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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียน โดยใช้
แองเคอร์ ริง วิ น เยตต์ เครื่องมื อวิ จั ย คื อ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า โดยใช้ แองเคอร์ริง วิ น เยตต์ และ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตัวอย่างวิจัย คือ นักศึกษาครูระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
จานวน 153 คน โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเฉพาะหน้ าโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความเป็นลาดับของวินเยตต์ด้วยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยแพคเกจ anchor() โดยโปรแกรม R เวอร์ชั่น 3.1.3
ด้านความเที่ยง โดย SPSS version 22 และด้านความตรงเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล เวอร์ชั่น 8.7.2
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ พบว่า (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนด้ว ย
มาตรประมาณค่าโดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์ จานวน 12 ข้อ ด้วยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยแพคเกจ anchor()
โปรแกรม R พบว่า ข้อคาถามทุกข้อในแต่ละด้านมีความเป็นลาดับของวินเยตต์ โดยไม่พบความผกผันระหว่ าง
ลาดับของข้อคาถามในแต่ละชุ ดข้อคาถาม (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการเรียนด้ว ย
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงรายด้าน อยู่ระหว่าง 0.817 ถึง 0.883
และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.926 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูง ค่าความตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.66 1.00 และด้านความตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวัดความ
เหนื่อยหน่ายในการเรียนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square=72.46, df=93, p= 0.943,
GFI=0.950, GFI=0.900, RMR=0.045, RMSEA=0.000)
คาสาคัญ : ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน แองเคอร์ริง วินเยตต์ สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์
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Abstract

The purpose of this paper was to report the development of an instrument for
measuring study burnout using anchoring vignettes. Research sample were 153 teacher
undergraduate students in Bangkok. Data were collected using a questionnaire survey and
analyzed by means of (1) nonparametric statistics using the anchor() package in R version 3.1.3,
(2) content validity and reliability analyses using SPSS version 22, and construct validity
analyses using LISREL version 8.7.2 The findings were as follow; (1) the examination of the 19item study burnout questionnaire using nonparametric anchoring vignette by the anchor()
package in R showed that there was no reversal sequence of any item in each scale. (2) The
examination of the 5-rating scale study burnout questionnaire, consisted of 20 items, reported
that the reliability of the scales was ranged from 0.817 - 0.883 and the reliability of the whole
questionnaire was 0.926, showing that the developed instrument has high level of internal
consistency. The content validity was checked by IOC of each item ranged from 0.60-1.00.
Construct validity analyzed by confirmatory factor analysis revealed that the model of
achievement motivation was fitted to the empirical data (Chi-square=72.46, df=93, p= 0.943,
GFI=0.950, GFI=0.900, RMR=0.045, RMSEA=0.000).
Keywords: Study Burnout/ Anchoring Vignettes/ Non-parametric
บทนา

