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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับภาวะซึมเศร้า
ของนักเรียนวัยรุ่น และศึกษาความเที่ยงตรงสู่สมบูรณ์ของแบบทดสอบวัดความความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว (relational ethics scale: RES) ฉบับภาษาไทย
วิธกี ารศึกษา ผูว้ จิ ยั แจกแบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ในครอบครัว RES ฉบับภาษาไทยแก่เด็กนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ที่มีคะแนนซึมเศร้าตั้งแต่ 15 คะแนน
จากแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า children’s depression inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย ในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 88 คน เพื่อหาความเที่ยงตรงสู่สมบูรณ์
(convergent validity) ของแบบทดสอบ RES และหาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว
กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนวัยรุ่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation)
ทดสอบอิทธิพลของความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนโดยใช้วธิ กี ารถดถอยพหุคณ
ู
แบบขั้นตอน (stepwise multivariate linear regression)
ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) และแนว
ระนาบ (horizontal relationship) ทัง้ ในภาพรวมและทุกด้าน (ความเชือ่ ใจ สิทธิเสรีภาพ และความภักดี)
มีความสัมพันธ์กบั คะแนนความเศร้าในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยทีค่ วามสัมพันธ์
กับครอบครัวในแนวดิ่งมีความสัมพันธ์กับคะแนนความเศร้า เท่ากับ -0.668 และความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวในแนวระนาบสัมพันธ์กับความเศร้า -0.429 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้น
ตอนพบว่าความสัมพันธ์กบั ครอบครัวภาพรวมในแนวดิง่ มีอทิ ธิพลต่อคะแนนความเศร้า อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.408 และค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R2) เท่ากับ 0.443
สรุป ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่วัดได้จากแบบทดสอบ RES ฉบับภาษาไทยมีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้า และแบบทดสอบ RES มีความเที่ยงตรงสู่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับแบบคัดกรอง CDI ที่ดี
ความสัมพันธ์ครอบครัวในแนวดิ่งเฉพาะภาพรวมมีอิทธิพลต่อความภาวะซึมเศร้า ซึ่งสะท้อนถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความขัดแย้งในครอบครัวกับภาวะซึมเศร้า จึงเหมาะสมที่จะน�ำมาใช้ในการ
คัดกรองความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อน�ำมาประเมินในการเข้าใจที่มาที่ไปพยาธิสภาพในการเกิด
โรคซึมเศร้า ตลอดจนวางแผนการรักษาผู้ป่วยอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ แบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ในครอบครัวฉบับภาษาไทย ความสัมพันธ์ครอบครัวในแนวดิง่
ความสัมพันธ์ของครอบครัวในแนวระนาบ
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ABSTRACT
Objective : To study relation of family relationships on depression and among adolescent
student and convergent validity of relational ethics scale (RES) Thai version.
Methods : Researchers distributed the RES family relationship measurement test, Thai version,
to students at Srinakharinwirot School, Prasarnmit, with a depression score since 15 scores
from the children’s depression inventory (CDI) Thai version from Grade 6 to Grade 10,
totaling 88 people. To study convergent validity and the relation of the family relationship on
the depression of adolescent students using the Pearson’s correlation coefficient. For evaluate
relational ethics factor influencing depressive symptoms using stepwise multivariate linear
regression analysis.
Findings : Family relationships, both vertical and horizontal relationships, in general and in all
aspects (trust, entitlement and loyalty) were significantly opposite of the depressive score.
Statistically important both where the vertical family relationships was associated with the
depressive score of -0.668, the horizontal family relationships was with the depression -0.429.
The regression model analysis It was found that the vertical relationship had an effect on the
depressive score. Statistically significant which has a coeffeicient -0.408 with a value of R2 of
0.443.
Conclusions : The family relationships from RES Thai version was associated with depression
symptoms. RES Thai version had good convergent validity. Vertical relationships in general
aspect was influencing depressive symptoms. This can be used in screening family conflicts
to be used to assess the pathology of depression. As well as a more targeted and effective
treatment plan for patients.
Keywords : relational ethics scale (RES) in Thai version, vertical relationships, horizontal
relationships

Corresponding author: Rattanapoom Watanapanyasakul
J Psychiatr Assoc Thailand 2021; 66(4): 417-428

418

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Relational Ethics Factor Influencing Depressive Symptom among
Adolescents Srinakharinwirot Prasarnmit

