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Abstract: 
Purpose: This study aimed to evaluate the psychometric 
properties of the Rumination Response Scale (RRS) in the Thai 
youths.  
Design: A methodological research. 
Methods: Following translation and cross-cultural adaptation, the 
RRS was tested on 1,417 adolescents aged ranging from 14 to 19 
years and attending the schools of Bangkok, Thailand. Data were 
collected using a battery set of self-report questionnaires 
including the Thoughts, Feelings and Experiences Questionnaire 
and the Rumination Response Scale. The relationship of 
rumination to emotional distress and suicide risk behaviors for 
testing the construct validity was investigated. Confirmatory 
factor analysis and content validity index were performed to 
validate the factor structure and the content of the RRS. In 
addition, Cronbach’s alpha coefficient was calculated for 
reliability.   
Main findings: The results revealed that the 3-factor structure of 
the RRS-Thai version fitted with the data well (χ2 = 0.094, 
df = 1, p = .759, GFI = 1.000, AGFI = 1.000, RMSEA = 0.000). 
The RRS-Thai version showed good content validity (CVI = .95) 
and internal consistency (α = .90). In addition, the rumination 
was also positively correlated with emotional distress (r = .736, p 
< .01) and suicide risk behaviors (r = .46, p < .01). 
Conclusion and recommendations: The Rumination Response 
Scale-Thai version showed satisfactory psychometric properties 
as to those of the original version and can be used for assessing 
Thai adolescents at risk of suicide.   
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินคุณภาพของแบบวัดความครุ่นคิดต่อ
สถานการณใ์นบรบิทของวยัรุน่ไทย 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเครือ่งมอืวจิยั  
วธิดีำเนนิการวจิยั: แบบวดัความครุน่คดิตอ่สถานการณ์ไดร้บัการ
แปลเปน็ภาษาไทยและนำไปทดสอบในกลุม่วยัรุน่ไทยทีก่ำลงัศกึษา
ในโรงเรยีนในเขตกรงุเทพจำนวน 1,417 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย
ใช้แบบสอบถามประเมินตนเองซึ่งประกอบด้วยแบบวัดความคิด 
ความรู้สึกและประสบการณ์ของวัยรุ่น แบบวัดความครุ่นคิดต่อ
สถานการณ ์ เพือ่ทดสอบความตรงเชงิโครงสรา้งโดยการวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ความครุน่คดิ ความตงึเครยีดทางอารมณ ์
และพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย และการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชงิยนืยนั ความตรงเชงิเนือ้หา รวมทัง้ทดสอบความเชือ่
มัน่ของแบบวดัโดยคำนวณคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค  
ผลการศึกษา: โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความ
ครุน่คดิตอ่สถานการณซ์ึง่ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ มคีวาม
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์ (χ2 = 0.094, df = 1, p =   
0.759, GFI = 1.000, AGFI = 1.000, RMSEA = 0.000) มคีา่ความ
ตรงเชงิเนือ้หา (CVI = 0.95) และความเชือ่มัน่ระดบัด ี (α=0.90)
นอกจากนีย้งัพบวา่ ความครุน่คดิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความ
ตงึเครยีดทางอารมณ ์(r = .736, p < .01) และพฤตกิรรมเสีย่งใน
การฆา่ตวัตาย (r = .46, p < .01) อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ 
สรุปและข้อเสนอแนะ:  แบบวัดความครุ่นคิดต่อสถานการณ์มี
คณุภาพของเครือ่งมอืเปน็ทีน่า่พอใจคลา้ยคลงึกบัฉบบัเริม่ตน้และ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติทางคลินิกและการวิจัยใน
อนาคตในบรบิทของวฒันธรรมไทย 
 