ความเหนื่อยหน่าย (burnout) เป็นอาการทางอารมณ์ของบุคคลที่มีความอ่อนล้าทางอารมณ์ ความรู้สึก
สูญเสียความสัมพันธ์กับบุคคล และความรู้สึกว่าขาดประสิทธิภาพและไม่ประสบความสาคัญสาเร็จในการทางาน
(Maslach & Jackson, 1981) ซึ่งความเหนื่อยหน่ายเป็นการตอบสนองที่ไม่เหมาะสมต่อความเครียดทางอารมณ์
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทางาน ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน (study burnout) มีพื้นฐานแนวคิด
มาจากความเหนื่อยหน่ายในการทางานของ Maslach และ Jackson ดังกล่าว โดยมองว่ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน
เป็นที่ทางาน (work place) ของผู้เรียน (McCarthy, Pretty, & Catano, 1990; Salmela-Aro, Savolainen, &
Holopainen, 2009) ดังนั้น ผู้เรียนจึงต้องมีความรับผิดชอบอย่างมากเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยหรือ
โรงเรียน (Balogun, Helgemoe, Pellegrini, & Hoeberlein, 1996; Chambel & Curral, 2005)
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนเป็นความรู้สึกที่เกิดความกดดันในการเรียน การมีทัศนคติในแง่ร้ายและ
เฉยเมยต่อการเรียน และมีความรู้สึกที่ไม่เพียงพอในการเรียน ความเหนื่อยหน่ายในการเรียนแบ่งได้ 3 ด้าน คือ
(1) ความอ่อนล้าทางอารมณ์ อันเนื่องมาจากความต้องการทางการศึกษา (2) การสูญเสียความสัมพันธ์กับ บุคคล
ซึ่งเป็นความไม่แยแสหรือมีทัศนคติที่เฉยเมยต่อกิจกรรมทางการเรียน และ (3) ความรู้สึกว่าตนเองไม่ประสบ
ความสาเร็จในการเรียน เป็นการรับรู้ความสามารถของตนเองว่าอยู่ระดับต่า (David, 2010; Gan & Zhang,
2007; Salanova, Salanova, Schaufeli, & Bresò 2010; Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova, & Bakker,
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2002) ความเหนื่อยหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเครียด (ไวพจน์ กุลาชัย ปฏิพล หอมยามเย็น และเทวุษย์
บริรักษ์สั นติ กุล , 2560) นอกจากนี้ ความเหนื่ อยหน่ า ยยั งมี อิท ธิพ ลทางบวกต่อความตั้ งใจลาออก (ศิรวิ ช ญ์
สุประดิษฐ์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2561) เมื่อผู้เรียนเกิดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนอาจนาไปสู่ การขาด
เรียนเป็นประจาโดยอย่างไม่มีเหตุผล (absenteeism) มีแรงจูงใจในการเรียนที่ต่า และในที่สุดอาจทาให้เกิด
การเพิ่มอัตราการลาออกกลางคัน (dropout) (McCarthy, Pretty, & Catano, 1990; Yang & Farn, 2005)
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือวัดความเหนื่อยหน่าย พบว่า ส่วนใหญ่เครื่องมือที่ใช้วัด
ความเหนื่อยหน่ายเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 4 ระดับ (Aypay, 2011) 6 ระดับ (Salmela-Aro &
Näätänen, 2005; Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi, 2009) และ 7 ระดับ (Schaufeli, Martinez,
Pinto, Salanova, & Bakker, 2002) นอกจากนี้ งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสารวจความเหนื่อยหน่ายหรือ
ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายกับตัวแปรอื่นๆ พบว่า มีการใช้เครื่องมือวัดความเหนื่อยหน่าย 2 ลักษณะ โดย
เครื่องมือลักษณะแรกเป็นลักษณะที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ คือมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (พัสกร แนวประณีต พูลพงศ์
สุขสว่าง และสุชาดา กรเพชรปาณี, 2556; ยุวรี ผลพันธิน, 2555) 6 ระดับ (Kuittinen & Meriläinen, 2011;
Mazerolle & Pagnotta, 2011; Yavuz & Dogan, 2014) และ 7 ระดับ (Alarcon, Edwards, & Menke, 2011;
Evers & Tomic, 2002; Gan, Shang, & Zhang, 2007; Mazerolle & Pagnotta, 2011; Kuittinen &
Meriläinen, 2011; Salanova, Salanova, Schaufeli, & Bresò, 2010) และลักษณะที่ 2 เป็นข้อคาถาม
ปลายเปิด (Cushman, & West, 2006; Kuittinen & Meriläinen, 2011)
จากการศึกษาเครื่องมือวัดความเหนื่อยหน่ายที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า ซึ่งข้อจากัด
ของมาตรประมาณค่า คือ ผู้ตอบจะประเมินมาตรประมาณค่าในแต่ละระดับไม่เท่ากันตามการรับรู้ของแต่ละคน
ทาให้ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินในแต่ละมาตรวัดวัดได้ไม่เท่าเทียมกัน (Grol-Prokopczyk, 2014 อ้างถึงใน มณิการ์
ชูทอง, 2555) การนาคะแนนมาวิเคราะห์ร่วมกันอาจทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลผล เทคนิควิธีการหนึ่ง
ที่นักวิจัยได้พัฒนาและนามาใช้ในการแก้ปัญหาความไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างบุคคลอันเนื่องมาจาก
การตีความสเกลการตอบที่แตกต่างกัน คือ แองเคอร์ริง วินเยตต์ (anchoring vignette) (King, Christopher,
Joshua, & Ajay, 2004; King & Wand 2007) ซึ่งเป็นการสร้างสถานการณ์สั้นๆ ของตัวละครที่สมมติขึ้นที่แสดง
พฤติกรรมถึงตัวแปรเดียวกับตัวแปรที่ต้องการจะวัดตามข้อคาถามที่ให้ประเมินตนเอง โดยมีระดับพฤติกรรมต่า
หรื อสู ง แตกต่ างกั นอย่ างชั ดเจนในแต่ ล ะระดั บ ของพฤติ กรรมนั้ น ภายใต้ การวั ดตั ว แปรในประเด็ น เดี ย วกั น
(Wilgenburg, 2010) เมื่อผู้ตอบอ่านสถานการณ์สมมติแล้ว จึงตอบระดับความคิดเห็นที่มีต่อตัวละครนั้นๆ ว่ามี
พฤติกรรมอยู่ในระดับใด ความแตกต่างในการระบุระดับสเกลสามารถนามาวิเคราะห์และตีความร่วมกันกับแบบ
ประเมินตนเองที่สร้างขึ้นภายใต้สถานการณ์สมมติหรือประเด็นที่ต้องการวัดเดี ยวกันและภายใต้ระดับสเกลที่
เหมือนกัน เพื่อสร้างข้อสรุปและเปรียบเทียบระหว่างบุคคล (PISA, 2012; Grol-Prokopczyk, 2014 อ้างถึงใน
มณิการ์ ชูทอง, 2555) เนื่องจากวินเยตต์ถูกใช้เป็นสเกลในการตรึงชุดของวินเยตต์ให้เหมือนกันในผู้ตอบทุกคน
ความแปรปรวนในการตอบวินเยตต์แ ต่ละวินเยตต์ของผู้ตอบแต่ละคนทาให้นักวิจัยสามารถสร้างสเกลร่วมของ
การวัดในกลุ่มผู้ตอบ และสามารถปรับสเกลของผู้ตอบประเมินตนเองบนมาตรเดียวกันได้ ซึ่งสามารถทาได้โดย
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การใช้สถิติที่หลากหลาย (King, Christopher, Joshua, & Ajay,2004; King & Wand 2007 อ้างถึงใน
Wilgenburg, 2010)
การนาแองเคอร์ริง วิ นเยตต์ มาประยุ กต์ ใช้ ในการสร้างเครื่องมื อสามารถแก้ไขจุ ดอ่อนในการรับรู้
ความแตกต่างของระดับมาตรประมาณค่าแต่ละบุคคลได้ อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มได้ชัดเจนมากขึ้น (Kapteyn, Smith, Soest & Vonkova, 2011; King, Murray, Salomon & Tandon,
2004 อ้างถึงใน มณิการ์ ชูทอง, 2555) การนาแองเคอร์ริง วินเยตต์มาใช้ในการสร้างเครื่องมือจะช่วยปรับแก้
ความแตกต่างของงานวิจัยที่ให้ผู้ตอบประเมินตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างบุคคล
ได้ดีขึ้น และมีความคงเส้นคงวาในการตอบมากขึ้น (Wilgenburg, 2010) ดังนั้น การนารูปแบบการสร้างเครื่องมือ
โดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์มาสร้างแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนา
เครื่องมือประเมินให้มีความคงเส้นคงวาในการตอบของผู้ตอบ และช่วยในการนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบในระดับ
ฐานสเกลเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลที่มีความถูกต้องและแม่นยาในการวัดและการเปรียบเทียบของแต่ละบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น และยังเป็นการขยายขอบเขตขององค์ความรู้เกี่ยวกับ แองเคอร์ริง วินเยตต์ในการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร
ทางด้านการศึกษาในบริบทของประเทศไทยที่แตกต่างจากเครื่องมือในรูปแบบเดิมที่ผ่านมา ดังนั้น งานวิจัยนี้จึง
ต้องการพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนักศึกษา โดยประยุกต์ใช้ แองเคอร์ริง วินเยตต์เข้ากับ
มาตรประมาณค่าทั่วไป เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนของการตีความหมายระดับสเกลที่แตกต่างกันของผู้ตอบ
เพื่อให้ผลการวัดตัวแปรมีความตรงและแม่นยามากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียน โดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาครูระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2558 จานวน 24,707 คน (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) ผู้วิจัยกาหนดตัวอย่างใน
การวิจัย โดยใช้แนวคิดของ Hair, Black, Babin, & Anderson (2010) ซึ่งระบุว่าขนาดตัวอย่างในการวิจัยควรมี
ไม่ต่ากว่า 100 ตัวอย่าง ทั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้ใช้ตัวอย่างจานวน 153 คน จากสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
5 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling)
ตัวแปรวิจัย
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน หมายถึง ระดับพฤติกรรมหรือความรู้สึกของผู้เรียนที่แสดงความอ่อน
ล้าทางร่างกายและจิตใจที่เกิดความกดดันความดันในการเรียน การมีทัศนคติในแง่ร้ายและเฉยเมยต่อการเรียน
ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และไม่สมหวังในผลสาเร็จของตนเอง ทาให้ความสามารถในการจัดการกับ
การเรียนลดลงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วน
บุคคล และความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ
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1) ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกเหนื่อย เครียด ไม่สบายใจ อึดอัดใจอัน
เนื่องมาจากการเรียน
2) การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล หมายถึง การมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบุคคลอื่น มองคนในแง่
ร้าย แสดงอาการเพิกเฉย ไม่สนใจพฤติกรรม มีความระแวงต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน
3) ความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถและไม่
สามารถที่จะเรียนให้ประสบความสาเร็จได้
เครื่องมือวิจัย
ผู้วิจัยได้แบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนักศึกษา โดยได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 เป็ น มาตรประมาณค่า โดยใช้ แองเคอร์ริง วิน เยตต์ และตอนที่ 3 เป็ น มาตรประมาณค่า 5 ระดั บ
(rating scale) ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือประกอบด้วย 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการสร้างเครื่องมือมาตรประมาณค่าโดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์ มีขั้นตอน
การสร้างดังนี้ ขั้นที่ 1) การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 2) การสร้างตารางกาหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดและ
จานวนข้อคาถาม 3) สารวจและรวมรวบกลุ่มคาตอบหรือสถานการณ์ที่เป็นไปได้เกี่ยวตัวแปรที่ต้องการจะวัด
4) ร่างข้อคาถามเพื่ออธิบายพฤติกรรมของตัวละครสมมติที่แสดงในสถานการณ์นั้น ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะใน
ตัวแปรที่ต้องการวัด โดยสมมติชื่อและสร้างสถานการณ์ควรมีความครอบคลุมกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยปรับใช้
ให้เข้ากับวัฒนธรรมและเพศของผู้ตอบ โดยแบ่งระดับพฤติกรรมของตัวละครเป็นระดับ 3 ระดับ คือ ระดับต่าสุด
ระดับปานกลาง และระดับสูงสุด 5) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความตรงเฉพาะหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน 6) การทดลองใช้แบบสอบถามกับนักศึ กษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความชัดเจนด้านภาษา 7) ปรับแก้แบบสอบถาม 8) นาเครื่องมือไปใช้เพื่อทดสอบความเป็นลาดับของวินเยตต์
9) วิเคราะห์ความเป็นลาดับของวินเยตต์ด้วยสถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรม R 10) การปรับปรุง
แบบสอบถาม ดังตัวอย่างเครื่องมือในตาราง 1
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ตาราง 1 ตัวอย่างเครื่องมือแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนโดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์
ข้อ
สถานการณ์
คาถาม คุณคิดว่าตัวละครต่อไปนี้มีความอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับใด
1 เมื่ออาจารย์มอบหมายการบ้านหรือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในทุกสัปดาห์ นางสาว
ทับทิมไม่เก่งภาษาอังกฤษ เธอจึงใช้เวลาว่างในการทบทวนและค้นคว้าเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จนสามารถทาการบ้านได้ถูกต้องด้วยตนเองทุกครั้ง
2 เมื่ออาจารย์มอบหมายการบ้านหรือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในทุกสัปดาห์ นางสาว
ไพลินคิดว่าการบ้านที่ได้รับมอบหมายให้ทานั้นมากเกินไป บางข้อที่เธอทาไม่เป็น
ก็พยายามในข้อที่ทาได้ ได้แค่ไหนก็แค่นั้น ไม่คิดมาก เพราะเดี๋ยวจะเครียดไปเปล่าๆ
3 เมื่ออาจารย์มอบหมายการบ้านหรือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในทุกสัปดาห์ บ่อยครั้ง
ที่นางสาวมรกตตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วรู้ว่าวันนี้ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษและ
ส่งงาน แต่เธอยังไม่ได้ทาการบ้าน ด้วยความวิตกกังวลเธอจึงมักลาหยุดโดยอ้าง
เหตุผลว่าป่วย