บทน�ำ

โรคซึ ม เศร้ า เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ ส� ำ คั ญ
ระดั บ โลก เป็ น โรคอั น ดั บ สองที่ ท� ำ ให้ มี ก ารสู ญ เสี ย
สุขภาวะ (disability-adjusted life years: DALYs)1
ผลส�ำรวจความชุกของโรคจิตเวชในวัยรุน่ ไทยในปี 2559
พบว่า วัยรุน่ อายุระหว่าง 13-17 ปี มีความชุกชัว่ ชีวติ ของ
โรคซึมเศร้า ร้อยละ 2.041 ข้อมูลระบาดวิทยาดังกล่าว
สอดคล้องกับค่าคาดคะเนความชุกของโรคซึมเศร้า
โดยองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ที่พบความชุกของ
โรคซึมเศร้าในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี
ในอัตราร้อยละ 0.3-2.125 ซึ่งวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้ามี
ความสัมพันธ์กบั ปัญหาสังคม การก่อคดีหรือตัง้ ครรภ์ใน
วัยรุ่น ทั้งในประเทศพัฒนา แล้วและก�ำลังพัฒนาได้22
โดยปัจจัยที่ส�ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า
ข้อหนึง่ ก็คอื ความขัดแย้งในครอบครัว16,19 จากการศึกษา
ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะซึ ม เศร้ า ของวั ย รุ ่ น ระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในประเทศ ไต้หวันจ�ำนวน 1,599 คน
พบว่าปัจจัยทีท่ ำ� นายการเกิดภาวะซึมเศร้าแบบแปรผันตรง
ที่ส�ำคัญที่สุด คือการเลี้ยงของครอบครัวแบบต�ำหนิ
ติเตียน15 จากการศึกษาความรู้สึกขัดแย้งกับพ่อหรือ
แม่ในเด็กวัยรุ่นอายุ 12-21 ปีที่ประเทศออสเตรเลีย
พบว่าความรูส้ กึ ขัดแย้งกับพ่อหรือแม่ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
และเป็นตัวพยากรณ์สภาวะทางอารมณ์ของเด็กได้กว่า
การมี พั น ธุ ก รรมภาวะอารมณ์ ส องขั้ ว ในครอบครั ว 21
สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของครอบครัว มีผลกับ
ภาวะทางอารมณ์อย่างมาก
ดั ง นั้ น การค�ำนึงถึงวัย รุ่นที่มีภ าวะซึม เศร้า บน
พื้นฐานของบริบทครอบครัวร่วมด้วย จะท�ำให้เข้าใจ
ปัจจัยเสีย่ งต่อโรคซึมเศร้าของวัยรุน่ ในเชิงระบบมากกว่า
เพียงปัจจัยส่วนบุคคล เพราะสัมพันธภาพในครอบครัว
เป็นได้ทั้งปัจจัยเปราะบาง (predisposing factors)
ปัจจัยกระตุ้น (precipitating factors) รวมถึงปัจจัย
ซ�ำ้ เติม (perpetuating factors) ของการเกิดโรคซึมเศร้า
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ในวัยรุ่น จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการประเมินครอบครัว
(family assessment) และใช้การบ�ำบัดครอบครัว
(family therapy) ร่วมด้วย9 ทฤษฎีส�ำคัญทฤษฎีหนึ่งที่
ใช้ ใ นการประเมิ น ตลอดจนการบ� ำ บั ด ครอบครั ว คื อ
ทฤษฎีบริบทครอบครัว (contextual theory) ของ Ivan
Boszormenyi Nagy โดยมีหลักการว่า ความไม่สมดุล
ระหว่างการให้และการรับระหว่างรุ่นของสมาชิกใน
ครอบครัว จะท�ำให้จริยธรรมในความสัมพันธ์ (relational
ethics) เสียไป6,7 โดยจริยธรรมในความสัมพันธ์ประกอบ
ด้วย 1) ความเชื่อใจต่อครอบครัว (trust) 2) ความภักดี
ในครอบครัว (loyalty) 3) สิทธิเสรีภาพในครอบครัว
(entitlement) ซึ่งถ้ามีการสูญเสียไปจากครอบครัวใน
แนวดิ่ง (vertical relationship) ที่เป็นบริบทของพ่อ แม่
ลู ก ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ข องครอบครั ว ใน
แนวระนาบ (horizontal relationship) ที่เป็นบริบทของ
สามี ภรรยา แฟน เพื่อนสนิท และพี่น้อง ด้วย ตลอดจน
ยังส่งผลต่ออาการซึมเศร้าด้วยเช่นกัน6,9
แบบทดสอบ relational ethics scale (RES) เป็น
แบบทดสอบที่ ใ ช้ วั ด จริ ย ธรรมในความสั ม พั น ธ์
(relational ethics) เพือ่ ประเมินความสัมพันธ์และความ
ขัดแย้งในครอบครัว อาทิ ความเชื่อใจในครอบครัว
สิทธิเสรีภาพในครอบครัว ตลอดจนความซื่อสัตย์หรือ
ความภักดีตอ่ ครอบครัวออกมาเป็นคะแนน ถ้ามีคา่ มาก
แสดงว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวดี ถ้ามีค่าน้อยแสดงว่า
มีความขัดแย้งในครอบครัวมาก เป็นแบบตอบค�ำถาม
