป็นการสร้างบุคลากร
ในองค์การให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ การพัฒ นาจุด แข็ง ของมนุษ ย์นามาผนวกเข้ากั บการทางานซึ่ งเป็ น
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มโนทั ศ น์ ที่ ม าของความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงาน ให้ บุ ค ลากรท างานอย่ า งสมดุ ล และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(optimal functioning) เป็นกุญแจที่ดึงความสนใจของหลายภาคส่วนรวมถึงนักวิจัยให้มีการศึกษา
ค้น คว้ าและพัฒ นาในเรื่ อ งดั ง กล่ าว สิ่ งส าคัญ ที่สุ ดอย่า งหนึ่ งในการวิ จัย คือ การสร้า งและพัฒ นา
เครื่องมือวัดให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิจัยควรมีความเข้าใจในเนื้อหาของคุณลักษณะสิ่งที่จะวัด การใช้
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในงานวิจัย บทความวิชาการนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ
ในเนื้อหานิยามของ ความยึดมั่นผูกพันในงานอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงมโนทัศน์ในการสร้าง
เครื่ องมือวัด การพัฒ นาเครื่องมือรุ่นต่างๆ ของความยึดมั่นผูกพันในงาน รวมถึงตระหนักในเรื่อง
ความส าคั ญ ของการตรวจสอบคุ ณ ภาพเ ครื่ อ งมื อ วั ด ไม่ ว่ า จะเป็ น validity, Reliability,
discrimination ผู้วิจัยสามารถนาไปต่อยอดในงานวิจัยของตนเองได้ เพื่อพัฒนาเครื่องมือให้มีผลการ
วัดที่น่าเชื่อถือ มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาตั ว แปรหลั ก คื อ จิ ต วิ ญ ญาณในการท างาน (Spirit at work) และศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมในการทางานได้แก่ ความพึงพอใจ
ในงาน ความพึงพอใจในชีวิ ตผลการปฏิบัติ งาน พฤติ กรรมการเป็น สมาชิกที่ ดีขององค์ การ และ
แนวโน้มของการลาออกจากงาน พร้อมด้วยการวัดและประเมินของแต่ละตัวแปร โดยส่ว นใหญ่ผู้ที่
ทาการศึกษาตัวแปรหลัก คือ จิตวิญญาณในการทางานนั้นมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัยอย่างไร
คาสาคัญ: จิตวิญญาณในการทางาน ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
แนวโน้มของการลาออกจากงาน

Abstract
The objective of this paper were to study spirit at work and study relationships
with variables related to attitude and behavior in work such as Job satisfaction, Life
satisfaction, Performance, organizational citizenship behaviors and resignation
tendency with the measurement and evaluation of each variable. The most of the
researcher studied the main variables: How to research about spirit at work.
Key words: spirit at work, work satisfaction, organizational citizenship behaviors,
resignation tendency

บทนา
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกสาคัญต่อความสาเร็จขององค์การ ดัง
จะเห็ นได้จากแต่ละองค์การในปัจ จุบัน พยายามที่จะมุ่งเน้นในกระบวนการคัดเลือกคนเก่งและดี
มีความสามารถพิเศษ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ ตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน รวมไปถึงการ
เสาะแสวงหาวิธีที่จะพัฒนาบุคลากรของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สูงสุดในการทางาน ทั้งนี้ก็
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เพื่อที่จะทาให้องค์การของตนประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์การนั่นเอง แต่เนื่องจาก
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมของการทางานนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วมาก
อันสืบเนื่องมาจากภาวะ เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วนั่นเอง (Giacalone & Jurkiewicz, 2003; Cash & Gray, 2000; Said, Louarn, & Tremblay,
2007) ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท Cameron and Associates (Cappelli, Bassi, Katz, Knoke, Osterman, &
Useem, 1997) ได้รายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการทางานใน 3 ด้านใหญ่ๆ ดังนี้
1. การลดกาลังคนภายในองค์การ
2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์การ และ
3. กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ ที่เน้นไปในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยมรวมไปถึง
วัฒนธรรมขององค์การ
จากรายงานดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าในประเด็นที่ หนึ่งและสองนั้น อันเกี่ยวข้องกับการปรับลด
แรงงานคนและการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์การไม่ว่าจะเป็น การลดขนาดองค์การ การปรับโครงสร้าง
องค์การ การควบรวมองค์การ หรือการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แทนแรงงานคน ซึ่ง มีแนวโน้ม
สูงขึ้น เรื่อยๆ เป็นลาดับ และผลของการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทางานนี้เอง ส่งผลกระทบ
ทางลบโดยตรงต่ อ ขวั ญ ก าลั ง ใจและ ความผู ก พั น ตั ว ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานเป็ น อย่ า งมาก
( Makawatsakul & Kleiner, 2003; Burke, Graham, & Smith, 2005; Bowman & West, 2006)
ทั้งนีร้ วมไปถึงพนักงานมีความรู้สึกไม่มั่นคงต่องานที่ตนทาอยู่ ขาดความรู้สึกผูกพันตัวกับ องค์การและ
อาจนาไปสู่การลดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้ (Shah, 2000; Mone, 1997; Said,
Louarn, & Tremblay, 2007)
ในขณะเดียวกันพนักงานจานวนมากในปัจจุบันก็แสวงหางานที่ ตนรัก งานที่มีความหมาย
งานที่ท้าทาย และงานที่สามารถทาให้เขารู้สึกเติมเต็มความหมายในชีวิตในที่ทางาน (Dutton, 1997;
Mitroff & Denton, 1999a, b; Cash & Gray, 2000; Cacioppe, 2000a, b; Mitroff, 2003; Ashar
& Lane-Maher, 2004; Gull & Doh, 2004) รวมไปถึงการแสวงหาสถานที่ที่ทางานที่จะทาให้เขามี
ความรู้สึกรักและผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งในสังคมของที่ทางาน เพื่อที่จะสามารถชดเชยกับเวลาที่เขาต้อง
ใช้ไปเป็นส่วนใหญ่ในชีวิต และเวลาที่เขาต้องสูญหายไปจากการได้เคยใช้เวลากับครอบครัว ชุมชน
หรือสังคม ภายนอกองค์การ (Gockel, 2004; Ashmos & Duchon, 2000) เพื่อเป็นการตอบสนอง
จากปรากฏการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มการท างานและความต้ อ งการที่
แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของพนักงานดังที่กล่าวมาแล้วนั้นองค์การต่างๆ จึงตระหนักถึงการแสวงหา
วิธีการใหม่ๆ เพื่อที่จะสามารถ ตอบโจทย์ในการสร้างขวัญกาลังใจ
การเพิ่มความรู้สึกผูกพันตัวต่อองค์การ การช่วยทาให้พนักงานมีความรักในงานที่ทา อีกทั้ง
พยายามที่จะสร้างบรรยากาศในที่ทางานเพื่อให้พนักงานได้นาศักยภาพที่ตนมีมาใช้ในงานได้อย่าง
เต็มที่พร้อมๆไปกับการที่ พนักงานได้ตระหนักถึงการที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่ วนช่วยทาให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อีกทางหนึ่งด้วย ในเวลาต่อมาได้เกิดแนวคิดใหม่หรือวิธีการ
ใหม่เพื่อที่จะนามาใช้ในการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นที่ให้ความสนใจของผู้บริหาร องค์การ นักวิชาการ
ในสายงานที่เกี่ย วข้องกับ การบริห ารจัดการองค์การในโลกตะวันตก โดยเฉพาะเริ่มต้น ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นั่นก็คือการส่งเสริมการมีจิตวิญญาณในที่ทางาน (Spirituality in the workplace)
หรือ มีชื่อเรียกที่ใช้กันหลากหลายแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อสรุปความหมายแล้วก็คือแนวคิดเดียวกัน
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ไ ด้ แ ก่ Workplace spirituality, Spirituality at work, Spirit at work, Spirituality in
organizations, Organizational spirituality เนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการทั้ง
ในเรื่องคาศัพท์รวมไปถึงความหมาย อีกทั้งในประเทศไทยก็ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์ที่เรียกใช้มาก่อน
เช่นกัน
ตามแนวคิดการส่งเสริมการมีจิตวิญญาณในการทางาน (Spirit at work) จะก่อให้เกิดผลดี
ต่อการพัฒนาองค์การโดยรวมและผลดีในด้านต่างๆ ต่อตัวพนักงานในองค์การอีกด้วย จากผลงาน
ศึกษาวิจัยหลายชิ้นพอจะสรุปความสัมพันธ์เชิงบวกในการส่งเสริมการมีจิตวิญญาณในการทางาน
ได้แก่ การเพิ่มความซื่อสัตย์ ความถ่อมตน และการมีจิตสานึก ในการให้บริการต่อผู้อื่น (Beazley,
1997) การเพิ่มขวัญกาลังใจ (Leigh, 1997) การเพิ่มความรู้สึกการบรรลุผลสาเร็จส่วนบุคคลในตัว
พนักงาน (Krishnakumar & Neck, 2002) การเพิ่มการมีส่วนร่วมในงาน ความพึงพอใจในงาน ความ
ผูกพันตัวต่อองค์การ (Trott, 1996; Milliman, Czaplewski, & Ferguson, 2003; Rego & Cunha,
2008; Pawar, 2009a, b) การเพิ่มความสาเร็จและผลประกอบการรวมที่ดีขององค์การ (Milliman,
Feguson, Trickett, & Condemi, 1999; Garcia-Zamor, 2003; Duchon & Plowman, 2005;
Rego, Cunha, & Souto, 2007) ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการ
มีจิตวิญญาณในการทางานให้มากขึ้น รวมไปถึงความสัมพันธ์ต่อตัวแปรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติใน
งาน หรือพฤติกรรมในการทางาน ก็ล้วนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคลและสามารถทาให้องค์การประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
ไปพร้อมๆ กัน
ในขณะที่แนวคิดการส่งเสริมการมีจิตวิญญาณในการทางาน (Spirit at work) จะก่อให้เกิด
ผลดีอย่างมากมายทั้งต่อตัวพนักงานและองค์การโดยรวมดังที่กล่ าวมาข้างต้นแล้ วนั้นงานวิจัยเชิง
ประจั กษ์ที่ส ามารถแสดงให้เห็น ถึงความสัมพั นธ์ที่ดีเหล่านี้ยังจานวนจากัดมาก เนื่องจากผลลั พธ์
งานวิจัยที่อ้างมานั้นส่วนใหญ่เป็นเพียงงานวิจัยเชิงคุณภาพ หรือเป็นการศึกษาเป็นรายกรณีศึกษา
เฉพาะในบางหน่วยงานหรือบางองค์การเท่านั้น ถึงแม้บางชิ้นจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณก็ตาม ก็จะใช้
เพียงกลุ่มตัวอย่างจานวนเล็ก น้อย บางครั้งกลุ่มตัวอย่างก็ไม่เป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มประชากรในโลก
ของการทางานที่แท้จริง เช่น ใช้ตัวอย่างจากกลุ่มนักศึกษาบริหารธุรกิจระดับมหาบัณฑิต เป็นต้น ซึ่ง
ล้วนแต่เป็นข้อจากัดในการขยายผลงานวิจัยเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับองค์การอื่นๆอต่อไปได้

แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทางาน (Spirit at work)
ความหมาย จิ ต วิ ญ ญาณในการท างาน ตามโมเดลของ Kinjerski & Skrypnek (2004,
2006a, b) ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลักได้แก่
1. การได้มีส่ วนร่ ว มในงานที่มีความหมาย เป็นงานที่ตนรักอย่างมาก และเป็นงานที่ต้อง
สอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติส่วนตัวของคนๆนั้นด้วย
2. ความรู้สึกที่ดีต่อทุกคนในที่ทางาน มีความรักใคร่ผูกพันกันมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมในที่ทางานนั้นๆ อีกทั้งมีความเชื่อมโยงต่อกันในวัตถุประสงค์ขององค์การเข้ามาไว้ร่วมกันด้วย
3. ความสัมพันธ์ฝ่ายจิตวิญญาณกับงานที่ ทาอยู่มีประสบการณ์ในความสัมพันธ์กับอานาจที่
ยิ่งใหญ่กว่าตนเองและสามารถส่งผลดีต่องานได้ และความเชื่อในฝ่ายจิตวิญญาณของคนนั้นจะมี
บทบาทสาคัญต่อการตัดสินใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทางานของเขาด้วย
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Robbins & Jude (2009) ได้ให้องค์ประกอบของจิตวิญญาณในการทางานได้ 5 องค์ประกอบ
ได้แก่
1. จิตสานึกของเป้าหมายที่เข้มแข็ง หมายถึง พนักงานรู้สึ กว่าเป้าหมายขององค์การเป็น
เป้าหมายเดียวกันกับของพนักงาน มีการส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการทางาน มีการ
สื่อสารให้พนักงานทราบพันธกิจ (Mission) และค่านิยม (Values) ขององค์การ
2. การให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคคล หมายถึง ช่วยพัฒนาพนักงานให้เกิดการเรียนรู้
และเติบโตต่อเนื่อง รู้สึกว่างานมีความท้าทายและองค์การตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน เปิดโอกาส
ให้ได้ใช้ทักษะของตนในการทางาน โดยองค์การมีความเชื่อว่าความสาเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับการให้
พนักงานได้แสดงความศักยภาพของตนอย่างเต็มที่
3. ความไว้วางใจและความเคารพนับถือ หมายถึง การที่องค์การมีการสื่อสารกับพนักงาน
อย่างเปิ ดเผย ส่งเสริ มให้ พนั กงานปฏิบัติตนต่อผู้ อื่นด้วยความเคารพและเกิดความซื่อสัตย์ในการ
ทางาน ภายในองค์การมีบรรยากาศการทางานที่เป็นอิ สระและผู้บริหารขององค์การมีความกล้าที่จะ
ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
4. การดาเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม หมายถึง การที่องค์การมีบรรยากาศความไว้วางใจสูง มี
การดาเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม มีตารางเวลาการทางานที่ยืดหยุ่น หัวหน้าให้ความสาคัญกับสิทธิ
และส่งเสริมแรงจูงใจในการทางานให้กับพนักงาน ทาให้พนักงานรู้สึกมีความมั่นคงในการทางาน และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แม้ว่าอาจจะต้องละเมิดนโยบายหรือกฏระเบียบของ
องค์การก็ตาม
5. การอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน หมายถึง การที่องค์การเปิดโอกาสให้พนักงาน
แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้ ให้อิสระพนักงานเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ องค์การช่วยให้
พนักงานทางานอย่างสนุกสนาน มีการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติและมีอารมณ์ขันในการทางาน

