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บทคัดย่อ
	 ปัจจุบันการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ในประเทศไทยยังมีจ�านวนจ�ากัด	การศึกษาครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	การศึกษาที่	1	เป็นการตรวจสอบความตรงเชิง

ภาวะสันนิษฐาน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	258	คน	

	 ผลการศึกษา	พบว่า	 มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	

เท่ากับ	.79	ซึ่งอยู่ในระดับสูง	และผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	การ

ศึกษาที่	2	เป็นการตรวจสอบความตรงตามสภาพ	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	

150	คน	ผลการศึกษา	พบว่า	การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเอง

จากอัตลักษณ์	ซึ่งแสดงถึงการมีความตรงตามสภาพ

ค�าส�าคัญ:	การเห็นคุณค่าในตนเอง	การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	และการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์

	 			ของตน

Abstract

	 There	are	few	studies	have	been	conducted	to	explore	the	relational	self-esteem	in	Thailand.	

This	research	aims	at	developing	a	relational	self-esteem	measurement	adapted	from	Du,	King,	&	Chi	

(2012).	Study	1	purposed	 to	analyze	 the	confirmatory	 factor,	 two	hundred	and	fifty-eight	university	

students	completed	the	relational	self-esteem	scale.	

	 The	result	shows	high	internal	consistency,	Cronbach’s	alpha	of	.79.	In	addition,	results	from	

the	confirmatory	factor	analysis	showed	good	fit.	Study	2	aimed	to	examine	the	concurrent	validity,	one	

hundred	 and	 fifty	 university	 students	 completed	 the	 relational	 self-esteem	 scale	 and	 the	personal	

self-esteem	scale.	Concurrent	validity	was	confirmed,	i.e.	relational	self-esteem	positively	related	with	

personal	self-esteem.

Keywords:	Personal	Self-Esteem,	Relational	Self-Esteem	and	Self-Esteem
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 การเห็นคุณค่าในตนเอง	 (self-esteem)	 ถือว่า

เป็นรูปแบบหนึ่งของอัตมโนทัศน์	 (self-concept)	 ปัจจุบัน

นักวิชาการได้เสนอว่าการศึกษาเกี่ยวกับตัวตน	 (self)	 ของ

บุคคลสามารถศึกษาได้	 3	 มิติ	 คือ	 คือ	 มิติอัตลักษณ์ของ

ตนเอง	(personal)	มิติความสัมพันธ์	 (relational)	และมิติ

กลุ่ม	 (collective)	 (Brewer	&	Chen,	 2007;	Brewer	&	

Gardner,	 1996)	 โดยแต่ละมิติเมื่อน�ามาอธิบายอัตมโน

ทัศน์จะสามารถอธิบายได้	 ดังนี้	 	 1)	 ตัวตนในมิติอัตลักษณ์

ของตน	 (personal	 self)	 	 หมายถึง	 อัตมโนทัศน์ที่ระบุ

เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล	ความแตกต่างที่เฉพาะตัว	2)	ตัว

ตนในมิติความสัมพันธ์	(relational	self)			หมายถึง	อัตมโน

ทัศน์ที่พัฒนามาจากความสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิด	 เช่น	

ครอบครัว	เพื่อนสนิท	และ	3)	ตัวตนในมิติกลุ่ม	(collective	

self)	หมายถึง	อัตมโนทัศน์ที่พัฒนามาจากความสัมพันธ์กับ

กลุ่มทางสังคม	เช่น	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ซึ่งจากแนวคิดข้างต้น

ท�าให้นักวิจัยในต่างประเทศพัฒนามาตรวัด	 และท�าการ

ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองใน	3	มิติ	คือ	การเห็นคุณค่า

ในตนเองจากอัตลักษณ์ของตน	 (personal	 self-esteem)	

การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 (relational	

self-esteem)	 และการเห็นคุณค่าในตนเองจากกลุ่ม	 (col-

lective	self-esteem)

	 จากแนวคิดเรื่องการนิยามตัวตน	 (self-con-

strual)	ของ	Markus	และ	Kitayama	 (1991)	 ได้เสนอว่า

บุคคลในวัฒนธรรมปัจเจกบุคคล	(individualism)	จะมีการ

ระบุตนเองจากคุณลักษณะส่วนตัว	 เช่น	 ความสามารถ	 ค่า

นิยม	 ซึ่งเป็นการนิยามตัวตนเป็นแบบพึ่งพาตนเอง	 (inde-

pendent	 self)	 ในทางตรงกันข้ามบุคคลในวัฒนธรรมคติ

รวมหมู ่	 (collectivism)	 จะมีการระบุตัวตนจากความ

สัมพันธ์ที่ตนมีกับผู้อื่น	 โดยเฉพาะกับบุคคลใกล้ชิด	 ซึ่ง

เป็นการนิยามตัวตนเป็นแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน	(interde-