ด้วยตัวเอง ไม่ใช่จิตแพทย์เป็นผู้สัมภาษณ์ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกายอมรับกันว่ามีมาตรฐาน มีการตัง้ ค�ำถาม
อย่างละเอียดรอบคอบ ครอบคลุมทฤษฎีบริบทครอบครัว
(contextual theory) ของ Ivan Boszormenyi-Nagy
โดยมีทั้งหมด 24 ข้อค�ำถามและแต่ละค�ำตอบจะมีการ
ให้คะแนนเป็นช่วงคะแนนตั้งแต่ 1-5 (ไม่เห็นด้วยอย่าง
มาก ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และเห็นด้วย
อย่างมาก) แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกคือความสัมพันธ์
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กับครอบครัวในแนวดิ่งมี 12 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นข้อ
ค�ำถามที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับครอบครัวในแนว
ระนาบอีก 12 ข้อ โดยแบบทดสอบ relational ethics
scale (RES) ต้นฉบับมีความน่าเชื่อถือทั้ง ทั้งความ
เชื่อมั่น ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง และความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ ตลอดจน
ความเทีย่ งตรงเชิงสภาพ อยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี12 และจากการ
ศึกษาในประเทศไทย พบว่าค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบ
RES ฉบั บ ภาษาไทยเท่ า กั บ 0.82 ค่ า ประมาณ
ความคลาดเคลือ่ นของรากทีส่ องเฉลีย่ (RMSEA) เท่ากับ
0.059 ข้อค�ำถามทุกข้อมีค่า loading factor มากกว่า
0.3 มีค่า internal consistency จากแบบสอบถามโดย
รวมอยู่ที่ 0.957 แบบทดสอบ RES ฉบับภาษาไทยจึงมี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาที่ดี และมีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างจากการวิเคราะห์ดว้ ยวิธี confirmatory factor
analysis ที่ด26ี
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า children’s depression
inventory (CDI) ฉบั บ ภาษาไทยเป็ น แบบวั ด ที่
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ แปลมา
จากฉบับภาษาอังกฤษ ที่เริ่มใช้ครั้งแรกโดย Maria
Kovacs ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก Beck depression
inventory โดยเป็นแบบสอบถามให้เด็กตอบเอง (self
rating) สามารถใช้ได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีจนถึงวัยรุ่น
ตอนปลาย แบบวั ด นี้ ป ระกอบด้ ว ยค� ำ ถาม 27 ข้ อ
คะแนนรวมของ CDI มีได้ตั้งแต่ 0-54 คะแนนที่เป็น
จุดตัดแยกภาวะซึมเศร้าคือ ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป มี
sensitivity 78.7%, specificity 91.3% และมี accuracy
87%24 อย่างไรก็ตาม CDI เป็นเพียงแบบคัดกรองภาวะ
ซึ ม เศร้ า ไม่ ส ามารถใช้ วิ นิ จ ฉั ย โรคได้ แต่ ใ ช้ ใ นการ
ติดตามและเฝ้าระวังเท่านั้น14
การที่จะมีเครื่องมือหรือแบบทดสอบวัดความ
สัมพันธ์ในครอบครัวทีม่ กี ารวัดความเทีย่ งตรงสูส่ มบูรณ์
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(convergent validity) ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
ซึมเศร้าได้ ย่อมเป็นการเพิม่ ความตระหนักรากเหง้าแห่ง
ปัญหา เพิม่ ความเข้าใจในตัวคนไข้ น�ำไปสูก่ ารวางแผน
การรักษาที่ตรงประเด็น ป้องกันมิให้เกิดปัญหาความ
สัมพันธ์ ตลอดจนป้องกันโรคทางจิตเวชทีร่ นุ แรงซับซ้อน
มากได้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าแบบทดสอบ
ฉบับภาษาไทยยังไม่ได้มกี ารวัดความเทีย่ งตรงสูส่ มบูรณ์
และยังไม่ได้มีการหาความสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า
จึงน�ำมาสู่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพ
ในครอบครัวกับภาวะซึมเศร้า จุดมุง่ หมายของการศึกษา
ครัง้ นีเ้ พือ่ ทดสอบ convergent validity ของแบบทดสอบ
RES ฉบับภาษาไทยเทียบกับแบบคัดกรอง CDI และ
เพือ่ ต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพใน
ครอบครัวกับภาวะซึมเศร้า