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทางานกับความพึงพอใจในงาน
งานวิจัยของ Wrzesniewski (2003) พบว่า พนักงานที่พบความหมายในงานที่ตนทาอยู่มาก
เท่าไร เขาจะมีความพึงพอใจในงานมากขึ้นเท่านั้น งานที่เต็มไปด้วยความหมายต่อตัวพนักงานจะมี
อิทธิพลต่อทัศนคติในการทางานเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับ Brown (1992) แสดงให้เห็นว่า เมื่อใดที่
พนักงานมีความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในที่ ที่เขาทางานอยู่ จะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อ
องค์ ก ารสู ง ตามไปด้ ว ย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การศึ ก ษาเชิ ง ประจั ก ษ์ ข อง Milliman, Czaplewski, &
Ferguson (2003) ค้นพบว่า ทั้งงานที่มีความหมายและความรู้สึกถึ งการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในที่
ที่เขาทางานอยู่ มีความสั มพัน ธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทานอง
เดียวกันผลงานวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ของ Chawla & Guda (2010) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
จิตวิญญาณในการทางานของพนักงานขายกับความพึงพอใจในงาน
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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทางานกับความพึงพอใจในชีวิต
การศึกษาวิจัยของ Fabricatore, Handal, & Fenzel (2000) อธิบายว่า จิตวิญญาณส่วน
บุคคลเป็นตัวแปรกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความพึงพอใจในชีวิต ทานองเดียวกัน
ผลงานวิจัยของ Young, Cashwell, & Shcherbakova (2000) พบว่า ระดับจิตวิญญาณเป็นตัวแปร
กระตุ้นที่รุนแรงในความสัมพันธ์ระหว่าง ประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้ายกับความซึมเศร้าและความวิตก
กัง วล ยิ่ งไปกว่า นั้ น Trott (1996) ยั ง พบอี กว่ า บุค คลที่มี บุ คลิ กใจกว้า งเปิด รั บความสั มพั นธ์ ที่ มี
ความหมายต่อชีวิต เขาเหล่านั้นมักจะเป็นคนที่เรียนรู้เข้าใจชีวิตได้อย่างเรียบง่าย ประสบความสาเร็จ
ในการงาน และยากต่อการมีประสบการณ์ในความเหนื่อยหน่ายในการทางาน งานวิจัยเมื่อไม่นานมา
นี้ของ Komala and Ganesh (2007) พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างจิตวิญญาณในการทางาน
กับความเหนื่อยหน่ายในงานของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทางานกับผลการปฏิบัติงาน
แม้ ว่ า การศึ ก ษาวิ จั ย ในความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งจิ ต วิ ญ ญาณในการท างานกั บ เรื่ อ งผลการ
ปฏิบัติงานนั้น จะมีอย่ างจ านวนจ ากัดมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม Vaughan ได้เสนอว่า จิตวิญญาณ
สามารถส่งผลดีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้เนื่องจาก ความเชื่อในฝ่ายจิตวิญญาณของบุคคล
หนึ่งสามารถนาพาให้ผู้นั้นมีสติสัมปชัญญะที่มากยิ่งขึ้น และจะยิ่งส่งเสริมให้เขามีความตระหนักรู้
ไหวพริบปฏิภาณ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่เขาทาอยู่ได้ดียิ่งขึ้น (Vaughan, 1989) ความ
หยั่งรู้หรือไหวพริบปฏิภาณนี้เอง Agor ได้กล่าวเสริมไว้ว่า น่าจะเป็นทักษะในการบริหารจัดการและ
ภาวะความเป็นผู้นาที่สาคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งผลดีต่อผลการปฏิบัติงานของคนๆ นั้น (Agor, 1989) ยิ่ง
ไปกว่านั้นการอธิบายด้วยทฤษฎีการกาหนดใจด้วยตนเอง (Self-determination theory) สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ข้างต้นนี้ได้อย่างชั ดเจน คือคนที่มีความอิสระในความคิดในการเลือกตัดสินใจ
ด้วยตนเองสูงมักจะมีแรงจูงใจภายในตนเองสูงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ออกมาอย่ างดีเยี่ยมและมีความ
มั่นใจในการทาสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความอิสระในการเลือกตัดสินใจด้วยตนเองหรือถูกบีบบังคับ
นั่นเอง (Gagne & Deci, 2005) ซึ่งผลงานวิจัยของ Baard, Deci, & Ryan (2004) แสดงให้เห็นว่า
การที่มีอิสระในการเลือกตัดสินใจได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนให้มีอิสระในการ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเองนั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้คนๆนั้นเกิดความพึงพอใจ อันเป็นความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และในที่สุดจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปพร้อมกับการมีสุขภาวะ
ทั้งทางกายและใจที่ดีมากยิ่งขึ้นตามไปอีกด้วย
เมื่อไม่นานมานี้ Amabile & Kramer (2011) รายงานผลการวิจัยของเขาไว้ว่า พลังชีวิตด้าน
บวกในการทางานที่มาจากภายในของตัวพนักงาน มีผลอย่างมากต่อความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภาพ
ความผูกพันตัว และความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อนร่วมงาน เช่น พนักงานที่มีความสุขในการทางาน
ระหว่างวัน นั้น จะมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถมีความคิดใหม่ๆ ผุดออกมาง่ายกว่าคนที่ไม่มี
ความสุขหรือมีแต่มีความสุขน้อยกว่า ยิ่งไปกว่านั้นเขาพบว่า พนักงานที่มีใจรักต่อสิ่งที่เขาทาอยู่นั้น จะ
แสดงผลการปฏิบัติงานที่ออกมาดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจน เขายังเสนอด้วยว่า แท้ที่จริงพลังชีวิตด้าน
บวกในการทางานที่มาจากภายในของตัวพนักงานนี้ก็คือ การรับรู้ อารมณ์ และแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ลึกๆ
ในตัวบุคคล และจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ในการทางาน
นั่นเอง ผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานชิ้นสาคัญอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณ
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ในการทางานกับผลการปฏิบัติงานนั้น ก็คือ Rego, Cunha, & Souto (2007) ที่พบว่า มีความสัมพันธ์
กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ร ะหว่ า งตั ว แปรจิ ต วิ ญ ญาณในการท างานกั บ ผลการประเมิ น การ
ปฏิบัติงานด้วยตนเองของพนั กงาน ซึ่งงานวิจัยได้รายงานว่า ยิ่งพนักงานรับรู้ถึงบรรยากาศการมี
จิตวิญญาณในที่ทางานเข้มแข็งมากเท่าไหร่ ระดับการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองก็จะสูงขึ้น
ตามไปด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทางานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
แม้ว่าการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง จิตวิญญาณในการทางาน และ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น แต่กลับพบว่า การศึกษาวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ตัวแปรนี้กลับมีการศึกษาอย่างจากัดมาก อย่างไรก็ตาม Tepper (2010) ได้นาเสนอแนวคิดที่น่าสนใจ
ที่เกี่ยวกับ ความสั มพันธ์ร ะหว่างสองตัวแปรนี้ว่า พนักงานที่มีจิตวิญญาณในการทางานมักจะเป็น
พนั ก งานที่ มี เ ป้ า หมายชี วิ ต ที่ ชั ด เจนและรู้ จั ก เข้ า ใจความหมายของชี วิ ต อย่ า งลึ ก ซึ้ ง โดยผ่ า น
ประสบการณ์ตรงในชีวิตของเขา ดังนั้นพนักงานเหล่านี้ น่าจะมีความรู้สึกเรื่องบุญคุณ ความกตัญญู ไว
ต่อความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้นต่อความไม่ยุติธรรม ซึ่งคุณลักษณะชีวิต
เหล่านี้เอง น่าจะทาให้เขามีพฤติกรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่นและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของหน่วยงาน
และองค์กรในที่สุด ซึ่งงานวิจัยของ Beazley (1997) ก็พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติระหว่างระดับการมีจิตวิญญาณที่สูงกับตัวแปรเรื่อง ความซื่อสัตย์ ความถ่อมตน และการมีจิต
ให้บริการต่อผู้อื่น
ทฤษฎี ก ารก าหนดใจด้ ว ยตนเอง (Self-determination theory) สามารถอธิ บ ายได้ คื อ
แรงจูงใจที่มีอิสระในการเลือกตัดสินใจ ส่งเสริมการมีพฤติกรรมอาสาสมัครและพฤติกรรมที่ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในสังคมด้วยความสมัครใจ ซึ่งน่าจะเป็นการคาดเดาได้ว่า คนๆนี้ก็จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดี ของหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รอย่ างแน่ น อน (Gagne & Deci, 2005) ดั งตั ว อย่ า งผลงานวิ จั ยของ
Gagne (2003) ซึ่งงานวิจัยของเขาแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
ศึกษาบทบาทของการให้แรงสนับสนุนการมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองกับพฤติกรรมช่วยเหลือ
ผู้อื่น ผลงานวิจัยจากกลุ่มตั วอย่างแรกแสดงให้เห็นว่า แรงสนับสนุนจากพ่อแม่ต่อการมีอิสระในการ
เลือกตัดสินใจด้วยตนเองของกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อ
ความต้องการขั้นพื้นฐานในด้านความสามารถ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมไปถึงความมีอิสระในการ
กาหนดสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่ งในที่สุดความพึงพอใจขั้นพื้นฐานนี้สามารถพยากรณ์การที่นักศึกษา
เหล่านี้มีพฤติกรรมช่วยเหลือสังคมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การบริจาคโลหิต และงานอาสาสมัครอื่นๆ ใน
ชุมชน เป็นต้น ส่วนงานวิจัยอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งก็พบว่า ระดับการรับรู้ของกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน
ถึงแรงสนับสนุนการมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองจากองค์กรมูลนิธิ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความพึ งพอใจต่ อความต้ องการขั้ น พื้ น ฐานของกลุ่ มอาสาสมัค รนี้ ซึ่ งในที่สุ ด ความพึ ง พอใจนี้ ก็ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับจานวนกิจกรรมที่คนเหล่านี้เข้าร่วมอาสาสมัคร และมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
การยุติงานอาสาสมัครแบบกลางคัน
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ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทางานกับแนวโน้มของการลาออกจากงาน
แม้ว่างานวิจัย ที่เกี่ย วกับความสั มพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทางานกับแนวโน้มการ
ลาออกจากงานจะมีอยู่อย่างจากัด อย่างไรก็ตามก็มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสั มพันธ์ระหว่าง
สองตัวแปรนี้บ้าง เช่น Trott (1996) เสนอแนวคิดว่า สุขภาวะด้านจิตวิญญาณ ซึ่งในที่นี้ได้รวมเอาจิต
สานึ ก ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนเข้ า ไปด้ ว ยนั้ น น่ า จะมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ การให้ ค วามร่ ว มมื อ และมี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบกั บ การลาออกจากงานหรื อ แม้ ก ระทั่ ง การขาดงานด้ ว ย ต่ อ มา Milliman,
Czaplewski, & Ferguson (2003) วิจัยเชิงประจักษ์ พบว่า ทั้งตัวแปร จิตสานึกที่มีต่อชุมชน และ
ความสอดคล้องระหว่างค่านิยมส่วนตัวกับค่านิยมขององค์กรนั้น มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความตั้งใจ
ในการลาออกจากงาน ถ้ าจะอธิ บ ายตามทฤษฎี การกาหนดใจด้ว ยตนเอง (Self-determination
theory) ในความสัมพันธ์ของสองตัวแปรนี้ สามารถอธิบายได้คือ เมื่อใดก็ตามที่คนได้รับความพึง
พอใจจากความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งสามด้านคือ มีความเป็นอิสระในการเลือกตัดสินใจ มีการแสดง
ความสามารถของตนเอง และมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับคนรอบข้างแล้ว ตามทฤษฎี นี้กล่าวว่าบุคคล
นั้นก็จะมีแรงจูงใจภายในเกิดขึ้น นั่นคือจะส่งผลให้บุคคลนั้นจะแสดงตนร่วมกับหน่วยงานองค์กรและ
น่าจะทาให้ เขามีความจงรั กภักดีต่อองค์กรนั้นตามมาในที่สุด ทั้งนี้มีผ ลงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่มา
สนับสนุนทฤษฎีนี้คือ Rego, Cunha, and Souto (2007) พวกเขาได้ศึกษาวิจัยความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือ พนักงานที่เป็นชาวบราซิล 254 คนและชาวโปรตุเกส 211 คน จากการสารวจทั้งสิ้น 157
องค์กรจากทั้งสองประเทศนี้ เขาพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างจิต
วิญญาณในการทางานกับการไม่รู้สึกผูกพันตัวกับองค์กร โดยที่พวกเขาได้รายงานต่อไปว่า พนักงานที่
มีจิตวิญญาณในที่ทางานสูงขึ้น แนวโน้มที่พวกเขาจะมีความผูกพันตัวต่อองค์กรยิ่งมีมากขึ้นตามไป
ด้วย และจากผลงานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ของ Chawla and Guda (2010) ยังพบว่า มีความสัมพันธ์เชิง
ลบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่สูงมากระหว่างจิตวิญญาณในการทางานของพนักงานขายกับความตั้งใจ
ในการลาออกจากงาน โดยพวกเขาได้รายงานต่อว่า ตราบใดที่องค์กรทาให้พนักงานมีความรู้สึกความ
เป็นเจ้าของหรือการเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของที่ทางาน และพวกเขามีความสุขกับงานที่ทาอยู่ จะ
เป็นไปได้น้อยมากที่พวกเขาจะคิดตั้งใจจะลาออกจากงานและองค์กรแห่งนั้น

