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Background Small t trauma is events that may seem insignificant or normal

events in everyday life, but which can lead to extreme stress or

overwhelms emotion, Such as being bullied or teased in

the school, be punished by parent, and any emotional painful

experiences that have emotional impact to the person who is

experiencing. Thus, attention to education and create the

assessing instrument for survey to understand the small t trauma

of secondary school students. The findings will be used as a

guide to prevent problems caused  by the small t trauma.

Objective To develop an assesssing instrument that can classify the groups

of small t trauma for 3 groups are: high, moderate, and low.

Materials and Methods The study population were 660 secondary school students of

Streesmutprakan School, academic year 2015.  The data from

the subjects were calculated based questionnaire analyses.

Self-report questionnaires were used to collect the data including

the personal data and small t trauma. As for the quality of

assessing instrument, it is presented in the contents validity,

construct validity, reliability, discrimination and percentile for

cut of point to classify the groups of small t trauma for 3 groups.
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Results The results showed that most of subjects had low level of small

t trauma.  (mean = 105.46)  The related factors of small t trauma

are gender and parental marital status (Chi-square; P = 0.006

and 0.019).  In addition, the quality of assessing instrument

showed that the contents validity, construct validity, reliability

(Cronbach’s Alpha = 0.936) and discrimination was good.

Conclusion Most students had low level of small t trauma. The related factors

of small t trauma were gender and parental mental status.

Additionally, the quality of assessing instrument is good.
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เหตุผลของการทำวิจัย บาดแผลทางใจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ

บาดแผลทางใจที่เกิดจากเหตุการณ์รบกวนใจ ที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อย

ในชีวิตประจำวัน การสร้างเครื่องมือสนใจศึกษาดังกล่าวขึ้นเพื่อใช้

สำรวจทำความเข้าใจเกี ่ยวกับเหตุการณ์รบกวนใจในนักเรียนชั ้น

มัธยมศึกษา จะสามารถนำผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน

แกไ้ข ปัญหาทีเ่กดิจากเหตกุารณร์บกวนใจ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องมือที่สามารถแบ่งนักเรียนที่มีประสบการณ์การเผชิญ

เหตุการณ์รบกวนใจเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์มาก  ปานกลาง  น้อย

และเพื่อศึกษาเหตุการณ์รบกวนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ช้ในการศกึษาวจัิยในครัง้นี ้คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

เพศหญงิ จำนวน 660 คน  ซ่ึงได้จากการคำนวณขนาดของกลุม่ตัวอย่าง

ตามจำนวนของขอ้คำถามทีใ่ช้วิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis)

โดยใช้เครื ่องมือแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  แบบสอบถาม

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ  และวิเคราะห์คุณภาพ

เครื ่องมือ โดยใช้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา  ค่าความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้าง  ค่าความเชื่อมั่น  ค่าอำนาจจำแนก  และวิเคราะห์

คา่ตำแหนง่ percentile เพือ่กำหนดจดุตดัคา่คะแนน

ผลการศึกษา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ

ในระดบัน้อย (  = 105.46) โดยปจัจัยทีสั่มพนัธกั์บระดบัประสบการณ์

การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจมีเพียงเพศ กับสถานภาพครอบครัว

(Chi-square; P = 0.006 และ 0.019) ในส่วนของคุณภาพเครื่องมือ

พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้าง  ค่าความเชือ่ม่ัน (Cronbach’s Alpha = 0.936) ค่าอำนาจ

จำแนกอยู่ในเกณฑ์ดี

สรุป นักเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจใน

ระดับน้อยโดยปัจจัยที ่ส ัมพันธ์ก ับระดับประสบการณ์การเผชิญ

เหตุการณ์รบกวนใจ  มีเพียงเพศกับสถานภาพครอบครัว ส่วนของ

คณุภาพเครือ่งมอืพบวา่แบบสอบถามมคีณุภาพอยูใ่นเกณฑด์ี

คำสำคัญ เครือ่งมอืวดั,  เหตกุารณร์บกวนใจ,  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา.
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เหตุการณ์สะเทือนขวัญอาจก่อให้เกิดบาดแผล

ทางใจ (trauma) กล่าวคือ บาดแผลทางใจนั้นเป็นผล

กระทบจากเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือการกระทำที่

ก่อใหเ้กดิความหวัน่ไหว  การกระทบกระเทอืน  หรอืความ

เสียหายต่อจิตใจ และติดค้างอยู่ในจิตใจเป็นระยะเวลา

นาน Terr L.(1) กล่าวว่า บาดแผลทางใจ เกิดขึ้นเมื่อมี

เหตกุารณท์ีไ่ม่คาดฝนัเกดิขึน้ แลว้เหตกุารณน์ัน้ กอ่ใหเ้กดิ

ความเข้มข้นทางอารมณ์จนเกิดผลทางลบกับบุคคล และ

Van De Kolk BA.(2) กล่าวว่า บาดแผลทางใจเกิดขึ้นเมื่อ

ทรัพยากร (resources) ทั้งภายนอกและภายในบุคคลมี

ไม่เพียงพอที่จะจัดการกับการคุกคามจากภายนอก

บาดแผลทางใจสามารถเก ิดจากเหตุการณ์

2 ประเภท ได้แก ่เหตกุารณส์ะเทอืนขวญั (Big t trauma)

เชน่ ภยัจากสงคราม  ภยัธรรมชาต ิ การถกูทำรา้ยรา่งกาย

หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง และ เหตุการณ์รบกวนใจ

(small t trauma) เช่น การถูกทำให้รู ้สึกไร้ค่า การถูก

ล้อเลียน การถูกทอดทิ้ง การประสบกับความล้มเหลว

เป็นต้น ซึ่งบาดแผลทางใจที่เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

ทั้ง 2 ประเภทนั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อติดค้างในจิตใจ