ระดับพฤติกรรม
 1) ระดับต่าที่สุด
 2) ระดับปานกลาง
 3) ระดับสูงที่สุด
 1) ระดับต่าที่สุด
 2) ระดับปานกลาง
 3) ระดับสูงที่สุด
 1) ระดับต่าที่สุด
 2) ระดับปานกลาง
 3) ระดับสูงที่สุด

ตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) สามารถ
อธิบายขั้นตอนการสร้างเครื่องมือได้ โดยขั้นตอนที่ 1) การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 2) การสร้างตารางกาหนด
พฤติกรรมที่ต้องการวัดและจานวนข้อคาถาม 3) การจัดทาร่างแบบสอบถาม 4) การตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาและความตรงเฉพาะหน้าโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน 5) การปรับปรุงแบบสอบถาม 6) การทดลองใช้
แบบสอบถามกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนด้านภาษา 7) ปรับปรุง
แบบสอบถาม 8) นาแบบสอบถามไปใช้ 9) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือหาค่าความเที่ยงด้วยโปรแกรม SPSS
และความตรงเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL ดังตัวอย่างเครื่องมือในตาราง 2
ตาราง 2 ตัวอย่างเครื่องมือแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนโดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ระดับพฤติกรรม
ข้อความ
5 4 3 2
1. ฉันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเรียน
2. ฉันรู้สึกหมดแรงในชั่วโมงท้ายๆ ของการเรียนในแต่ละวัน
3. ฉันรู้สึกถึงความเหนื่อยอ่อนเมื่อตื่นมาในตอนเช้า แล้วรู้ว่าวันนี้ตอ้ งไป
เรียน