pendent	self)	จากผลการศึกษาของ	Brewer	และ	Gard-

ner	 (1996)	 ได้แสดงให้เห็นว่าการนิยามตัวตนแบบพึ่งพา

ตนเองมีความเกี่ยวข้องกับตัวตนในมิติอัตลักษณ์ของตน	

และการนิยามตัวตนแบบพึ่งพาซ่ึงกันและกันมีความ

เกี่ยวข ้องกับตัวตนในมิติความสัมพันธ ์	 เ ม่ือพิจารณา

ประเทศไทยในบริบททางวัฒนธรรมจะพบว่ามีลักษณะ

สังคมแบบวัฒนธรรมคติรวมหมู่ในระดับสูง	 (Hofstede,	

2001;	Oyserman,	Coon,	&	Kemmelmeier,	2002)	ซึ่ง

เป็นวัฒนธรรมที่มีแนวโน้มที่บุคคลจะนิยามตัวตนแบบ

พึ่งพาซึ่งกันและกันมีความเกี่ยวข้องกับตัวตนในมิติความ

สัมพันธ์มากกกกว่ามิติอัตลักษณ์ของตน	(Brewer	&	Gard-

ner,	1996)

	 จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาการเห็น

คุณค่าในตนเองในประเทศไทย	 พบว่า	 การศึกษาส่วนใหญ่

จะศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองใน	 2	 มิติ	 คือ	 การเห็น

คุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตน	ซึ่งเป็นการศึกษาการ

รับรู ้ของบุคคลที่มีต่อตนเองโดยมุ ่งเน้นไปที่คุณลักษณะ

เฉพาะของแต่ละบุคคลที่แตกต่างหรือโดดเด่นจากผู้อื่น	 เช่น	

ความสามารถ	หรือพรสวรรค์	(Rosenberg,	1979)	และการ

เห็นคุณค่าในตนเองจากกลุ่ม	 ซึ่งเป็นการศึกษาการับรู้ของ

บุคคลที่มีต่อตนเองโดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกพึงพอใจหรือ

ตระหนักถึงคุณค่าที่เกิดจากการท่ีตนได้เป็นส่วนหน่ึงของ

กลุ่ม	(Luhtanen	&	Crocker,	1992)	แต่มีงานวิจัยเพียงไม่

กี่ช้ินที่ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ซ่ึง

อาจมีสาเหตุมาจากการขาดเครื่องมือในการวัดการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 ซึ่งเม่ือพิจารณาจากผล

การศึกษาของ	 Brewer	 และ	 Gardner	 (1996)	 การเห็น

คุณค่าในตนเองของคนไทยน่าจะได้รับอิทธิพลจากความ

สัมพันธ์มากกว่ามาจากอัตลักษณ์ของตน	จากเหตุผลข้างต้น

ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

ความสัมพันธ์	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาสร้างองค์

ความรู้เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ใน

ประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเชิงการวัดทางจิตวิทยา	

ซึ่งประกอบด้วยอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 และความเที่ยงแบบ

ความสอดคล้องภายใน	 ของมาตรวัดการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากความสัมพันธ์

	 2.	 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน	

ของมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์

	 3.	 เพื่อตรวจสอบความตรงตามสภาพ	 (concur-

rent	 validity)	 ของมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

ความสัมพันธ์
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ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 การเห็นคุณค่าในตนเอง	 เป็นผลรวมของการท่ี

บุคคลประเมินตนเอง	 (self-evaluation)	 เช่น	 ความคิดที่

บุคคลมีต่อตนเอง	 ด้านร่างกาย	 พละก�าลัง	 ลักษณะนิสัย	

และความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ	 ซึ่งอาจจะเป็น

ได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ	 (Rosenberg,	 1965)	 จากการ

ศึกษาของ	Brewer	และ	Gardner	(1996)

ที่เสนอให้ศึกษาตัวตนเป็น	 3	 มิติ	 คือ	 มิติอัตลักษณ์ของตน	

มิติความสัมพันธ์	 และมิติกลุ่ม	 ท�าให้สามารถศึกษาการเห็น

คุณค่าในตนเองได้ใน	3	มิติ	 ได้แก่	การเห็นคุณค่าในตนเอง

จากอัตลักษณ์ของตน	 การเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์และการเห็นคุณค่าในตนเองจากกลุ่ม	 อธิบายได้

ว่าการเห็นคุณค่าในตนเอง	 สามารถได้รับอิทธิพลมาจากอัต

ลักษณ์ของตน	เช่น	ทักษะ	ความสามารถ	และได้รับอิทธิพล

จากสังคม	 โดยสามารถจ�าแนกเป็นมิติความสัมพันธ์และมิติ

กลุ่ม	 โดยมิติความสัมพันธ์	หมายถึง	มุมมองเกี่ยวกับตนเอง

ผ่านการเช่ือมโยงหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลส�าคัญ	 และมิติ

กลุ่ม	 หมายถึง	 การมีมุมมองเกี่ยวกับตนเองที่เกิดจากความ

สัมพันธ์กับกลุ่มสังคมทั่วไป

	 Heine,	 Lehman,	 Markus,	 และ	 Kitayama	

(1999)	ได้ท�าการศึกษาข้ามวัฒนธรรม	พบว่า	ชาวญี่ปุ่นและ

ชาวอเมริกันมีการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน	 โดยชาว

ญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับกลุ่ม	 สังคมส่วนรวม	 ขณะ

ที่ชาวอเมริกันให้ความส�าคัญกับตนเอง	ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Kitayama	และ	Uchida	(2003)	ที่พบว่า	คนที่มี