แนวทางการวัดและการประเมินจิตวิญญาณในการทางาน
จากวิจัยส่วนใหญ่จะใช้การวัดและประเมินในรูปแบบการวิจับเชิงสารวจ (Survey research
design) และประเภทการวิ จั ย เชิ ง สหสั ม พั น ธ์ (Correlational research) เพื่ อ ใช้ ศึ ก ษาระดั บ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข องตั ว แปรต่ า งๆ ซึ่ ง การวิ จัย นั้ น ๆ จะใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ตั ว แปรหลายตั ว
(Multivariate analysis technique) สาหรับเทคนิคการประมาณค่า (Estimation technique) เพื่อ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural equation modeling) ด้วยการประมาณค่าด้วยวิธี
ไลค์ลิฮู้ดสูงสุด (Maximun Likelihood Estimation: MLE) ซึง่ Hair และ คณะ เสนอว่ากลุ่มตัวอย่าง
ควรจะมีมากกว่า 400 หน่วย (Hair, et al, 2006) ส่วน Kline แนะนาว่าจานวนกลุ่มตัวอย่าง ถ้ามี
จ านวนมากกว่ า 200 หน่ ว ย ถื อว่ าเป็ นจ านวนที่ อยู่ ในระดั บที่ มากพอ (Kline, 2005) ในทานอง
เดียวกันกับนักวิชาการคนอื่นๆ เช่น Tabachnick & Fidell ซึ่งได้อธิบายว่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง 500
หน่วยขึ้นไปถือว่าอยู่ในระดับดีมาก (Tabachnick & Fidell, 2007) ดังนั้น สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างถ้า
จะให้มีความน่าเชื่อถือในทางสถิตินั้นควรมีมากกว่า 400 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีการนาการวัดและประเมินหลากหลาย เพื่อวัดจิตวิญญาณในการ
ทางานให้รอบด้านดังนี้
1. แบบวัดจิตวิญญาณในการทางาน (Spirit at Work Scale)
1.1 แบบวัดจิตวิญญาณในการทางาน เป็นแบบวัดที่สร้างขึ้นตามแนวคิด Kinjerski and
Skrypnek (2006a) และต่อมา Tevichapong (2010) โดยแบบวัดนี้ต้องการวัดประสบการณ์ในการ
ทางานที่ครอบคลุม 3 องค์ประกอบได้แก่
(1) การได้มีส่วนร่วมในงานที่มีความหมายและเป็นงานที่ตนรัก
(2) ความรู้สึกที่ดีต่อทุกคนในที่ทางาน
(3) ความสัมพันธ์ฝ่ายจิตวิญญาณกับงานที่ทาอยู่
แบบวัดนี้ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 12 ข้อ และมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ
คือ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) จนถึง 6 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
1.2 แบบวัดจิตวิญญาณในการทางานเป็นแบบวัดที่สร้างขึ้นตามแนวคิด Robbins and
Jude (2007) ประกอบด้วย ข้อคาถาม จานวน 40 ข้อ เป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับเป็นข้อ
คาถามทางบวก ให้ผู้ตอบเลือกคาตอบตามความเป็นจริง โดยวัดจิตวิญญาณในการทางานทั้งหมด 5
องค์ประกอบ ได้แก่
1. จิตสานึกของเป้าหมายที่เข้มแข็ง
2. การให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคคล
3. ความไว้วางใจและความเคารพนับถือ
4. การดาเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม
5. การอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน
2. แบบวัด ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction Scale) เป็นแบบวัดที่แปลมาจาก
แบบวั ด ของ Warr, Cook, & Wall (1979) ซึ่ ง วั ด ความพึ ง พอใจในลั ก ษณะภายนอกและลั ก ษณะ
ภายในของงาน 15 ประการ ประกอบด้วยข้อคาถาม 15 ข้อ แบบวัดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า
7 ระดับคือ 1 (ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง) จนถึง 7 (พึงพอใจอย่างยิ่ง)
3. แบบวัดความพึงพอใจในชีวิต (Satisfaction with Life Scale) เป็นแบบวัดที่แปลมา
จากแบบวั ด ของ Diener, Emmons, Larsen, and Griffin (1985) ซึ่ ง วั ด ความพึ ง พอใจในชี วิ ต
โดยรวม ประกอบด้วยข้อคาถาม 5 แบบวัดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 7 ระดับคือ 1 (ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) จนถึง 7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
4. แบบวัดผลการปฏิบัติงาน (In-role Performance Scale) เป็นแบบวัดของ William
and Anderson (1991) ซึ่งวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยจะให้หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา
ของพนักงานคนนั้นเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมนี้แทนการประเมินตนเอง ประกอบด้วยข้อคาถาม 6 ข้อ
แบบวัดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 7 ระดับคือ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
5. แบบวัด พฤติ กรรมการเป็น สมาชิก ที่ดี ขององค์ก าร (Organizational Citizenship
Behavior Scale) เป็นแบบวัดของ William & Anderson (1991) ซึ่งวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การนอกเหนือจากขอบข่ายหน้าที่รับผิดชอบของงานที่ระบุไว้ในคาบรรยายลักษณะงาน
ของพนักงาน ในงานวิจัยนี้จะให้หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของพนักงานคนนั้นเป็นผู้ประเมินพฤติกรรม
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นี้แทนการประเมินตนเอง ประกอบด้วยข้อคาถาม 12 ข้อ แบบวัดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 7
ระดับคือ 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) จนถึง 7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6. แบบวัดแนวโน้มการลาออกจากงาน (Turnover Intention Scale) เป็นแบบวัดของ
Konovsky & Cropanzano (1991) ซึ่งวัดความตั้งใจหรือแนวโน้มของการลาออกจากงานที่ ทาอยู่ใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ แบบวัดนี้มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 7 ระดับคือ 1 (ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง) จนถึง 7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
7. แบบสอบถามลัก ษณะประชากร เป็นแบบสอบถามที่ให้ กลุ่ มตัว อย่างระบุข้อมูล ทาง
ประชากรด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เช่น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ศาสนา รายได้ต่อเดือน อายุงาน สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน ประเภทขององค์การ
ขันตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้คือ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมู ลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ศึกษาจาก แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
2. สร้างแบบวัดและแบบสอบถามต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย
3. ทดสอบคุณภาพของแบบวัด ด้วยการหาค่าความตรง (Validity) และ ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) รวมทั้งการใช้ภาษา และทาการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ก่อนนาไปใช้จริง
4. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากองค์การต่างๆ และติดต่อขออนุญาตผู้บริหารองค์การเหล่านั้น
เพื่อเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
5. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสุ่มคัดเลือก
6. รวบรวมแบบวัดและคัดเลือกแบบวัดที่มาคาตอบที่มีความสมบูรณ์ สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
2. ค่าความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าแบบวัดที่ได้แปลมาจากแนวคิด
ต่างประเทศเมื่อนามาศึกษากับ กลุ่ มตัว อย่างไทย จะมีองค์ประกอบตามโครงสร้างที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่
3. ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า ความสอดคล้ อ งภายใน (Internal
consistency) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟ่า (Cronbach’s alpha coefficient)
4. วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับจิตวิญญาณในการทางานของกลุ่มตัวอย่าง
5. การวิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
แบบการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เส้ น ทาง (Path Analysis) เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยการทดสอบนี้ จ ะใช้
โปรแกรม AMOS version 7.0 โดยมีเกณฑ์ประเมินความเหมาะสมของแบบจาลอง
6. สาหรับการวิเคราะห์ในส่วนบทบาทของการเป็นตัวแปรสื่อของ ความพึงพอในงาน กับ
ความพึงพอใจในชีวิตนั้ น จะใช้การตรวจสอบจากการวิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง
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(Structural Equation Modeling: SEM) แบบการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เส้ น ทาง (Path Analysis) แบบ
ทางอ้อม หรือ Indirect Effect โดยวิเคราะห์ตรวจสอบตามขั้นตอนการเป็นตัวแปรสื่อตามที่ Baron
and Kenny (1986) ได้เสนอไว้
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บทคัดย่อ
Psychological Capital หรื อ Psycap เป็นตัว แปรทางจิตวิท ยาตัว แปรหนึ่งที่ได้รับความ
นิย มในการศึกษาวิจั ย อย่างมากในปั จ จุบัน ถึงบริบทการทางานในองค์การ และการมีพฤติกรรม
องค์ ก ารเชิ ง บวก (Positive Organizational Behavior) ซึ่ ง Psycap มี อ งค์ ป ระกอบย่ อ ย 4
องค์ประกอบการเป็ นเกณฑ์ในการบ่ งชี้ถึงพฤติกรรมองค์การเชิงบวก อันประกอบด้ว ย (1) Selfefficacy (การรับรู้ความสามารถในตนเอง) (2) Hope (ความหวัง) (3) Optimism (การมองโลกในแง่
ดี) และ (4) Resilience (การฟื้นคืนกลับ) ซึ่งในส่วนนี้เป็ นสิ่งที่บุคคลแต่ละคนมีอยู่ในแล้วในตนเอง
หรือเกิดขึ้นเมื่อบุคคลและสังคมเปิดออกเพื่อการพัฒนา โดย Psycap ได้รับการมองว่าเป็นตัวแปรเชิง
บวกที่มีความสัมพันธ์ทาให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการทางานของพนักงานให้สูงขึ้น ก่อให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การ และความเป็นอยู่ที่ ดีของพนักงาน นอกจากนี้ Psycap ยังมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกั บ ตั ว แปรเชิ ง ลบอื่ น ๆ เช่ น Turnover (การลาออก) Burnout (ภาวะเหนื่ อ ยหน่ า ยในงาน)
Occupational stress (ความเครียดในงาน) และ Depressive symptom (ภาวะซึมเศร้า) เป็นต้น
ซึ่งในการศึกษา Psycap จากงานวิจัยต่างๆมักพบว่า Psycap อยู่ในสถานะตัวแปรคั่นกลาง กล่าวคือ
เป็ น ตั ว แปรระหว่ างตัว แปรต้ น และตัว แปรตาม เพื่อ ทาให้ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างตัว แปรที่ ส องมี
ความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงจากเดิม นอกจากนี้การวัด Psycap มักใช้เครื่องมือในการวัดที่เป็น
มาตรฐานที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพื่อใช้เก็บข้อมูลนั้นคือ Psychological Capital Questionnaire
24 item (PCQ-24) แต่ทั้งนี้จากการปรับปรุงข้อคาถามให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น งานวิจัยต่างๆ ได้มีการ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ในหลายด้ า นทั้ ง ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) และ ความเที่ ย งตรง
(Validity) ของเครื่องมือที่ใช้วัด ในการทาให้เครื่องมือที่ปรับปรุงนั้นมีคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
มีความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง แม่นยา ถือเป็นสิ่งที่ทุกผู้วิจัยควรคานึงถึง และดาเนินการในการทา
วิจัยด้านการพัฒนาเครื่องมือ
คาสาคัญ: เครื่องมือวัด ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก ตัวแปรคั่นกลาง
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Abstract
Psychological Capital or Psycap is one of the most popular psychological
variables in modern research with Work context in the organization and Positive
Organizational Behavior. Psycap consisted of 4 factors; Self-efficacy, Hope, Optimism,
Resilience. This is what each individual has in himself. Psycap is a positive variable that
correlates with the improvement of employee achievement and organizational
commitment. Psycap has negative correlations with other negative variables such as
Turnover, Burnout, Occupational stress and Depressive symptom. In the Psycap study,
Psycap is often referred as the mediator variable in other words as the variable
between the Independent variables and the dependent variables, so that the
relationship between the two variables increases or decreases. In addition, standard
Psycap measurements are often used for data collection are Psychological Capital
Questionnaire 24 item (PCQ-24). The research has improved the questions for more
appropriately by quality verification with reliability and validity analysis. The researcher
should all consider the data with reliable accuracy and carry on research development
tools.
Key words: measurement, positive psychological capital, mediator variable

บทนา
การทางานในยุคโลกาภิวัฒน์ เต็มไปด้วยการแข่งขันของทุนนิยมที่มุ่งให้เกิดผลกาไร และ
ความได้เปรียบทางธุรกิจ ทาให้ทุกบริษัทต้องเร่งสร้างผลงานและขับเคลื่อนองค์การของตัวเองสูงสุด
เท่าที่เป็นไปได้ ตามมาด้วยความเครียดและความกดดันที่บุคลากรในองค์การต้องเผชิญจากการเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ และภาระความรับผิดชอบที่ต้องมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ หากบุคคลที่ไม่สามารถ
ต้านทานภาวะกดดันและความเครียดที่เกิดขึ้นได้อาจส่งผลในการเกิดความเหนื่อยหน่ายในการทางาน
หรือความตั้งใจลาออก ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีกระแสของแนวความคิดเชิงบวก หรือ positive thinking
ที่มุ่งเน้นให้คนมองสิ่งต่างๆ ในแง่ดี เพื่อลดภาวะความเครียด มุ่งการแก้ไขปัญหามากกว่าการจมอยู่กับ
ปัญหา แนวคิดนี้ส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวกที่นาเสนอปัจจัยเชิงบวกที่ก่อให้เกิด
ความคิดที่ดีภายในจิตใจของบุ คคล ส่ งผลให้ เมื่อเผชิญกับภาวะกดดันหรื อเครียดต่างๆ บุคคลที่มี
ความคิดดังกล่าวสามารถมองเห็นโอกาส และแง่ดีของเรื่องนั้น ทาให้ผ่านวิกฤติในชีวิตได้ ซึ่งกลายมา
เป็นที่นิยมตั้งแต่ยุค 2014 เรื่อยมา ไม่แตกต่างจากวงการการศึกษาที่มุ่งการศึกษาตัวแปรต่างเพื่อ
อธิบายสาเหตุและผล หรือความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่ง มีตัวแปรหนึ่งตัวที่ได้รับความนิยมมากใช้ช่วงที่
ผ่านทั้งซึ่งมักพบในฐานะตัวแปรคั่นกลาง นั้นคือ Psychological capital หรือทุนจิตวิทยาเชิงบวก
(Luthans, et al., 2007) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิทยาเชิงบวก แต่มักนามาเป็นตัวแปรคั่นกลางใน
ระหว่ า งตั ว แปรต้ น และตั ว แปรตามในเชิ ง อุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร เพื่ อ ค้ น หาความสั ม พั น ธ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไประหว่างความสัมพันธ์เดิมโดยตรงของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มา
ของการศึกษาบริบทและความสนใจใน Psychological capital ในการศึกษานี้
หน้า 40

วารสารการวัดผลการศึกษา

ปีที่ 32 ฉบับที่ 92 กรกฎาคม–ธันวาคม 2558

จากวารสารงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมองค์ ก ารกว่ า 10 ปี ที่ ผ่ า น ได้ ใ ห้ ค วามสนใจกั บ
Psychological capital หรือ Psycap โดยมองว่าเป็นมิติที่หลากหลาย ที่มีรากฐานมากจากจิตวิทยา
เชิงบวก (Positive Psychology) และประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลั ก ได้แก่ Hope, Efficacy,
Resilience และ Optimism (HERO) (Luthans, et al., 2007 อ้างถึงใน Peter & Fred, 2012) ซึ่ง
มีนัยยะเป็นการประเมินเชิงบวกภายในของบุคคลหนึ่งที่มีพื้นฐานจากความพยายามและมุ่งมั่นในการ
บรรลุเป้าหมาย โดย (Peter & Fred, 2012) อ้างว่าจากการ meta-analysis พบว่า Psycap เป็นตัว
ทานายที่มีนัยสาคัญต่อตัวแปรที่หลากหลายทั้งระดับบุคคล ระดับองค์การ
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ได้ทาการศึกษาอย่างแพร่หลายในบริบทที่แตกต่างกันโดย (Roxane
De Hoe, 2014 & HakanErkutlu, 2014) ให้ นิ ย ามว่ า เป็ น ขั้ น ของการพั ฒ นาตั ว บุ ค คลโดยมี
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) การมีความมั่นใจในการพยายามทุ่มเทเพื่อให้งานที่ ทาประสบ
ความส าเร็ จ (Self-efficacy) (2) การให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง บวกถึ ง ความส าเร็ จ ในปั จ จุ บั น และอนาคต
(Optimism) (3) การมีความวิริยะอุตสาหะในการมุ่งสู่เป้าหมาย เพื่อประสบความสาเร็จ (Hope) และ
(4) เมื่อถูกรุมเร้าด้วยปัญหาต่างๆ สามารถฟื้นคืน และมุ่งให้เกิดความสาเร็จได้ (Resilience)
ขณะที่ (Natthawut, et al., 2012) ได้นิยามไว้ว่าเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนที่วิธีคิดของ
บุคคล โดยใช้จุดแข็งภายในตัวบุคคล ช่วยลดการเกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยมีองค์ประกอบ 4
เช่ น เดี ย วกั น แต่เ พิ่ม เติม ส่ ว น Confidenceและไม่ พบว่ ามี self-efficacy ซึ่ ง แตกต่า งกับ (Ramin
Aliuyev, ErhanTunc, 2014) มีนิยามว่ามีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ซึ่งสิ่งที่แตกต่างคือ ไม่พบว่า
มี resilience แต่มี psychological endurance ซึ่งตามนิยามของ (Yongqing Dinget al., 2015 &
Xirui Li et al., 2015) ที่ ม องว่ า Psycap เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถวั ด ได้ พั ฒ นาและจั ด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ การท างานได้ เช่ น เดี ย วกั บ (Gina Gorgens-Ekermans & Marthine Herbert,
2013) ที่อธิบายว่า มักนาไปใช้ในบริบทการทางาน เช่น เป็นตัวทานายผลการปฏิบัติงานและความพึง
พอใจที่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
มุ ม มองของ (Kjersti Bergheim, 2014) นิ ย ามไว้ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ห นั ก แน่ น มากกว่ า อารมณ์
ความรู้สึก แต่ไม่ได้คงทนถาวรเช่นเดียวกับบุคลิกลักษณะของบุคคล แต่สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้
หากได้รับการพัฒนา ซึ่งผู้ริเริ่ม (Luthans, et al., 2007 อ้างถึงใน Simons & Buitendach, 2013)
นิยามว่าเป็นสภาวะของบุคคลที่เป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งที่มีการพัฒนาคุณลักษณะในทางที่ดี ซึ่งไปสู่
การกาหนดพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ พัฒนาได้และจัดการอย่างมีประสิทธิผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่
ดีขึ้นในองค์การ สรุป Psycap สามารถนิยามได้ว่า เป็นสภาวะทางจิตของบุคคล หรือเป็นขั้นการ
พัฒนาวิธีคิดของบุคคลที่เป็นจุดแข็งภายใน สามารถวัดได้ จัดการ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้ อัน
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และช่วยลดการเกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ มักใช้กันอย่างแพร่หลายใน
บริ บ ทการท างานองค์ ก าร โดยมี อ งค์ ป ระกอบภายในได้ แ ก่ self-efficacy, Hope, Optimism,
Resilience.
Choi & Lee (2014) กล่าวว่า Psycap เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลและมีความหมายยิ่งต่อชีวิต
และการทางาน และนาไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างหลากหลายในระดับบุคคล เช่น ลักษณะทางบุคลิกภาพ
โดยการศึกษาตัวแปร Psycap นั้นเป็นการทาความเข้าใจต่อผลกระทบที่มีความเฉพาะเจาะจงของ
Psycap ต่อผลลัพธ์ในชีวิตและการทางาน และพบว่า พนักงานที่มี Psycap มีแนวโน้มในการเกิด
ทัศนคติและพฤติกรรมการทางานเชิงบวกมากกว่าพนักงานที่ไม่มี ขณะที่ความสาคัญของ Psycap ใน
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มุมมองของ (Görgens-Ekermans & Herbert, 2013) มองว่า Psycap เป็นตัวแปรสาคัญที่สามารถ
ทานายการเกิดขึ้นของตัวแปรอื่นๆได้เช่น ผลสัมฤทธิ์ในการาทงาน หรือความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังมี
ผลกระทบต่อสิ่งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์อีกมากมาย ทั้งด้านบวก และด้านลบ