วิธีการศึกษา

ผูว้ จิ ยั ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใบอนุญาต
แล้วเลขที่ SWUEC/E-318/2562 โดยผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา
ทุกคนได้รบั ค�ำชีแ้ จงกระบวนการและให้คำ� ยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าร่วมงานวิจัย
รูปแบบการศึกษาและกลุ่มประชากร
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาค
ตัดขวาง (descriptive, cross-sectional study) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิต
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ที่มีคะแนนความรุนแรง
ซึมเศร้าตั้งแต่ 15 คะแนน จากแบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้า children’s depression inventory (CDI) ฉบับ
ภาษาไทย ซึง่ ถือว่าเป็นค่าคะแนนทีเ่ ป็นจุดตัดว่ามีภาวะ
ซึมเศร้า โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างมา 88 คนตั้งแต่
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Relational Ethics Factor Influencing Depressive Symptom among
Adolescents Srinakharinwirot Prasarnmit
มีเกณฑ์คัดเข้า คือ 1) เด็กวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 11-19 ปีที่มี
คะแนน CDI ตั้งแต่ 15 คะแนน 2) เมื่อได้รับทราบ
รายละเอียดของโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีที่ศึกษา
ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ของงานวิจัยตลอดจนระยะเวลา
ที่ใช้ และสิทธิต่างๆ ของผู้เข้ารับการศึกษา จนไม่มีข้อ
สงสัยแล้วยินยอมร่วมในการศึกษาโดยสมัครใจ และมี
เกณฑ์คัดออก คือ 1) มีภาวะบกพร่องทางปัญญาจนไม่
สามารถเข้าใจภาษาได้ดีตามวัย เช่นมีภาวะบกพร่อง
ทางปัญญา หรือมีพยาธิสภาพในสมองทีก่ ำ� ลังฟัน่ เฟือน
ไม่รับรู้ความเป็นจริง 2) มีโรคทางจิตเวชรุนแรงจนไม่
สามารถท�ำการสัมภาษณ์ได้ เช่นก�ำลังมีความคิดอยาก
ลงมือฆ่าตัวตาย หรือก�ำลังมีภาพหลอน หูแว่ว 3) ปฏิเสธ
หรือขอถอนตัวจากการศึกษา
จากข้อมูลจ�ำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียน
สาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปีการศึกษา 2563
พบว่า มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 รวม 2,758 คน พบว่ามีเด็กที่มีคะแนน CDI
ตั้งแต่ 15 คะแนนถึง 785 คน ผู้วิจัยใช้หลักค�ำนวน
จ�ำนวนประชากรที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของเด็กที่
มีคะแนน CDI ตัง้ แต่ 15 คะแนน โดยใช้ตารางของ Taro
Yamane ทีค่ วามคลาดเคลือ่ น 10% จึงเลือกทีจ่ ะท�ำการ
ศึกษาเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 88 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
ชัน้ ภูมทิ เี่ ป็นไปตามสัดส่วนของประชากร (proportionated
stratified random sampling) เด็กนักเรียนที่มีคะแนน
ความเศร้าจากแบบคัดกรอง CDI ตั้งแต่ 15 คะแนน
ประกอบด้วย ชั้นม.1 มีจ�ำนวนนักเรียน 71 คนจาก 358
คน ชัน้ ม.2 มีจำ� นวนนักเรียน 112 คนจาก 355 คน ชัน้ ม.
3 มีจำ� นวนนักเรียน 111 คนจาก 328 คน ม.4 มี 209 คน
678 คน ม.5 มี 149 คนจาก 614 คน และ ม.6 มี 133 คน
จาก 425 คน ดังนัน้ ใน 88 คนผูว้ จิ ยั ใช้การ จึงได้คดั เลือก
กลุ่มประชากรสุ่มแบบชั้นภูมิที่เป็นไปตามสัดส่วนของ
ประชาการ ดังนี้ ม.1 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 9 คน ม.2
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 13 คน ม.3 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
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14 คน ม.4 จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 22 คน ม.5 จ�ำนวนกลุม่
ตัวอย่าง 16 คน และม.6 จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 14 คน
โดยในการสุ่มในแต่ละระดับชั้น ผู้วิจัยได้เรียงคะแนน
CDI จากน้อยไปหามากและก�ำหนดเป็นหมายเลขล�ำดับ
และท�ำการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบมีระบบเป็นวงกลม
(circular systemic sampling)
ขั้นตอนของการศึกษา มีการศึกษา 2 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ท�ำแบบทดสอบ CDI
เด็กนักเรียนทุกคนจะได้รบั การวัดความเศร้าจาก
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า หรือ children’s depression
inventory (CDI) ฉบับภาษาไทย โดยทางโรงเรียนตรวจ
คัดกรองเป็นประจ�ำทุกปีการศึกษา คะแนนที่เป็นจุดตัด
แยกภาวะซึมเศร้าที่มีความส�ำคัญทางคลินิก คือ ตั้งแต่
15 คะแนนขึ้นไป
ขั้นตอนที่ 2 ท�ำแบบทดสอบ RES
1. ให้กลุ่มตัวอย่างท�ำแบบทดสอบโดย ผู้วิจัย
ท�ำการเก็บข้อมูลได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) ให้ท�ำแบบ
ทดสอบ RES ฉบับภาษาไทย
2. ลงคะแนน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ข้อคะแนน
จะถูกแบ่งตาม likert scale โดย 1 หมายถึงไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 2 หมายถึงค่อนข้างไม่เห็นด้วย 3 หมายถึง
ไม่ แ น่ ใ จ 4 หมายถึ ง ค่ อ นข้ า งเห็ น ด้ ว ย 5 หมายถึ ง
เห็นด้วยอย่างยิง่ 2) ส�ำหรับข้อทีเ่ ป็นค�ำถามเชิงลบ ได้แก่
ข้อ 2, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 23 จะต้อง