 
 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ความเชื่อมั่น   
แบบวดัความครุน่คดิตอ่สถานการณ ์ความตรง 
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ความสำคัญของปัญหา
 ภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย
ถอืวา่เปน็ดรรชนชีีว้ดัทีส่ำคญัที่ใชป้ระเมนิสภาวะสขุภาพจติ
ของวัยรุ่น ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอัตราความชุกของ
การเกดิภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่คดิเปน็รอ้ยละ 49.351 สำหรบั
พฤตกิรรมเสีย่งในการฆา่ตวัตายของวยัรุน่ พบวา่อตัราความ
ชกุของการมคีวามคดิฆา่ตวัตายคดิเปน็รอ้ยละ 11.2-11.42-3 
รอ้ยละ 11.5 มกีารวางแผนทีจ่ะฆา่ตวัตายและรอ้ยละ 9.3 
เคยพยายามฆา่ตวัตายมาแลว้3  
 การครุน่คดิ (Rumination) เปน็ปจัจยัภายในตวับคุคล
ทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิภาวะซมึเศรา้4 และพฤตกิรรมเสีย่งใน
การฆา่ตวัตายของวยัรุน่อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ5 Nolen-
Hoeksema6 ได้ให้ความหมายภายใต้ทฤษฎ ี Response 
Style Theory of Depression วา่การครุน่คดิเปน็ความคดิ
และพฤตกิรรมซึง่มุง่เนน้ถงึความตัง้ใจของบคุคลทีย่อ้นกลบั
ไปกลบัมาตอ่ความรูส้กึทางลบของตนเอง ซึง่บคุคลที่ใชก้าร
ตอบสนองในลกัษณะของการครุน่คดินัน้มแีนวโนม้ทีจ่ะปรบั
เปลีย่นอารมณเ์ชงิลบใหก้ลายเปน็อารมณเ์ศรา้ทีย่าวนานขึน้ 
การครุ่นคิดสามารถประเมินได้จากแบบวัดที่เรียกว่า 
Ruminative Response Scale (RRS) ซึง่เปน็ Sub-scale 
ของแบบวัด Response Style Questionnaires (RSQ)   
ทีพ่ฒันาโดย Nolen-Hoeksema และ Morrow7 แบบวดัดงั
กล่าวเป็นแบบวัดที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบวัดที่มี
มาตรฐานที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันตก
เนือ่งจากเปน็แบบวดัทีพ่ฒันามาจากทฤษฎทีีเ่ปน็พืน้ฐาน มี
การนำแบบวดันี้ ไปศกึษาในกลุม่ประชากรตา่งๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กลุม่วยัรุน่ แบบวดัมขีอ้คำถามจำนวน 22 ขอ้วดั
ความรู้สึกและผลที่เกิดจากความรู้สึก มีค่าความเชื่อมั่น 
(Cronbach’s alpha) ซึง่จดัอยู่ในเกณฑด์ถีงึดมีาก7-8 ดงันัน้ 
การนำเครือ่งมอืมาตรฐานทีม่คีณุภาพมาใช้ในการวจิยัแบบ
ขา้มวฒันธรรมถอืวา่เปน็การพฒันาเครือ่งมอืทีช่ว่ยประหยดั
ทัง้เวลา ขบวนการในการสรา้งเครือ่งมอืและเอือ้อำนวยตอ่
การพฒันาองคค์วามรู้ในเรือ่งนัน้ๆ ในบรบิททีแ่ตกตา่งกนั9 

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญสำหรับการนำเครื่องมือมาใช้ใน
ประชากรที่มีวัฒนธรรมและภาษาแตกต่างกัน คือ
กระบวนการของการแปลทีเ่หมาะสม เปน็ทีย่อมรบั และมี
ความสอดคลอ้งเขา้กนัไดข้องทัง้เครือ่งมอืฉบบัตน้แบบและ
ฉบบัแปล 
 วธิกีารแปลแบบยอ้นกลบั (back-translation) เปน็วธิี
ที่เหมาะสมที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับว่า