Psychological Capital ในฐานะตัวแปรคั่นกลาง
Psychological Capital ในฐานะตัวแปรคั่นกลาง ถือเป็นตัวแปรเชิงบวกที่คล้ายบุคลิกภาพ
ของบุคคล หากบุคคลนั้นมี Psychological Capital จะส่งผลต่อภาวะ หรือปัจจัยที่จะมากระทบทาง
จิตใจ ทั้งเพิ่มและลดความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการศึกษา Psychological Capital ใน
ฐานะตัว แปรคั่ น กลางมากมายทั้งในบริ บททั่ ว ไป และบริบ ทการทางานในองค์การ ซึ่ง เมื่อ มีการ
คั่นกลาง Psycap แล้วความสัมพันธ์มักเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ ง Natthawut, et al., (2012) ได้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ Psychological Outcomes กั บ
Work performance โดยคั่ น กลาง Psycap ซึ่ ง พบว่ า Psycap เป็ น ตั ว แปรคั่ น กลางที่ ส มบู ร ณ์
กล่าวคือ หากมี Psychological Outcomes แต่ไม่ได้คั่นกลาง Psycap จะไม่ส่งผลต่อการเกิด work
performance ทั้งด้านจิตใจ และการลดภาวะเชิงลบ แต่เมื่อคั่นกลางจะทาหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะ
นาไปสู่ผลลัพธ์ทางจิตใจและพฤติกรรมภายนอกที่ดีด้วย
ขณะที่ Roxane De Hoe (2014) ที่ ศึ ก ษาในเชิ ง ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ business failure กั บ
ความสั ม พั น ธ์ ข อง ผลของ business failure และ positive side of learning ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์
โดยตรง ประสบการณ์ความล้มเหลวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลลัพธ์ทางลบกับ และมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับการเริ่มต้นธุรกิจให้ กล่าวคือ เมื่ อมีประสบการณ์ความล้มเหลวมากทาให้หดหู่ เลี่ยงที่จะทา
ธุรกิจ ถดถอยมาก และไม่ต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งเมื่อคั่นกลาง Psycap แล้ วพบว่า เมื่อ
บุคคลมี Psycap สูง จะทาให้ ถึงแม้ป ระสบการณ์ความล้ มเหลวมาก แต่ส ามารถเรียนรู้จากความ
ล้มเหลวและเรียนรรู้ความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
Psycap ในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ตัวแปรต้น -ตัวแปรตาม ลดลง ซึ่ง
Hakan Erkutlu (2014) ได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Narcissism (ต้น) และ Psychological
Well-being (ตาม) พบว่า เมื่อมีระดับ narcissism ของหัวหน้าสูงทาให้ psychological well-being
ในบริษัทมีระดับที่ต่าลง เป็นความสัมพันธ์เชิงลบต่อกัน ซึ่งคั่นกลาง Psycap ของพนักงานประจาที่มี
Psycap สู ง พบว่า ลดความสั มพัน ธ์ร ะหว่าง 2 ตัว แปรลง กล่ าวคือ เมื่อคั่นกลาง Psycap ทาให้
Psychological Well-being ในพนั ก งานลดลงน้ อ ยกว่ า ไม่ ไ ด้ คั่ น กลาง เสมื อ นการท าหน้ า ที่ ล ด
ผลกระทบลง
สอดคล้องกับ (Xirui Li, et al., 2015) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง occupational stress
และ job burnout ซึ่งเดิมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน เมื่อระดับความเครียดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด
ความเหนื่อยหน่ายในงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเมื่อนา Psycap มาศึกษาเป็นตัวแปรคั่นกลาง พบว่า
ตัวแปรคั่นกลาง ส่งผลให้ลดการเกิดความเหนื่อยหน่ายในงาน ทาให้ลดความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
occupational stress และ job burnout ลงหรือ job burnout ไม่เพิ่มขึ้น
ขณะเดียวมีการศึกษาที่ทั้งส่งผลต่อความสัมพันธ์ ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในตัวแปรเดียวกัน ดัง
การศึ กษา ของ (Yang Wang, Li Liu, Jiana Wang & Lie Wang, 2012) ที่ ศึกษาเกี่ยวกับ Workfamily conflict กับ Burnout ในกลุ่มแพทย์จีนโดยพบว่าความสัมพันธ์โดยตรงเป็นความสัมพันธ์เชิง
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บวกเมื่ อ ระดั บ ความขั ด แย้ ง เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ burnout เพิ่ ม ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ แต่ เ มื่ อ ศึ ก ษาลง
รายละเอียดกับ องค์ประกอบของตัวแปรโดยแบ่ง Work-family conflict เป็น 2 องค์ประกอบคือ
ความขัดแย้งในครอบครั วที่ส่งผลต่อการทางาน (WIF) และความขัดแย้งในการทางานที่ส่ งผลต่อ
ครอบครั ว (FIW) พบว่ า เมื่ อ ส่ ง ผ่ า น Psycap ที่ เ ป็ น ตั ว แปรคั่ น กลาง สามารถลดผลกระทบมี
ความสัมพันธ์เชิงลบ ระหว่าง WIF และ FIW กับ Burnout ได้ กล่าวคือลดระดับการเกิด burnout ให้
ต่าลง แต่ใ นขณะเดี ย วกัน สามารถเพิ่ มระดั บความสั มพั นธ์ ยิ่ง ขึ้น ระหว่ าง WIF กั บ Professional
efficacy ใน burnout กล่าวคือเมื่อ WIF ส่งผ่าน Psycapทาให้ Professional Efficacy เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแพทย์เพศหญิง
นอกจาก Psycap ในฐานะตัวแปรคั่นกลางจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปร
ตามเพื่มขึ้น หรือลดลงแล้ว ยังพบว่ามีการศึกษาที่เมื่อคั่นกลาง Psycap แล้วไม่เกิดความเปลี่ยนแปลง
กับตัวแปรตามเกิดขึ้นดังเช่น งานวิจัยของ Sidra Shaheen, Imran Bukhari, & Adnan Adil (2016)
ที่ศึกษา Perceived organizational support (POS) กับ Organizational citizen behavior (OCB)
ซึ่งพบว่าเมื่อระดับ POS สูงขึ้น ส่งผลให้ OCB สูงขึ้นตาม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ซึ่งเมื่อคั่นกลาง
Psycap พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ เ พิ่ ม ขึ้ น เหมื อ นเดิ ม ซึ่ ง สรุ ป ว่ า Psycap ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

การวัดและการประเมิน
การวัดและการประเมินในมิติของตัวแปรคั่นกลาง Psycap นี้ งานวิจัยที่ศึกษาได้เลื อกใช้
เครื่ อ งมื อ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น โดยใช้ แ บบวั ด Psychological Capital Questionnaire (PCQ) ของ
(Luthans, et al., 2007) แบบ self-report เนื่ อ งจากแบบวั ด นี้ มี ค วาม Reliability และ Validity
ค่อนข้างสูง และมีการวิเคราะห์ CFA ที่เหมาะสม ใช้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายในการตรวจสอบ ซึ่ งมี
4 องค์ประกอบ (Natthawut, et al., 2012) องค์ประกอบละ 6 ข้อคาถาม รวมทั้งสิ้น 24 ข้อคาถาม
(Yang Wang, Li Liu, Jiana Wang & Lie Wang, 2012) ได้แก่
1) ความมั่นใจในความสามารถของตนเอง (self-efficacy) หมายถึง ความเชื่อมั่น และมั่นใจ
ว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมาย
2) ความหวัง (Hope) หมายถึง พลั งแรงจูงใจทางบวกที่ทาให้ เกิดความรู้สึ กว่าตนเองมี
แนวทางและวิธีการเพื่อไปสู่ความสาเร็จ
3) การปรับฟื้นคืนสภาพ (Resilience) หมายถึง ศักยภาพหรือสมรรถนะทางจิตใจในการ
ปรั บ สภาพจิ ต ใจให้ ก ลั บ คื น เป็ น ปกติ สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ดี เ หมื อ นเดิ ม หลั ง จากประสบกั บ
สถานการณ์ความไม่ส งบมาคุกคาม และสามารถใช้ประสบการณ์ความยากล าบากที่เคยประสบ
เหล่านั้นมาปรับใช้เพื่อปรับสภาพจิตใจ
4) การมองโลกในแง่ดี (Optimism) หมายถึงลักษณะของวิธีการคิดที่นึกถึงแต่ด้านดีเสมอ
เกี่ยวกับการทางาน มองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนางาน
ส่ว นมากงานวิจั ย ต่างๆได้มีการนาแบบวัดนี้มาใช้ แต่มีการปรับเปลี่ ยนให้ เข้ากับบริบทที่
เกี่ยวข้องการศึกษา ซึ่งแบบวัดประกอบด้วยสเกล 6 ระดับ (Likert scale) จากไม่เห็นด้วยมากที่สุด
ถึ ง เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด (Gina Gorgens-Ekermans, & Marthine Herbert, 2013) งานวิ จั ย ของ
(Natthawut, et al., 2012) ได้มีการปรับใช้โดยการคิดข้อคาถามเพิ่มเติมโดยอิงจากต้นฉบับ ให้เข้า
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กับการวัดบุคลากรทางสาธารณสุข โดยเพิ่ม 18 ข้อคาถาม โดยข้อคาถามที่เพิ่มขึ้นมีการตรวจสอบ
Reliability และ CFA เพื่อยืนยันองค์ประกอบตามทฤษฎี รวมทั้งตัดข้อคาถามที่ซ้าซ้อนออก
ขณะที่ (Gina Gorgens-Ekermans, & Marthine Herbert, 2013) ได้ศึกษาความเที่ยงตรง
ของ PCQ-24 ทั้งภายในและภายนอกในบริบทของกลุ่มตัวอย่างชาวแอฟริกาใต้ โดยเริ่มต้นมองว่า
PCQ-24 จากัดการวัดอยู่ในกลุ่มชาวอเมริกัน และบริบทประเทศอื่น ซึ่ งยังไม่มีการศึกษาในบริบท
แอฟริกาใต้ ซึ่งพบว่าการปรับเปลี่ยนแบบวัดต้องมีการตัดข้อคาถามออก เนื่องจากไม่เหมาะสมกับ
บริบทชาวแอฟริกาใต้ (Piccolo & Colquitt, 2006 อ้างถึงใน Gina Gorgens-Ekermans, Marthine
Herbert, 2013) ถึงถ้ามีการตัดออกจะทาให้ข้อคาถามที่เหลือมีค่าน้าหนักมากขึ้น และแนะการศึกษา
เพิ่มเติมในบริบทและวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างแก่แบบวัด ซึ่งในบริบท
ของชาวจีน ได้มีการนา PCQ-24 มาแปลเป็นฉบับภาษาจีน ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่น
ที่น่าพึงพอใจ จากการศึกษาวิจัยในชาวจีน (Zhong LF.,2007 อ้างถึงใน Yang Wang, Li Liu, Jiana
Wang and Lie Wang, 2012)

การพัฒนาเครื่องมือ
เดิม (Luthans et al., 2007) ได้ทาการสร้างเครื่องมือการวัดทุนจิตวิทยาเชิงบวก 24 ข้อ
คาถาม แบ่ ง องค์ ป ระกอบเป็ น 4 ด้ าน ได้ แ ก่ Self-efficacy, Hope, Optimism และ Resilience
โดยลู ธ านส์ มี การตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือหลายส่ ว นได้แ ก่ ความเชื่ อมั่น (Reliability), ความ
เที่ยงตรง (Validity) หรือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และอื่นๆเป็น ต้น ซึ่งพบว่าใน
หลายงานวิจัยมีการนาเครื่องมือของลูธานส์มาปรับใช้โดยการเพิ่ม หรือแก้ไขคาศัพท์ใ นข้อคาถามให้
เข้ากับบริบทที่ต้องการจะเก็บข้อมูลของตนโดยอธิบายได้ดังนี้
ด้านความเชื่อมั่น (Reliability)
ง า น วิ จั ย Siriporn Sapyaprapa, Arunya Tuicomepee, & RewadeeWatakakosol
(2013) กล่าวว่า PCQ-24 เป็นที่แพร่หลายทางตะวันตก ขณะที่ในเอเชียค่อนข้างได้รับความสนใจน้อย
จึ ง ได้ ทาการพัฒ นาเครื่ องมือ PCQ-24 ใหม่ จ ากเดิ ม 24 ข้อ คาถาม เป็น 60 ข้ อค าถาม เวอร์ ชั่ น
ภาษาไทย ซึ่งอ้างอิงพื้นความรู้เดิม ซึ่งได้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือพบว่า ค่า Cronbach’s
alpha มีค่าสูงถึง 0.95 (ยิ่งเข้าใกล้ 1 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูง) ซึ่งรายด้ านมีค่าอัลฟาอยู่ระหว่าง 0.800.87
ขณะที่ หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และวิชัย มนัสศิริวิทยา (2557) ได้ทา
การพัฒ นาเครื่ องมือที่คล้ายคลึงกันเป็ น Thai-Psychological Capital Inventory ส าหรับคนไทย
ก่อนตัดข้อคาถามจาก 100 ข้อ เป็น 53 ข้อ พบว่า มีการวิ เคราะห์ ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s
alpha) โดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน พบว่า มีค่าอัลฟ่าที่ 0.97 จัดว่ามีค่าความเที่ยงสูง แล้ว
เมื่อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงภายในโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า พบว่า ทั้ง 53 ข้อ มีค่าเท่ากับ 0.98
จัดอยู่ในเกณฑ์สูง และเมื่อพิจ ารณารายด้านพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าอยู่ 0.75-0.89 ซึ่ง สามารถ
น ามาใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ได้ ส าหรั บ คนไทย เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ Li Liu, et al. (2012) ที่ ศึ ก ษา
ความสั มพั น ธ์ร ะหว่า ง Occupational stress กั บ Depressive symptom โดยมี Psycap เป็ นตั ว
แปรคั่นกลาง พบว่า งานวิจัยได้นี้ได้มีการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือในกลุ่มแพทย์จีน
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พบว่า กลุ่มแพทย์ชาย มีค่า Cronbach’s alphaรวม ที่ 0.95 และแยกรายด้านเท่ากับ 0.90, 0.89,
0.84 และ 0.83 ตามลาดับ ขณะที่ในกลุ่มแพทย์หญิง ค่า Cronbach’s alpha รวม ที่ 0.94 และแยก
รายด้านเท่ากับ 0.88, 0.88, 0.85 และ 0.85 ตามลาดับ ซึ่งจัดอยู่ระดับสูง และมีความใกล้เคียงกันทั้ง
สองกลุ่ม
ในทางเดียวกันกับงานวิจัยของ Liu, Chang, Fu, Wang & Wang (2012) ได้ศึกษาในกลุ่ ม
แพทย์จีนเช่นเดียวกันและพบว่า PCQ-24 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และงานวิจัยของ Wang,
Liu, Wang & Wang (2012) ที่ศึกษา Work-Family conflict กับ Burnout โดยมี Psycap เป็นตัว
แปรส่งผ่านในกลุ่มแพทย์จีนเช่นกัน พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของวัดเป็นรายด้านเท่ากับ 0.895, 0.890,
0.831 และ 0.820 ในแพทย์ชาย และ 0.885, 0.882, 0.855 และ 0.843 ในแพทย์หญิ งตามลาดับ
แสดงให้เห็นว่า ในกลุ่มแพทย์จีนมีเครื่องมือการวัดทุนทางจิตวิทยาในค่าความเชื่อมั่นที่ไม่แตกต่างกัน
ทั้ง 3 การวิจัย และถึงแม้จะมีการแยกเพศ ก็พบว่า แต่ละด้านยังไม่ความเชื่อมั่นที่ใกล้เคียงกันอยู่จัด
อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ของเครื่องมือวัดทุนทางจิตวิ ทยาที่เป็น PCQ-24 ได้มีเครื่องมืออย่าง PCQ12 ซึ่งเป็นฉบับย่อ ได้นามาใช้ในงานวิจัยของ Shukla & Rai (2015) และของ Choi & Lee (2014)
ได้มีการตรวจสอบความเชื่อมั่นพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.90 และแตกต่างกันของราย
ด้ า น ได้ แ ก่ Hope (0.83), Optimism (0.79), Self-efficacy (0.64) and resilience (0.60)
ตามลาดับ สังเกตได้ว่ามีระดับความเชื่อมั่นแตกต่างกันฉบับเต็ม 24 ข้อคาถาม
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า ในการวิ เ คราะห์ เ ครื่ อ งมื อ ด้ า นความเชื่ อ มั่ น ในวิ จั ย ส่ ว นมากมี ก าร
ตรวจสอบด้านนี้ ทั้งการหาค่าความเชื่อมั่นรวม หรือ หาเป็นรายด้าน ซึ่งทั้งสองส่วนสามารถตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของข้อมูลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนาข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ และเห็นได้ว่า ถึงแม้จะเป็น PCQ-24
เหมือนกัน แต่บริบทของการศึกษาส่งผลต่อค่าความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ถึงแม้จะแตกต่างกัน
ไม่ มากก็ ต าม และเวอชั่ น ที่ ต่า งกัน ของเครื่อ งมื อ มีผ ลต่ อ ค่า ความเชื่อ มั่น กล่ าวคื อ หากมีก ารน า
เครื่องมือมาใช้ จึงเป็นต้องมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้
ด้านความเที่ยงตรง (Validity)
หฤทัยทิพย์ ตัณฑเทศ, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และวิชัย มนัสศิริวิทยา (2557) ได้พัฒนาตรวจ
ความตรงเชิงเนื้อหา IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่าข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 จานวน 23 ข้อ
จึงตัดออกไปเหลือ 77 ข้อ และตัดข้อคาถามที่มีค่า CITC น้อยกว่า 0.3 ออกเหลือ 66 ข้อ นอกจากนี้
ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการใช้ PCA โดยใช้วิธีหมุนแกนด้วยการ Orthogonal
แบบ Varimax ซึ่งมีการตัดข้อคาถามที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด 13 ข้อคาถาม เหลือ 53 ข้อ ซึ่งใน
งานวิ จั ย ของ Siriporn Sapyaprapa, Arunya Tuicomepee, & Rewadee Watakakosol (2013)
ก็มีการตรวจสอบ CITC พบว่า แบบสอบถาม 60 ข้อ มีค่า CITC ที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างข้อคาถาม
มีค่าที่ 0.46 - 0.77 (มากกว่า 0.2 ถือว่าสามารถนามาใช้ได้) เช่นเดียวกัน
ขณะที่งานวิจัยของ Li Liu, et al. (2012) พบว่ามีการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (CFA) พบว่า
ใ น ก ลุ่ ม แ พ ท ย์ ช า ย มี ค่ า CFA ก ลุ่ ม แ พ ท ย์ (GFI = 0.900, TLI = 0.936, CFI = 0.945, and
RMSEA = 0.063) แ ล ะ ใ น ก ลุ่ ม แ พ ท ย์ ห ญิ ง ( GFI = 0.900, TLI = 0.921, CFI = 0.933, and
RMSEA = 0.068) ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า โมเดลองค์ ป ระกอบสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นระดั บ หนึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ (Simons, J. C., & Buitendach, J. H., 2013) ที่ ศึ ก ษาในบริ บ ทของพนั ก งาน call
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centre ในแอฟริกาใต้ พบว่า องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบของ Psycap มีความสอดคล้องกับ
โครงสร้างของ Psycap ที่ได้รับการตรวจสอบมโนทัศน์และการวิเคราะห์เชิงประจักษ์แล้ว เช่นเดียวกัน
กับ Choi & Lee (2014) ที่มีการวิเคราะห์ CFA ซึ่งพบว่าทั้ง 12 องค์ประกอบของ Psycap เข้ากับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ อ ย่ า งเหมาะสม (x2=1350.67, df=563, CFI=0.90, IFI =0:90, RMSEA=0.06)
และมีความสัมพันธ์ระหว่าง 4 องค์ประกอบภายในในระดับสูงระหว่าง 0.82-0.94 ซึ่งถือว่าเป็นระดับ
ความสัมพันธ์ภายในระดับสูง
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการตรวจสอบความเที่ยงตรงในงานวิจัยมีเพียงบางงานวิจัยเท่านั้นที่มีการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง หากเทียบกับความเชื่อมั่นซึ่งจะตรวจสอบมากกว่า และการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงมักอยู่ในรูปของการตรวจสอบ IOC, CITC และ CFA ซึ่งในขั้นตอนการทา CFA นั้น ส่วนมาก
เป็นการพัฒนาเครื่องมือโดยตรง หรืองานวิจัยที่มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แต่งานวิจัยทั่วไปจะ
ไม่ได้มีการตรวจสอบในส่วนนี้ แต่หากได้รับการตรวจสอบจะทาให้เครื่องมือที่ใช้ในการวัด มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น และได้ข้อมูลที่ตรง ถูกต้องกับประเด็นที่ต้องการวัดยิ่งขึ้น