ท�ำการกลับคะแนนก่อน โดยกลับเป็น 5=1, 4=2, 3=3,
2=4, 1=5 3) ท�ำการลงคะแนนดิบและบวกรวมคะแนน
ให้ตรงตามหัวข้อ คะแนนทั้งหมดคือค�ำนวณข้อ 1-24
รวมกั น คะแนนความสั ม พั น ธ์ ค รอบครั ว ในแนวดิ่ ง
(vertical relationship: บริบท พ่อ แม่ ลูก) คือข้อ
1-12 คะแนนความสัมพันธ์ครอบครัวในแนวระนาบ
(horizontal relationship: บริบท แฟน เพือ่ นสนิท พีน่ อ้ ง)
คือข้อ 13-24 คะแนนความเชือ่ ใจต่อครอบครัวในแนวดิง่
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อิทธิพลของความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อภาวะซึมเศร้าในนักเรียนวัยรุ่นที่โรงเรียนสาธิต
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(vertical trust) คือ ข้อ 1,2,7,8,10,12 คะแนนสิทธิ
เสรีภาพต่อครอบครัวในแนวดิ่ง (vertical entitlement)
คือ ข้อ 4,6,9 คะแนนความภักดีต่อครอบครัวในแนวดิ่ง
(vertical loyalty) คือ ข้อ 3,5,11 คะแนนความเชือ่ ใจต่อ
ครอบครั ว ในแนวระนาบ (horizontal trust) คื อ
ข้ อ 14,16,18,20,23,24 คะแนนสิ ท ธิ เ สรี ภ าพต่ อ
ครอบครัวในแนวระนาบ (horizontal entitlement) คือ
ข้อ 15,19,22 คะแนนความภักดีต่อครอบครัวในแนว
ระนาบ (horizontal loyalty) คือ ข้อ 13,17,21 ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลและองค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรม
SPSS version 26.0 และ amos 2.0 โดยข้อมูลที่เป็น
ลักษณะพื้นฐาน จะเก็บข้อมูลในรูปแบบของ จ�ำนวน
เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ส�ำหรับการทดสอบความเที่ยงตรงสู่
สมบูรณ์ (convergent validity) และความสัมพันธ์ของ
ความรู้สึกขัดแย้งกับครอบครัวต่อภาวะซึมเศร้าของ
นักเรียนวัยรุ่น ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson’s correlation) ส�ำหรับอิทธิพลของความ
สัมพันธ์ต่อภาวะซึมเศร้า ใช้วิธีการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (stepwise multivariate linear regression)
โดยตัวแปรอิสระก�ำหนดเป็นคะแนนความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว RES ทั้งในภาพรวมและรายหัวข้อ ตัวแปร
ตามเป็ น คะแนนความเศร้ า จากแบบคั ด กรองภาวะ
ซึมเศร้า CDI โดยตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตามมากทีส่ ดุ จะถูกดึงเข้ามาเป็นสมการแรก เมือ่
พบว่ามีนยั ส�ำคัญก็จะคัดตัวแปรอิสระล�ำดับถัดไป ถ้าไม่
สมควรอยูใ่ นสมการตัวแปรอิสระนัน้ ก็จะถูกคัดออกแล้ว
เลือกตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์อันดับถัดไปเข้า
สู่สมการ ด�ำเนินการลักษณะนี้เรื่อยไปจนกระทั่งไม่มี
ตัวแปรอิสระใดถูกน�ำเข้าหรือคัดออก ก็จะถือว่าสิ้นสุด
การคัดเลือกตัวแปร
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ข้อมูลพื้นฐานและลักษณะทางคลินิก
กลุม่ ทดลองมีสดั ส่วนของเพศชาย จ�ำนวน 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.7 และเพศหญิงเป็นจ�ำนวน 61 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 14-16 ปี
จ�ำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 สถานะครอบครัว
เดิมอยูก่ บั ครอบครัว จ�ำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 78.4
มีสถานะครอบครัวปัจจุบนั ไม่เคยมีแฟน จ�ำนวน 44 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.0 รายได้นอ้ ยกว่า 2,000 บาท จ�ำนวน
49 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 จ�ำนวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ ม.5 จ�ำนวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.2 โดยเป็นนักเรียนชั้น ม.1 น้อยที่สุด
จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ผลการเรียนส่วนใหญ่
มากกว่า 3.0 จ�ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ไม่มี
โรคประจ�ำตัว จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9
มีภูมิแพ้ จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และอื่นๆ
จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6
ข้อมูลค่าคะแนนความสัมพันธ์ในครอบครัว
และคะแนนความเศร้า
จากผลคะแนนความเศร้า จะเห็นได้วา่ ค่าคะแนน
ความเศร้าของนักเรียนชั้น ม.1 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
26.44 คะแนน รองลงคือชัน้ ม.3 และ ม.5 โดยมีคา่ เฉลีย่
ความเศร้า 24.14 และ 24.06 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับคะแนนความสัมพันธ์กับครอบครัวใน
แนวดิ่งชั้นระดับ ม.6 มีค่าน้อยที่สุดคือ 36.71 คะแนน
ถัดมาเป็นระดับชั้น ม.2 และ ม.1 โดยมีค่า 36.92 และ
37.56 ตามล�ำดับ ส�ำหรับคะแนนความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวในแนวระนาบ ชั้น ม.1 มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด โดย
มีค่า 38.67 ถัดมาเป็นระดับชั้น ม.2 และ ม.4 โดยมีค่า
39.33 และ 42.71 ตามล�ำดับ
ความสัมพันธ์ครอบครัวในแนวดิง่ จะมีคา่ น้อยกว่า
ความสั ม พั น ธ์ ค รอบครั ว ในแนวระนาบในระดั บ ชั้ น
มัธยมต้นทั้งหมดและ ม.6 ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐานและลักษณะทางคลินิก
เพศ
อายุ