1

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยวิเคราะห์คุณภาพ
เครื่องมือการพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์ โดย
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน ความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง และตรวจสอบ
ความเป็นลาดับของวินเยตต์ โดยใช้สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (non-parametric) ด้วยโปรแกรม R
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การวิเคราะห์ด้วยสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (Non-parametric)
การวิเคราะห์สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาความเป็นลาดับของข้อคาถาม
มาตรประมาณค่าแองเคอร์ริง วินเยตต์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อคาถามว่ามีแตกต่ างกันในแต่ละลาดับของ
ข้อคาถามหรือไม่ มีความทับซ้อนหรือความผกผันของข้อคาถามหรือไม่ โดยผู้วิจัยออกแบบหรือสร้างข้อคาถาม
จากสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้ในแต่ละตัวแปรที่ต้องการวัด และนามาเพิ่มระดับความเข้มข้นหรือเงื่อนไขใน
แต่ละชุดข้อคาถามให้มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับ แต่ในบางครั้งผู้วิจัยสร้างข้อคาถามและมองว่าในแต่ละ
ลาดับของข้อคาถามมีความเหมาะสมและสามารถใช้ได้ อีกทั้งมีระดับความเข้มข้นในแต่ละพฤติกรรมของตัวละคร
สมมติ ที่ สร้า งมาแตกต่ า งกัน แล้ ว แต่ในมุ ม มองของบุ คคลภายนอกอาจมองว่ า ยัง มี ความคาบเกี่ย วกับ อยู่
จึงจาเป็นต้องมีการตรวจสอบความเป็นลาดับของข้อคาถามในมาตรประมาณค่าแองเคอร์ริง วินเยตต์ด้วยสถิติ
แบบไม่อิงพารามิเตอร์ด้วย โปรแกรม R
การตรวจสอบความเป็นลาดับของข้อคาถาม (Ordering of Vignette)
การสร้างข้อคาถามโดยใช้วินเยตต์ ผู้วิจัยจะเป็นผู้กาหนดลาดับของข้อคาถามในแต่ละชุดของวินเยตต์
ในตัวแปรที่ต้องการวัด ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแต่ละวินเยตต์ที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกันและเป็นลาดับแล้ว แต่
ในความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้อื่นอาจคิดเห็นแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการตรวจสอบความเป็น
ลาดับของวินเยตต์ในแต่ละชุดข้อคาถาม เพื่อให้เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขภาษาที่ใช้ให้มี
ความชัดเจนมากขึ้น การวิเคราะห์ความเป็นลาดับของวินเยตต์ ใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R ซึ่งฟังก์ชั่นที่ใช้
การวิเคราะห์คือ anchor.order()
จากลักษณะข้อคาถาม ชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเป็นลาดับของวินเยตต์ของตัวแปรแบบวัด
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน ประกอบด้วย ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
และความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ โดยโครงสร้างของ code เหมือนกันทุกประการ ดังนั้น จึงเลือกใช้
ชุ ด ค าสั่ ง ด้ า น ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ล าดั บ ของวิ น เยตต์ คือ ความเหนื่ อ ยล้ า ทางอารมณ์
(emotional exhaustion) โดยสามารถดูรายละเอียดข้อคาถามในตาราง 1 ประกอบ ตัวอย่างการวิเคราะห์และ
เขียน syntax มีรายละเอียดต่อไปนี้
Script
> setwd("D:\\BACKUP\\_Ph.D\\2558-1 Adv Instru reasearch\\project\\analysis\\"
> dat <- read.csv("burnout2.csv")
> library("csvread")
> library("anchors")
> chk.ava.order <- anchors.order(~ava1+ava2+ava3, dat)
> summary(chk.ava.order, top=10, digits=3)
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ผู้วิจัยใช้ชุดข้อมูลด้านความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ชุดข้อมูลมีชื่อว่า burnout โดยมีนามสกุล .csv
(comma delimited) ใน Microsoft excel จัดเก็บในโฟลเดอร์ที่ตั้งชื่อภาษาอังกฤษในที่นี้ใช้ชื่อว่า order
เตรียมโปรแกรม R และดาเนินการติดตั้งแพกเกจจานวน 2 แพกเกจ คือ anchors() , csvread() ให้สมบูรณ์ โดย
anchors ใช้ในการวิเคราะห์ชุดข้อคาถาม และ csvread() ใช้ในการอ่านไฟล์ที่มีนามสกุล .csv (comma
delimited) ใน Microsoft excel ใช้คาสั่งในการวิเคราะห์ความเป็นลาดับของวินเยตต์ โดยก่อนการคานวณต้อง
เรียงลาดับของวินเยตต์จากน้อยไปมาก ในที่นี้ ava1 คือ ระดับต่าสุด ava2 คือ ระดับปานกลาง ava3 คือ ระดับ
สูงสุด ด้วยคาสั่ง anchors.order เก็บค่าใหม่ไว้ในตัวแปรชื่อ chk.ava.order และสั่งแสดงผลด้วยฟังก์ชั่น
summary()
R>chk.ava.order <- anchors.order(~ava1+ava2+ava3, dat)
R>summary(chk.ava.order, top = 12, digits = 3)
ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ANCHORS: SUMMARY OF VIGNETTE
Upper tri = p_{ij} - p_{ji} (negative values
ORDERING
suggest misorderings)
Treatment of ties: represent as sets
Lower tri = 1 - p_{ij} - p_{ji} (big numbers
Number of cases with at least two
means many ties)
distinct vignette responses: 147
1 2 3
and with no violations of natural
1 NA 0.647 0.752
ordering: 117
2 0.144 NA 0.654
and with no more than 1 violation of
3 0.105 0.124 NA
natural ordering: 136
and with no more than 2 violation of
Top 12 orderings (out of 11 unique orderings):
natural ordering: 144
Frequency Proportion Ndistinct Nviolation
1,2,3 96 0.62745 3
0
Proportion of cases a vignette (row) is
{1,2},3 11 0.07190 2
0
less than another (column):
1,{2,3} 10 0.06536 2
0
<1 <2 <3
{1,3},2 8 0.05229 2
1
1 NA 0.752 0.824
2,1,3 8 0.05229 3
1
2 0.105 NA 0.765
{1,2,3} 6 0.03922 1
0
3 0.072 0.111 NA
3,{1,2} 5 0.03268 2
2
{2,3},1 3 0.01961 2
2
3,2,1 3 0.01961 3
3
2,{1,3} 2 0.01307 2
1
1,3,2 1 0.00654 3
1
832
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ผลการวิจัย
บทความนี้เป็นการพัฒนาเครื่องมือแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนักศึกษา โดยใช้แองเคอร์ริง
วินเยตต์ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับตัวอย่างวิจัย คือ นักศึกษาครูระดับปริญญาตรี
จานวน 153 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือในภาพรวมและรายตัวแปรหรือรายด้าน โดยแยกการวิเคราะห์คุณภาพ
เป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์คุณภาพมาตรประมาณค่าโดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์