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรเชิงบวก
งานวิ จั ย ของ Liu, Chang, Fu, Wang, & Wang (2012) ศึ ก ษาในกลุ่ ม แพทย์ จี น ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง Psycap และJob satisfaction พบว่า Psycap มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ Job
satisfaction และเป็น ตัว ทานายการเกิด Job satisfaction ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัย Bergheim,
Nielsen, Mearns, & Eid (2015) พบว่ า Psycap มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ Safety Climate
Perception ซึ่งเมื่อส่งผ่าน Job Satisfaction และพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Psycap และ Job
satisfaction มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาของ Shukla & Rai (2015) เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
Perceived Organizational Support (POS) กั บ Organizational Trust และ Organizational
Commitment โดยมี Psycap เป็ น ตั ว แปรคั่ น กลาง ซึ่ ง พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกระหว่ า ง
Perceived Organizational Support กั บ Organizational Trust แ ล ะ Organizational
Commitment และเมื่ อ ส่ ง ผ่ า น Psycap พบว่ า ท าให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรทั้ ง 3 มี ร ะดั บ
ความสัมพันธ์ไม่แตกต่างจากเดิม กล่าวคือ Psycap ไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สอง โดยได้ทาการวิจัยในกลุ่มพนักงานไอทีบริษัทสัญชาติอินเดียแห่งหนึ่ง และยังพบว่า Psycap มี
ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง Psycap Work Engagement แ ล ะ Organizational
commitment (Simons & Buitendach, 2013) พบว่า ทั้งสามตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง
มีนัยสาคัญซึ่งกันและกัน แต่มีเพียง Work Engagement เท่านั้นที่สามารถทานายการเกิดขึ้นของ
Organizational Commitment ได้ ในด้ า นการท างาน (Natthawut, et al., 2012) ได้ เ สนอใน
งานวิ จั ย ว่ า Psycap ยั ง มี ผ ลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง Psychological Outcomes กั บ Work
Performance โดยพบว่ า หากบุ ค คลได้ รั บ Psychological Outcomes เช่ น การสนั บ สนุ น จาก
ครอบครั ว หรื อ มี บุ ค ลิ ก ภาพที่ เ ข็ ม แข็ ง แต่ ไ ม่ ส่ ง ผ่ า น Psycap จะไม่ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด Work
Performance ได้
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ดังจะเห็นได้ว่า Psycap เป็นตัว แปรที่มีการศึกษากับตัวแปรด้านการทางานองค์การอื่นๆ
มากมาย และเป็นที่ได้รับความสนใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น นอกจาก Psycap จะทาหน้าที่เป็นตัวแปร
คั่ น กลาง เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ น และตั ว แปรตาม เช่ น POS กั บ
Organizational Trust และ Organizational Commitment เป็นต้น ยังมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรของ Psycap ไว้ว่าจะเป็นกับ Job satisfaction หรือ work engagement เป็นต้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า Psycap ในฐานะตัวแปรเชิงบวก สามารถส่งให้เชิงบวกในการเพิ่มระดับความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงบวกด้วยกันเอง
ตัวแปรเชิงลบ
งานวิจั ย ของ (Li Liu, et al., 2012) ได้นา Psycap มาศึกษาเป็นตัว แปรคั่นกลางระหว่าง
Occupational stress และ depressive symptom ในกลุ่ ม แพทย์ จี น ทั้ ง ชายและหญิ ง พบว่ า
Effort/reward ratio และ Overcommitment มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ
Depressive symptom ทั้ ง 2 กลุ่ ม ขณะที่ ใ นแพทย์ ช าย Psycap ไม่ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ Occupational
stress แ ล ะ depressive symptom แ ต่ ใ น แ พ ท ย์ ห ญิ ง พ บ ว่ า Effort/reward ratio แ ล ะ
Overcommitment มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ Psycapเช่นเดียวกัน Psycap มีความสัมพันธ์เชิงลบ
กั บ Depressive symptom จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า Psycap เป็ น ตั ว แปรคั่ น กลางอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ระหว่ า ง
Effort/reward ratio และ Overcommitment และ Depressive symptom
คล้ ายคลึ งกับ งานวิจั ยของ Xirui Li, et al. (2015) ที่พบว่า Psycap เป็นตัว แปรคั่นกลาง
ระหว่าง Occupational stress กัน Burnout โดย Occupational stress มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
Psycapและ Psycap มีความสัมพันธ์เชิงลบกัน Burnout ซึ่งในงานวิจัยนี้เกิดขึ้นทั้งกลุ่มเพศชายและ
หญิง แต่ แตกต่างกัน ในส่ ว นของ องค์ประกอบภายในของ Burnout ที่เพศหญิ งมีองค์ป ระกอบที่
เกี่ยวข้องทั้ง 4 องค์ประกอบ ขณะที่เพศชายเกี่ยวข้องเพียง 2 องค์ประกอบ เช่นเดียวกับ Yongqing
Dinget, et al. (2015) ที่ ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง Psycap กั บ Burnout พบว่ า Psycap มี
ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง ลบกับ Burnout แต่ เมื่ อ ส่ ง ผ่ า น Coping style แล้ ว พบว่ าพบว่ า สามารถก่ อ เกิ ด
ความสัมพันธ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เนื่องจาก Coping style สามารถเป็นได้ทั้ง Positive coping
และ Negative coping
แต่ ใ นทางกลั บ กั น ดั ง งานวิ จั ย ของ (Raxane De Hoe, 2014) ที่ ศึ ก ษาตั ว แปรเชิ ง ลบกั บ
Psycap กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่าง Business Failure กับ Negative consequence of failure
และการเรี ย นรู้ โ ดยมี Psycap เป็ น ตั ว แปรคั่ น กล่ า ว พบว่ า Business Failureกั บ Negative
consequence of failure และpositive side of learning มีความสั มพันธ์ เชิงบวกต่อกัน แต่เมื่ อ
ส่ ง ผ่ า น Psycap พบว่ า Psycap ลดความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ลบ และพบว่ า อี ก ว่ า Business Failure มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับ Psycap และ Psycap มีความสัมพัน์เชิงบวกกับ Negative consequence
of failure และ การpositive side of learning จึงสรุปได้ว่า Psycap เป็นตัวแปรคั่นกลางตัวแปร
หนึ่งที่มีผลเชิงบวก ในการลดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปลเชิงลบซึ่งกันและกัน หรือตัวแปรเชิงลบกับ
ตัวแปรเชิงบวก ซึ่งสามารถนามาศึกษาต่อยอดได้ แต่สิ่งที่ควรคานึงหนึ่งสิ่งหนึ่งคือ เพศ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษา เนื่องจากพบว่า เพศเป็นปัจจัยสาคัญที่เกิดผลการวิจัยที่แตกต่างกั น ระหว่างกลุ่มเพศ
ชาย และกลุ่มเพศหญิง
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สรุป
Psychological Capital หรือ Psycap ถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับบริบทการทางาน
องค์การที่ได้รับความนิยมในการศึกษาวิจัยอย่างมากในปัจจุบัน นักวิจัยบางคนนิยามว่า Psycap เป็น
เสมือนบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคคลเชิงบวกที่ สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น หรือการ
ลดลงภาวะที่ไม่พึงประสงค์ลงโดย Psycap มีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบการเป็นเกณฑ์ในการ
บ่งชี้ถึงพฤติกรรมองค์การเชิงบวก อัน ประกอบด้วย (1) Self-efficacy (การรับรู้ความสามารถใน
ตนเอง) (2) Hope (ความหวัง) (3) Optimism (การมองโลกในแง่ดี) และ (4) Resilience (การฟื้นคืน
กลับ)
ในปั จ จุบั น Psycap ได้มีการน ามาศึกษาในฐานะตัว ที่ก่อให้ เกิดผลเชิงบวก และศึกษาใน
บริ บ ทที่กว้างมากขึ้น มากกว่าในบริ บทการทางานองค์การเท่านั้น แต่แผ่ขยายถึงบริบทการเรียน
เพิ่มเติมขึ้นมาอีก ซึ่งมีการศึกษาต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนหรือการทางานที่เป็นจุดมุ่งหมาย
หลักในการศึกษาของ Psycap หรือการพัฒนาจุดแข็ง หรือภาวะทางจิตใจให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก นอกจากนี้ Psycap มักนามาศึกษาในฐานะตัวแปรคั่นกลาง โดย
ทาหน้ า ที่ส่ ง ผ่ า นความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ าง 2 ตัว แปรที่ศึ ก ษาให้ ผ ลของความสั ม พั นธ์ ทั้ งเพิ่ม และลด
ความสัมพันธ์ พบว่า Psycap ทาหน้าที่ตัวแปรคั่นกลางแบบสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ แบบ
สมบูรณ์ หมายถึง ตัวแปรคั่นกลางนั้นมีความสาคัญมาก หากไม่มีตัวแปรคั่นกลาง จะไม่ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ น และตัว แปรตาม ดังเช่นงานของ (Natthawut, et al, 2012) ที่มี
Psycap เป็นตัวแปรคั่นกลางสมบูรณ์ และ ตัวแปรคั่นกลางไม่สมบูรณ์ หมายถึง ตัวแปรคั่นกลางที่ทา
หน้าที่ ส่งผ่านเพื่อเพิ่มหรือลดความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร หากไม่มีตัวแปรคั่นกลาง ก็ยังคงเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามอยู่ดี
นอกจากนี้การวัด Psycap ต้องผ่านการใช้เครื่องมือในเก็บข้อมูล ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ PCQ24 และ PCQ-12 แต่ในการนาไปใช้ผู้วิจัยส่วนมากมักมีการปรับเปรียบเครื่องมือให้เข้ากับบริบทกับสิ่ง
ที่จะศึกษาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ หรือกลุ่มตัวอย่าง มีทั้งการปรับเปลี่ยนข้อคาถามให้มีเนื้อความที่เข้าใจได้
ง่าย เช่น ในกลุ่มประชากรที่จีนที่ต้องมีการประเนื้อความแต่คงไว้ ซึ่งความหมายคล้ายคลึงเดิม หรือ
เพิ่มลดข้อคาถาม เพื่อตอบโจทย์กับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการวิจัย เช่น ในกลุ่มคนไทย ที่มีการเพิ่มข้อ
คาถาม จาก 24 ข้อ เป็ น 53 หรื อ 60 ข้ อ หรื อ การตัด ข้ อ ค าถามที่เ กิ ด ขึ้ นในกลุ่ ม ตั ว อย่า งชาว
แอฟริกาใต้ ที่ PCQ-24 ไม่เหมาะสมกับบริบททางแอฟริกา โดยอ้างว่าแบบสอบถามนั้นมาเป็นพื้นฐาน
ของชาวอเมริกัน ซึ่งไม่สามารถนามาใช้กับชาวแอฟริกาใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีบริบทเฉพาะ
ซึ่ง การปรั บ ปรุ ง เครื่ องมือ ให้ เ หมาะสม พบว่า งานวิ จัย ส่ ว นมากมีก ารตรวจสอบคุ ณภาพ
เครื่องมือหลังจากการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบท โดยการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
(Reliability) หาค่า Cronbach’s alpha พบว่า เครื่องมือ PCQ-24 มีค่าอัลฟ่า ที่ใกล้เคียงกันถึงแม้จะ
มีการปรับแล้ว แต่จะมีความแตกต่างบ้างในส่วนของค่าความเชื่อมั่นระหว่างกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
และเพศหญิง แต่ไม่ได้แตกต่างมากจนกระทบกับคุณภาพของเครื่องมือ และการตรวจสอบค่าความ
เที่ยง (Validity) โดยการหาค่า IOC หรือ CITC หรือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพื่อ
ตรงสอบข้อคาถามมีความตรงและความสอดคล้องกับประเด็นที่จะศึกษาหรือไม่ โดยพบว่า ส่วนมากมี
การตรวจสอบความเชื่อมั่น แต่มีเพียงบางส่วนที่เท่าที่ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง ซึ่งถือว่าเมื่อ
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เปรียบเทียบกันแล้วอัตราส่วนยังน้อยดังนั้น การวิจัยควรมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ในด้าน
ความเที่ยงตรงเพิ่มเติม
Psycap ในฐานะตัวแปรคั่นกลาง มีการศึกษาโดยนา Psycap ไปศึกษาร่วมกับตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามต่างๆ ทั้งตัวแปรเชิงบวก และตัวแปรเชิงลบ ซึ่งผลที่ได้มีทิศทางคล้ายคลึงกันกล่าวคือ
Psycap ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในทางที่ดีขึ้น เช่นกั บตัวแปรเชิงบวกอย่าง Work engagement ที่
พบว่ า Psycap มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกระหว่ า ง Work engagement และ Organizational
Commitment หรื อ กั บ ตั ว แปรเชิ ง ลบอย่ า ง Occupational stress กั บ Burnout พบว่ า Psycap
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทั้งสองตัวแปรลดลง กล่าวคือทาให้ระดับการเกิด Burnout ต่าลงเมื่อส่งผ่าน
Psycap
สรุปได้ว่าการศึกษา Psycap ที่ได้รับความนิยมได้ปัจจุบัน มีตัวแปรมากมายที่มีการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์โดยมี Psycap ทาหน้าที่ตัวแปรคั่นกลางและมีการปรับใช้เครื่องมือกันอย่างแพร่หลาย
ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับบริบทของงานวิจัย แต่ละชิ้น แต่สิ่งที่ควรคานึงถึง คือความถูกต้อง และ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เก็บมา หากเครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพ ประเด็นที่ศึกษามีความใหม่และไม่
ซ้าซ้อนกับ งานวิจั ย ที่เคยศึกษามาแล้ว ย่อมเป็นผลที่ดีที่จะได้ สารสนเทศที่มีประโยชน์ สามารถ
ต่อยอดต่อไปได้ และนอกจาก Psycap ที่นิยมศึกษาเป็นตัวแปรคั่นกลาง การศึกษา Psycap เป็นตัว
แปรต้น หรือตัวแปรตาม ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากหากบุคคล
หนึ่งมี Psycap อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม สามารถพัฒ นาต่อยอดตนเองได้อย่างก้าวหน้า และได้รับ
ประโยชน์ทั้งตัวบุคคลเอง และตัวองค์การควบคู่กันไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครังต่อไป
การน าเครื่ อ งมื อ การวั ด ทางทุ น จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกมาใช้ ใ นบริ บ ทของคนไทยมากยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากในประเทศไทยยังได้รับความนิยมน้อย และนาไปศึกษาในบริบทคนไทยระดับต่างๆมากยิ่งขึ้น
ทั้งวัยเรียน วัยทางานตอนปลาย หรือ สูงอายุ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการค้นคว้า เพื่อพัฒนาทุน
จิตวิทยาจุ ดแข็งของบุคคล ให้ ส ามารถเผชิญกับอุปสรรค และเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผนวกกับการศึกษากับตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ในบริบ ทการทางาน เช่น การรับ รู้ การสนับสนุนขององค์การ หรือ ความหลงใหล (Passion) กับ
ตัวแปรอื่นๆ เป็นต้น หรือ ในการเรียนก็สามารถนาทุนจิตวิทยาเชิงบวกเข้าไปศึกษาได้ด้วย
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาเครื่องมือวิจัยในที่นี้ เป็นการตรวจสอบคุณภาพ หรือพั ฒนาเครื่องมือให้เกิดขึ้นใน
บริ บ ทใหม่ ซึ่ ง บางส่ ว นสามารถน าไปใช้ ต่ อ ยอดในการศึ กษาค้ น คว้า ได้ จ ากผู้ วิ จั ย ที่ ไ ด้ล งมื อ วิ จั ย
เรียบร้อยแล้ว หรือเป็นสารสนเทศให้ตระหนักถึงความสาคัญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการ
ใช้ หรืออ้างอิงเพื่อให้ผลที่ได้รับความถูกต้อง แม่นยา และน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะนาเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ทุน จิ ต วิ ท ยาเชิง บวกเป็ น การวั ด องค์ ป ระกอบทั้ ง 4 ด้ า นของทุ น
จิตวิทยาเชิงบวกที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกคนคล้ายกับบุคลิกลักษณะ เช่น การมองโลกในแง่ดี การรรับรู้
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ความสามารถในตนเอง ความหวัง หรื อ การฟื้นคืน ดังนั้ น การวัดดังกล่าว สามารถในไปใช้ เพื่อ
ตรวจสอบระดับทุนจิตวิทยาเชิงบวกในบุคคล ทั้ง การทางาน การเรียน หรือผู้ป่วย เพื่อรับรู้ระดับและ
เป็นสารสนเทศในการพัฒนาจุดแข็ง หรือเสริมจุดที่ควรปรับปรุงในมีระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินชีวิต
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบ
ความรั บ ผิ ดชอบด้านการเรี ย นของเพศชาย และเพศหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพ
ระหว่างนั กเรีย นกับ เพื่อน และความรับผิ ดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
วิธีดาเนิ นการวิจั ย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครับนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิ ทยาลัย ศรี นคริน ทรวิโ รฒ ฝ่ายประถม จานวน 100 คน นักเรียนชาย 50 คน
นักเรียนหญิง 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามจานวน 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ตอนที่
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1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และความรับผิดชอบด้านการเรียน แล้วใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้แก่
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคานวณค่าสั มประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Correlation)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (ฝ่ายประถม) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน เป็นเพศชาย จานวน 50 คน และเป็นเพศหญิง
จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบด้านการเรียน พบว่า เพศชายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.16 ค่า S.D. เท่ากับ 6.87 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.08 ค่า S.D. เท่ากับ
5.07 เมื่อมีการทดสอบค่าสถิติด้วยสมการ t-test พบว่าเพศหญิงมีความรับผิดชอบด้านการเรียนสูง
กว่าเพศชายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X1) การส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครอง (X2) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับครู (X3) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (X4) และความรับผิดชอบด้านการเรียน (X5) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระหว่าง .472-.765 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และความรับผิดชอบด้านการเรียน