เป็นระยะเวลานานและมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต  ซึ่ง

บาดแผลทางใจที่เกิดจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญอาจนำ

ไปสู่โรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Post-

traumatic stress disorder: PTSD) ส่วนบาดแผลทางใจ

ที ่เกิดจากเหตุการณ์รบกวนใจนั ้นจะมีผลต่อทัศนคติ

ความสัมพันธ์ การมองโลก และความรู้สึกที่มีต่อตนเอง

และนำไปสูค่วามคดิ  ความเชือ่ทางลบเกีย่วกบัตนเอง เชน่

“ฉันไม่สำคัญ” “ฉันล้มเหลว” “ไม่มีใครรักฉัน” “ฉันไม่

สามารถเชือ่ใจใครได”้ (Vaccaroand G. และ Lavick J.)(3)

นักเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัย

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จากการทบทวน

วรรณกรรมผู้วิจัยยังพบอีกว่าวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่เริ่มออก

ห่างจากครอบครัว และเข้าสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ทำให้

ส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  รอบตัววัยรุ่นน้ันเข้ามามีอิทธิพลกับวัยรุ่น

มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือน ครู อาจารย์ หรือส่ิงแวดลอ้ม

ตา่ง ๆ ในโรงเรยีน  ดว้ยเหตนุีเ้องผูว้จัิยจงึสนใจศกึษาเกบ็

ข้อมูลในโรงเรียนดังกล่าว

บาดแผลทางใจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตเป็น

อยา่งมาก  โดยเฉพาะบาดแผลทางใจทีเ่กดิจากเหตกุารณ์

รบกวนใจ ที ่สามารถเกิดขึ ้นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน

อีกทัง้งานวจัิยเกีย่วกบับาดแผลทางใจทีเ่กดิจากเหตกุารณ์

รบกวนใจในประเทศไทยยงัมีน้อยมาก  ทำให้ปัจจุบันสังคม

อาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาทางสุขภาพจิตที่เกิด

จากเหตกุารณร์บกวนใจมากนกั  ซ่ึงอาจเปน็เพราะบางครัง้

เหตุการณ์รบกวนใจดูเป็นเรื่องส่วนบุคคล และก็ไม่ได้มีผล

กระทบแสดงออกมาชัดเจนเท่ากับเหตุการณ์สะเทือน

ขวญั  ดงันัน้การมเีครือ่งมอืท่ีเฉพาะเจาะจงในการคดักรอง

ประเมินความเส่ียงเบ้ืองต้นและแบ่งระดับเหตุการณ์รบกวน

ใจจึงเป็นสิ่งจำเป็น  และอาจจะช่วยให้ผู้ถูกประเมินได้รับ

การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาและสร้างเครื ่องมือวัดประสบการณ์การเผชิญ

เหตุการณ์รบกวนใจขึ้น เพื ่อใช้สำรวจ ทำความเข้าใจ

เกี่ยวกับเหตุการณ์รบกวนใจในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

และนำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน

แกไ้ข  ปัญหาทีเ่กดิจากเหตกุารณร์บกวนใจตอ่ไป

วิธีการศึกษา

การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัย เช ิ งพรรณนา

(Descriptive research) โดยศกึษาที ่ณ เวลาใดเวลาหนึง่

(Cross-sectional) ประชากรเป้าหมาย (Target

population) คือ นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาโรงเร ียน

สตรีสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2,883 คน

(ข้อมูล ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558)  ซ่ึงไดจ้ากการ

คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามจำนวนของข้อคำถาม

ท่ีใช้วิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis)  โดยกำหนด

ให้ข้อคำถาม 1 ข้อ ใช้กลุ่มตัวอย่าง 10 คน ซึ่งการศึกษา

คร้ังน้ีมีข้อคำถามทีใ่ช้วิเคราะหอ์งค์ประกอบ จำนวน 60 ข้อ

ผู้วิจัยจึงกำหนดให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเท่ากับ

600 คน (ตามหลกัการทำการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ) และ

เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลจึงเก็บกลุ่มตัวอย่าง
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เพิ่มขึ ้นร้อยละ 10 ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ

660 คน ใช้วิธีการสุม่แบบแบง่ช้ันภมิู (Stratified random

sampling) โดยแบ่งตามระดับชั้นที่กำลังศึกษา และแบ่ง

ตามเพศมีเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) ได้แก่

1. เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2558 และ 2. สมัครใจและยินยอมตอบ

แบบสอบถามการวจัิย ส่วนเกณฑก์ารคดัออก (exclusion

criteria) คือ เจ็บป่วยจนไม่สามารถเรียนหนังสือได้

ช่วงเวลาที่ศึกษาคือระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ถึงเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2559

ในส่วนของประเด็นทางจริยธรรมและการเก็บ

รวบรวมข้อมูลนั ้น ผู ้วิจัยเริ ่มดำเนินการวิจัยหลังจาก

โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์ ของคณะแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว โดยทำหนังสือ

ติดต่อผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลและใช้สถานที่ ก่อนเก็บ

ข้อมูล ผู้วิจัยได้อธิบายข้อมูลเบื้องต้น ตามเอกสารข้อมูล

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

วิจัยทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งตอบข้อสงสัยของ

ผู้เข้าร่วมโครงการวจัิยให้เข้าใจ และให้เวลาในการตดัสินใจ

อย่างอิสระ จากนั้นผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

ทราบว่าการตอบแบบสอบถาม ถือเป็นการแสดงความ

ยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย (Consent by action)

การตอบแบบสอบถามให้ตอบเพียงครั้งเดียว และใช้เวลา

ประมาณ 10 - 15 นาที ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิไม่ตอบ

คำถามข้อใด ๆ ที ่ไม่ต้องการตอบ และการตอบแบบ

สอบถามไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

เมื่อตอบแบบสอบถามแล้วเสร็จให้นำแบบสอบถามไปใส่

ในกล่องปิดผนึกที ่ผู ้ว ิจัยเตรียมไว้ เพื ่อเป็นการรักษา

ความลบั และไมร่ะบตุวัผูเ้ขา้รว่มโครงการวจัิย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยครัง้นี ้ เปน็แบบสอบถาม

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ ซึ่งผู ้วิจัย

พัฒนาขึ้นเอง จำนวน 66 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบ

รายงานตนเอง (Self-rate) แบง่ออกเปน็ 2 ตอนดงันี้

ตอนที ่1  แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบคุคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือก

ตอบ (Checklist) มีจำนวน 6 ข้อ คือ เพศ  อายุ  ผลการเรยีน

เฉล่ีย ลำดับการเกิด สถานภาพครอบครวั และการพกัอาศัย

ตอนที ่2  แบบสอบถามประสบการณก์ารเผชญิ

เหตุการณ์รบกวนใจ จำนวน 60 ข้อ เป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยวัดจาก

เหตุการณ์ที ่เกี ่ยวกับการกระทำรุนแรงและก่อให้เกิด

ความเชือ่ทางลบ 4 ดา้น คอื

เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางกาย

จำนวน  12  ข้อ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางจิตใจ

จำนวน  23  ข้อ

เหตุการณ์ที่เกี ่ยวกับการกระทำรุนแรงทางเพศ

จำนวน  12  ข้อ

เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการละเลยทอดทิ้ง

จำนวน  13  ข้อ

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนนำ

ไปใช้เกบ็ขอ้มูลจริงนัน้ ผู้วจัิยไดมี้การตรวจสอบโดยการหา

ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) และ

ความเชื่อมั่น (Reliability) แล้ว ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้

มีข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 จำนวน 60 ข้อ

และมีค่า Cronbach‘s Alpha ของแบบสอบถามทั้งฉบับ

เทา่กบั 0.903

การแปลผล

น้อยกว่า 125 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ไฟเขียว”

หมายถึง มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจใน

ระดบันอ้ย และมคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิปญัหาทางสขุภาพจติ

ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์รบกวนใจในระดับเล็กน้อย

126 – 144 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ไฟเหลือง”

หมายถึง มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจใน

ระดับปานกลาง และมีความเสี ่ยงที ่จะเกิดปัญหาทาง
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สุขภาพจิตที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์รบกวนใจ หากไม่ได้

รับการดูแลหรือเอาใจใส่เท่าที่ควร

สูงกว่า 145  คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ไฟแดง”

หมายถึง มีประสบการณ์การเผชิเหตุการณ์รบกวนใจใน

ระดับสูง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต

ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์รบกวนใจในระดับสูงควรได้รับ

การดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

*เนื่องจากแบบสอบถามประสบการณ์การเผชิญ

เหตุการณ์รบกวนใจเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผู้วิจัย

จึงใช้ค่า percentile ในการแบ่งจุดตัดค่าคะแนนในระดับ

ต่าง ๆ และทดสอบความแตกต่างของจุดตัดค่าคะแนน

แต่ละระดับด้วย One-Way ANOVA ดังรายละเอียดใน

หัวข้อถัดไป

ข้ันตอนการพฒันาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั

1. ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รบกวนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การกำหนดคำนิยามเชิงปฏิบัติการ

2. กำหนดกรอบแนวคิด เพื่อสร้างแบบสอบถามในการ

วิจัย

3. สร้างแบบสอบถามที่มีเนื ้อหาคลอบคลุม ตามวัตถุ

ประสงค์และคำนยิามเชิงปฏิบัติการ โดยเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)

เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน

5 ท่านปรับปรุง แก้ไขเนือ้หา และสำนวนภาษา  ในเบือ้งตน้

จากนั้นผู้วิจัยดำเนินปรับปรุง การแก้ไขข้อคำถามตาม

คำแนะนำของผู้เชี ่ยวชาญ และสร้างเป็นเครื ่องมือวัด

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Small t Trauma Measured

Instrument for Secondary School Students: STIS)

5. นำแบบสอบถามมาหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

(Content validity) โดยนำไปใหผู้้เชีย่วชาญ จำนวน 5 ท่าน

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเครื่องมือ รวมทั้ง

คำแนะนำในการปรับปรุงเครื่องมือโดยการคำนวณหาค่า

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยการหาค่า IOC ของแบบ

สอบถาม

6. นำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของ

ผู้เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน เพือ่นำไปทดลองใช ้(Try out) ต่อไป

การหาคณุภาพเครือ่งมอืในการวจิยั

1. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จ

สมบูรณ์แล้วนำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างจริงที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 30 คน เพื่อมาตรวจ

สอบหาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha

Coefficient) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของ

เครื่องมือรายข้อและทั้งฉบับ (Corrected Item Total

Correlation: CITC) และพิจารณาตัดหรือปรับปรุงข้อ

คำถามที่มีค่าความเชื่อมั่นต่ำกว่า 0.2 จากนั้นปรับปรุง

ข้อคำถามให้มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ

เพื่อนำไปเก็บข้อมูลต่อไป

3. นำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ ่มตัวอย่างที ่

กำหนดไวจ้ำนวน 660 คน

4. นำเครื่องมือที่นำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว มา

ตรวจสอบหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (Discrimination)

โดยใช้ t-test ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construction

validity) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor

analysis) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์

ของความเชื่อมั่นของเครื่องมือรายข้อและทั้งฉบับอีกครั้ง

จากนั้นวิเคราะห์ค่าตำแหน่ง percentile เพื่อกำหนดจุด

ตัดค่าคะแนนของแบบสอบถาม และทดสอบความแตกตา่ง

ของจดุตดัคา่คะแนนแตล่ะระดบัด้วย One-Way ANOVA

5. พิจารณาตัดหรือปรับปรุงข้อคำถามที่คุณภาพต่ำกว่า

เกณฑ์
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วิเคราะห์ข ้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive

statistics) โดยใชเ้ครือ่งมอืทางคอมพวิเตอรด์ว้ยโปรแกรม

สำเร็จรูปในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package

for the Social Science for Windows: SPSS version 17)

ในการจัดกระทำข้อมูลเพื่อนำไปแปลผล กำหนดความมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพศ อายุ ผลการเรียน

เฉลี่ย ลำดับการเกิด สถานภาพครอบครัว และการพัก

อาศัย โดยแสดงค่าความถี่และค่าร้อยละ  สถิติพื้นฐาน

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ย ( ) และค่าคะแนน

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหห์าคา่สถติิ t – test

และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ One – Way

ANOVA วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับประสบการณ์

การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดย

ใช้การทดสอบ Chi Square วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ

โดยใช้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความเที่ยงตรงเชิง

โครงสร้าง  ค่าความเชือ่ม่ัน ค่าอำนาจจำแนก และวิเคราะห์

ค่าตำแหน่ง percentile เพื่อกำหนดจุดตัดค่าคะแนนของ

แบบสอบถามจากนั้นทดสอบความแตกต่างของจุดตัดค่า

คะแนนแตล่ะระดบัด้วย One-Way ANOVA

ผลการศึกษา

การวิเคราะห์คุณภาพของเครื ่องมือวัดประสบ

การณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ สำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษา

1.ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ของข้อคำถาม

รายข้อ พบว่ามีข้อคำถามที ่ไม่สามารถจำแนกระดับ

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจระหวา่งกลุ่มสูง

กับกลุ่มต่ำได ้ จำนวน 1 ข้อ จาก 60 ข้อ

2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง

รายข้อและทั้งฉบับ พบว่ามีข้อคำถามที่มีค่า Corrected

Item-Total Correlation: CITC ต่ำกวา่ 0.2 จำนวน 2 ข้อ

จาก 60 ข้อ ส่วนคา่ Cronbach’s alpha ของแบบสอบถาม

ท้ังฉบับเพิม่ข้ึนจากเดมิเทา่กบั 0.903 เป็นเทา่กบั 0.936

ตารางที ่1. วิเคราะห์จุดตัดค่าคะแนนของแบบสอบถามประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจโดยการใช้

ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์

60 - 125 ≤     50th น้อย

126 - 144 51th – 74th ปานกลาง

145 - 300 ≥ 75th มาก

คะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม Percentile ระดับประสบการณ์การเผชิญ

เหตุการณ์รบกวนใจ

ตารางที ่2. วิเคราะห์ความแตกต่างของจุดตัดค่าคะแนนของแบบสอบถามประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ

โดยใช ้One-Way ANOVA

(1) นอ้ย 302 105.46 12.83 1089.588 <0.001** (1) <(2) < (3)
(2) ปานกลาง 144 133.33 5.05
(3) มาก 157 165.72 18.20

**P <0.01

ระดับประสบการณ์ n S.D. F P-value Significant

การเผชิญเหตุการณ์ pairwise

รบกวนใจ comparison
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3. ความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง (Construct validity) ของ

แบบสอบถามพบว่าหลังการวิเคราะห์องค์ประกอบมีข้อ

คำถามทีมี่คา่ Factor loading ตำ่กวา่ 0.3 จำนวน 4 ขอ้

จาก 60 ข้อ และสามารถตั้งชื่อด้านและแบ่งข้อคำถาม

ออกเป็น 3 ด้านได้ ดังนี้ ด้านที่ 1 “เหตุการณ์รบกวนใจ

เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางจิตใจ” มีข้อคำถาม 23 ข้อ

ด้านที่ 2 “เหตุการณ์รบกวนใจเกี่ยวกับการกระทำรุนแรง

ทางร่างกายและเพศ”มีข้อคำถาม 16 ข้อ ด้านท่ี 3 “เหตุการณ์

รบกวนใจเก่ียวกับการถูกละเลยทอดท้ิง” มีข้อคำถาม 17 ข้อ

การวเิคราะหข้์อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ตารางที ่3. แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ผลการเรียนเฉลี่ย

ลำดบัการเกดิ สถานภาพครอบครวั การพกัอาศยั และระดบัประสบการณก์ารเผชญิเหตกุารณร์บกวนใจ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (603 คน) ร้อยละ

เพศ
- ชาย 207 34.3
- หญิง 396 65.7
อาย ุ(ปี) (Min = 12, Max = 19)
- 12 – 14 ปี 211 35.0
- 15 – 17 ปี 292 48.4
- 18 – 19 ปี 100 16.6
ผลการเรยีนเฉลีย่ (Min = 1.46, Max = 4.00,  = 3.07, S.D. = .48)
- 1.46 – 2.31 52 8.6
- 2.32 – 3.17 306 50.7
- 3.18 – 4.00 245 40.7
ลำดับการเกิด
- ลูกคนเดียว 161 26.7
- ลูกคนโต 178 29.5
- ลูกคนกลาง 60 10.0
- ลูกคนสุดท้อง 204 33.8
สถานภาพครอบครัว
- บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 484 80.3
- บิดามารดาหย่าร้าง/แยกกันอยู่ 94 15.5
- บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต 18 3.0
- ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต 7 1.2
การพักอาศัย
- อาศัยอยู่กับบิดามารดา 464 76.9
- อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง 91 15.1
- อาศัยอยู่กับญาติ 38 6.3
- อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติ 10 1.7
- อาศัยอยู่คนเดียว   -   -
ระดับประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ*
- น้อย 302 50.1
- ปานกลาง 144 23.9
- มาก 157 26.0

* รายละเอยีดการแบง่ระดบัประสบการณก์ารเผชญิเหตกุารณร์บกวนใจ ดงัตารางที ่2
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การวิเคราะห์ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวน

ใจของกลุม่ตวัอยา่ง จำแนกตามตวัแปรทีศ่กึษา

นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีประสบการณ์การ

เผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดยนักเร ียนชายมี

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจมากกว่านักเรียน

หญงิ เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่นกัเรยีนทีมี่เพศแตกตา่ง

กันมีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจเกี่ยวกับ

การกระทำรุนแรงทางกายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับ

การกระทำรุนแรงทางเพศและเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยว

กับการละเลยทอดทิ้งนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนชายมีประสบการณ์การ

เผชิญเหตุการณ์รบกวนใจมากกว่านักเรียนหญิงเช่นกัน

ส่วนประสบการณก์ารเผชญิเหตกุารณร์บกวนใจทีเ่กีย่วกบั

การกระทำรุนแรงทางจิตใจไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

นักเรียนที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีประสบการณ์

การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรง

ทางเพศแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

โดยนักเรียนที่มีช่วงอายุ 18 -19 ปี มีประสบการณ์การ

เผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทาง

เพศสงูกวา่นกัเรยีนทีมี่ช่วงอาย ุ15 - 17 ปี และ 12 – 14 ปี

ส่วนประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพ

รวม และดา้นอืน่ ๆ ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถติิ

น ักเร ียนที ่ม ีผลการเร ียนเฉลี ่ยแตกต่างกันมี

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจทั้งภาพรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีลำดับการเกิด

แตกต่างกันมีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ

ทั ้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน นักเรียนที ่มี

สถานภาพครอบครัวแตกต่างกันมีประสบการณ์การเผชิญ

เหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวม และเหตุการณ์รบกวนใจ

ที่เกี่ยวกับการละเลยทอดทิ้งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับ

การกระทำรุนแรงทางจิตใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่บิดามารดาหย่าร้าง

หรือแยกกันอยู่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวน

ใจในภาพรวม  เหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการละเลย

ทอดทิ้ง และเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี ่ยวกับการกระทำ

รุนแรงทางจิตใจสูงกว่านักเรียนที่บิดามารดาอยู่ด้วยกัน

นอกจากนี้ยังพบอีกว่านักเรียนที่บิดาและมารดาเสียชีวิต

มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับ

การถกูละเลยทอดทิง้สงูกวา่บดิาหรอืมารดาเสยีชวีติ, บิดา

มารดาหย่าร้างแยกกันอยู ่ และบิดามารดาอยู่ด้วยกัน

ส่วนประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับ

การกระทำรุนแรงทางร่างกายไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

น ัก เ ร ี ยนท ี ่ ม ี การพ ักอาศ ัยแตกต ่ างก ันม ี

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวม

และเหตุการณ์รบกวนใจที ่เกี ่ยวกับการละเลยทอดทิ ้ง

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน

เหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางจิตใจ

ที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา

มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวม

สูงกว่านักเรียนที่อาศัยอยู่กับบิดามารดา นักเรียนที่อาศัย

อยู่กับบิดาหรือมารดา อาศัยอยู่กับญาติ และอาศัยอยู่กับ

ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ญาติมีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์

รบกวนใจที่เกี่ยวกับการถูกละเลยทอดทิ้งสูงกว่านักเรียน

อาศัยอยู่กับบิดามารดา นักเรียนที่อาศัยอยู่กับบิดาหรือ

มารดา และอาศัยอยู่กับญาติมีประสบการณ์การเผชิญ

เหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางจิตใจ

สูงกว่านักเรียนท่ีอาศัยอยู่กับบิดามารดา  ส่วนประสบการณ์

การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำรุนแรง

ทางร่างกายและเหตุการณ์รบกวนใจที่เกี่ยวกับการกระทำ

รุนแรงทางเพศไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  และพบว่า

มีเพียงเพศและสถานภาพครอบครัวเท่านั ้นที ่มีความ

สัมพันธ์กับระดับประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวน

ใจอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Chi-square; P = 0.006

และ 0.019)

วิจารณ์

แบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยครั ้งนี ้เป็นแบบ

สอบถามที่มีคุณภาพดีเยี ่ยม เนื ่องจากแบบสอบถามมี

ทั้งความเที่ยงตรง (validity) ทั้งความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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และความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง มีความเช่ือม่ัน (reliability)

และมีอำนาจจำแนก (discrimination)  ซึ่งทำให้แบบ

สอบถามฉบับนี้สามารถวัดได้ถูกต้อง แม่นยำ  ผลที่วัด

ออกมาคงที่ และยังสามารถจำแนกกลุ่มของผู้ตอบแบบ

สอบถามได้อีกด้วย เนื่องจากแบบสอบถามยังมีจุดตัด

ค่าคะแนนที่สามารถแบ่งระดับประสบการณ์การเผชิญ

เหตกุารณร์บกวนใจออกเปน็ 3 ระดบัได้  โดยแตล่ะระดบั

ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์เป็นไฟ 3 สี ตามระดับความ

เส่ียงจากนอ้ยไปมาก ได้แก ่ไฟเขยีว ไฟเหลอืง และไฟแดง

เพ่ือให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน  อย่างไรก็ตามการแบง่ระดับ

ของประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในการ

วิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีแบ่งตามตำแหน่งของค่า percentile ของ

ข้อมูลที่เก็บได้ และทดสอบความแตกต่างด้วย One-Way

ANOVA ทำให้จุดตัดค่าคะแนน และค่าอำนาจจำแนก

ของแบบสอบถามฉบับนี้เป็นค่าอำนาจจำแนกทางสถิติ

ไม่ใช่ค่าอำนาจจำแนกทางคลินิก ดังนั้นแบบสอบถาม

ฉบับนี้จึงอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้คัดกรองหรือ

ประเมินผู้ที่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ

ทางคลินิก

นักเร ียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเผชิญ

เหตุการณ์รบกวนใจในระดับน้อย (50.1%) รองลงมาเป็น

ระดับมาก (26.0%) และระดับปานกลาง (23.9%) ซึ่งผล

การวิจัยครั้งนี้เป็นไปในทิศทางใกล้เคียงกับรายงานของ

SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health

Services Administration, 2011 อ้างถึงใน National

Center for Mental Health Promotion and Youth

Violence Prevention, 2012)(4)    ทีศ่กึษาเกีย่วกบัความชกุ

ของเหตกุารณส์ะเทอืนขวญัในเดก็ (Childhood Trauma’s

Prevalence) พบว่ามีเด็กร้อยละ 26 เคยเป็นพยานรู้เห็น

หรือเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญโดยตรง มากกว่า

ร้อยละ 60 ของเด็กเคยเผชิญกับความรุนแรงอย่างน้อย

หนึ่งรูปแบบในปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 10 ของเด็กที่

สำรวจมีความทุกข์จากการถูกเลี้ยงดูผิดวิธี และบาดเจ็บ

จากการถูกคุกคามหรือเป็นพบเห็นการถูกคุกคามระหว่าง

สมาชกิในครอบครวั  นอกจากนีย้งัพบอกีวา่เกอืบครึง่ของ

เด็กและวัยรุ ่นถูกคุกคามอย่างน้อยหนึ่งครั ้งในช่วงปีที ่

ผ่านมา โดยจะเหน็ไดว่้าผู้ท่ีเผชิญกบั trauma ในระดบัมาก

จนมีความเสี่ยงและสมควรได้รับการช่วยเหลือประมาณ

ร้อยละ 25 ระดับปานกลางที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปญัหาประมาณรอ้ยละ 25 และกลุม่