วัฒนธรรมต่างกันจะมีแรงจูงใจในการส่งเสริมตนเอง	

(self-enhance)	 ต่างกัน	 โดยบุคคลจากวัฒนธรรมคติรวม

หมู่มีแนวโน้มที่จะส่งเสริมตนเองในระดับต�่า	 แต่จะมีการลด

คุณค่าของตนเอง	 (self-criticism)ในระดับสูง	 ต่างจาก

บุคคลจากวัฒนธรรมปัจเจกบุคคลที่มีการส่งเสริมตนเองใน

ระดับสูง	 สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Schmitt	 และ	Allik	

(2005)	 พบว่า	 บุคคลจากวัฒนธรรมคติรวมหมู่มีการเห็น

คุณค่าในตนเองด้านชื่นชมตนเอง	(self-liking)	เช่น	การรู้สึก

ได้มีส่วนร่วมในสังคม	 การมีส่วนท�าให้เกิดความกลมเกลียว

ในระดับสูงกว่าบุคคลจากวัฒนธรรมปัจเจกบุคคล	 และ

บุคคลจากวัฒนธรรมปัจเจกบุคคลมีการเห็นคุณค่าใน

ตนเองด้านความสามารถของตนเอง	 (self-competence)	

เช่น	การรู้สึกว่ามีความมั่นใจ	มีความสามารถในระดับสูงกว่า

บุคคลจากวัฒนธรรมคติรวมหมู่	 ข้อค้นพบข้างต้นเป็นสิ่งที่

ช่วยยืนยันให้เห็นว่าประเด็นที่บุคคลให้ความส�าคัญ	หรือให้

คุณค่าจะแตกต่างกันไปตามภูมิหลังทางวัฒนธรรม	 โดย

บุคคลจากวัฒนธรรมปัจเจกบุคคลจะให้ความส�าคัญกับ

ความสามารถ	ลักษณะเฉพาะของตน	หรือมิติอัตลักษณ์ของ

ตน	 ในขณะที่บุคคลจากวัฒนธรรมคติรวมหมู่จะให้ความ

ส�าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างตนกับบุคคลรอบข้าง	 หรือ

มิติความสัมพันธ์

	 นักวิชาการในต่างประเทศได้ท�าศึกษาการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 โดยมองความสัมพันธ์ใน

ขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปโดย	 Harter,	Waters,	 และ	

Whitesell	 (1998)	 ได้ศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยมองว่าวัยรุ่นจะประเมินคุณค่า

ของตนจากแหล่งของความสัมพันธ์	 4	 แหล่งคือ	 ผู้ปกครอง	

ครู	 เพื่อนผู้ชาย	 เพื่อนผู้หญิง	 ต่อมา	 Neff	 และ	 Suizzo	

(2006)	 ได้ปรับปรุงมาตรวัดของ	Harter	และคณะ	(1998)	

เพ่ือศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ในคู่รัก	

โดยปรับให้เป็นมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์แบบโรแมนติก	 ในขณะที่	 Du,	 King,	 	 และ	 Chi	

(2012)	 ได ้ เสนอว ่าการศึกษาที่ผ ่านมานั้นอาจจะไม ่

ครอบคลุมความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลท้ังหมด	 เช่น	 ลุง	

ป้า	น้า	อา	ลูก	หลาน	เครือญาติ	ร่วมไปถึงเพื่อนทั่วๆ	ไป	ดัง

นั้นพวกเขาจึงเสนอให้นิยามการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

ความสัมพันธ์ว่าเป็นประเมินคุณค่าของตนโดยอ้างอิงจาก

ความสัมพันธ์	2	แหล่ง	คือ	ครอบครัว	และเพื่อน	

	 Du	และคณะ	(2012)	ได้พัฒนามาตรวัดการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	โดยแบ่งเป็น	2	มิติ	ได้แก่	

1)	มิติด้านรูปแบบความสัมพันธ์	ซึ่งประกอบด้วยครอบครัว

และเพื่อน	 และ	 2)	 มิติด้านมุมมองในการการประเมินค่า

ความสัมพันธ์	เช่น	ครอบครัวและเพื่อนมีคุณค่าเพียงใด	ผล

การตรวจสอบคุณภาพมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

ความสัมพันธ์	พบว่า	ข้อค�าถามมีความสอดคล้องภายในอยู่

ในระดับดี	 และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	พบ

ว่าโมเดลการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์

สามารถเป็นได้ท้ังแบบองค์ประกอบเดียวและสององค์

ประกอบ(ครอบครัว	 และเพื่อน)	 ซ่ึงโมเดลการวัดการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์แบบองค์ประกอบเดียว

เป็นโมเดลที่มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าน้อยกว่า	 (most	
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parsimonious)	 โมเดลแบบสององค์ประกอบ	 ต่อมา	 Du,	

Li,	Chi,	Zhao,		และ	Zhao	(2018)	ได้ท�าการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากความสัมพันธ์	 พบว่าโมเดลการวัดการเห็นคุณค่า