เครือ่งมอืทีแ่ปลเปน็อกีภาษามคีวามสอดคลอ้งกบัเครือ่งมอื
ภาษาต้นฉบับ แต่วิธีดังกล่าวอาจทำให้เกิดความคลาด
เคลือ่นของการแปลได ้ เชน่ การไมส่อดคลอ้งในเรือ่งของ
ภาษา10 การทดสอบความทดัเทยีม (equivalence testing) 
ของเครือ่งมอื และการนำไปใช้ในกลุม่ตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะ
ใกล้เคียงประชากรที่ศึกษาจึงเป็นการทดสอบคุณภาพของ
เครือ่งมอืทีช่ว่ยขจดัความคลาดเคลือ่นของการแปลดงักลา่ว
ทีเ่กดิขึน้  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาคุณภาพของแบบวัด
ความครุน่คดิตอ่สถานการณ ์ (RRS) ฉบบัภาษาไทย ทีผ่า่น
กระบวนการแปลโดยทดสอบหาค่า ความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (construct 
validity) ความตรงเชงิทำนาย (predictive validity) และ
ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื (reliability) วา่ทดัเทยีมกบัเครือ่ง
มอืตน้ฉบบัภาษาองักฤษและมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทของ
วยัรุน่ไทยเพือ่ใชว้ดัการครุน่คดิอนัเปน็ปจัจยัสำคญัทีส่ามารถ
ทำนายภาวะซมึเศรา้และพฤตกิรรมเสีย่งในการฆา่ตวัตาย
ของวยัรุน่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาคุณภาพของแบบวัดความครุ่นคิดต่อ
สถานการณฉ์บบัภาษาไทย (RRS-Thai version) และความ
สอดคล้องของเครื่องมือกับบริบทของวัยรุ่นไทยโดยมี
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะคอื 
 1. เพือ่ทดสอบความตรงเชงิเนือ้หา และความเชือ่มัน่
ของแบบวดั  
 2. เพือ่วเิคราะหค์วามตรงเชงิโครงสรา้งของแบบวดั  
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัย ในครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เครื่ องมือวิจั ย 
(methodological research) 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็นกัเรยีนทีก่ำลงัศกึษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมที ่ 
เป็นสหศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ ในเขต
กรงุเทพมหานคร ปกีารศกึษา 2551  
 การศกึษาครัง้นีเ้ปน็สว่นหนึง่ของการศกึษาวจิยัเรือ่ง 
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น: การทดสอบ  
เชิงประจักษ์ในเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การครุ่นคิด   
ความตึงเครียดทางอารมณ ์ ความเข้มแข็งในชีวิต และ  
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การสนบัสนนุทางสงัคม ของวารรีตัน ์ ถานอ้ย และคณะ11 
ซึง่สุม่ตวัอยา่งโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอนจากโรงเรยีน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครได้จำนวน
โรงเรียนทั้งสิ้น 12 โรงเรียน และทำการสุ่มห้องเรียนใน
แตล่ะชัน้เรยีนจนเขา้ถงึกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษา 
 การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชงิยนืยนัใชจ้ำนวนกลุม่ตวัอยา่ง 10-20 ตวัอยา่ง
ตอ่จำนวนพารามเิตอร์12 จากโมเดลทีศ่กึษาครัง้นีม้จีำนวน
พารามเิตอรท์ัง้หมด 7 พารามเิตอร ์ คดิเปน็จำนวนขนาด
ตวัอยา่งเทา่กบั 140 ราย อยา่งไรกต็ามการวเิคราะหอ์งค์
ประกอบเชิงยืนยันโดยวิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้
สูงสุดข้อมูลต้องมาจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่อย่างต่ำ 
100-200 หน่วยตัวอย่าง12 และหากต้องการขจัดปัญหา
ข้อมูลที่ไม่เป็นแบบปกติควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่
มากกวา่ 1,000 หนว่ยตวัอยา่ง13 สำหรบัการศกึษาครัง้นี้
เปน็การใชข้อ้มลูทีท่ำการศกึษาไวก้อ่นแลว้ ดงันัน้เพือ่ใหก้าร
ศกึษามเีสถยีรภาพจากเหตผุลทีก่ลา่วมาจงึใชก้ลุม่ตวัอยา่ง
เทา่กบัการศกึษาทีผ่า่นมาจำนวนทัง้สิน้ 1,417 คน 
 ขัน้ตอนการแปลและวธิกีารพฒันาเครือ่งมอื 
 การพฒันาเครือ่งมอื RRS จากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ
เป็นฉบับภาษาไทยได้ประยุกต์หลักการแปลและพัฒนา
เครือ่งมอืของ Brislin’s model9 และวธิกีารแปลเครือ่งมอื 
Risk Taking Behavior Questionnaire for Thai 
Adolescents (RBQTA) ของพัชรินทร ์ นินทจันทร์3 ซึ่ง
ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันีค้อื 
 ขัน้ตอนที ่1 การแปลเครือ่งมอื 
 ในการศกึษาครัง้นี้ใชว้ธิกีารแปลแบบยอ้นกลบั (back 
translation) โดยเริ่มจาก ผู้วิจัยได้ทำการแปลจากภาษา
ตน้ฉบบัและใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นภาษา 2 คน เปน็ผูต้รวจสอบ
การแปลจากภาษาตน้ฉบบัเปน็ภาษาเปา้หมาย จากนัน้ใหผู้้
เชีย่วชาญดา้นภาษาคนที ่3 แปลจากเครือ่งมอืทีถ่กูแปลและ
ตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญทางภาษา 2 คนแรก (translated 
version) กลับไปเป็นภาษาต้นฉบับ (back-translated 
version) 
 ขัน้ตอนที ่2 การทดสอบความทดัเทยีม 
 การตรวจสอบความทดัเทยีมของเครือ่งมอืเปน็วธิกีาร
ทดสอบทางดา้นภาษาของเครือ่งมอืเพือ่คงไวซ้ึง่ความหมาย
เดมิทีต่อ้งการสือ่ความหมายโดยทดสอบความทดัเทยีมใน 3 
ลกัษณะ 

  2.1 ความทดัเทยีมทางดา้นความหมาย (semantic 
equivalence) เปน็การทดสอบความคลา้ยของคำ วลแีละ
ประโยค และการแปลความหมาย เปน็การดคูวามคลา้ยคลงึ
ในแงข่องเจตคตใินการตอบสนองตอ่เหตกุารณห์ากลกัษณะ
ของคำ วล ีหรอืประโยคมคีวามแตกตา่งกนั14 โดยใชเ้จา้ของ
ภาษา จำนวน 5 คน ประกอบด้วยครูสอนภาษาอังกฤษ   
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบภาษา และนกัศกึษาพยาบาล
ระดับปริญญาเอก ประเมินความทัดเทียมทางด้านความ
หมายทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จากแบบวดัประเมนิคา่ 7 ระดบั (1 = 
ไมเ่หน็ดว้ยจน และ 7 = เหน็ดว้ยอยา่งยิง่) เพือ่เปรยีบเทยีบ
ความทดัเทยีมทางดา้นความหมายจากแบบสอบถาม 2 ฉบบั 
หากขอ้คำถามใดมคีา่คะแนนเฉลีย่นอ้ยกวา่ 4 ขอ้คำถามนัน้
จะถกูนำไปปรบัทางดา้นภาษาและนำมาประเมนิซำ้จนกวา่
คา่คะแนนเฉลีย่จะอยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได้14 