Abstract
The purpose of this research was studied the comparing of the Learning
responsibility of male and female in grade 6 of Srinakharinwirot University: Prasarnmit
Demonstration School (elementary) and was studied the relationship between
Achievement motivation and Promoting learning from their parents. Relationships
between students and teachers, Relationships between students and peer groups And
Learning Responsibility of students in grade 6 of Srinakharinwirot University: Prasarnmit
Demonstration School (elementary).
The research was studied in 100 students, 50 male and 50 female of students
in grade 6 of Srinakharinwirot University: Prasarnmit Demonstration School
(elementary), And used a questionnaire first set, which consists of the first survey.
General information including gender, when the two were related to Achievement
motivation, promoting learning from their parents, Relationships between students and
teachers, Relationships between students and peer groups and Learning Responsibility.
And also used statistical data analysis include percentage, mean, standard deviation.
The data were analyzed by calculating the Pearson correlation coefficient. (Correlation)
The research found that Students in grade 6 of Srinakharinwirot University:
Prasarnmit Demonstration School (elementary), a total sample of 100 students, 50
female and 50 male students representing 50 percent considering the responsibility of
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learning that gender. Men with an average of 30.16 (SD=6.87) and a female with an
average of 33.08 (SD=5.07) when testing the statistical equations t-test, women are
Learning Responsibility than males difference a significant statistical level .05 and
related factors, including Achievement motivation (X1) to Promote learning from
parents (X2) Relationships between students and teachers (X3) Relationships between
students and peer groups (X4) and Learning Responsibility (X5) is a positive correlation
in between .472 to .765 level of statistical significance .01
Keywords: Achievement Motivation, Promoting Learning from their Parents,
Relationships between Students and Teachers, Relationships between students and
peer groups And Learning Responsibility

บทนา
โลกและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การดารงชีวิตของบุคคลจึงต้องอาศัย
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (ปฏิรูปการเรียนรู้:
สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 2543: 15) การพัฒนาประเทศให้เจริญมุ่งพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา จิตใจ ร่างกาย
และสั งคม เพื่อเสริ มสร้ างการพัฒ นาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ
(แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544: 4)) การที่จะพัฒนาบุคคลให้มีบุคลิกภาพ
ดี และมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีวิธีหนึ่งคือ การช่วยให้บุคคลมีความรับผิ ดชอบ
เพราะความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะหนึ่งของบุคคล ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางด้าน
อุปนิสัย และเป็นส่วนประกอบที่สาคัญยิ่งต่อการดารงชีวิตในสังคม ซึ่งบุคคลแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่
จะต้องกระทามากมาย เช่น บทบาทของพลเมืองที่ดี บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู บทบาทของ
นั กเรี ย น เป็ น ต้น ถ้า ทุกคนรู้ จั กรั บ ผิ ดชอบเป็นอย่างดี ก็ย่อมท าให้ สั ง คมนั้น สงบสุ ข เจริญรุ่ งเรือ ง
ประเทศชาติ ก็ พัฒ นาไปด้ ว ยดี (ละม้ า ยมาศ ศรทั ตต์ และจรรจา สุ ว รรณทัต . 2520: 112) ความ
รั บ ผิ ดชอบจึ ง มีความส าคั ญและจ าเป็ น ต้องปลู ก ฝั ง ให้ แ ก่เด็ ก เพราะความรับผิ ดชอบเป็ นเสมือ น
รากฐานที่สาคัญที่ทาให้กิจการต่างๆ สาเร็จลุล่วงช่วยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่นและสงบสุข
(จรรจา สุวรรณทัต, ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก. 2521: 24)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กับ เพื่อน และความรั บ ผิ ดชอบด้ านการเรีย นของนัก เรี ยนชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบด้านการเรียนของเพศชายและเพศหญิง ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมการเรียนจาก
ผู้ปกครอง สั มพันธภาพระหว่างนั กเรีย นกับครู สัม พันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
กลุ่ มตั ว อย่ างในการทาวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ นนั กเรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) เป็นนักเรียนชาย 50 คน และนักเรียนหญิง 50 คน รวม
ทั้งหมด 100 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง
2.3 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
2.4 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
2.5 ความรับผิดชอบด้านการเรียน

นิยามศัพท์
1. เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง หมายถึง นั กเรียนชาย และนักเรียนหญิงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความต้องการหรือความปรารถนาที่จะประสบ
ความสาเร็จด้านการเรียน มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ และพยายามที่จะผลักดัน ให้มีผลการเรียนดีขึ้น
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
3. การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง หมายถึง การที่ผู้ปกครองติดตาม ดูแล เป็นกาลังใจ
และเอาใจใส่ต่อการเรียนของนักเรียน เช่น จัดหาอุปกรณ์การเรียน หนังสือที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็น
ต้น
4. สั มพัน ธภาพระหว่ างนั ก เรี ย นกับครู หมายถึง พฤติ กรรมที่ครู ปฏิบัติ ต่อนัก เรียน และ
พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติต่อครูทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4.1 พฤติกรรมที่ครู ป ฏิบั ติต่อนักเรียนทั้งในและนอกห้ องเรียน ได้แก่ การให้ ความรั ก
ความสนใจและความเอาใจใส่นักเรี ยน การสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ทาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกเป็น
กันเองกับครู การให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเรียนและด้านส่วนตัว
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4.2 พฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติต่อครูทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การเคารพเชื่อฟัง
ครูผู้สอน การตั้งใจเรียน การปฏิบัติตามคาสั่งสอนของครู การซักถาม และการปรึกษาครูเมื่อมีปัญหา
ในด้านการเรียนและด้านส่วนตัว
5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนและเพื่อนปฏิบัติต่อ
กันทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แก่ ความสนิทสนม การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และการทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี
6. ความรับผิดชอบด้านการเรียน หมายถึง การที่นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนด้วย
ความละเอียดรอบคอบ การเข้าห้องเรียนตรงเวลา การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด
และพยายามปรับปรุงแก้ไขการทางานให้ดีขึ้น เพื่อให้ประสบความสาเร็จด้านการเรียน

สมมติฐานการวิจัย
1. เพศหญิงมีความรับผิดชอบด้านการเรียนมากกว่าเพศชาย
2. แรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ทางการเรี ยน การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้จากผู้ ปกครอง สั ม พันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และความรับผิดชอบด้านการเรียนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม)
กลุ่ มตั ว อย่ างในการทาวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็ นนั กเรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) เป็นนักเรียนชาย 50 คน และนักเรียนหญิง 50 คน รวม
ทั้งหมด 100 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็น แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพ
ระหว่างนั กเรีย นกับ เพื่อน และความรับผิ ดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง
2.3 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
2.4 สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
2.5 ความรับผิดชอบด้านการเรียน
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แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้
1.1 ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษารายละเอี ย ดจากทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบด้านการเรียน ได้แ ก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริม
การเรียนจากผู้ปกครองสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
และความรับผิดชอบด้านการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมนิยามศัพท์
เฉพาะ
1.2 ผู้ วิจั ย สร้ างแบบสอบถามปัจจั ยที่ เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ทางการเรียน การ
ส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพื่อน และความรับผิดชอบด้านการเรียนขึ้น จานวน 40 ข้อ
1.3 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การส่งเสริมการ
เรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และ
ความรับผิดชอบด้านการเรียนสร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ แล้วนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ
และนามาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนาก่อนนาไปทดลองใช้
1.4 นาแบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมการ
เรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และ
ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเรี ย นคั ด เลื อ กไว้ ใ นข้ อ 1.3 มาหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Coefficient) ของครอนบั ค (Cronbach) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ
เท่ากับ .9085
1.5 นาแบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมการ
เรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และ
ความรับผิดชอบด้านการเรียนที่มีค่าอานาจจาแนกและค่าความเชื่อมั่นสูงที่ได้ไปใช้ในการวิจัยต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินงานเป็นขั้นตอนดังนี้
1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบด้านการเรียน ก่อนที่จะนาไปทดลองใช้
2. ขอหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ถึ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลั ยศรี นคริน ทรวิโ รฒ (ฝ่ายประถม) เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 100 คน ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ความรับผิดชอบ
ด้านการเรียน ในการทดลองเครื่องมือการวิจัย (Try out)
3. ขอหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ถึ ง ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลั ยศรี นคริน ทรวิโ รฒ (ฝ่ายประถม) เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตอบแบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ทางการเรียน การ
ส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่ างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ
เพื่อน และความรับผิดชอบด้านการเรียน
4. นาข้อมูลมาวิเคราะห์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 125-126)
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบเพศชาย และเพศหญิงกับความรับผิดชอบด้านการเรียน โดยการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ผู้ปกครอง สั มพันธภาพระหว่างนั กเรีย นกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และความ
รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศชาย และเพศหญิงกับความรับผิดชอบด้านการ
เรียน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
เพศ
ชาย
หญิง

N
50
50

ความรับผิดชอบด้านการเรียน
Mean
S.D.
30.16
6.87
33.08
5.07

t
-2.416
-2.416

จากตาราง 1 พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน เป็นเพศชาย จานวน 50 คน และเป็นเพศหญิง
จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบด้านการเรียน พบว่า เพศชายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.16 ค่า S.D. เท่ากับ 6.87 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.08 ค่า S.D. เท่ากับ
5.07 เมื่อมีการทดสอบค่าสถิติด้วยสมการ t-testพบว่าเพศหญิงมีความรับผิดชอบด้านการเรียนสูง
กว่าเพศชายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริม
การเรียนรู้จากผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
และความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
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ปัจจัย
X1
X2
X3
X4
X5

X1
1.000
.661**
.735**
.487**
.764**
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X2
.661**
1.000
.683**
.479**
.598**