ในตนเองจากความสัมพันธ์แบบสององค์ประกอบเป็น

โมเดลที่มีพารามิเตอร์ที่ต้องประมาณค่าน้อยที่สุด	 (most	

parsimonious)	 แต่อย่างไรก็ดีจากการศึกษาของ	 Du,	 Li,	

Chi,	Zhao,	 	และ	Zhao	 (2015)	 ได้ท�าการศึกษาการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ทั้งแบบคะแนนรวม	 และ

แบบแบ่งคะแนนเป็นรายด้านซึ่งยังได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวางในวงวิชาการ	 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึง

นิยามและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการเห็นคุณค่า

ในตนเองจากความสัมพันธ์โดยแบ่งเป็น		2	องค์ประกอบ	

	 เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากความสัมพันธ์และการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

อัตลักษณ์ของตน	 พบว่า	 ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก	(r	=	.50	-	059,	p	<	.001)		(Du	et	al.,	2012;	Du,	

Li,	Chi,	Zhao,	&	Zhao,	2018)	และเมื่อพิจารณาการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์รายด้าน	 พบว่า	 การเห็น

คุณค่าในตนเองจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

การเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตน	(r	=	.52	และ	

.45,	 p	 <	 .001)	 การเห็นคุณค่าในตนเองจากเพ่ือนมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์

ของตน	(r	=	.54	และ	.42,	p	<	.001)	(Du,	Li,	Chi,	Zhao,	

&	Zhao,	2018)

	 นอกจากนี้ในการศึกษาที่	 1	 ของ	 Du	 และคณะ	

(2012)	พบว่าผู้หญิง	 (M	=	3.01,	 SD	=	0.32)	มีการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ไม่แตกต่างผู้ชาย	 (M	 =	

3.01,	 SD	 =	 0.35)	 (t(154)	 =	 0.076,	 p	 =	 .94)	 ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการศึกษาที่	2	ที่พบว่าผู้หญิง	(M	=	2.68,	SD	

=	0.47)	มีการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์สูงกว่า

ผู้ชาย	(M	=	2.47,	SD	=	0.51)	(t(118)	=	2.36,	p	<	.05)		

โดย	 Du	 และคณะอธิบายว่าอาจมีสาเหตุมาจากมาตรวัด

การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ที่ใช้ในการศึกษา

ที่	 1	 มีความเที่ยง	 (reliability)	 ต�่ากว่ามาตรวัดการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ที่ใช้ในการศึกษาที่	 2	 จึง

ท�าให้ไม่พบความแตกต่างของระดับการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในการ

ศึกษาที่	1	อย่างไรก็ตาม	Du	และคณะได้เสนอว่าในอนาคต

ควรท�าการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว

	 ในการศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนามาตรวัดการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ตามแนวคิดของ	Du	และ

คณะ	 (2012)	 เนื่องจากมีการก�าหนดค�านิยามและแบ่งมิติ

ของตัวแปรไว้อย่างชัดเจน	 โดยแบ่งการศึกษาเป็น	 2	 การ

ศึกษา	 ดังนี้	 การศึกษาที่	 1	 เป็นการตรวจสอบคุณภาพเชิง

การวัดทางจิตวิทยา	 และตรวจสอบความตรงเชิงภาวะ

สันนิษฐานของมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 ส่วนการ

ศึกษาท่ี	 2	 เป็นตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัด

การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์	 และการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตน	

นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง

เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะช่วยเติมเต็มผลการศึกษาที่ผ่านมาที่ยัง

ได้ค�าตอบไม่ชัดเจน

การศึกษาที่ 1 

	 เป็นการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพเชิงการวัด

ทางจิตวิทยา	 ซึ่งประกอบด้วยอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 และ

ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน	 และตรวจสอบ

ความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน	

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร	 ท่ีสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย	 จ�านวน	 258	

คน	 ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมตามกฎแห่งความจัดเจน	

(rule	 of	 thumb)	 	 ตามท่ี	 Kline	 (2011)	 ได้เสนอให้ใช้

จ�านวนตัวอย่าง	 10	 -	 20	 คน	 ต่อ	 1	 พารามิเตอร์ที่ต้อง

ประมาณค่า	 โดยในการศึกษาครั้งนี้มีจ�านวนพารามิเตอร์ที่

ต้องประมาณค่าเท่ากับ	 15	 พารามิเตอร์	 ดังนั้นขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเหมาะสมจึงอยู่ระหว่าง	 150-300	 คน	 กลุ ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีได้จากการสุ่มแบบตามสะดวก	

(convenience	 sampling)	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย	

19.96	ปี	(SD	=	1.18)	เป็นผู้หญิงจ�านวนร้อยละ	66.5		และ

ผู้ชายจ�านวนร้อยละ	33.5	
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 มาตรวัดการเห็นคุณค ่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์	 ผู้วิจัยพัฒนามาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