  2.2 ความทัดเทียมทางด้านเนื้อหา (content 
equivalence) เปน็การตรวจสอบเนือ้หาของขอ้คำถามวา่มี
ความสอดคล้องกันในบริบทของไทยหรือไม ่ โดยให้ผู้
เชีย่วชาญทางดา้นจติวทิยาเดก็และวยัรุน่โดยทำหนา้ทีเ่ปน็
จติแพทย ์ นกัจติวทิยา พยาบาลผูเ้ชีย่วชาญ และอาจารย์
พยาบาล จำนวน 5 ทา่น โดยใชม้าตรวดัแบบประเมนิคา่   
4 ระดบั (1 = ไมส่อดคลอ้ง และ 4 = สอดคลอ้งอยา่งมาก) 
และนำไปคำนวณหาค่าดัชนีความตรงทางเชิงเนื้อหา 
(content validity index, CVI) ตอ่ไป 
 ขัน้ตอนที ่3 การทดสอบเครือ่งมอื  
 เปน็ขัน้ตอนทีน่ำแบบวดั RRS ฉบบัภาษาไทยไปใช้ใน
กลุม่ประชากรเปา้หมายเพือ่นำไปทดสอบความเขา้ถงึและ
การยอมรบัของเครือ่งมอืในบรบิทของวยัรุน่ไทย ความเชือ่
มัน่ของเครือ่งมอื ความตรงเชงิทำนาย และการวเิคราะห์
องคป์ระกอบเชงิยนืยนัวา่มคีณุภาพและสอดคลอ้งกบับรบิท
ของวยัรุน่ไทยหรอืไม ่อยา่งไร  
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อ
คำถามจำนวน 12 ขอ้ ไดแ้ก ่อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา ผล
การเรยีน สถานภาพสมรสบดิามารดา ทีอ่ยูอ่าศยั รายได้
เฉลีย่ของครอบครวั จำนวนเงนิที่ใชจ้า่ยตอ่เดอืน  
 2. แบบสอบถามเกีย่วกบัความครุน่คดิตอ่สถานการณ ์
(RSS) ของ Nolen-Hoekseman & Morrow7 และไดแ้ปล
เปน็ภาษาไทยโดยวธิ ี back translation ประกอบดว้ยขอ้
คำถาม จำนวน 22 ขอ้ ทีบ่ง่บอกถงึการตอบสนองทางความ
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คิดของบุคคลต่อสภาวะอารมณ์เชิงลบ แต่ละข้อคำถาม  
มกีารประเมนิทีม่มีาตรวดั 4 ระดบั มคีะแนน 1 ถงึ 4 (1 = 
เกอืบจะไมเ่คยมคีวามคดิและการกระทำเชน่นีเ้ลยและ 4 = 
เกือบจะมีความคิดหรือการกระทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอ) 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ 
  - ภาวะซมึเศรา้ (depression related) ประกอบ
ดว้ยขอ้คำถามขอ้ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 22  
  - การครุน่วติก (brooding)  ประกอบดว้ยขอ้
คำถามขอ้ 5, 10, 13, 15, 16 
  - การสะท้อนความคิด (reflection) ประกอบ
ดว้ยขอ้คำถามขอ้ 7, 11, 12, 20, 21 คะแนนรวมทัง้หมดอยู่
ระหวา่ง 22 ถงึ 88 ซึง่คา่คะแนนยิง่มากแสดงวา่มคีวาม
ครุน่คดิในระดบัสงู 
 3. แบบสอบถามความคิด, ความรู้สึก และ
ประสบการณ์ของวัยรุ่น (Thoughts, Feelings and 
Experiences Questionnaire) ซึ่งพัฒนามาจาก High 
School Questionnaire: A Profile of Experiences 
(HSQ)15 และ Measurement of Adolescent Potential 
for Suicide (MAPS)16 โดยคดัเลอืกขอ้คำถามทีม่คีา่ความ
เชือ่มัน่ทีย่อมรบัได ้ ผูว้จิยัแปลเปน็ภาษาไทยโดยใชว้ธิ ี back 
translation ประกอบดว้ยขอ้คำถาม จำนวน 28 ขอ้ คดิ 
ลกัษณะคำตอบเปน็แบบ Likert scale โดย 0 หมายถงึ ไม่
เคยมคีวามคดิ ความรูส้กึหรอืประสบการณน์ี ้ จนกระทัง่ถงึ 
6 หมายถงึ มคีวามคดิ ความรูส้กึหรอืประสบการณน์ี ้เกอืบ
ตลอดเวลา แบบสอบถามนีค้รอบคลมุสองหวัขอ้ ดงันี ้
 ภาวะความตงึเครยีดทางอารมณ ์ มจีำนวน 18 ขอ้ 
ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้ยอ่ย ไดแ้ก ่ ภาวะซมึเศรา้ ประกอบ
ดว้ยขอ้คำถามขอ้ 2, 7, 9, 14, 16, 18, และ 20 ความวติก
กงัวล ประกอบดว้ยขอ้คำถามขอ้ 5, 8, 12, และ 17 ความ
สิน้หวงัประกอบดว้ยขอ้คำถามขอ้ 3, 6, 10, 13, 15, 19 
และ 21 คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 108 คา่คะแนนยิง่
มากแสดงวา่มคีวามตงึเครยีดทางอารมณใ์นระดบัสงู 
 พฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย มีจำนวน 10 ข้อ 
ประกอบดว้ย 4 หวัขอ้ยอ่ย ไดแ้ก ่เจตคตทิางบวกตอ่การฆา่
ตวัตาย ประกอบดว้ยขอ้คำถามขอ้ 1 ความคดิฆา่ตวัตาย 
ประกอบดว้ยขอ้คำถามขอ้ 4, 22, 25, 26, 27, 28 การ
พยายามฆา่ตวัตาย ประกอบดว้ยขอ้คำถามขอ้ 24 และการ
ขูฆ่า่ตวัตาย ประกอบดว้ยขอ้คำถามขอ้ 11, 23 คะแนนรวม
อยูร่ะหวา่ง 0 ถงึ 60 คา่คะแนนยิง่มากแสดงวา่มพีฤตกิรรม
เสีย่งในการฆา่ตวัตายในระดบัสงู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1. คณะผู้วิจัยดำเนินการขอใช้ข้อมูลจากการศึกษา
ของวารีรัตน ์ ถาน้อย (2009) เรื่อง รูปแบบการทำนาย
พฤตกิรรมเสีย่งตอ่การฆา่ตวัตายของวยัรุน่: การทดสอบเชงิ
ประจักษ์ในเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การครุ่นคิด ความ
ตึงเครียดทางอารมณ ์ ความเข้มแข็งในชีวิต และการ
สนับสนุนทางสังคม จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหดิลมาใช้ในการวจิยั 
 2. คณะผูว้จิยัไดท้ำการคดัเลอืกขอ้มลูมาใช้ในการวจิยั
ด้วยตนเองจากตัวแปรการครุ่นคิดที่ได้จากแบบวัด RRS 
ฉบบัภาษาไทย และความตงึเครยีดทางอารมณแ์ละพฤตกิรรม
เสี่ยงในการฆ่าตัวตายตามจำนวนที่ระบุไว้ในขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง และนำไปวเิคราะหข์อ้มลูเปน็ลำดบัตอ่ไป 
 การพทิกัษส์ทิธขิองกลุม่ตวัอยา่ง 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ
จากการศึกษาของวารีรัตน ์ ถาน้อย เรื่อง รูปแบบการ
ทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น:   
การทดสอบเชิงประจักษ์ในเหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ   
การครุน่คดิ ความตงึเครยีดทางอารมณ ์ ความเขม้แขง็ใน
ชวีติ และการสนบัสนนุทางสงัคม11 ซึง่ไดร้บัการพจิารณา
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัย
มหดิล (รหสัโครงการวจิยัที ่MU-IRB 2008/ 260. 2312) 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งโดยใชส้ถติิ
รอ้ยละ คา่เฉลีย่  
 2. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยคำนวนค่าดัชนี
ความตรงทางเนือ้หา (content validity index, CVI) และ
ตรวจสอบหาความเชื่อมั่นโดยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
 3. การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้สถิต ิ
confirmatory factor analysis และการวิเคราะห์ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  
 