ผลการวิเคราะห์ความเป็นลาดับของข้อคาถามในการพัฒนาเครื่องมือวัดความเหนื่อยหน่ายโดยใช้
แองเคอร์ริง วิ น เยตต์ จ านวน 9 ข้อ ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า น ได้ แก่ ความเหนื่ อยล้ า ทางอารมณ์ การสู ญ เสี ย
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ให้
ตอบข้อคาถามเป็นไปตามลักษณะความเป็นลาดับของข้อคาถาม โดยค่าความเป็นลาดับของวินเยตต์ไม่มีค่าเป็นลบ
สามารถพิจารณารายด้านได้ดังนี้
ด้านที่ 1 ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 153 คน พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความเห็นในลาดับของวินเยตต์แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ลาดับ จานวน 147 คน โดยตอบลาดับของวินเยตต์แบบ
เรีย งล าดั บ 117 คน เมื่ อพิ จ ารณาสั ด ส่ ว นของผู้ ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ความเห็ น
สอดคล้องในการเรียงลาดับวินเยตต์ในระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง จานวน 96 คน รองลงมา คือ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นต่อระดับสูงและระดับปานกลางเหมือนกัน จานวน 11 คน และมีความเห็นต่อระดับปาน
กลางและระดับต่าเหมือนกัน จานวน 10 คน เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของผู้ตอบในวินเยตต์รายคู่ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในการตอบลาดับของข้อคาถามในแต่ละลาดับ (ร้อยละ 75.20 82.40
และ 76.50) แสดงว่าผู้ตอบในระดับวินเยตต์สูงกว่ามากกว่าระดับวินเยตต์ต่ากว่า เช่น {vign1<vign2 ร้อยละ
75.20} และมีจานวนน้อยที่ตอบแบบไม่สอดคล้องลาดับของวินเยตต์ {vign2<vign1 ร้อยละ 10.50} เมื่อพิจารณา
ค่าความผกผันของวินเยตต์ (misordering) พบว่า ไม่มีค่าติดลบในแต่ละข้อคาถาม (ร้อยละ 64.70 75.20 และ
65.40 ตามลาดับ) และมีผู้ตอบจานวนน้อยตอบลาดับวินเยตต์เท่ากันในแต่ละระดับ (ร้อยละ 14.40 10.50 และ
12.40 ตามล าดั บ ) และเมื่ อพิจ ารณาค่า การละเมิด หรือค่าความตรงข้ามกับธรรมชาติ ลาดั บของวิ น เยตต์
(violation) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 24 คน ให้ค่าความตรงข้ามกับธรรมชาติลาดับของวินเยตต์ โดย
สลับระหว่าง {1,3},2 และ 2,1,3 จานวนละ 8 คน 3,{1,2} จานวน 5 คน และ {2,3},1 จานวน 3 คน ดังแสดงใน
ตาราง 3 และภาพ 1
ด้ า นที่ 2 การสู ญ เสี ย ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นบุ ค คล ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมด 153 คน พบว่ า
ส่วนใหญ่ มีความเห็นในลาดับของวินเยตต์แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ลาดับ จานวน 142 คน โดยตอบลาดับของวิน
เยตต์ แ บบเรีย งล าดั บ 119 คน เมื่ อพิ จ ารณาสั ด ส่ว นของผู้ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี
ความเห็นสอดคล้องในการเรียงลาดับวินเยตต์ในระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง จานวนละ 56 คน รองลงมา
คือ มีความเห็นต่อระดับต่าและระดับปานกลางสูงเหมือนกัน จานวน 16 คน เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของผู้ตอบใน
วินเยตต์รายคู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสอดคล้ องในการตอบลาดับของข้อคาถามในแต่ละ
ลาดับ (51.00 83.70 และ 74.50) แสดงว่าผู้ตอบตอบในระดับวินเยตต์สูงกว่ามากกว่าระดับวินเยตต์ต่ากว่า เช่น
{vign1<vign2 ร้อยละ 51.00} และมีส่วนน้อยที่ตอบแบบไม่สอดคล้องลาดับของวินเยตต์ {vign2<vign1 ร้อยละ
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9.20} เมื่อพิจารณาค่าความผกผันของวินเยตต์ (misordering) พบว่า ไม่มีค่าติดลบในแต่ละข้อคาถาม (ร้อยละ
41.80 79.70 และ 68.60 ตามลาดับ) และมีผู้ตอบจานวนน้อยตอบลาดับวินเยตต์เท่ากันในแต่ละระดับ (ร้อยละ
39.90 12.40 และ 19.60 ตามลาดับ) และเมื่อพิจารณาค่าการละเมิดหรือค่าความตรงข้ามกับธรรมชาติลาดับ
ของวินเยตต์ (violation) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 24 คน ให้ค่าความตรงข้ามกับธรรมชาติลาดับของ
วินเยตต์ โดยสลับระหว่าง 2,1,3 จานวน 7 คน {1,3},2 และ 2,{1,3} จานวนละ 4 คน {2,3},1 และ 3,{1,2}
จานวน 3 คน และ1,3,2 จานวน 2 คน ดังแสดงในตาราง 3 และภาพ 2
ด้ านที่ 3 ความรู้ สึ กว่ า ตนไม่ ประสบความส าเร็ จ ผู้ ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 153 คน พบว่ า
ส่วนใหญ่ มีความเห็นในลาดับของวินเยตต์แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ลาดับ จานวน 135 คน โดยตอบลาดับของวิน
เยตต์ แ บบเรีย งล าดั บ 115 คน เมื่ อพิ จ ารณาสั ด ส่ว นของผู้ต อบแบบสอบถาม พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี
ความเห็นสอดคล้องในการเรียงลาดับวินเยตต์ในระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง จานวน 61 คน รองลงมา คือ
มีความเห็นต่อระดับปานกลาง และสูงเหมือนกัน จานวน 37 คน มีความเห็นระดับต่อระดับสูง ระดับปานกลาง
และระดับสู งเหมือนกัน จานวน 18 คน เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของผู้ตอบในวินเยตต์รายคู่ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสอดคล้องในการตอบลาดับของข้อคาถามในแต่ละลาดับ (ร้อยละ 70.60 79.10
และ 54.90) แสดงว่าผู้ตอบในระดับวินเยตต์สูงกว่ามากกว่าระดับวินเยตต์ต่ากว่า เช่น {vign1<vign2 ร้อยละ
70.60} และมีจานวนน้อยที่ตอบแบบไม่สอดคล้องลาดับของวินเยตต์ {vign2<vign1 ร้อยละ 4.60} เมื่อพิจารณา
ค่าความผกผันของวินเยตต์ (misordering) พบว่า ไม่มีค่าติดลบในแต่ละข้อคาถาม (ร้อยละ 66.00 73.90 และ
46.40 ตามลาดับ) และมีผู้ตอบจานวนน้อยตอบลาดับวินเยตต์เท่ากันในแต่ละระดับ (ร้อยละ 24.80 15.70 และ
36.60 ตามล าดั บ ) และเมื่ อพิจ ารณาค่า การละเมิด หรือค่าความตรงข้ามกับธรรมชาติ ลาดั บของวิ น เยตต์
(violation) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 13 คน ให้ค่าความตรงข้ามกับธรรมชาติลาดับของวินเยตต์ โดย
สลับระหว่าง 2,1,3 จานวน 4 คน 3,{1,2} และ 3,1,2 จานวนละ 3 คน 1,3,2 จานวน 2 คน และ {2,3},1 จานวน
1 คน ดังแสดงในตาราง 3 และภาพ 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์สัดส่วนของวินเยตต์ในแต่ละระดับและสัดส่วนของการไม่ผกผันของวินเยตต์
ด้าน
ความเหนื่อยล้า
ทางอารมณ์
การสูญเสีย
ความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล
ความรู้สึกว่าตน
ไม่ประสบ
ความสาเร็จ
หมายเหตุ