X3
.765**
.683**
1.000
.472**
.735**

X4
.487**
.479**
.472**
1.000
.655**

X5
.764**
.598**
.765**
.655**
1.000

ตาราง 2 พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X1) การส่งเสริม
การเรียนรู้จากผู้ปกครอง (X2) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (X3) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
กั บ เพื่ อ น (X4) และความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเรี ย น (X5) มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกอยู่ ใ น
ระหว่าง .472-.765 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปและอภิปรายผล
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศชายและเพศหญิงกับความรับผิดชอบด้านการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน เป็นเพศชาย จานวน 50 คน และเป็นเพศหญิง จานวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบด้านการเรียน พบว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
30.16 ค่า S.D. เท่ากับ 6.87 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.08 ค่า S.D. เท่ากับ 5.07 เมื่อมีการ
ทดสอบค่าสถิติด้วยสมการ t-test สรุปได้ว่าเพศหญิงมีความรับผิดชอบด้านการเรียนสูงกว่าเพศชาย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ปั จจั ยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่ งเสริมการเรียนรู้จาก
ผู้ปกครอง สั มพันธภาพระหว่างนั กเรีย นกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และความ
รั บ ผิ ดชอบด้านการเรี ย นมีความสั มพันธ์ทางบวกอยู่ในระหว่าง .472 - .765 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดกับสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู ความรับผิดชอบด้านการเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครอง และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายดังนี้
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรีย นมีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดกับสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงจะเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างนักเรียนกับครู ทั้งนี้เพราะครูให้ความรัก ความเข้าใจ
นั กเรี ย นอย่ างจริ งใจพร้ อ มทั้งยอมรั บ และให้ ความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน ทาให้ นักเรียนมี
ความสุขในการเรียนและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ดังที่ โคแกน (Cogan & Sullivan, 1975) ศึกษาพบว่า
ความสั ม พั น ธ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รระหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ย นจะท าให้ ผ ลการเรี ย นดี ขึ้ น ยิ่ ง ครู แ ละนั ก เรี ย นมี
ความสัมพันธ์ต่อกันมากเท่าใดนักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ถึงขีดสุดได้มากเพียงนั้น
และลักษณะความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนจะมีอิทธิพลต่อความสนใจในวิชาที่เรียน นักเรียนที่มี
ความศรัทธาในตัวครูจะทาให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนจะทา
ให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
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4. การส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุ ดกับสัมพันธภาพ
ระหว่ า งนั ก เรี ย นกั บ ครู แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการเรี ย น และ
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายดังนี้
การส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดกับสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองมี
ส่วนสาคัญทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียน และมีพฤติกรรมในการเรียนที่เหมาะสม จาก
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในมาตรา 11 ซึ่งกาหนดไว้ว่า “บิดา มารดา หรือ
ผู้ ป กครองมีห น้ าที่ จั ดให้ บุ ตร หรื อบุ คคลซึ่งอยู่ใ นความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับ และตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพร้อม
ของครอบครัว” จะเห็นได้ว่า พ่อแม่ ผู้ปกครองมีบทบาทสาคัญต่อการเรียนของลูก ดังนั้นผู้ปกครองจึง
ต้องเอาใจใส่ต่อการเรียนของลูกซึ่งช่วยให้ลูกมีความพร้อมในการมาโรงเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครู และเพื่อนอีกด้วย ดังที่ประหยัด ทองมาก (2526: 8) กล่าวถึง
ความสาคัญของสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนว่า ครูมีความสาคัญที่สุดเมื่อเด็กอยู่ในโรงเรียนครู
จะเป็น ผู้ ที่อยู่ ใกล้ชิดเด็กมากที่สุ ดรองไปจากพ่อแม่ และได้ศึกษาความเจริญเติบโตของเด็กอย่าง
ใกล้ชิดเกี่ยวกับธรรมชาติจิตใจ และความต้องการของเด็ก ครูจึงมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ จิตใจและ
ความประพฤติของเด็ก มีผู้กล่าวว่า ครูเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก กล่าวคือ ครูมิใช่เพียงแต่ให้ความรู้
ในห้องเรียนอย่างเดียว แต่เป็นผู้อบรมกล่อมเกลานิสัยใจคอและความประพฤติของเด็ก ดังนั้ นการที่
เด็กจะมีความสุขและเรียนหนังสือได้ดีนั้น จึงอยู่ที่วิถีทางที่ครูจะปฏิบัติต่อเด็ก ช่วยเหลือเด็กในด้าน
การเรียน การแสดงความรัก ความอบอุ่นต่อเด็ก การช่วยให้เด็กปรับตัวได้ดี และเสริมสร้างความ
สมบูรณ์ทางจิตใจให้แก่เด็ก
5. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูมีค วามสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดกับความรับผิดชอบ
ด้านการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครอง และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายดังนี้
สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูมีความสั มพันธ์ทางบวกมากที่สุดกับความรับผิดชอบด้าน
การเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การที่นักเรียนกับครูมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
โดยครูให้ความรัก ความเอาใจใส่ต่อนักเรียน ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน และให้คาปรึกษาเมื่อ
นักเรียนมีปัญหา ทาให้นักเรีย นมีทัศนคติที่ดีต่อครู ตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการเรียน อีกทั้งยังมีความ
รับผิดชอบด้านการเรียนซึ่งเป็นคุณลักษณะสาคัญที่ทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในด้านการเรียน
ดังที่ว งศ์รวี โพธิ์สวัส ดิ์ (2549: 9) ได้ให้ ความหมายไว้ว่า ความรับผิ ดชอบด้านการเรียน หมายถึง
พฤติกรรม ความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน เพื่อให้ตนเองประสบความสาเร็จด้านการ
เรี ย น นอกจากนั้ น ความรั บ ผิ ดชอบยั งเป็นพื้นฐานที่จะช่ว ยพัฒ นาบุคคลให้ เป็นพลเมืองที่ดีและมี
ศักยภาพของสังคม และประเทศชาติได้ ซึ่งความรับผิดชอบต้องปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเด็กไปจนกระทั่ง
วัยรุ่น ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ช่วยชี้แนะแนวทางที่จะทาให้เด็กเกิดความรับผิดชอบขึ้น ดังที่จันทรา
พวงยอด (2543: 19) กล่าวว่า การปลูกฝังความรับผิดชอบให้เด็กนั้นเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งต้องปลูกฝังหรือ
เสริมสร้างให้ตั้งแต่ในวัยเด็กเพื่อให้เขาได้รับประสบการณ์ที่เพียงพอเป็นพื้นฐานที่สามารถนาไปพัฒนา
ตนเอง โดยในการปลู กฝั ง นั้ น ควรให้ เ ด็กได้มีความรู้ค วามเข้าใจ รู้สึ กรับผิ ดชอบและตระหนักถึ ง
ความสาคัญของความรับผิดชอบ รวมทั้งมีการฝึกฝนและให้เด็กปฏิบัติจริงเพื่อให้เด็กเกิดการกระทา
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เกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างแท้จริงจนเกิดเป็นนิสัย และควรทาให้เหมาะสมกับวัย เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยและเกิดการพัฒนาตามลาดับ ในการฝึกอบรมหรือการปลูกฝังนั้นควรมีครู
หรือผู้ใหญ่คอยดูแลชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง และโรงเรียนก็ถือเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยปลูกฝังและ
พัฒ นาความรั บ ผิ ดชอบของเด็ กให้ มีค วามรู้ ความเข้าใจ และเป็ นแนวทางในการปฏิ บัติที่ ถูก ต้อ ง
สอดคล้องกับกมลวัทน์ วันวิชัย (2545: 46) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบด้านการ
เรี ย นของนั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย โรงเรีย นสตรี วัด อั ปสรสวรรค์ กรุ งเทพมหานคร ปี
การศึกษา 2544 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01 มี 6
ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น บุ ค ลิ ก ภาพ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งนั ก เรี ย นกั บ ผู้ ป กครอง
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
6. สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดกับความรับผิดชอบ
ด้านการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครอง และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับครู ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายดังนี้
จากที่สมพร พรหมจรรย์ (2540: 9) กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน หมายถึง
พฤติกรรมที่นักเรียนและเพื่อนปฏิบัติต่อกันด้านการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การช่วยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกันและกันด้านการเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทางการเรียน ความห่วงใยใกล้ชิด
สนิทสนมซึ่งกันและกัน การทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนเพื่อให้เกิดความสาเร็จด้านการเรียน
โดยสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนดีจะทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบด้านการเรียนนั้นดีด้วย
7. ความรับผิดชอบด้านการเรียนมี ความสัมพันธ์ทางบวกมากที่สุดกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ปกครอง ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายดังนี้
การที่นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะทาให้มีความรับผิดชอบด้านการเรียนที่สูง ฟราเฮอร์
ตี้ และ รุ ท เซล (Flaherty & Reutzel, 1965) ได้ ศึ ก ษาเพื่ อ หาลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพของนั ก เรี ย นที่
ประสบความส าเร็ จ ในการเรีย นสูงและนักเรียนที่ประสบความสาเร็จในการเรียนต่า พบว่า ผู้ ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ได้ค ะแนนบุคลิกภาพด้านความรับผิดชอบสูงกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นต่ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แมคเคลแลนด์ (Mcclelland, 1993) ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะของบุ ค คลที่ มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง พบว่า บุคคลนั้นมีความรับผิดชอบสูงด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากปัจจัยด้านสัมพันธภาพนักเรียนกับเพื่อนมีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบด้าน
การเรียนได้น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารและครูของโรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
กิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมเพื่อให้นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความรับผิดชอบของตนเองและเพื่อน
2. ควรศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนในกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อความน่าเชื่อถือ และเป็นแนวทางในการศึกษาในงานวิจัยครั้งต่อไป
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3. ควรศึกษาค้นคว้าปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบด้านการเรียนของนักเรียนในระดับ
การศึกษาชั้นอื่นๆ เช่น ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นต้น
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกีย รติ วัส ดุและวิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
(Cross-sectional descriptive study) ในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับการใช้
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory: CDI) ฉบับภาษาไทย โดยผู้
ร่วมวิจัยได้เป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ค่าความชุกด้วยร้อยละ ผลจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 96 ราย แบ่งเป็นเพศชายจานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 เพศหญิงจานวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.2 ผู้ที่มีคะแนนดิบจากแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression
Inventory: CDI) ฉบับภาษาไทยมากกว่า 15 คะแนนขึ้นไป ถือว่ามีภาวะซึมเศร้า พบว่า มีจานวน 43
คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 สรุปพบความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 44.8
คาสาคัญ: ความชุก ภาวะซึมเศร้า ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น
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ABSTRACT
Objective: To obtain the estimates of the prevalence of depression among
children and adolescence at Thammasat University Hospital. Materials and methods:
It was a cross-sectional descriptive study. The prevalence of depression was studied in
100, male and female, children and adolescence at Thammasat University Hospital.
The first step was interviewed about their personal data, and also used Thai version of
Children’s Depression Inventory (CDI-Thai). The percentage and 95% confidence
interval were used to represent the results. Results: There were 96 patients. 42 were
male (43.8%). 54 were female (56.2) Prevalence of depression was 44.8% which
determined by having score more than 15 from the Children’s Depression InventoryThai version. Conclusion: The prevalence of depression among children and
adolescence at Thammasat University Hospital was 44.8%.
Key words: Prevalence, Depression, Children’s Depression Inventory

บทนา
ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปในกลุ่มประชากร ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่
หรือผู้สูงอายุ ต่างก็มีโอกาสพบเจอกับเรื่องราวจากการใช้ชีวิตประจาวันที่สามารถทาให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้าได้ อย่างไรก็ตาม การมีความรู้สึกเศร้าเป็นบางครั้งนั้นถือว่าเป็ นเรื่องปกติ แต่หากมีความรู้สึก
เศร้าเป็นเวลานานติดต่อกัน และมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น รู้สึกไม่สนใจในสิ่งต่างๆ หรือเบื่อสิ่งที่เคย
ชื่นชอบ นอนไม่หลับ อ่อนแรง ขาดสมาธิจดจ่อ มีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า (นันทวัช สิทธิรักษ์ และ
คณะ, 2558) โดยอาการดังที่กล่าวมานั้นส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน ทาให้ไม่สามารถ
ทางานหรือเรียนได้ จึงจะถือว่าเป็นปัญหา (อุมาพร ตรังคสมบัติ และดุสิต ลิขนะพิชิตกุล, 2539 หน้า
222-234)
อาการซึมเศร้าที่เกิดในผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
ผู้ใหญ่มีความสามารถในการสื่อสารเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางอารมณ์หรือภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายในตนเอง แต่การจะทราบว่าเด็กและวัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้าหรือไม่ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลาบาก
(อุมาพร ตรังคสมบัติ และดุสิต ลิขนะพิชิตกุล , 2539 หน้า 222-234) เนื่องจากต้องคานึงถึงช่วงวัย
และพัฒ นาการของเด็กร่ ว มด้ว ย โดยเด็กแต่ล ะวัยมักจะแสดงอาการซึมเศร้าออกมาในลั กษณะที่
แตกต่างกันไป ในเด็กที่ค่อนข้างโตและมีความสามารถในการสื่อสาร จะสามารถสื่ อสารเพื่อบอก
อารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ แต่ในขณะที่เด็กเล็กจะยังไม่สามารถสื่อสารได้โดยตรง พวกเขาจึงมัก
แสดงอารมณ์เศร้าออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ เช่น มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย เหม่อลอยไม่มีสมาธิ มีปัญหา
ทางด้านการเรียน เป็นต้น หรือในบางรายอาจแสดงออกเป็นอาการทางกาย เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ เป็นต้น
(นันทวัช สิทธิรักษ์ และคณะ, 2558)
ภาวะซึมเศร้าจึงเป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้บ่อยในประชากรทั่วไป จากการศึกษาพบว่ามี
อุบัติการณ์ปรากฏร้อยละ 5 – 17 (Sadock VA, Mood disorders, 2007 หน้า 527-78) การศึกษา
ข้อมูลจากการสารวจทางระบาดวิทยาโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.
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2546 ทาให้ทราบว่าคนไทยที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี จานวนร้อยละ 3.2 ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า (Major
Depressive Disorder) นอกจากนั้นในกลุ่มคนไทยดังกล่าว จานวน 1.18 ป่วยเป็นโรค Dysthymia
(นันทวัช สิทธิรักษ์และคณะ, 2558)จากการศึกษาอุบัติการณ์ความชุกของการเกิดภาวะซึมเศร้าในเด็ก
และวัยรุ่น พบว่าภาวะซึมเศร้าถูกพบได้บ่อยร้อยละ 2-5 โดยประมาณ (มาโนช หล่อตระกูลและคณะ,
2558) อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้านั้นจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุของเด็ก โดยเด็กในวัยเรียนก่อนเข้าวัยรุ่น
ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 1 โดยประมาณ ในขณะที่วัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้าถึงร้อย
ละ 6 โดยประมาณ และนอกจากนี้พบว่าภาวะซึม เศร้าเกิดในวัยรุ่นเพศหญิงมากกว่าวัยรุ่นเพศชาย 2
เท่า (นันทวัช สิทธิรักษ์และคณะ, 2558)
จากการศึกษาภาวะซึมเศร้าในเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
1,264 ราย พบว่ามีเด็กจานวนร้อยละ 40.8 มีภาวะซึมเศร้าที่มีความสาคัญทางคลินิก มีเด็กจานวน
ร้อยละ 13.3 มีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง (แก้วตา ลีลาตระการกุล และอุมาพร ตรังคสมบัติ, 2555
หน้า 395-402) และจากการศึกษาเพื่อหาความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จานวน 1,540 ราย พบว่ามีเด็กจานวนร้อยละ 14.3 มีภาวะซึมเศร้า (Piyasil V., Depression in
Adolescents, 1999 หน้า 27-33; Sadock VA, Mood disorders, 2007 หน้า 527-78) นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่ามีเด็กจานวนร้อยละ 3.8 มีภาวะซึมเศร้า (Sadock VA, Mood disorders,
2007 หน้า 527-78)
ฐิตวี แก้ว พรสวรรค์ และเบญจพร ตันตสูติ (2555 หน้า 29-38) ศึกษาความชุกของภาวะ
ซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบวัด
อาการซึมเศร้าในเด็ก (Children Depression Inventory: CDI) ในการประเมินคัดกรอง พบว่า ความ
ชุกของภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร เท่ากับร้อย
ละ 3.8 และพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าได้แก่ ความไม่สัมฤทธิ์ผลในการเรียน ความภูมิใจใน
ตัวเองต่อปัญหาความสัมพันธ์และฐานะของครอบครั ว และความคิดฆ่าตัวตาย แพทย์และบุคลากร
ทางสาธารณสุขควรให้ความสาคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในวัยรุ่น ซึ่งจะนาไปสู่การป้องกันและ
ดูแลรักษาภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นต่อไป
แก้วตา ลีลาตระการกุล และอุมาพร ตรังคสมบัติ (2555 หน้า 395-402) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะซึมเศร้าและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัด
อุ บ ลราชธานี โดยใช้ แบบประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องครอบครั ว (Chulalongkorn Family
Inventory: CFI) และแบบประเมิน ภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children Depression Inventory: CDI)
พบว่า การศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 469 ราย พบความชุกของ
ภาวะซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ 11.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะซึมเศร้ามีค่าคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครอบครัวไม่ดีเท่ากลุ่มเด็กที่ไม่มีภ าวะซึมเศร้า การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ พบว่าภาวะซึมเศร้ ามี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในระดับกลางโดยคะแนนจากแบบประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว (Chulalongkorn Family Inventory: CFI) ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้คะแนน
แบบประเมิน ภาวะซึมเศร้ าในเด็ก (Children Depression Inventory: CDI) ลดลง และปัจ จัยที่มี
นัยสาคัญทางสถิติในการทานายการเกิดภาวะซึมเศร้า คือ ความผูกพันทางอารมณ์และการทาหน้าที่
ทั่วไป
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จากการศึกษาของชัยพร วิศิษฏ์พงศ์อารีย์ และคณะ (2557 หน้า 58) ในเรื่องภาวะซึมเศร้า
ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบวัดอาการซึมเศร้ าในเด็ก
(Children Depression Inventory: CDI) ในการประเมิน พบความชุกของโรคซึมเศร้าในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตดุสิ ต กรุงเทพมหานคร เป็นจานวนร้อยละ 1.6 โดยอาการแสดงออกมาเป็น
ความรู้สึกทาอะไรไม่ดีเท่าคนอื่น สิ่งต่างๆ มีอุปสรรค ต้องใช้ความพยายามในการทาการบ้าน รู้สึกไม่มี
ใครรัก รู้สึกว่าตนหน้าตาไม่ดี
จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ พบว่ายังมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น
จานวนน้อย ฉะนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการที่จะศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กและ
วัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ทราบอุบัติการณ์และ
จะได้นาผลการศึกษานี้ไปพัฒนาระบบการดูแลรักษาเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นกลุ่ม
ดังกล่าวต่อไป
การที่ จ ะค้น หาภาวะซึ มเศร้ า ในเด็ กและวั ยรุ่ น บางครั้ งอาจจาเป็น ที่จ ะต้ องใช้เ ครื่ องมื อ
บางอย่างเพื่อทาการสารวจความคิดความรู้สึกของพวกเขา โดยเครื่องมือที่ได้กล่าวถึงนี้จะเป็นประเภท
self-report ที่ ใ ห้ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น ได้ ป ระเมิ น อาการด้ ว ยตนเอง (อุ ม าพร ตรั ง คสมบั ติ และดุ สิ ต
ลิ ข นะพิ ชิ ต กุ ล , 2539 หน้ า 222-234) ผู้ วิ จั ย สนใจน าแบบทดสอบภาวะซึ ม เศร้ า Children’s
Depression Inventory (CDI) มาใช้ในการประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น เนื่องจากเป็น
แบบทดสอบที่ได้มีการนาไปใช้ศึกษาอย่างแพร่หลาย เป็นที่นิยมและสามารถใช้งานได้ง่าย