ที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดปัญหาจาก trauma ประมาณ

ร้อยละ 50  สามารถอธบิายไดว่้า เนือ่งจากนกัเรยีนทีเ่ป็น

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั ้นมีสถานภาพครอบครัวแบบ

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน และส่วนใหญ่นักเรียนยังอาศัยอยู่

กับบิดามารดาอกีดว้ย   นอกจากนีใ้นสว่นของผลการเรยีน

เฉลี่ยยังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ

ปานกลางและระดับดี ซึ่งการที่นักเรียนมีผลการเฉลี่ยใน

ระดับนี้ได้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่นักเรียนมีระดับเชาวน์

ปัญญา (IQ) ที่ดี และอีกส่วนมาจากการได้รับการดูแล

เอาใจใส่จากบุคคลรอบข้าง ดังนั ้นจะเห็นได้ว่าการที ่

นักเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์

รบกวนใจในระดับน้อยนั้น เป็นเพราะว่านักเรียนมีปัจจัย

ปกป้อง (protective factors) ที่ดี ซึ่งการมีปัจจัยปกป้อง

ที่ดีนั้นนอกจากจะช่วยให้นักเรียนเผชิญเหตุการณ์รบกวน

ใจน้อยแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนสามารถฟื้นตัวจากการ

เผชิญเหตุการณ์รบกวนใจได้ดีอีกด้วย สอดคล้องกับ

Condly SJ.(5) ทีก่ลา่ววา่ม ี 3 ปัจจัยหลกัทีช่่วยใหส้ามารถ

เผชิญหน้ากับความทุกข์ยาก เหตุการณ์สะเทือนขวัญ

(trauma) ภัยคกุคาม และความเครยีดตา่ง ๆ ได ้ ซ่ึงปจัจัย

ดังกล่าว ได้แก่ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น พื้นอารมณ์

(temperament) และเชาวน์ปัญญา  2. ปัจจัยด้านครอบครัว

เช่น การมีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การมีความรู้สึก

ม่ันคงปลอดภยักบัผู้ดูแล และ 3. ปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ เช่น

การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง

จากการศกึษา พบวา่นกัเรยีนชายมปีระสบการณ์

การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจในภาพรวม  ร่างกาย เพศ

และการถูกทอดทิ้งสูงกว่านักเรียนหญิงสอดคล้องกับผล

การศกึษาของ Tolin DF. และ Foa EB.(6) ทีพ่บวา่เพศชาย

มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญมากกว่า

เพศหญิง และเมื่อพิจารณาช่วงวัยของกลุ่มตัวอย่างใน
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การวิจัยครั้งนี้เทียบกับงานวิจัยอื่น ก็ยังพบว่าเพศชายมี

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญมากกว่า

เพศหญิงเช่นกัน เช่นการศึกษาของ Norris FH. และ

คณะ (7) ก็พบว่าเพศชายมีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์

สะเทือนขวัญมากกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นแต่ขัดแย้งกับ Hennessey M.

และคณะ(8) ที่พบว่าในเด็กผู้หญิงมักจะมีประสบการณ์

การถูกคุกคามทางเพศ และทางจิตใจมากกว่า ทั้งนี้ที่ผล

การวิจัยออกมาขัดแย้งกันนั้นอาจเป็นเพราะบริบททาง

สังคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนั

ในส่วนของอายุพบว่านักเรียนที่มีช่วงอายุ 18 -

19 ปี มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจที่

เกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางเพศสูงกว่านักเรียนที่มีช่วง

อายุ 15 - 17 ปี และ 12 – 14 ปีสามารถอธิบายได้ว่า

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนั้นอยู่ในช่วง

วัยรุ่น ซ่ึงเปน็วยัทีมี่การเปลีย่นแปลงในหลาย ๆ ด้าน ตาม

พัฒนาการของช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์

สังคม  ทั้งยังเริ่มออกห่างจากครอบครัว และเป็นตัวของ

ตัวเองมากขึ้นอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลให้นักเรียนต้องเผชิญ

กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตมากขึ้น รวมทั้งเหตุการณ์

รบกวนใจด้วย จากการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อนักเรียน

อายุเพิ ่มขึ ้น ก็จะมีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์

รบกวนใจเพิม่ขึน้ดว้ยในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่

เหตุการณ์รบกวนใจเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงทางเพศ

สอดคล้องกับ Finkelhor D. และคณะ(9) ที่กล่าวว่าวัยรุ่น

เป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ

ถูกล่วงละเมิด การคุกคามทางเพศ ความรุนแรงในชุมชน

การถูกคุกคามจากกลุ่มเพ่ือน และการกล่ันแกล้งในโรงเรียน

นักเร ียนที ่ม ีผลการเร ียนเฉลี ่ยแตกต่างกันมี

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจทั้งภาพรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งขัดแย้งกับ The National

Child Traumatic Stress Network (10)  ท่ีกล่าววา่เหตกุารณ์

สะเทือนขวัญ มีผลกระทบต่อศักยภาพในการเรียน เช่น

ทำให้เกรดเฉลี่ยลดลง ขาดเรียนบ่อย ลาออก และลด

ความสามารถในการอ่านหนังสือ  อีกทั้งยังอาจเป็นเหตุ

ให้เกดิปัญหาการนอนหลบั ปัญหาทางอารมณ ์และปญัหา

การเข้าสังคมอีกด้วยซึ ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะส่งผล

กระทบต่อการเรียนของนักเรียนได้ ทั้งนี้สามารถอธิบาย

ได้ว่า แม้เหตุการณ์สะเทือนขวัญจะมีผลกระทบต่อการเรียน

เปน็อยา่งมากดงัทีก่ลา่วไป แตใ่นกรณเีหตกุารณร์บกวนใจ

น้ัน  หากไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง หรือหากผู้ท่ีประสบเหตุการณ์