ผลการวิจัย
 1. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรงุเทพมหานคร ปกีารศกึษา 2551 จำนวน 
1,417 คนโดยสว่นใหญก่ลุม่ตวัอยา่งเปน็เพศหญงิจำนวน 
941 คน (รอ้ยละ 66.41) โดยมอีายเุฉลีย่เทา่กบั 16.64 สว่น
ใหญอ่าศยัอยูก่บับดิามารดา คดิเปน็รอ้ยละ 80.50 รายได้
เฉลีย่เทา่กบั 101 บาท/วนั สถานภาพสมรสสว่นใหญพ่บวา่
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บิดา มารดาอยู่ด้วยกันคิดเป็นร้อยละ 71.60 ระดับการ
ศึกษาของบิดา พบว่าร้อยละ 37.90 มีการศึกษาระดับ
ประถมศกึษา มารดาสว่นใหญร่อ้ยละ 34.80 มกีารศกึษา
ระดบัประถมศกึษา  
 2. การทดสอบความตรงเชงิเนือ้หา ไดค้า่ CVI เทา่กบั 
0.95 และค่าความเชื่อมั่นจากการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาคเทา่กบั .90 และวเิคราะหข์อ้คำถาม
รายขอ้พบวา่ คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนราย
ขอ้กบัผลรวมคะแนนของขอ้ทีเ่หลอืทัง้หมดของแบบสอบถาม 
(corrected item: total-scale correlations) มคีา่ระหวา่ง 
0.297 ถงึ 0.632 ดงัแสดงในตารางที ่1 
 

ตาราง 1  การวเิคราะหร์ายขอ้ของแบบวดั RRS ฉบบัภาษาไทย 

คา่เฉลีย่ 
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สว่นเบีย่งเบน
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คา่สมัประสทิธิร์ายขอ้ 
กบัผลรวมขอ้ทีเ่หลอื 

.557 

.488 
 

.569 
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คา่สมัประสทิธิแ์อลฟา 
หลงัตดัขอ้คำถามออก 
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ขอ้ที ่
 