ความสัมพันธ์โดยดัดแปลงจากมาตรวัดของ	 Du	 และคณะ	

(2012)	 แบ่งเป็น	 2	 ด้าน	 คือ	 การเห็นคุณค่าในตนเองจาก

เพื่อน	และการเห็นคุณค่าในตนเองจากครอบครัว	มีจ�านวน

ข้อค�าถามด้านละ	3	ข้อ	เป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต	7	

ช่วง	ตั้งแต่	1	คือ	ระดับน้อยที่สุด	จนถึง	7	คือระดับมากที่สุด	

มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ	

เท่ากับ	.79	(รายด้าน	α
เพื่อน

	=	.73	และ	α
	ครอบครัว	

=	.81)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขออนุญาตเข้าเก็บ

ข ้อมูลจากนักศึกษา	 เมื่อได ้ รับอนุญาตแล ้วผู ้วิจัยจึง

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและเชิญชวนเข้าร่วมตอบ

มาตรวัด	 จากนั้นจึงแจกมาตรวัดให้กับนิสิต/นักศึกษาที่

สมัครใจตอบมาตรวัด

ผลการวิจัย
	 ผู้วิจัยหาอ�านาจจ�าแนกรายข้อของข้อค�าถามโดย

ใช้วิธีแบ่งกลุ ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ ่มสูงและกลุ ่มต�่า	 ซ่ึง

ก�าหนดให้กลุ่มสูงเป็นผู้ที่มีคะแนนรวมสูงกว่าหรือเท่ากับ

เปอร์เซ็นไทล์ที่	75	ของคะแนนรวมทุกข้อค�าถามในมาตรวัด	

กลุ่มต�่าเป็นผู้ที่มีคะแนนรวมต�่ากว่าหรือเท่ากับเปอร์เซ็น

ไทล์ที่	25	ของคะแนนรวมทุกข้อค�าถามในมาตรวัด	หลังจาก

นั้นจึงเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ

แต่ละข้อค�าถามระหว่าง	 2	 กลุ่มด้วยการทดสอบค่าท	ี

(t-test)	ถ้าข้อค�าถามมีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง	2	กลุ่มแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�าคัญ	 .05	 (หนึ่ง

หาง)	ถือว่าข้อค�าถามข้อนั้นมีอ�านาจจ�าแนก

	 ผลการวิเคราะห์รายข้อ	พบว่า		ทุกข้อค�าถามของ

มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 ผู้ท่ีมี

คะแนนรวมอยู่ในกลุ่มสูงมีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละข้อค�าถาม

สูงกว่าผู้ที่มีคะแนนรวมอยู่ในกลุ่มต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	 แสดงให้เห็นว่าข้อค�าถามทุกข้อมีอ�านาจจ�าแนก

สามารถจ�าแนกคนที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์ในระดับสูงและต�่าได้

ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน	

	 จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ

ค�าถาม	 โดยน�าข้อค�าถามที่ผ่านการทดสอบอ�านาจการ

จ�าแนกรายข้อมาวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับ

คะแนนรวมข้ออื่นๆ	(corrected	item-total	correlation	

หรือ	 CITC)	 ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

(หนึ่งหาง)	 แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับค่า	 r	 วิกฤตของ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 ซึ่งข้อค�าถามที่มีค่า	

CITC	 ต�่ากว่าหรือเท่ากับค่า	 r	 วิกฤตจะถูกคัดออกเพื่อให้ได้

ข ้อค�าถามที่มีคุณภาพและท�าซ�้ าจนกว ่าข ้อค�าถามที่

วิเคราะห์ในครั้งเดียวกันจะผ่านทุกข้อ	 	 ผลการวิเคราะห์ค่า

สหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวมข้ออื่นๆ	 พบว่าข้อ

ค�าถามทุกข้อผ่านเกณฑ์	รายละเอียดดังตารางที่	1

	 หลังจากวิเคราะห์ค่า	 CITC	 	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์

ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในของข้อค�าถาม	 เพื่อ

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 	 ผลการวิเคราะห์

รายด้าน	 พบว่าองค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

เพ่ือน	 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 เท่ากับ	 .73	

และองค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองจากครอบครัว	 มี

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	 เท่ากับ	 .81	 และเม่ือ

วิเคราะห์โดยรวมทั้งฉบับพบว่ามาตรวัดการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากความสัมพันธ์	มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน

บาค	เท่ากับ	.79		
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ตาราง 1	 ผลการวิเคราะห์ข้อค�าถามและค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวมของข้ออ่ืนๆของมาตรวัดการเห็นคุณค่า

ในตนเองจากความสัมพันธ์	(n	=	258)

ข้อค�าถาม

การวิเคราะห์ข้อค�าถามวิธี

กลุ่มสูง-กลุ่มต�่า

t p
ค่า 

CITC
กลุ่มสูง

(n = 65)

กลุ่มต�่า

(n = 60)

M SD M SD

1.	ฉันเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในกลุ่มเพื่อนของฉัน 5.75 0.83 3.82 0.97 12.06 .000 0.53**

2.	 โดยทั่วไปฉันดีใจที่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเพ่ือน

ของฉัน
6.31 0.73 4.62 1.06 10.47 .000 0.41**

3.	ฉันสามารถช่วยเหลือเพื่อนของฉันได้อย่างมาก	 6.12 0.67 4.40 0.76 13.40 .000 0.55**

4.	 ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถช่วยเหลือครอบครัวของฉัน

ได้
6.34 0.76 4.23 0.98 13.50 .000 0.59**

5.	ฉันภูมิใจในครอบครัวของฉัน	 6.85 0.40 4.73 1.10 13.99 .000 0.58**

6.	ฉันคิดว่าครอบครัวของฉันภูมิใจในตัวฉัน 6.65 0.69 4.30 1.00 15.15 .000 0.60**

** p	<	.001

ตาราง 2	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างข้อค�าถามของมาตรวัดการ