ลาดับวินเยตต์
ต่า (1)
ปานกลาง (2)
สูง (3)
ต่า (1)
ปานกลาง (2)
สูง (3)
ต่า (1)
ปานกลาง (2)
สูง (3)

การตอบของวินเยตต์แต่ละระดับ
<ต่า (1) <ปานกลาง (2) <สูง (3)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
75.20
82.40
10.50
76.50
7.20
11.10
70.60
79.10
4.60
54.90
5.20
8.50
70.60
79.10
4.60
54.90
5.20
8.50

แทน ร้อยละของคนตอบระดับวินเยตต์สูงมากกว่าระดับวินเยตต์ต่ากว่า
แทน ร้อยละของคนตอบระดับวินเยตต์สูงกว่าน้อยกว่าระดับวินเยตต์ต่ากว่า

834

การไม่สลับลาดับของวินเยตต์
ต่า (1)
ปานกลาง (2)
สูง (3)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
64.70
75.20
14.40
65.40
10.50
12.40
66.00
73.90
24.80
46.40
15.70
36.60
66.00
73.90
24.80
46.40
15.70
36.60
แทน ร้อยละของคนตอบไม่สลับลาดับของวินเยตต์
แทน ร้อยละของลาดับที่เท่ากัน
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ภาพ 1 แสดงจานวนคนตอบในวินเยตต์แต่ละรูปแบบ
ในด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ เช่น 1,2,3 คือ จานวน
คนตอบวินเยตต์ เรียงกันเป็นลาดับต่า ปานกลาง สูง
Treatment of ties: represent as sets
จานวน 96 คน

ภาพ 2 แสดงจานวนคนตอบในวินเยตต์แต่ละรูปแบบ
ในด้าน การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล เช่น 1,2,3
คื อ จ านวนคนตอบ วิ น เยตต์ เ รี ย งกั น เป็ น ล าดั บ ต่ า
ปานกลาง สูง จานวน 56 คน
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ภาพ 3 แสดงจานวนคนตอบในวินเยตต์แต่ละรูปแบบ
ในด้ า นความรู้ สึ ก ว่ า ตนไม่ ป ระสบความส าเร็ จ เช่ น
1,2,3 คือ จานวนคนตอบ วินเยตต์เรียงกันเป็นลาดับต่า
ปานกลาง สูง จานวน 61 คน
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง
1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน และคานวณค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ พบว่า ดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC)
อยู่ ร ะหว่ า ง 0.60-1.00 โดยรายการข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งเท่ า กั บ 1.00 มี จ านวน 16 ข้ อ
ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 จานวน 3 ข้อ และข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
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0.60 จานวน 1 ข้อ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
รายการข้อคาถามที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น
2) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ของโมเดลความเหนื่อยหน่ายใน
การเรียน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ตัวแปรของ
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.133 ถึง 0.662 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เกือบทุกคู่ ค่า Barlett’s test of sphericity มีค่าเท่ากับ 1,623.531 (p < 0.05) แสดงว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และค่าดัชนีรวม KMO มีค่าเท่ากับ 0.898 แสดงว่าตัวแปรมี
ความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเมทริกซ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวชีว้ ัดความเหนื่อยหน่ายใน
การเรียน