ค�ำถาม
หญิง
ชาย

11-13 ปี
14-16 ปี
17 ปีขึ้นไป
สถานะครอบครัวในแนวดิ่ง
ไม่ได้ระบุ
อยู่กับครอบครัว
อยู ่ ค นละบ้ า นกั บ ครอบครั ว
เดิม
สถานะครอบครัวในแนวระนาบ
เคยมีแฟน
มีแฟน
ไม่เคยมีแฟน
ไม่ได้ระบุ
รายได้
น้อยกว่า 2,000
2,000-5,000
มากกว่า 5,000
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ผลการเรียน
น้อยกว่า 2.0
2.0 -3.0
มากกว่า 3.0
โรคประจ�ำตัว
ไม่มี
G-6PD
ซึมเศร้า
ธาลัสซีเมีย
ภูมิแพ้
อื่นๆ

จ�ำนวน (คน) ร้อยละ
61
27

69.3
30.7

18
51
19

20.5
58.0
21.5

8
69
11

9.1
78.4
12.5

28
13
44
3

31.8
14.8
50.0
3.4

49
30
9

55.7
34.1
10.2

9
13
14
22
16
14

10.2
14.8
15.9
25.0
18.2
15.9

3
30
55

3.4
34.1
62.5

58
3
2
2
15
12

65.9
3.4
2.3
2.3
17.0
13.6

Rattanapoom Watanapanyasakul

ข้อมูลความสัมพันธ์ของคะแนนความสัมพันธ์
ในครอบครัวกับคะแนนความเศร้า
จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ของครอบครัวใน
แนวดิ่ง และครอบครัวในแนวระนาบ พบว่ามีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติทั้งในภาพรวมและในทุกๆ ด้าน ความสัมพันธ์
กับครอบครัวในแนวดิง่ มีความสัมพันธ์กบั ความสัมพันธ์
ครอบครัวในแนวระนาบ เท่ากับ 0.591 โดยที่ความเชื่อใจ
ต่อครอบครัวในแนวดิ่งมีความสัมพันธ์กับความเชื่อใจ
ต่อครอบครัวในแนวระนาบ เท่ากับ 0.53 ความภักดีต่อ
ครอบครัวในแนวดิ่งมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
ครอบครัวในแนวระนาบ เท่ากับ 0.555 สิทธิเสรีภาพต่อ
ครอบครัวในแนวดิ่งมีความสัมพันธ์กับสิทธิเสรีภาพต่อ
ครอบครัวในแนวระนาบ เท่ากับ 0.264 และ ซึง่ ถือว่าอยู่
ในระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ในครอบครัวครอบครัวทั้งในแนวดิ่ง
และครอบครัวในแนวระนาบ ทัง้ ในภาพรวมและในทุกๆ
ด้าน ต่างมีความสัมพันธ์กบั คะแนนความเศร้าในทิศทาง
ตรงกันข้ามอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติทั้งหมด โดยที่
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัวในแนวดิง่ มีความสัมพันธ์กบั
คะแนนความเศร้า เท่ากับ -0.668 และความสัมพันธ์
ครอบครัวในแนวระนาบ มีความสัมพันธ์กับคะแนน
ความเศร้า เท่ากับ -0.429 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 4
ข้อมูลความอิทธิพลความสัมพันธ์ในครอบครัว
ต่อความเศร้า
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบขั้นตอน
โดยก�ำหนดคะแนนความเศร้าเป็นตัวแปรตาม และ
ความสัมพันธ์ครอบครัวในแนวดิ่งและแนวระนาบเป็น
ตัวแปรต้นทัง้ ในภาพรวมและรายหัวข้อ ผลการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่า มีเพียง
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รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

ตารางที่ 2 ค่าคะแนนความสัมพันธ์จากแบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ในครอบครัว RES ฉบับภาษาไทย และคะแนน
ความเศร้าจากแบบคัดกรอง CDI ฉบับภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมต้น
ม.1
MIN MAX MEAN
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัวแนวดิง่ 22 54 37.56
ความสัมพันธ์ครอบครัว
25 51 38.67
แนวระนาบ
ความเชื่อใจต่อครอบครัวแนวดิ่ง 10 28 18.56
สิทธิเสรีภาพต่อครอบครัวแนวดิ่ง 6 15 9.78
ความภักดีต่อครอบครัวแนวดิ่ง
3 14 9.22
ความเชื่อใจต่อครอบครัว
12 26 19.33
แนวระนาบ
สิทธิเสรีภาพต่อครอบครัว
6 15 10.67
แนวระนาบ
ความภักดีต่อครอบครัว
3 13 8.67
แนวระนาบ
คะแนนความเศร้า (CDI)
15 44 26.44
คะแนน