1. คดิซำ้ๆ ถงึความรูส้กึโดดเดีย่วของตวัเอง                                                              
2. คดิซำ้ๆ วา่ คณุไมส่ามารถทำงานของตนเองไดถ้า้ 
 คณุไมป่ลดปลอ่ยความรูส้กึนี ้
3. คดิซำ้ๆ เกีย่วกบัความออ่นลา้และความรูส้กึเจบ็ปวด 
 ของคณุ     
4. คดิซำ้ๆ วา่มนัเปน็การยากทีจ่ะมจีติใจจดจอ่กบัสิง่ใด 
 สิง่หนึง่   
5. คดิซำ้ๆ วา่ คณุทำอะไรจงึสมควรไดร้บัสิง่นี ้   
6. คดิซำ้ๆ ถงึความไมก่ระตอืรอืรน้และขาดแรงจงูใจ 
 ของตวัเอง    
7. วเิคราะหเ์หตกุารณท์ีเ่พิง่เกดิขึน้เพือ่พยายามทำ 
 ความเขา้ใจวา่เพราะเหตใุดคณุจงึอยู่ในภาวะซมึเศรา้    
8. คดิซำ้ๆ วา่คณุดเูหมอืนจะไมรู่ส้กึรูส้ากบัสิง่ตา่งๆ    
9. คดิวา่ ทำไมคณุจงึไมส่ามารถทำอะไรตอ่ไปได ้   
10. คดิวา่ ทำไมคณุจงึมปีฏกิริยิาออกมาในลกัษณะนี ้   
11. ปลกีตวัออกไปอยูค่นเดยีว และคดิวา่เพราะเหตใุด 
 คณุจงึรูส้กึเชน่นัน้ 
12. เขยีนวา่คณุกำลงัคดิอะไรอยูแ่ละวเิคราะหส์ิง่ทีค่ดินัน้ 
13. นกึถงึเหตกุารณท์ีเ่พิง่เกดิขึน้ และปรารถนาทีจ่ะให ้
 มนัเปน็ไปไดด้กีวา่ทีม่นัเปน็อยู ่    
14. คดิวา่คณุจะไมส่ามารถทีจ่ะมสีมาธไิดถ้า้ฉนัยงัคงม ี
 ความรูส้กึเชน่นี ้   
15. คดิวา่ ทำไมคณุจงึมปีญัหามากมายในขณะทีค่นอืน่ๆ  
 ไมม่ ี
16. คดิวา่ ทำไมคณุจงึไมส่ามารถจดัการกบัสิง่ตา่งๆ  
 ใหด้กีวา่นี ้
17. คดิซำ้ๆ ถงึความรูส้กึเสยีใจของตวัเอง     
18. คดิถงึขอ้บกพรอ่ง ความลม้เหลว ความผดิและ 
 ขอ้ผดิพลาดทัง้หมดของคณุ     
19. คดิซำ้ๆ ถงึความรูส้กึที่ไมอ่ยากจะทำอะไรของตวัเอง     
20. วเิคราะหบ์คุลกิภาพของคณุเพือ่ทีจ่ะพยายามทำ 
 ความเขา้ใจวา่เพราะเหตใุดคณุจงึรูส้กึซมึเศรา้    
21. ไปบางสถานทีต่ามลำพงัเพือ่ทีจ่ะคดิเกีย่วกบั 
 ความรูส้กึของตวัเอง    
22. คดิซำ้ๆ ถงึความรูส้กึโกรธตวัเอง   
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 3. การทดสอบความตรงเชงิโครงสรา้ง 
  3.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพยีรส์นั ระหวา่งการครุน่คดิ ความตงึเครยีดทางอารมณ ์
และพฤตกิรรมเสีย่งในการฆา่ตวัตาย พบวา่ ความครุน่คดิ มี

ความสมัพนัธก์บัความตงึเครยีดทางอารมณ ์ และพฤตกิรรม
เสีย่งในการฆา่ตวัตาย อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ ดงัตาราง  
ที ่2  

ตารางที ่2 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องการครุน่คดิตอ่สถานการณ ์ความตงึเครยีดทางอารมณ ์และพฤตกิรรมเสีย่งในการ  
   ฆา่ตวัตาย 
ตวัแปร 
การครุน่คดิตอ่สถานการณ ์
ความตงึเครยีดทางอารมณ ์
พฤตกิรรมเสีย่งในการฆา่ตวัตาย 
**  p < .01 

การครุน่คดิตอ่สถานการณ ์
1.000  

    .736 ** 
   .460 ** 

ความตงึเครยีดทางอารมณ ์
 

1.000 
   -.576 ** 

พฤตกิรรมเสีย่งในการฆา่ตวัตาย 
 
 

1.000 

 3.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
โมเดลโครงสรา้งแบบวดัความครุน่คดิตอ่สถานการณม์คีวาม
สอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ โดยคา่ไค-สแควร ์
ทีแ่ตกตา่งจากศนูยอ์ยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(χ2= 0.094, 
df = 1, p = 0.759) คา่ดชันชีีว้ดัระดบัความกลมกลนื (GFI) 
มีค่าเท่ากับ 1.000 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  
ที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.000 และค่าดัชน ี 