หมายเหตุ: *p < 0.05
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความเหนื่อยหน่ายในการเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3
องค์ ประกอบ หรือตั วแปรแฝงจ านวน 3 ตั วแปร คือ ความเหนื่ อยล้ า ทางอารมณ์ (EMOTION) การสูญ เสี ย
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (DEPERSON) และความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ (SELF) โดยองค์ประกอบ
ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ จานวน 6 ตัว ได้แก่ E1 E2 E3 E4 E5 และ
E6 องค์ประกอบการสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวชี้วัด จานวน 8 ตัว ได้แก่ D1 D2 D3 D4 D5
D6 D7 และ D8 และองค์ประกอบความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ ประกอบด้วยตัวชี้วัด จานวน 6 ตัว ได้แก่
S1 S2 S3 S4 S5 และ S6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความเหนื่อยหน่ายในการเรียน พบว่า
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โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาค่าไค-สแควร์ (2 = 72.46) และค่าองศาอิสระเท่ากับ
93 (df = 93) กล่าวคือ ค่าไค-สแควร์มีความแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.943) แสดงว่า
โมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน
(goodness of fit index: GFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ (adjusted goodness of fit
index: AGFI) เท่ากับ 0.90 ซึ่งมีค่าไม่ต่ากว่า 0.90 หรือมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีรากกาลังสองของส่วนที่เหลือ
(Root mean squared: RMR) เท่ากับ 0.045 และดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (root
mean square error of approximation: RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์หรือมีค่าต่ากว่า 0.06
ผลการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 5
และภาพ 4
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ตัวชี้วัดทุกตัวที่ใช้ในการวัดครั้งนี้มีความสาคัญและใช้
ในการทานายตัวแปรแฝงได้ ดังปรากฏผลการวิเคราะห์ที่ตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว มีค่า t ที่มีนัยสาคัญ (I t I> 1.96) และ
มีน้าหนักองค์ประกอบสูง เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
(1) องค์ประกอบความอ่อนล้า ทางอารมณ์ (EMOTION) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ตัว (E1-E6)
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () อยู่ระหว่าง 0.54 – 0.70 โดยตัวชี้วัดที่มีน้าหนักความสาคัญมากที่สุด
ได้แก่ E4 [ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน] (=0.88) รองลงมาคือ E6 [ฉันรู้สึกว่ากาลังเรียนหนักมากเกินไป]
( = 0.70) และ E3 [ฉันรู้สึกถึงความเหนื่อยอ่อนเมื่อตื่นมาในตอนเช้า แล้วรู้ว่าวันนี้ต้องไปเรียน] ( = 0.69)
โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.29 – 0.78
(2) องค์ประกอบการสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวชี้วัด 8 ตัว (D1-D8) มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.85 โดยตัวชี้วัดที่มีน้าหนักความสาคัญมากที่สุด ได้แก่ D3
[ฉันค่อนข้างแสดงอาการเพิกเฉยต่ออาจารย์] และ D4 [11. ฉันไม่ค่อยเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน] ( = 0.85
เท่ากัน) D2 [ฉันรู้สึกเครียดเมื่อต้องปรึกษาเรื่องการเรียนกับอาจารย์] ( = 0.80) และ D7 [ฉันไม่สามารถช่วย
แก้ปัญหาของเพื่อนได้] ( = 0.78) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.37 – 0.73
(3) องค์ประกอบความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ (SELF) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ตัว (S1-S8)
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.84 โดยตัวชี้วัดที่มีน้าหนักความสาคัญมากที่สุด ได้แก่
S6 [ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันเรียนค่อนข้างยากเกินไปสาหรับฉัน] ( = 0.84) รองลงมาคือ S2 [ฉันรู้สึกท้อแท้หลังการ
เรียน] (B = 0.79) และ S1 [ฉันไร้กาลังใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ] และ S5 [ฉันไม่สามารถบังคับตนเองให้มีความ
ตั้งใจในการเรียนได้] ( = 0.77 เท่ากัน) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (R2) อยู่ระหว่าง 0.37 – 0.71 ดังแสดง
รายละเอียดในตาราง 5 และภาพ 4
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความเหนื่อยหน่ายในการเรียน
น้าหนักองค์ประกอบ
น้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร
ตัวแปร
2
b (SE)
t
R
b (SE)
t
R2


1. ความอ่อนล้าทางอารมณ์
3. การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
0.69
0.92
E1
(0.10)
0.54 6.82 0.29
S1
(0.08)
0.77 11.02 0.60
0.62
0.75
E2
(0.07)
0.67 8.80 0.45
S2
(0.07)
0.79 11.4 0.63
0.70
0.64
E3
(0.07)
0.69 9.45 0.48
S3
(0.08)
0.61 7.85 0.37
0.81
0.70
E4
(0.06)
0.88 12.85 0.78
S4
(0.07)
0.73 10.23 0.53
0.50
0.91
E5
(0.06)
0.59 7.79 0.34
S5
(0.08)
0.77 11.08 0.60
0.67
0.77
E6
(0.07)
0.70 9.62 0.48
S6
(0.06)
0.84 12.59 0.71
2. ความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ
0.73
D1
(0.09)
0.61 8.51 0.37
0.94
D2
(0.08)
0.80 12.09 0.64
0.87
Chi-Square (2) = 72.46 df = 93
D3
(0.07)
0.85 13.21 0.73
2