SD
13.5
9.54

ม.2
MIN MAX MEAN
19 52 36.92
24 55 39.33

SD
10.60
9.64

ม.3
MIN MAX MEAN
22 54 38.93
25 58 44.43

SD
10.60
9.94

6.77
3.60
3.77
5.89

9
3
5
12

27
14
13
28

18.15
9.54
9.23
19.58

5.44
3.60
2.69
5.60

11
4
5
11

29
15
12
30

20.14
9.86
8.93
22.50

5.82
3.60
2.34
5.80

3.33

6

14 10.75

2.77

7

15 12.00

2.96

3.45

4

14 9.00

3.33

7

13 9.93

2.02

10.74

16

32 23.69

6.06

17

36 24.14

6.21

ตารางที่ 3 ค่าคะแนนความสัมพันธ์จากแบบทดสอบวัดความสัมพันธ์ในครอบครัว RES ฉบับภาษาไทย และคะแนน
ความเศร้าจากแบบคัดกรอง CDI ฉบับภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมปลาย
ม.4
MIN MAX MEAN
ความสัมพันธ์กับครอบครัวแนวดิ่ง 23 57 44.55
ความสัมพันธ์ครอบครัว
31 57 42.71
แนวระนาบ
ความเชื่อใจต่อครอบครัวแนวดิ่ง 11 29 22.68
สิทธิเสรีภาพต่อครอบครัวแนวดิง่ 3 15 11.36
ความภักดีต่อครอบครัวแนวดิ่ง 9 14 10.50
ความเชื่อใจต่อครอบครัว
16 30 21.05
แนวระนาบ
สิทธิเสรีภาพต่อครอบครัว
6 15 10.67
แนวระนาบ
ความภักดีต่อครอบครัว
7 13 11.00
แนวระนาบ
คะแนนความเศร้า (CDI)
15 31 22.00
คะแนน
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SD
7.49
7.47

ม.5
MIN MAX MEAN
23 54 44.88
30 56 43.81

SD
7.36
7.08

ม.6
MIN MAX MEAN
19 53 36.71
24 56 42.86

SD
11.99
10.05

4.030
2.77
1.50
4.46

12
5
6
14

29
14
14
30

22.06
11.69
11.13
22.56

4.02
2.33
1.89
4.46

9
5
4
12

28
15
14
30

18.57
9.36
8.79
21.79

6.04
3.32
3.33
5.89

3.15

6

15 10.88

2.80

6

15 12.21

3.24

1.82

8

12 10.38

1.59

5

13 8.86

2.45

4.78

16

34 24.06

6.94

16

31 23.71

5.00
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Rattanapoom Watanapanyasakul

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ครอบครัวในแนวดิง่ และแนวระนาบทัง้ ในภาพรวม
และรายหัวข้อ กับคะแนนความเศร้า
ความสัมพันธ์ ความเชื่อใจต่อ
ครอบครัว
ครอบครัว
แนวระนาบ
แนวระนาบ
ความสัมพันธ์กับครอบครัวแนวดิ่ง
0.591*
0.536*
*
ความเชื่อใจต่อครอบครัวแนวดิ่ง
0.590
0.530*
*
สิทธิเสรีภาพต่อครอบครัวแนวดิ่ง
0.511
0.496*
ความภักดีต่อครอบครัวแนวดิ่ง
0.505*
0.427*
*
คะแนนความเศร้า (CDI)
-0.429
-0.394*
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สิทธิเสรีภาพต่อ
ครอบครัว
แนวระนาบ
0.328*
0.339*
0.264*
0.281*
-0.250*

ความภักดีต่อ
ครอบครัว
แนวระนาบ
0.573*
0.568*
0.450*
0.555*
-0.390*

คะแนน
ความเศร้า
(CDI)
-0.668*
-0.663*
-0.610*
-0.529*
1

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบขัน้ ตอน โดยให้คะแนนความสัมพันธ์ครอบครัวในแนวดิง่ และ
แนวระนาบทั้งในภาพรวมและรายหัวข้อเป็นตัวแปรต้น ให้คะแนนความเศร้าเป็นตัวแปรตาม
(Constant)
ความสัมพันธ์กับครอบครัวแนวดิ่ง
ตัวแปรที่ถูกตัดออก

ค่าสัมประสิทธิ์
แบบปรับมาตรฐาน
B
Std. Error
Beta
40.337 2.116
-0.408 0.051
-0.665
Beta In ค่าสถิติ t

ความสัมพันธ์ครอบครัวแนวระนาบ
ความเชื่อใจต่อครอบครัวแนวดิ่ง
สิทธิเสรีภาพต่อครอบครัวแนวดิ่ง
ความภักดีต่อครอบครัวแนวดิ่ง
ความเชื่อใจต่อครอบครัวแนวระนาบ
สิทธิเสรีภาพต่อครอบครัวแนวระนาบ
ความภักดีต่อครอบครัวแนวระนาบ
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-0.055
-0.169
0.078
0.040
-0.053
-0.036
-0.013

-0.534
-0.529
0.331
0.260
-0.537
-0.403
-0.132

ความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมในแนวดิ่งภาพ
รวมเพี ย งตั ว แปรเดี ย วเท่ า นั้ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คะแนน
ความเศร้ า อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง มี ค ่ า
สัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.408 และค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจพหุคณ
ู (R2) เท่ากับ 0.443 นอกเหนือจากนีไ้ ม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับใดๆ ดังตารางที่ 5