เห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	(n	=	258)

ข้อค�าถาม M SD 1 2 3 4 5 6

1.	ฉันเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในกลุ่มเพื่อนของฉัน 4.74 1.08 1.00

2.	 โดยทั่วไปฉันดีใจที่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเพื่อน

ของฉัน

5.46 1.04 0.56** 1.00

3.	ฉันสามารถช่วยเหลือเพื่อนของฉันได้อย่างมาก	 5.21 0.98 0.45** 0.40** 1.00

4.	 ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถช่วยเหลือครอบครัวของฉัน

ได้

5.41 1.14 0.34** 0.17* 0.47** 1.00

5.	ฉันภูมิใจในครอบครัวของฉัน	 6.03 1.11 0.27** 0.21* 0.33** 0.54** 1.00

6.	ฉันคิดว่าครอบครัวของฉันภูมิใจในตัวฉัน 5.69 1.21 0.32** 0.21* 0.34 0.55** 0.67** 1.00

* p	<	.01,	** p	<	.001

	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อค�าถาม

ของของมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ	์

โดยการค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 พบว่าข้อ

ค�าถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันทางบวก	 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 อยู่ระหว่าง	 0.21	 –	

0.67	 ซ่ึงมีค่าต�่ากว่า	 0.85	 แสดงว่าข้อค�าถามท้ังหมดไม่มี

ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ	(Kline,	2011)	รายละเอียดดัง

ตารางที่	2

ความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน

	 ผู ้วิจัยตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน

ของมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 โดย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (confirmatory	 fac-
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tor	analysis)	จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า	ข้อมูล

มีค่าความเบ้	(skewness)	อยู่ระหว่าง	-1.21	–	0.02	และมี

ค่าความโด่ง	 (kurtosis)	อยู่ระหว่าง	 -0.37	–	1.47	ผลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 พบว่า	 ค่า	 Chi-square	

ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	(χ2=	12.04,	df	=	6,	p	=	.061)	ค่า

ดัชนีรากของก�าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ	 (RMR)	 เท่ากับ	

0.037	ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	(GFI)	เท่ากับ	0.985	

ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้	 (AGFI)	 เท่ากับ	

0.947	 และค่าดัชนีรากของก�าลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ

มาตรฐาน	 (RMSEA)	 เท่ากับ	 0.63	 จากผลการวิเคราะห์จึง

สรุปได้ว่าโมเดลการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 พบว่าในแต่ละองค์

ประกอบมีค่าเป็นบวก	และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	

ทุกด้าน	 แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง	 2	 ด้าน	 เป็นตัวบ่งชี้ที่

ส�าคัญในการพิจารณาการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์	 เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบ	 พบว่า	 องค์

ประกอบด้านการเห็นคุณค่าในตนเองจากเพื่อน	 มีค่าน�้า

หนักเท่ากับ	 0.77	 และมีความแปรปรวนร่วมกับการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 ร้อยละ	 60	 ส่วนองค์

ประกอบด้านการเห็นคุณค่าในตนเองจากครอบครัว	 มี

ค่าน�้าหนักเท่ากับ	 0.79	 และมีความแปรปรวนร่วมกับการ

เห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	ร้อยละ	63		และเมื่อ

พิจารณาตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ	 พบว่า	 การเห็น

คุณค่าในตนเองจากเพื่อนวัดจาก	3	ตัวบ่งชี้	โดยมีค่าน�้าหนัก

ตัวบ่งชี้อยู่ระหว่าง	 0.51	 ถึง	 0.70	 	 และการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากครอบครัววัดจาก	 3	 ตัวบ่งชี้	 โดยมีค่าน�้าหนักตัว

บ่งชี้อยู่ระหว่าง	 0.67	 ถึง	 0.83	 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้

เนื่องจากมีค่ามากกว่า	.50	(Hair,	Black,	Babin,	&	Ander-

son,	2010)	รายละเอียดดังตารางที่	3		และภาพ	1	

	 นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงด้วยการทดสอบค่าที	

ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองโมเดลการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์		(n	=	

258)

องค์ประกอบหลัก ข้อค�าถาม b SE t R2

องค์ประกอบการเห็น

คุณค่าในตนเองจากเพื่อน

b	=	0.77*	(t	=	5.32,	

SE	=	0.14,	R	2	=	0.60,	

CR	=	0.63,	AVE	=	0.37)

1.	ฉันเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในกลุ่มเพื่อนของฉัน 0.59* - - 0.35

2.	โดยทั่วไปฉันดีใจที่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม

เพื่อนของฉัน

0.51* 0.08 7.05 0.26

3.	ฉันสามารถช่วยเหลือเพื่อนของฉันได้อย่างมาก 0.70* 0.13 5.34 0.49

องค์ประกอบการเห็นคุณค่า

ในตนเองจากครอบครัว	

b	=	0.79*		(t	=	6.97,	

SE	=	0.11,	R2	=	0.63	

CR	=	0.81,	AVE	=	0.59)