รากกำลงัสองเฉลีย่ของคา่ความแตกตา่งโดยประมาณ มคีา่
เทา่กับ 0.000 และแตล่ะองคป์ระกอบของแบบวดั RRS 
ไดแ้ก ่ ภาวะซมึเศรา้ (depression related), การครุน่วติก 
(brooding) และการสะทอ้นความคดิ (reflection) มคีา่นำ้
หนักองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้ (0.58 - 0.89) 
และมคีา่ squared multiple correlation (R2) ของแตล่ะ
องคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.582 - 0.892 ดงัแสดงในตารางที ่3 

ตารางที ่3  คา่องคป์ระกอบเชงิยนืยนัของแบบวดัความครุน่คดิตามสถานการณ ์(n=1,417) 

องคป์ระกอบ 
Depression related 
Brooding 
Reflection 

b 
5.584 
2.259 
2.297 

SE 
0.120 
0.066 
0.083 

t 
46.547 
34.080 
27.599 

SC 
0.944 
0.784 
0.763 

R2 

0.892 
0.615 
0.582 

Chi-square = 0.09, df = 1, p-value = 0.758, RMSEA = 0.000, GFI = 1.000, AGFI = 1.000 

 เมือ่วเิคราะห์โมเดลโครงสรา้งองคป์ระกอบของแบบ
วัด RRS วัดจากข้อคำถามในแต่ละองค์ประกอบพบว่ามี
ความสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์ (χ2 = 176.
48, df = 149, p = 0.068, GFI = 0.989, AGFI = 0.981, 
RMSEA = 0.011) ขอ้คำถามในองคป์ระกอบภาวะซมึเศรา้ 

มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.295-0.642 องค์
ประกอบการครุน่วติก มคีา่นำ้หนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 
0.463-0.697 และองคป์ระกอบการสะทอ้นความคดิ มคีา่  
นำ้หนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.376-0.648 ดงัแผนภาพที ่1 
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แผนภาพที ่1 โครงสรา้งองคป์ระกอบเชงิยนืยนัของแบบวดั RRS รายขอ้ (n = 1,417) X2 = 176.48, df = 149,    
   p-value = 0.068, RMSEA = 0.011, GFI = 0.989, AGFI = 0.981 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าแบบวัดความครุ่นคิดต่อ
สถานการณ ์ (RRS) ฉบบัภาษาไทยไดผ้า่นกระบวนการแปล
ที่มีคุณภาพ มีความทัดเทียมกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ผ่านกระบวนการแปลที่ได้มีการ
ทดสอบความทดัเทยีม (equivalence) ในแตล่ะขัน้ตอนรวม
ทั้งการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือซึ่งจากการทดสอบ
คณุภาพของเครือ่งมอื พบวา่ แบบวดั RRS ฉบบัภาษาไทย
สำหรบัวยัรุน่มคีา่ความตรงเชงิเนือ้หา (CVI) เทา่กบั .95 
แสดงว่า แบบวัด RRS ฉบับภาษาไทย มีความตรงเชิง
เนื้อหาที่สอดคล้องตามเนื้อหาที่ต้องการวัดในเรื่องความ
ครุน่คดิในบรบิทของวยัรุน่ไทยเปน็อยา่งด ี เนือ่งจากคา่ CVI 
ที่ไดม้คีา่เทา่กบั หรอืมากกวา่ .80 ถอืวา่มคีา่ความตรงตาม
เนือ้หาระหวา่งวฒันธรรมเปน็ทีย่อมรบัได้17 เมือ่พจิารณาคา่
ความเชื่อมั่นพบว่ามีค่าเท่ากับ .90 ซึ่งในการศึกษาข้าม
วฒันธรรมจากการแปลเครือ่งมอืและนำไปทดสอบในกลุม่

ตวัอยา่งทีแ่ตกตา่งกนัเปน็ครัง้แรกคา่ความเชือ่มัน่ทีย่อมรบั
ไดม้คีา่เทา่กบั .70 ขึน้ไป18 แสดงใหเ้หน็วา่แบบวดั RRS 
ฉบับภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นในระดับดีที่
สามารถนำไปใช้วัดการครุ่นคิดในบริบทของวัยรุ่นไทยได ้
และจากการศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่แบบวดันีม้คีา่ความเชือ่มัน่
อยูร่ะหวา่ง 0.82 - 0.927,19 แสดงใหเ้หน็วา่แบบวดั RRS 
ฉบับภาษาไทยมีค่าความเชื่อมั่นสูงเมื่อเทียบกับแบบวัด
ตน้ฉบบัในการศกึษาทีผ่า่นมา 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายขอ้กบัผลรวมคะแนนของขอ้ทีเ่หลอืทัง้หมดของ
แบบสอบถาม พบวา่มคีา่ระหวา่ง 0.297 ถงึ 0.621 ซึง่อยู่ใน
เกณฑท์ีย่อมรบัไดค้อื 0.20-0.8020 แสดงวา่ขอ้คำถามทกุขอ้
เปน็ตวัแทนทีด่ ี มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้คำถามทัง้หมดของ
แบบวัด และไม่มีข้อคำถามใดถูกตัดออกเพื่อเพิ่มค่าความ
เชือ่มัน่ของแบบวดั 
 เมื่อนำมาวิเคราะห์โครงสร้างองค์ประกอบพบว่า