มีทรัพยากร (resource) ที่ดี ก็ย่อมทำให้ผลกระทบที่เกิด

จากเหตุการณ์รบกวนใจลดน้อยลงไปได้

น ัก เร ียนท ี ่ม ีลำด ับการเก ิดแตกต ่างก ันม ี

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจท้ังภาพรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกันสามารถอธิบายได้ว่าผู้ปกครองใน

ปัจจุบันส่วนใหญมั่กจะมบุีตรเพยีง 1 หรือ 2 คน และอายุ

ของบุตรแต่ละคนต่างกันไม่มากนัก ซึ่งอาจทำให้ปัจจัย

ลำดับการเกิดมีความสำคัญลดลงเนื่องจากได้รับการเลี้ยง

ดูคล้าย ๆ กัน อีกทั้งในปัจจุบันบิดามารดามักจะส่งบุตร

หลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งทำให้เด็กนั้นได้

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่างกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน

จึงอาจส่งผลให้มีประสบการณ์ การเผชิญเหตุการณ์

รบกวนใจที่ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของ

Bosede AF.(11)  ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับของ

ประสบการณก์ารถกูกระทำรนุแรง (abuse experienced)

กับลำดับการเกิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในไนจีเรีย

ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างระดับของ

ประสบการณ์การถูกกระทำรุนแรงกับลำดับการเกิด โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ในลกูคนโตจะมปีระสบการณก์ารถกูกระทำ

รุนแรงสูงการลูกคนอื่น ๆ  เนื่องจากส่วนใหญ่ลูกคนโตนั้น

เกิดมาพร้อมความคาดหวังของบิดามารดาได้รับการดูแล

ที่ค่อนข้างเข้มงวด มีการลงโทษรุนแรง อีกทั้งด้วยความ

ที ่เป็นลูกคนแรกของครอบครัวบิดามารดาจึงยังไม่มี

ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรมาก่อน จึงอาจเป็นเหตุผล

ใหบิ้ดามาดาเลีย้งดผิูดวธิ ี (Child maltreatment) ไดซ่ึ้งผล

การศึกษาที่ออกมาแตกต่างกันนั้นอาจเป็นเพราะบริบท

ทางสังคมของไทยกับไนจีเรียมีความแตกต่างกัน เช่น

ลักษณะของครอบครัวเดี ่ยว  ครอบครัวขยาย รูปแบบ
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การเลี ้ยงดู  จำนวนบุตรของแต่ละครอบครัว สังคม

เศรษฐกจิ ฯลฯ

นักเรียนที่บิดามารดาหย่าร้างกันนั้นมีประสบ
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เกี่ยวกับการถูกละเลยทอดทิ้ง และการกระทำรุนแรงทาง

จิตใจสูงกวา่นักเรียนทีบิ่ดามารดาอยูด้่วยกนั  ท้ังน้ีสามารถ

อธิบายได้ว่าการที่บิดามารดามีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน

นั้นสามารถส่งผลกระทบต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งใน

เรื่องความความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย (insecure) และ

ความรู้สึกทางลบอื่น ๆ เนื่องจากครอบครัวควรมีหน้าที่

ในการให้ความรัก ความอบอุ่น แก่สมาชิกในครอบครัว

แต่เมื่อบิดามารดาของนักเรียนหย่าร้างกันการทำหน้าที่

ของครอบครัว (family functioning) ในส่วนนี้อาจจะ

บกพร่องไปได้ ครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกัน การทำ

หน้าท่ีของครอบครวัอาจไม่สมบูรณ์ บิดามารดาไมส่ามารถ

ให้ความรักความอบอุ่นกับนักเรียนได้เท่าที่ควร หรือบาง

ครั้งบิดามารดาอาจมีความขัดแย้งกัน ทะเลาะกัน ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดเหตุการณ์รบกวนใจกับนักเรียนได้อีกด้วย

น ักเร ียนท ี ่ อาศ ัยอย ู ่ก ับบ ิดามารดาน ั ้นม ี

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจน้อยกว่า

อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น  ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่าโดยทั่วไป

แล้วบิดามารดามักจะเป็นผู้ที ่เลี ้ยงดูนักเรียนได้ดีที ่สุด

เนื่องจากการอาศัยอยู่กับบิดามารดานั้นหากสัมพันธภาพ

ในครอบครัวดี ในครอบครัวมีความมั่นคงปลอดภัยเป็น

ปัจจัยหนึ ่งที ่ช ่วยปกป้องไม่ให้นักเรียนต้องเผชิญกับ

เหตุการณ์รบกวนใจอีกทั้งการอาศัยอยู่กับบิดามารดายัง

น่าช่วยให้ได้รับความรักความอบอุ่นมากกว่าและน่าจะมี

การทำหน้าที่ครอบครัวได้ดีกว่าการอาศัยอยู่กับบุคลอื่น

สอดคลอ้งกบัพรรณทพิย ์ศริิวรรณบศุย์(12) ทีก่ลา่ววา่หนา้ที่

ทีส่ำคญัทีสุ่ดหนา้ทีห่นึง่ของครอบครวั คอื เปน็สถาบนัแรก

ในชีวิตที่พร้อมจะให้ความรักความอบอุ่นแก่สมาชิกใหม่

ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาให้

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ และสอดคล้องกับ

อุมาพร ตรังคสมบัติ(13) ที่กล่าวว่าครอบครัวเป็นบันได

ขั้นแรกของการพัฒนาบุคคลและสังคม

ข้อจำกดัในการวจิยั

กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนเท่านั้น อีกทั้งโรงเรียนที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลยังเคย

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อน ทำให้ผลการศึกษาในส่วน

ของประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจนั้นอาจ

ไม่สามารถที ่จะนำไปสรุปแทนวัยรุ ่นที ่อยู ่ในบริบทที ่

แตกตา่งออกไปได ้ เชน่ วยัรุน่ในสถานพนิจิ วยัรุน่ในสถาน

สงเคราะห ์เปน็ตน้

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบ Cross sectional

study ทำให้ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเกิดก่อน อะไรเกิด