4.	ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถช่วยเหลือครอบครัวของฉัน

ได้

0.67* - - 0.45

5.	ฉันภูมิใจในครอบครัวของฉัน 0.80* 0.08 10.20 0.65

6.	ฉันคิดว่าครอบครัวของฉันภูมิใจในตัวฉัน 0.83* 0.08 10.23 0.69

χ2=	12.04,	df	=	6,	p	=	.061,	RMR	=	0.037,	GFI	=	0.985,		AGFI	=	0.947,		RMSEA	=	0.63

หมายเหตุ:	 b	 น�้าหนักองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ในรูปคะแนนมาตรฐาน,	 SE	 คะแนนความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน,	 R2	 ค่า

สัมประสิทธิ์การท�านาย

* p	<	.01
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(t-test)	ผลการ	วิเคราะห์	พบว่า		ผู้ชาย	(M	=	5.30,	SD	=	0.83)	

และผู้หญิง	 (M	 =	 5.40,	 SD	 =	 0.70)	 มีคะแนนเฉลี่ยของการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน	(t(255)	=	1.10,	p	

=	.272)

การศึกษาที่ 2
	 เป็นการศึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามสภาพ

ระหว่างมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์

และมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตน	

เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมาของ	 Du	 และคณะ	 (2012)	 พบ

ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์และการเห็น

คุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตนมีความสัมพันธ์กัน

ทางบวก	(Du	et	al.,	2012;	Du,	Li,	Chi,	Zhao,	&	Zhao,	

2018)

วิธีด�าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต

กรุงเทพมหานคร	 สมัครใจให้ความร่วมมือในการวิจัย	

จ�านวน	150	คน	โดยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�านวณ

ด้วยโปรแกรม	 G*Power	 (Faul,	 Erdfelder,	 Lang,	 &	

Buchner,	 2007)	 โดยค�านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยระดับอ�านาจการทดสอบ	 (power)	 เท่ากับ	 0.80	 และ

ขนาดอิทธิพล	 (effect	size)	 เท่ากับ	0.20	กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้ได้จากการสุ่มแบบตามสะดวก	 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างมีอายุเฉล่ีย	 19.62	 ปี	 (SD	 =	 1.08)	 เป็นผู้หญิง

จ�านวนร้อยละ	65.1		และผู้ชายจ�านวนร้อยละ	34.9	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์	 ผู้วิจัยใช้มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์ฉบับเดียวกับการศึกษาที่	1	โดยในการศึกษาที่	2	นี้	

มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์มีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ	 เท่ากับ	

.84	(รายด้าน	α
เพื่อน

	=	.74	และ	α
ครอบครัว

	=	.85)

	 2.	 มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัต

ลักษณ์ของตน	ผู้วิจัยใช้มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

อัตลักษณ์ของตนของ	Wongpakaran	และ	Wongpakaran	

(2012)	ซึ่งพัฒนาตามแนวคิดของ	Rosenberg	(1979)	มีข้อ

ค�าถามจ�านวน	10	ข้อ	 เป็นมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต	7	

ช่วง	ตั้งแต่	1	คือ	ระดับน้อยที่สุด	จนถึง	7	คือระดับมากที่สุด	

ตัวอย่างข้อค�าถาม	เช่น	“โดยทั่วไปฉันรู้สึกพึงพอใจตนเอง”	

มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับ	

เท่ากับ	.89	

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผู้วิจัยติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขออนุญาตเข้าเก็บ

ข ้อมูลจากนักศึกษา	 เมื่อได ้ รับอนุญาตแล ้วผู ้วิจัยจึง

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและเชิญชวนเข้าร่วมตอบ

มาตรวัด	 จากนั้นจึงแจกมาตรวัดให้กับนิสิต/นักศึกษาท่ี

สมัครใจตอบมาตรวัด

ก า ร เ ห็ น คุ ณ ค ่ า ใ น

ตนเองจาก

ความสัมพันธ์

เพื่อน

ครอบครัว

0.77

0.79

1.	ฉันเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าในกลุ่มเพื่อนของฉัน

	 2.	 โดยท่ัวไปฉันดีใจท่ีได ้เป ็นสมาชิกของกลุ ่ม 

เพื่อนของฉัน

	3.	ฉันสามารถช่วยเหลือเพื่อนของฉันได้อย่างมาก

	 4.	 ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถช่วยเหลือครอบครัวของ

ฉันได้

	5.	ฉันภูมิใจในครอบครัวของฉัน

	6.	ฉันคิดว่าครอบครัวของฉันภูมิใจในตัวฉัน

0.59

0.51

0.70

0.83

0.80

0.67



















ภาพ 1	โมเดลการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์
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ตาราง 4	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร	(n	=	150)

ตัวแปร M SD 1 2 2.1 2.2

1.	การเห็นคุณค่าในตนเองจากตัวตน 5.21 0.90 (α=.89)

2.	การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ 5.43 0.81 .63** (α=.84)

2.1	การเห็นคุณค่าในตนเองจากเพื่อน 5.11 0.82 .54** .85** (α =.74)
2.2	การเห็นคุณค่าในตนเองจากครอบครัว 5.75 1.02 .56** .91** .56** (α =.85)