Reflection 
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โครงสรา้งของแบบวดั RRS ทัง้ 3 มติมิคีวามสอดคลอ้งกบั
บริบทของวัยรุ่นไทยเช่นเดียวกับแบบวัดต้นฉบับ โดยมิติ
ภาวะซมึเศรา้ สามารถอธบิายความแปรปรวนไดม้ากทีส่ดุ 
รองลงมาคอื มติกิารครุน่วติก และมติกิารสะทอ้นความคดิ 
โดยมคีา่มากกวา่ 0.50 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ทัง้ 3 มติใินองค์
ประกอบมคีา่ความแปรปรวนของการสกดัองคป์ระกอบอยู่
ในเกณฑท์ีย่อมรบัได ้ และจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษไดม้กีาร
แบง่องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งออกเปน็ 3 องคป์ระกอบเชน่
เดยีวกนั21 และยงัพบวา่คา่นำ้หนกัองคป์ระกอบของแตล่ะ
องคป์ระกอบของแบบวดั RRS ฉบบัภาษาไทย มนียัสำคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีา่นำ้หนกัองคป์ระกอบคอ่นขา้ง
สงู อยูร่ะหวา่ง 0.763 – 0.944 มติขิองภาวะซมึเศรา้มคีา่นำ้
หนกัองคป์ระกอบเทา่กบั 0.944 มากทีส่ดุ รองลงมาคอื การ
ครุ่นวิตกและการสะท้อนความคิด ซึ่งมีค่าน้ำหนักองค์
ประกอบเทา่กบั 0.784 และ 0.763 ตามลำดบั แสดงใหเ้หน็
ว่าองค์ประกอบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการ
ครุน่คดิตอ่สถานการณ ์ และเมือ่พจิารณาขอ้คำถามในแตล่ะ
องคป์ระกอบของการครุน่ตอ่สถานการณค์ดิพบวา่ แตล่ะขอ้
คำถามเป็นตัววัดของแต่ละองค์ประกอบอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติโิดยมคีา่นำ้หนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง 0.295 -
0.642 แสดงวา่ แบบวดัความครุน่คดิตอ่สถานการณ ์ ฉบบั
ภาษาไทยมคีวามตรงเชงิโครงสรา้ง  
 สำหรับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดย
ทดสอบความสัมพันธ์กับตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันทาง
ทฤษฎ ี พบวา่ การครุน่คดิมคีวามสมัพนัธก์บัความตงึเครยีด
ทางอารมณ ์ และพฤตกิรรมเสีย่งในการฆา่ตวัตายอยา่งมนียั
สำคญัทางสถติ ิ เชน่เดยีวกบัการศกึษาทีผ่า่นมาทีพ่บวา่การ
ครุน่คดิมคีวามสมัพนัธก์บัความตงึเครยีดทางอารมณ์4 และ
พฤตกิรรมเสีย่งในการฆา่ตวัตายของวยัรุน่5 แสดงใหเ้หน็วา่ 
แบบวดัความครุน่คดิตอ่สถานการณฉ์บบัภาษาไทยสำหรบั
วยัรุน่มคีวามตรงเชงิโครงสรา้งด ี เพราะหากวยัรุน่มคีวาม
ครุ่นคิดต่อเหตุการณ์ต่างๆ สูงมักมีแนวโน้วที่จะทำให้เกิด
ความตงึเครยีดทางอารมณ ์ และเสีย่งตอ่การมพีฤตกิรรมฆา่
ตวัตายสงู เนือ่งจาก ความครุน่คดิเปน็ความคดิทีเ่กดิขึน้ซำ้
ไปซ้ำมาโดยมีเนื้อหาของความคิดในเชิงลบเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติทำให้เกิดมุมมองต่อสถานการณ์ทางลบก่อให้เกิด
อารมณเ์ชงิลบโดยเฉพาะอยา่งยิง่อารมณเ์ศรา้6 วติกกงัวล 
และความรูส้กึสิน้หวงั4 ซึง่อารมณเ์ชงิลบเหลา่นีจ้ะเหนีย่ว
นำทีท่ำใหเ้กดิพฤตกิรรมเสีย่งในการฆา่ตวัตาย5 

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรใชแ้บบวดัความครุน่คดิตอ่สถานการณ ์ ในการ
ชว่ยคน้หาผูท้ีเ่สีย่งตอ่การเจบ็ปว่ยทางจติ เนือ่งจากเปน็แบบ
วดัทีม่คีณุภาพด ี มคีา่จากการทดสอบนา่เชือ่ถอื มคีวามตรง
สงู และใชเ้วลานอ้ยในการตอบแบบวดั 
 2. ควรนำแบบวดัความครุน่คดิตอ่สถานการณ์ไปใช้ใน
การศึกษาวิจัยในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะสขุภาพจติอืน่ๆ ในกลุม่ตวัอยา่งกลุม่อืน่ๆ เพือ่นำไปสู่
การพัฒนางานวิจัยทางสุขภาพจิตและเป็นการพัฒนา
คณุภาพของเครือ่งมอืใหม้คีวามเปน็สากลมากยิง่ขึน้อกีดว้ย  
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