หลัง ไม่สามารถบอกได้ว่า อะไรที่คาดว่าเป็นสาเหตุ อะไร

ที่คาดว่าเป็นผล และต้องมีการสุ่มตัวอย่างที่ดี อีกทั้งเป็น

การวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ทำให้การ

เก็บข้อมูลในแต่ละครั้งที่เข้าไปทำการเก็บข้อมูลอาจมีผล

ตอ่การตอบคำถามทีแ่ตกตา่งกนั

Trauma นั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล เหตุการณ์หนึ่ง

สำหรับบุคคลหนึ่งอาจเป็นเหตุการณ์รบกวนใจ (small

t trauma)  แตส่ำหรบัอีกบุคคลอาจเปน็เหตกุารณส์ะเทอืน

ขวัญ (big t trauma) ได้ ดังน้ันมีความเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์

บางเหตุการณ์ที ่อยู ่ในแบบสอบถามประสบการณ์การ

เผชิญเหตุการณ์รบกวนใจฉบับน้ีอาจเป็นเหตุการณ์สะเทือน

ขวัญสำหรับนักเรียนบางคน เพราะฉะนั้นการที่นักเรียน

บางคนได้คะแนนจากการตอบน้อยหรืออยู่ในเกณฑ์ปกติ

อาจไม่ได้แปลว่านักเรียนคนนั้นไม่มีความเสี ่ยงหรือมี

ความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยเสมอไป อีกทั้งค่าอำนาจจำแนก

ของแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพียงค่า

อำนาจจำแนกทางสถิติที่คำนวณจากค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์

เท่านั้น ไม่ใช่ค่าอำนาจจำแนกทางคลินิก ดังนั้นการนำ

แบบสอบถามไปใช ้ควรคำนงึถงึความเหมาะสมดว้ย

ข้อเสนอแนะ

ควรศกึษาปจัจัยอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสัมพนัธก์บั

ประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจเพิ่มเติม เช่น

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้เลี้ยงดูแต่ละคนกับนักเรียน สัมพันธภาพในครอบครัว
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การทำหนา้ทีค่รอบครวั รูปแบบการเลีย้งด ูเศรษฐานะ หรือ

ศึกษาในประเด็นอื่นเพิ่มเติม เช่น ศึกษาผลกระทบของ

เหตกุารณร์บกวนใจตอ่สุขภาพจติ เป็นตน้

ควรมีการพัฒนาเครื่องมือต่อเพื่อให้สามารถใช้

กับกลุ่มตวัอยา่งอืน่ ๆ ได้ เช่น เยาวชนในสถานสงเคราะห์

เยาวชนในสถานพินิจฯ หรืออาจมีการพัฒนาเป็นฉบับย่อ

เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้มากขึ้น

ควรมีการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือในส่วนของค่า

อำนาจจำแนกทางคลนิิกด้วย โดยทำการศกึษาและพฒันา

เคร่ืองมือกับวัยรุ่นท่ีจิตแพทยป์ระเมินแล้วว่ามี trauma หรือ

ในกลุ่มวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมาย

สรุป

แบบสอบถามที่ได้จากการวิจัยครั ้งนี ้เป็นแบบ

สอบถามที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีทั้งความเที่ยงตรงความ

เชื ่อมั ่นและมีอำนาจจำแนกทำให้แบบสอบถามฉบับนี้

สามารถวดัไดถ้กูตอ้ง แมน่ยำ ผลทีว่ดัออกมาคงที ่และยงั

สามารถจำแนกกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถามได้อีกด้วย

นักเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวน

ใจในระดับน้อย ซึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับประสบการณ์

การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจ ได้แก่ เพศ และสถานภาพ

ครอบครัวหวังว่าผลการศึกษาและเครื่องมือที่ได้ในครั้งนี้

สามารถนำไปวางแผน ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด

จากประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ต่อไป
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ผู้วิจัยขอขอบคุณนักเรียน เจ้าหน้าที ่ และครู

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ที่ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้

รวมถงึคอยอำนวยความสะดวกในขณะเกบ็ขอ้มูล

เอกสารอา้งองิ

1. Terr L. Too Scared to Cry: Psychic Trauma in

Childhood. New York: Harper & Row;1990.

2. van der Kolk BA. The compulsion to repeat the

trauma. Re-enactment,revictimization, and

masochism. Psychiatr Clin North Am 1989;

12:389-411.

3. Vaccaro G, Lavick J. Trauma: frozen moments,

frozen lives. San Francisco AIDS foundation.

BETA 2008  Summer;20:31-41.

4. National Center for Mental Health Promotion and

Youth Violence Prevention. Childhood  Trauma

and Its Effect on Healthy Development;2012.

5. Condly SJ. Resiliene in children: a review of

literature with implications for education.

Urban Education 2006;41:211-36.

6. Tolin DF, Foa EB. Sex differences in trauma and

posttraumatic stress disorder:a quantitative

review of 25 years of research. Psychol Bull

2006;132:959-92.

7. Norris FH, Foster JD, Weisshaar DL. The

epidemiology of sex differences in PTSD

across developmental, societal, and research

contexts. In:KimerlingR, Ouimette P, Wolfe J,

eds.Gender and PTSD. New York: The

Guilford Press;2007.p.3-42.

8. Hennessey M, Ford J, Mahoney K, Ko SJ, Siegfried

CB. Trauma among girls in the juvenile

justice  system. Los Angeles: National Child

Traumatic Stress Network;2004.

9. Finkelhor D, Turner H, Ormrod R, Hamby S,

Kracke K. Children’s exposure to violence:

A comprehensive national survey. Juvenile

Justice Bulletin OJJDP;2009.

10. The National Child Traumatic Stress Network.

Child Trauma Toolkit for Educators: Los

Angeles, CA: NCTSN;2008.

11. Bosede AF. Birth Order as a Possible Correlate

of Child Abuse. International Journal for



142  Chula Med Jนวพรรษ  เชือ้ตา่ย และ ปรชิวนั  จันทรศิ์ริ

Cross-Disciplinary Subjects in Education

2011;2:450-5.

12. พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. จิตวิทยาครอบครัว.

กรุงเทพฯ: ธนาเพลส จำกดั;2550.

13. อุมาพร ตรังคสมบัติ. จิตบำบัดและการให้คำปรึกษา

ครอบครัว Family Therapy and Family

Counseling. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ครอบครวั จำกดั;2544.