ความน่าจะเป็น
0.595
0.598
0.742
0.796
0.593
0.688
0.896

วิจารณ์

ค่าสถิติ t

p-value

19.067
-80.018

<0.001*
<0.001*

Partial
Correlation
-0.060
-0.059
0.037
0.029
-0.060
-0.045
-0.015

Collinearity Statistics
/ Tolerance
0.651
0.068
0.124
0.299
0.713
0.892
0.672

การศึ ก ษาความเที่ ย งตรงสู ่ ส มบู ร ณ์ ข องแบบ
ทดสอบ relational ethics scale (RES) ฉบับภาษาไทย
เมื่อเทียบกับแบบคัดกรอง CDI ฉบับภาษาไทย พบว่า
ความสัมพันธ์ของครอบครัวในแนวดิ่งกับแนวระนาบมี
ความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลางอย่างนัยส�ำคัญทาง
สถิติทั้งในภาพรวมและในทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับ
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ทฤษฎีบริบทครอบครัว (contextual theory) ที่ว่าความ
สัมพันธ์ของครอบครัวในแนวระนาบ สะท้อนถึงความ
สัมพันธ์ของครอบครัวในแนวดิง่ ต่างมีผลสืบเนือ่ งซึงกัน
และกัน6 ความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งในแนวดิ่งและ
แนวระนาบ มีความสัมพันธ์กบั ความเศร้าในทิศทางตรง
กันข้ามอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั
ที่ประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งในแนวดิ่งและ
แนวระนาบโดยใช้ RES ในคู่สมรสที่เข้ารับการบ�ำบัด
marital therapy โดยการบ� ำ บั ด คู ่ ส มรสที่ มี อ าการ
ซึ ม เศร้ า แต่ มิ ไ ด้ ส นใจความสั ม พั น ธ์ ข องครอบครั ว
ในแนวดิ่งร่วมด้วย แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส
ดีขึ้นภายหลังการบ�ำบัด แต่อาการซึมเศร้ากลับไม่ดีขึ้น
มากนัก2,3,4 โดยอาการซึมเศร้าจะดีขึ้นได้หากได้รับ
การบ�ำบัดโดยมุง่ สนใจทีค่ วามสัมพันธ์จากครอบครัวใน
แนวดิ่ง (contextual family therapy) ร่วมด้วย2,3,4
สะท้อนถึงความส�ำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวมี
ผลต่อภาวะซึมเศร้า สอดคล้องกับการศึกษา RES ฉบับ
ภาษาไทยในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ รวมถึ ง สะท้ อ นว่ า แบบ
ทดสอบ RES มีความเทีย่ งตรงสูส่ มบูรณ์ทดี่ เี มือ่ เทียบกับ
แบบคัดกรอง CDI
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบขัน้ ตอนของ
RES ฉบับภาษาไทยโดยเทียบกับ CDI พบเพียงความ
สัมพันธ์กบั ครอบครัวในแนวดิง่ ในภาพรวมเพียงตัวแปร
เดียวเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อคะแนนความเศร้าอย่างมี
นั ย ทางสถิ ติ อธิ บ ายได้ จ ากข้ อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง ที่กว่าครึ่งสถานะความสัมพันธ์ในแนวระนาบ
ของเด็กยังไม่เคยมีแฟน และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
คะแนนความสั ม พั น ธ์ ใ นแนวระนาบที่ ดี ก ว่ า ความ
สัมพันธ์ในแนวดิ่ง สะท้อนได้ว่าผลกระทบจากความ
สั ม พั น ธ์ แ นวระนาบในกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งนี้ ไ ม่ ไ ด้ มี ผ ลต่ อ
ความเศร้า สอดคล้องกับการศึกษาของ ฐิตวี แก้วพรสวรรค์
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และคณะ ที่ท�ำการศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
กรุงเทพมหานคร แล้วพบว่าความสัมพันธ์ทไี่ ม่ดขี องเด็ก
และบิดามารดา (ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง) มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะซึ ม เศร้ า ในขณะที่ ค วามสั ม พั น ธ์
ในบริบทพี่น้อง (ความสัมพันธ์ในแนวระนาบ) ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า14

ข้อจ�ำกัดในงานวิจัย

งานวิจัยนี้ไม่ได้ศึกษาในบุคคลทั่วไป แต่ศึกษา
ในเด็ ก วั ย รุ ่ น ที่ มี ค วามเศร้ า ท� ำ ให้ ก ารกระจายกลุ ่ ม
ประชากรไม่ครอบคลุม และระเบียบงานวิจัยนี้เป็นการ
ศึกษาที่เป็น cross-sectional study ท�ำให้ไม่สามารถ
ใช้ท�ำนายหรือพยากรณ์ภาวะซึมเศร้าได้

สรุปและข้อเสนอแนะ

แบบทดสอบ relational ethics scale (RES)
ฉบับภาษาไทย จากผลงานวิจัยก่อนหน้านี้มีความตรง
ตามเนือ้ หาและความตรงตามทฤษฎีจากวิธี confirmatory
factor analysis ที่ดี และมีค่าความเที่ยงของแบบ
สอบถามทั้งฉบับอยู่ในระดับดี ในขณะที่งานวิจัยนี้พบ
ว่า แบบทดสอบ RES ฉบับภาษาไทยมีความเทีย่ งตรงสู่
สมบูรณ์เมือ่ เทียบกับแบบคัดกรอง CDI ฉบับภาษาไทย
ที่ดี ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่วัดได้จากแบบทดสอบ
RES ฉบับภาษาไทยมีความสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า
ซึ่ ง สะท้ อนถึ ง ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งความขั ดแย้ ง ใน
ครอบครัวกับภาวะซึมเศร้า จึงเหมาะสมทีจ่ ะน�ำมาใช้ใน
การคัดกรองความขัดแย้งในครอบครัวเพือ่ น�ำมาประเมิน
ในการเข้าใจทีม่ าทีไ่ ปพยาธิสภาพในการเกิดโรคซึมเศร้า
ตลอดจนวางแผนการรักษาผู้ป่วยอย่างตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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