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Abstract
 Purpose: This study aimed to develop and test the quality of a developed questionnaire 
based on the theory of planned behavior to measure factors related to professional  
psychological help seeking behavior of nursing students. 
 Design: This study was a methodological study.
 Methods: This study consisted of 2 phases, developing a questionnaire and testing the 
quality of the questionnaire. The subjects were 1st- 4th nursing students in academic year 2013 
from one Faculty of Nursing, Bangkok who screened with the Depression Anxiety Stress Scale 
questionnaire and had a least 1 aspart of the questionnaire above normal level. Phase 1, 100 
subjects completed the open-ended questionnaire for analysing salient beliefs related to attitudes 
toward behavior, subjective norm, and perceived behavioral control to develop a questionnaire. 
Content analysis was used for this phase. Phase 2, 70 subjects answered the developed  
questionnaire. Item analysis with t-test between the high and the low score groups and internal 
consistency were performed. 
 Main findings: The results found that there were 41 items from 50 items indicated  
statistic significantly. The questionnaire, a rating scale with 2 poles and 7 point scale,  
consisted of 19 items for measuring attitude variable, 11 items for measuring subjective norm, 
8 items for measuring behavioral control, and 3 items for measuring intention.  
The reliabilities with Cronbach’s alpha coefficient of each aspect were between .65 - .96
 Conclusion and recommendations: This study provided evidence of developing a  
questionnaire based on the theory of planned behavior for measuring factors related to seek 
such help. However, this questionnaire in a new measurement for nursing student context. 
Before using this questionnaire, nurse educators and mental health professionals should repeat 
testing the quality of the questionnaire.   
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การสร้างและทดสอบเครื่องมือประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการแสวงหาการช่วยเหลือทางจิตใจ จากบุคลากร
ทางสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล* 
วไลลักษณ์ พุ่มพวง, ปร.ด.1  อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, พย.ด.1  นพพร ว่องสิริมาศ, ปร.ด.1

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้างและทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือประเมินปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
แสวงหาการช่วยเหลือทางจิตใจจากบุคลากรทางสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล	ซ่ึงสร้างข้ึนตามแนวคิดทฤษฎี
การวางแผนพฤติกรรม
 รูปแบบการวิจัย: การพัฒนาเคร่ืองมือ
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	แบ่งออกเป็น	2	ระยะ	คือ	ระยะพัฒนาเคร่ืองมือ	และระยะทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ	
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี	1-4	ของคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร	ท่ีมี
ระดับคะแนนจากการคัดกรองด้วยแบบประเมินความทุกข์ทางจิตใจ	 ความเครียด	 ซึมเศร้าและวิตกกังวล	 
อย่างน้อย	1	ด้านสูงกว่าปกติ	ระยะท่ี	1	กลุ่มตัวอย่างจำานวน	100	คน	ตอบแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือวิเคราะห์
ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับทัศนคติต่อพฤติกรรม	 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	 และการรับรู้ในการควบคุมพฤติกรรม
ในการนำาไปสร้างแบบสอบถาม	ระยะน้ีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา	ระยะท่ี	2	กลุ่มตัวอย่างจำานวน	
70	คน	ตอบแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน	นำาข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้วยการหาอำานาจจำาแนก
จากความแตกต่างของตัวแปรระหว่างกลุ่มคะแนนสูง	 และกลุ่มคะแนนตำา่โดยใช้สถิติ	 t-test	 และวิเคราะห์หา 
ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามด้วยการทดสอบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค	
 ผลการวิจัย: พบว่าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจำานวน	50	 ข้อ	 มีข้อคำาถามท่ีใช้ได้จำานวน	 41	 ข้อ	 ลักษณะ 
คำาตอบเป็นมาตรวัดแบบ	2	ข้ัวแบ่งเป็น	7	ระดับ	ประกอบด้วยข้อคำาถามความต้ังใจในการทำาพฤติกรรมจำานวน	
3	ข้อ	ทัศนคติต่อพฤติกรรมจำานวน	19	ข้อ	การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงจำานวน	11	ข้อ	และการรับรู้ในการควบคุม
พฤติกรรมจำานวน	8	ข้อ	ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง	.65	-	.96
 สรุปและข้อเสนอแนะ: การศึกษาคร้ังน้ีเป็นหลักฐานในการนำาทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรมมาใช้สร้าง
แบบสอบถามในการประเมินปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการแสวงหาการช่วยเหลือทางจิตใจจากบุคลากรทางสุขภาพ
จิต	 อย่างไรก็ตามแบบสอบถามน้ีเป็นเคร่ืองมือใหม่ในบริบทของนักศึกษาพยาบาล	 อาจารย์และบุคลากรทาง
สุขภาพจิตควรได้มีการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือซำา้ก่อนนำาไปใช้
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