/df = 0.77
p = 0.943
0.78
RMSEA=0.000
D4
(0.06)
0.85 13.25 0.72 RMR = 0.045
GFI = 0.950
AGFI = 0.900
0.90
CFI = 1.000
IFI =
D5
(0.08)
0.77 11.43 0.60 NFI = 0.990
1.000
0.62
D6
(0.07)
0.63 8.84 0.40
0.56
D7
(0.05)
0.78 11.44 0.60
0.80
D8
(0.07)
0.76 10.7 0.57
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ภาพ 4 โมเดลการวัดความเหนือ่ ยหน่ายในการเรียน
การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน (internal consistency) ของแบบวัด
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน จานวน 20 ข้อ โดยใช้ สูตรสัมประสิท ธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) พบว่า ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า 0.926 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงเป็น
รายด้าน พบว่ามีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.817 ถึง 0.883 ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง โดยด้านที่มีค่าความเที่ยง
มากที่สุด คือ การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล รองลงมาคือ ความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ และ
ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (0.883 0.826 และ 0.817 ตามลาดับ)
อภิปรายผล
1. การพัฒนาแบบวัดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนโดยใช้แองเคอร์ริง วินเยตต์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด
20 ตัวชี้วัด ภายใต้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วนบุคคล และ
ความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความส าเร็จ แบบวัด ประกอบด้ ว ย 2 ส่ วน คือ ส่ ว นที่ 1 มาตรประมาณค่า โดยใช้
แองเคอร์ริง วินเยตต์ โดยในส่วนนี้จะใช้วิธีการพิจารณาภาษาและความเหมาะสมในการสร้างสถานการณ์ของ
ตั ว ละครและให้ผู้ เชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร และส่ ว นที่ 2
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาของมาตรประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า มีค่า
ดัช นี ความสอดคล้ องกับ นิย ามเชิ ง ปฏิบั ติการอยู่ ระหว่ าง 0.60-1.00 โดยรายการข้อคาถามที่มี ค่าดั ช นีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 มีจานวน 16 ข้อ ข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 จานวน 3 ข้อ และข้อ
คาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.60 จานวน 1 ข้อ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อคาถาม
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรายการข้อคาถามที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสอดคล้องกับนิยาม
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เชิงปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดวัตถุประสงค์ข้อนั้นได้จริงและมีความตรงเชิงเนื้อหา (โชติกา ภาษีผล
, 2556)
2. การตรวจสอบคุณภาพความเป็นลาดับของวินเยตต์ ผู้วิจัยสร้างระดับของวินเยตต์เป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับต่า ระดับปานกลาง ระดับสูง จานวน 9 ข้อ เมื่อตรวจสอบคุณภาพของความเป็นลาดับของวินเยตต์
พบว่า ตัวแปรแต่ละตัวแปรไม่มีการสับไขว้วินเยตต์กัน แสดงว่า ผู้วิจัยสร้างข้อคาถามได้มีระดับของวินเยตต์ที่
แตกต่างกันและไม่มีความคาบเกี่ยวกันซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ สอดคล้องกับการตรวจสอบลาดับของวิน เยตต์ที่
ผู้วิจัยออกแบบจาเป็นต้องตรวจสอบซ้าเพื่อดูความสอดคล้องในการตอบลาดับของวินเยตต์ในผู้ตอบแบบสอบถาม
ว่ามีความสอดคล้องในคาตอบเช่นเดียวกับผู้วิจัยออกแบบหรือไม่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพในการสร้างข้อคาถามที่มี
ระดับพฤติกรรมแตกต่างกันในสถานการณ์เดียวกัน (Wand, King, & Lua, 2011 อ้างถึงใน มณิการ์ ชูทอง, 2557)
3. จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด
ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน พบว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงว่าตัวบ่งชี้
ต่างๆ สามารถใช้วัดในแต่ละองค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายในการเรียนได้ โดยตัวชี้วัดมีค่าสัมประสิทธิ์
น้าหนักองค์ประกอบมขนาดตั้งแต่ 0.54 ถึง 0.88 แสดงว่าแต่ละตัวชี้วัดมีความสาคัญที่แตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาจาแนกรายองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ประกอบด้วย 6 ข้อ ได้แก่ 1) ฉันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเรียน
2) ฉันรู้สึกหมดแรงในชั่วโมงท้ายๆ ของการเรียนในแต่ละวัน 3) ฉันรู้สึกถึงความเหนื่อยอ่อนเมื่อตื่นมาในตอนเช้า
แล้วรู้ว่าวันนี้ต้องไปเรียน 4) ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน 5) ฉันรู้สึกคับข้องใจขณะทางานหรือการบ้าน และ
6) ฉันรู้สึกว่ากาลังเรียนหนักมากเกินไป ซึ่งทุกข้อเป็นข้อความที่แสดงถึงความเหน็ดเหนี่อยจากความต้องการ
ทางการศึกษา สอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยของ Gan, Shang, & Zhang (2007) Mazerolle &
Pagnotta (2011) Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi (2009) และ Schaufeli, Martinez, Pinto,
Salanova, & Bakker (2002)
องค์ประกอบการสูญเสียความสัมพันธ์กับบุคคล ประกอบด้วย 6 ข้อ ได้แก่ 1) ฉันรู้สึกเครียดที่ต้องทา
รายงานร่วมกับเพื่อน 2) ฉันรู้สึกเครียดเมื่อต้องปรึกษาเรื่องการเรียนกับอาจารย์ 3) ฉันค่อนข้างแสดงอาการ
เพิกเฉยต่ออาจารย์ 4) ฉันไม่ค่อยเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน 5) ฉันรู้สึกว่าได้รับการกล่าวโทษ ตาหนิจาก
อาจารย์บ่อยๆ 6) ฉันไม่ส ามารถเข้าใจความรู้สึกของเพื่อน 7) ฉันไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาของเพื่อนได้ และ
8) ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าต่อผู้อื่นมากเท่าไรนัก ซึ่งทุกข้อเป็นข้อความที่แสดงถึงความไม่แยแสหรือมีทัศนคติที่
เฉยเมยต่อกิจกรรมทางการเรียนจานวน สอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยของ Gan, Shang, & Zhang
(2007) Mazerolle & Pagnotta (2011) และ Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, & Nurmi (2009)
องค์ประกอบความรู้สึกว่าตนเองไม่ประสบความสาเร็จในการเรียน ประกอบด้วย จานวน 6 ข้อ ได้แก่
1) ฉันไร้กาลังใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 2) ฉันรู้สึกท้อแท้หลังการเรียน 3) ฉันทารายงานหรือการบ้านได้ไม่ดี
เท่าที่ควร 4) ฉันไม่สามารถเรียนได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5) ฉันไม่สามารถบังคับตนเองให้มีความตั้งใจใน
การเรียนได้ และ 6) ฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันเรียนค่อนข้างยากเกินไปสาหรับฉัน ซึ่งทุกข้อเป็นข้อความที่แสดงถึงการรับรู้
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ความสามารถของตนเองว่าอยู่ระดับต่า สอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยของ Gan, Shang, & Zhang
(2007) และ Mazerolle & Pagnotta (2011)
4. คุณภาพด้านความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในของมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
พบว่า ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า 0.926 อยู่ในเกณฑ์ระดับสูงมาก (Cohen & Holliday, 1982)
เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.817 ถึง 0.883 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ระดับสูง (Cohen & Holliday, 1982) โดยด้านที่มีค่าความเที่ยงมากที่สุด คือ การสูญเสียความสัมพันธ์ส่วน
บุคคล รองลงมาคือ ความรู้สึกว่าตนไม่ประสบความสาเร็จ และความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (0.883 0.826 และ
0.817 ตามลาดับ) แสดงว่า เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ ในการเก็บข้อมูลต่อไปได้ โดย
อาจมีการปรับปรุงด้านภาษาของข้อคาถามให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. อาจารย์ ผู้สอนหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถน าแบบวั ดที่พัฒ นาขึ้นนี้ ไปใช้ในการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อนาไปสู่การป้องกัน ให้คาแนะนาหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของ
ผู้เรียน เช่น การขาดแรงจูงใจในการเรียน การขาดเรียนแบบไม่มีเหตุผล และการลาออกกลางคัน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยเพื่อตรวจสอบโมเดลในครั้งต่อไปควรมีการกาหนดขนาดตัวอย่างให้มากขึ้น โดยใช้หลักการ
ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น เช่น 10 หรือ 20 เท่าของจานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่า เพื่อให้ผลการวิจัย
มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
2. การพั ฒ นาเครื่องมือครั้งต่ อไปอาจเพิ่ ม ลักษณะของการวัด ให้มี จ านวนระดั บ พฤติ กรรมที่ มี
ความแตกต่างกันในแต่ละชุดข้อคาถามที่มากกว่า 3 ระดับ เพื่อวัดได้ตรงและละเอียดมากยิ่งขึ้น
3. การนาแนวทางหรือองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับแองเคอร์ริง วินเยตต์ไปพัฒนาเครื่องมือ
หรือประยุกต์ใช้เพื่อวัดตัวแปรทางจิตวิทยาอื่นๆ โดยคานึงถึงความสาคัญของตัวแปรที่ศึกษา และแนวโน้มที่ผู้ตอบ
จะตอบตัวแปรนั้นคล้อยตามกัน
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