วัตถุประสงค์การวิจัย
ความชุกของภาวะซึมเศร้ าในผู้ป่ว ยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ ป่ว ยนอก โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Cross-sectional descriptive study)

กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่มี
อายุระหว่าง 7-17 ปี จานวน (n) =96 คนโดยมี inclusion criteria คือ เป็นผู้ที่สามารถอ่านหนังสือ
ได้คล่อง สามารถบอกความรู้สึกและเล่าเรื่องราวของตนเองได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา
มารดาหรื อ ผู้ ป กครองโดยชอบธรรมในกรณี ที่ อ ายุ ไ ม่ ถึ ง เกณฑ์ และ exclusion criteria คื อ ผู้ ที่
สามารถอ่านหนังสือได้คล่องแต่ไม่สามารถบอกความรู้สึกและเล่าเรื่องราวของตนเองได้ เป็นผู้ที่ไม่ได้
รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมในกรณีที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และเป็นผู้ที่
ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ดังนี้ (มาโนช หล่อตระกูลและคณะ,2558)
กลุ่ ม โรค Pervasive developmental disorders: PDD ได้ แ ก่ Autistic disorder (AD),
Rett’s disorder, Childhood disintegrative disorder (CDD), Asperger’s disorder แ ล ะ
Pervasive developmental disorders not otherwise specified (PDD NOS)
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กลุ่มที่มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ากว่าค่าเฉลี่ย ในระดับ Mental Retardation เป็นต้นไป ได้แก่
Mild Mental Retardation, Moderate Mental Retardation, Severe Mental Retardation และ
Profound Mental Retardation

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย เลขประจาตัวผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เพศ อายุ การศึกษา สถานะของครอบครัว รายได้ของผู้ปกครองและโรคที่
ได้รับการวินิจฉัย
2. แบบคั ด กรองภาวะซึ ม เศร้ า ในเด็ ก (Children’s Depression Inventory: CDI) ฉบั บ
ภาษาไทยแบบคั ด กรองดั ง กล่ า วถู ก สร้ า งขึ้ น โดย Maria Kavacs ที่ ไ ด้ ดั ด แปลงมาจาก Beck
Depression Inventory (BDI) ทั้งนี้ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ ภาควิชาจิตเวช
ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก
(Children’s Depression Inventory: CDI) ฉบับภาษาไทย แบบคัดกรองดังกล่าว ประกอบด้วยข้อ
ค าถามจ านวน 27 ข้ อ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภาวะซึ ม เศร้ า ต่ า งๆ ที่ พ บในเด็ ก ในแต่ ล ะข้ อ ค าถามจะ
ประกอบด้วย 3 ตัวเลือก เพื่อให้ผู้ประเมินได้เลือกตอบเพื่อแสดงถึงความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าที่
ตนกาลังเผชิญอยู่ ให้ทาการสังเกตตนเองในระยะเวลาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ละตัวเลือกจะมีคะแนน
ตามความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าคือ 0, 1, 2 ใช้เกณฑ์การตัดสิ นว่าเด็กมีภาวะซึมเศร้าที่คะแนน
มากกว่า 15 คะแนนขึ้นไป (ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ และเบญจพร ตันตสูติ , 2555 หน้า 29-38; อุมาพร
ตรั งคสมบั ติ แ ละดุสิ ต ลิ ข นะพิ ชิต กุล , 2539 หน้ า 222-234) ทั้ง นี้ พบว่ า CDI ฉบั บภาษาไทย มี
sensitivity เท่ากับ 78.7% specificity เท่ากับ 91.3% และมี accuracy เท่ากับ 87% (อุมาพร ตรังค
สมบัติและดุสิต ลิขนะพิชิตกุล, 2539 หน้า 222-234)

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่น อายุ 7 –
17 ปี ที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีการลงนามในหนังสือ
แสดงความยินยอมจากทั้งผู้เข้าร่วมวิจัยและผู้ปกครอง หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมวิจัยจะทาแบบฟอร์มเก็บ
ข้อ มู ล พื้น ฐานและแบบคั ด กรองภาวะซึ ม เศร้ า ในเด็ ก (Children’s Depression Inventory: CDI)
ฉบับภาษาไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมวิจัยจะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

การวิเคราะห์ทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้จากแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory: CDI)
ฉบับภาษาไทย จะนาไปทาการวิเคราะห์ด้วยวิธี การทางสถิติ โดยหาค่าความชุกของภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยแสดงผล
เป็นร้อยละ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) for Window version 16 เพื่อ คานวณหาค่ าทางสถิ ติจากกลุ่ มได้แก่ ค่ า
ความชุกของภาวะซึมเศร้า โดยนาเสนอออกมาเป็นร้อยละ
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 96 ราย เป็นเพศชายจานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.8 และเพศ
หญิงจานวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.2 เมื่อแบ่งตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 7-12 ปี มีจานวน 46
ราย คิดเป็นร้อยละ 47.9 และกลุ่มอายุ 13-17 ปี มีจานวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.1 เมื่อแบ่งตาม
การศึกษา พบว่า กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาจานวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.8กาลั ง
ศึกษาในระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาจานวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.2 (แสดงในตาราง 1)
2. ความชุกของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัว อย่ างทั้งหมด 96 ราย ผู้ ที่มีคะแนนดิบจากแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก
(Children’s Depression Inventory: CDI) ฉบับภาษาไทยมากกว่า 15 คะแนนขึ้นไป ถือว่ามีภาวะ
ซึมเศร้า พบว่า มีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 (แสดงในตาราง 2)
จากการตอบแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory: CDI)
ฉบับภาษาไทย ข้อคาถามที่ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติและมีภาวะซึมเศร้าตอบมากที่สุดในแต่ละด้าน พบว่า มีผู้ตอบคาถามด้าน negative
mood (ข้อ 13 ฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง) และด้าน negative self-esteem (ข้อ 2 อะไรๆ
ก็มีอุปสรรค) มากที่สุดจานวน 36 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 83.72 รองลงมาคือด้าน ineffectiveness
(ข้ อ 14 ฉั น เป็ น คนหน้ า ตาดี ) มี จ านวน 35 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.39 ส่ ว นด้ า น interpersonal
problems (ข้อ 5 ฉันทาตัวไม่ดี) และด้าน anhedonia (ข้อ 17 ฉันรู้สึกเหนื่อย) มีผู้ตอบน้อยจานวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 79.06 (แสดงในตาราง 3)
ตาราง 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
7-12
13-17
การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

จานวน (N=96)
42
54
46
50
43
53

ร้อยละ
43.8
56.2
47.9
52.1
44.8
55.2

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
56.2 อายุ 13-17 ปีจานวน 50 คนคิดเป็นร้อยละ 52.1 ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจานวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.2
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ตาราง 2 แสดงจานวนความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มผู้มีคะแนน
จานวน (N=96)
ร้อยละ
กลุ่มผู้มีคะแนน 0 – 15 คะแนน
53
55.2
กลุ่มผู้มีคะแนน 16 คะแนนขึ้นไป
43
44.8
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความชุกของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่า มีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8
ตาราง 3 แสดงข้อคาถามที่ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติและมีภาวะซึมเศร้าตอบมากที่สุดในแต่ละด้าน
จานวน (N=43)
ร้อยละ
ด้าน negative mood (ข้อ 13)
36
83.72
ด้าน interpersonal problems (ข้อ 5)
34
79.06
ด้าน ineffectiveness (ข้อ 14)
35
81.39
ด้าน anhedonia (ข้อ 17)
34
79.06
ด้าน negative self-esteem (ข้อ 2)
36
83.72
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ หาข้อคาถามที่ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและมีภาวะซึมเศร้าตอบมากที่สุดในแต่ละด้าน พบว่า มี
ผู้ ต อบค าถามด้ า น negative mood (ข้ อ 13 ฉั น ไม่ ส ามารถตั ด สิ น ใจได้ ด้ ว ยตนเอง) และด้ า น
negative self-esteem (ข้อ 2 อะไรๆ ก็มีอุปสรรค) มากที่สุดจานวน 36 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
83.72 รองลงมาคือ ด้าน ineffectiveness (ข้อ 14 ฉันเป็นคนหน้าตาดี ) มีจานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.39 ส่วนด้าน interpersonal problems (ข้อ 5 ฉันทาตัวไม่ดี) และด้าน anhedonia (ข้อ
17 ฉันรู้สึกเหนื่อย) มีผู้ตอบน้อยจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 79.06

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาเพื่อหาจานวนความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้านั้นมีจานวน
43 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8
เมื่อวิเคราะห์จากข้อคาถามแต่ละด้านแล้วพบว่า มีผู้ตอบคาถามด้าน negative mood และ
ด้าน negative self-esteem จ านวน 36 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 83.72 ด้าน ineffectiveness
จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 81.39 ด้าน interpersonal problems และด้าน anhedonia จานวน
34 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 79.06
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ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งนี้ ยั งเป็น การศึกษาเฉพาะในผู้ ป่ว ยเด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ ป่ว ยนอก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ดังนั้น จึงอาจไม่สามารถนาผลของการศึกษาไปใช้เพื่ออ้างอิงกับ
ประชากรในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้
2. ควรมีการศึกษาในกลุ่มประชากรเด็กและวัยรุ่นที่หลากหลายมากขึ้น ไม่จากัดเฉพาะผู้ป่วย
เด็กและวัยรุ่นที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

เอกสารอ้างอิง
แก้วตา ลีลาตระการกุล และ อุมาพร ตรังคสมบัติ. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสมาคม
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 57(4), 395-402.
ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ และ เบญจพร ตันตสูติ. (2555). การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย, 57(1), 29-38.
นันทวัช สิทธิรักษ์ และคณะ. (2558). จิตเวชศิริราช DSM-5 (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพ: ประยูรสาส์นไทย
การพิมพ์.
มาโนช หล่อตระกูล และคณะ. (2558). จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี (เรียบเรียงครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
อุมาพร ตรังคสมบัติ และดุสิต ลิขนะพิชิตกุล. (2539). อาการซึมเศร้าในเด็ก การศึกษาโดยใช้ Children’s
Depression Inventory. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, 41(4), 222-234.
ชัยพร วิศิษฎ์พงศ์อารีย์, วรุณา กลกิจโกวินท์ และพิสาส์น เตชะเกษม. (2557). ภาวะซึมเศร้าของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. วชิรเวชสาร, 58(3), 43-53.
อุมาพร ตรังคสมบัติ และดุสิต ลิขนะพิชิตกุล. (2539). คู่มือแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s
Depression Inventory: CDI) ฉบับภาษาไทย. กรมสุขภาพจิต.
Piyasil, V. (1999). Depression in adolescents. Thai Journal of Pediatrics, 38, 27-33.
Sadock, V.A. (2007). Behavioral sciences/Clinical psychaiatry (10th ed). Philadelphia:
Indian J Psychiatry.
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Arthurs
คาแนะนาสาหรับผู้เขียนบทความ
วัตถุประสงค์
ด้วยสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และผลงานวิชาการในรูปแบบวารสาร เพราะ
เห็ น ว่ า เป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาการศึ ก ษาทางหนึ่ ง จึ ง ได้ จั ด ท าวารสารการวั ด ผลการศึ ก ษา มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการวัดผลการศึกษา สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา ทั้งเชิง
ทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างครู นักศึกษา นักวัดผล
การศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา
4. เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการและเชิงประยุกต์ด้านการวัดผลการศึกษา
สถิติ การวิจัยทางการศึกษา จิตวิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์ (ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ)
1. บทความวิจัย (Research Article)
2. บทความวิชาการ (Academic Article)
3. บทความปริทัศน์ (Article Review)
4. บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
5. บทวิจารณ์เชิงวิชาการ (Critique/ Discussion Paper)
6. กรณีศึกษา (Case Study)
คาแนะนาในการเตรียมต้นฉบับ
1. พิมพ์ด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จานวนไม่เกิน 15 หน้า (นับรวมบทคัดย่อ รูปภาพ
ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก)
2. ส่ ว นประกอบของบทความวิ จั ย ประกอบด้ ว ย บทคั ด ย่ อ บทน า วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย
วิธีดาเนิ น การวิจั ย ผลการวิจั ย สรุ ป และอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง ส่ว นบทความ
วิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนา เนื้อหา สรุป และเอกสารอ้างอิง
หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยด้วย
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ข้อกาหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ
ผู้นิพนธ์ต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อกาหนดเพื่อให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน ดังนี้
1. การจัดเค้าโครงหน้ากระดาษ ขนาด เอ 4 จานวนไม่เกิน 15 หน้า
2. กรอบของข้อความ ระยะขอบของหน้ากระดาษในแต่ละหน้ากาหนดดังนี้ จากขอบบน 1.0
นิ้ว ขอบล่าง 1.0 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 นิ้ว
3. ตัวอักษร ใช้แบบ TH SarabunPSK เหมือนกันตลอดทั้งบทความ
4. รายละเอียดต่างๆ ของบทความ กาหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
- ชื่อเรื่องภาษาไทย กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
o ชื่อผู้นิพนธ์ (Author)
- ชื่อผู้นิพนธ์ลาดับที่ 1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
ชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ และ E-Mail ที่ติดต่อได้ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่อผู้นิพนธ์ลาดับถัดไป (ถ้ามี) กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวหนา ชื่อหน่วยงานของ
ผู้นิพนธ์ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o บทคัดย่อ (Abstract)
- หัวข้อ บทคัดย่อ และ Abstract กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- เนื้อความของบทคัดย่อภาษาไทยและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) บรรทัดแรกจัด
ย่อหน้า โดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
ตัวธรรมดา
o คาสาคัญ (Keyword) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลือกใช้คาที่เกี่ยวข้องกับ
บทความ อย่างน้อย 3 คา ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
o การพิมพ์หัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง
- หัวข้อใหญ่ กาหนดชิดซ้าย ขนาด 18 point ตัวหนา
- หัวข้อรอง จัดย่อหน้าเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวหนา
- เนื้อความของแต่ละหัวข้อ บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว
ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
o คาศัพท์ ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
o กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) กล่าวถึงเฉพาะการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเท่านั้น
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o ภาพและตารางประกอบ กรณีมีภาพหรือตารางประกอบ กาหนดการจัดพิมพ์ดังนี้
- ภาพประกอบและตารางประกอบทั้งหมดที่นามาอ้างต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของ
ผู้อื่น
- ภาพประกอบจัดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ และไม่ต้องตีกรอบภาพ
- ชื่อ ภาพประกอบจั ด อยู่ ใ ต้ภ าพ ใช้ คาว่ า ภาพที่ ต่อ ด้ ว ยหมายเลขภาพและข้ อ ความ
บรรยายภาพ กาหนดกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- ชื่อตารางประกอบจัดอยู่เหนือเส้นคั่นบนสุดของตาราง ใช้คาว่า ตาราง ต่อด้วยหมายเลข
ตาราง และข้อความบรรยายตาราง กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัวธรรมดา
- บอกแหล่งที่มาของภาพประกอบ ตารางประกอบที่นามาอ้าง โดยพิมพ์ห่างจากชื่อภาพ
หรือเส้นคั่นใต้ตาราง กาหนดเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด บรรทัดแรกจัดย่อหน้าโดยเว้นระยะจากขอบซ้าย
0.5 นิ้ว ขนาด 16 point ตัวธรรมดา และบรรทัดถัดไปกาหนดชิดซ้าย
5. การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
1) เอกสารอ้างอิงทุกลาดับที่ปรากฏอยู่ท้ายบทความต้องมีการอ้างอิงอยู่หรือกล่าวถึงในเนื้อหา
ของบทความ
2) จัดพิมพ์เรียงลาดับเอกสารอ้างอิงก่อนหลังตามตัวอักษร และยึดรูปแบบตามรูปแบบของ
APA (American Psychology Association) กาหนดชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ ขนาด 16 point ตัว
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