**  p	<	.001

ผลการวิจัย
	 ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตรวัด

การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	โดยการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์	 และการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตน	

ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 พบ

ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์

ของตน	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	

เท่ากับ	.63	(p	<	.001)		และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	พบ

ว่าการเห็นคุณค่าในตนเองจากเพ่ือน	 และการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากครอบครัวต่างมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

เห็นคุณค ่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตน	 โดยมีค ่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	 เท่ากับ	 .54	 และ	 .56	

(p	<	.001)		ตามล�าดับ		ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรวัดการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์มีความตรงสอดคล้องกับ

มาตรวัดเกณฑ์	หรือมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัต

ลักษณ์ของตน	นอกจากนี้ค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่สูงเกิน

ไปจนน่าสงสัยว่าทั้งสองตัวแปรจะเป็นภาวะสันนิษฐาน

เดียวกัน	รายละเอียดดังตารางที่	4

	 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงด้วยการทดสอบค่าท	ี

(t-test)	ผลการวิเคราะห์	พบว่า		ผู้ชาย	(M	=	5.39,	SD	=	

0.95)	และผู้หญิง	(M	=	5.44,	SD	=	0.75)	มีคะแนนเฉลี่ย

ของการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ไม่แตกต่าง

กัน	(t(144)	=	0.36,	p	=	.720)

อภิปรายผล
	 การศึกษาคร้ังน้ีได้ตรวจสอบคุณภาพมาตรวัด

การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ที่ได้พัฒนาตาม

แนวคิดของ	 Du	 และคณะ	 (2012)	 ซึ่งประกอบข้อค�าถาม

จ�านวน	6	ข้อ	แบ่งเป็น	2	ด้าน	คือ	การเห็นคุณค่าในตนเอง

จากเพื่อน	 และการเห็นคุณค่าในตนเองจากครอบครัว	 มี

จ�านวนข้อค�าถามด้านละ	3	ข้อ	จากผลการศึกษาที่	1		การ

ตรวจสอบอ�านาจจ�าแนกรายข้อของมาตรวัดการเห็นคุณค่า

ในตนเองจากความสัมพันธ์	 พบว่าข้อค�าถามทุกข้อของ

มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์สามารถ

จ�าแนกคนที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ใน

ระดับสูงและต�่าได้

	 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้อง

ภายในของมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์ในการศึกษาที่	1	และการศึกษาที่	2		พบว่า	มาตรวัด

การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์โดยรวมทั้งฉบับมี

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	เท่ากับ	.79		และ	.84	

ตามล�าดับ	 ซึ่งหมายความว่ามาตรวัดน้ีมีความเที่ยงอยู่ใน

ระดับสูง

	 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงภาวะสันนิษฐาน

ของมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	พบว่า	 การเห็นคุณค่า

ในตนเองจากความสัมพันธ์ประกอบด้วย	 2	 องค์ประกอบ	

คือ	 องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองจากเพื่อน	 และ

องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองจากครอบครัว	 ตาม

แนวคิดของ	Du	 และคณะ	 (2012)	 โดยค่าน�้าหนักขององค์

ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองจากเพื่อน	(b	=	0.77,	p	<	

.01)	 และองค ์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองจาก
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ครอบครัว	(b	=	0.79,	p	<	.01)			มีค่าน�้าหนักใกล้เคียงกัน

หรือจัดอยู่ในระดับเดียวกันในการอธิบายการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากความสัมพันธ์	 อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ความ

เที่ยงรวมของตัวแปรแฝง	 (composite	 reliability:	 CR)	

และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้	 (average	 variance	

extracted:	 AVE)	 พบว่าองค์ประกอบการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากเพื่อนมีค่าความเที่ยงรวมของตัวแปรแฝง	และค่า

เฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ต�่ากว่าเกณฑ์ตามที่	Hair	และ

คณะ	 (2010)	 ได้เสนอไว้ว่า	 ความเที่ยงรวมของตัวแปรแฝง

ควรมีค่ามากกว่า	.70	และ	ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้

ควรมีค ่ามากกว่า	 .50	 ในการศึกษาครั้งต ่อไปจึงควร

พิจารณาปรับปรุงข้อค�าถาม	 หรือเพิ่มจ�านวนข้อค�าถามใน

องค์ประกอบการเห็นคุณค่าในตนเองจากเพื่อน

	 ผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพของมาตร

วัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์พบว่าการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตน	 (r	=	 .63,	

p	<	.001)	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	Du	และคณะ	

(2012)	และ	Du	และคณะ	(2018)	ที่พบว่า	ทั้งสองตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กันทางบวก	 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความ

สัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของ

ตนกับการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์รายด้าน	

พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัตลักษณ์ของตนมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองจากเพื่อน	 (r	 =		

.54,	p	<	.001)		และการเห็นคุณค่าในตนเองจากครอบครัว	

(r	=		.56,	p	<	.001)	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สันในระดับใกล้เคียงกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ	Du	และคณะ	(2018)

	 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง

ในการศึกษาที่	1	และการศึกษาที่	2		ทั้ง	2	การศึกษาพบว่า		

ผู้ชายและผู้หญิงมีคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณค่าในตนเอง

จากความสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาที่	1		ของ	Du	และคณะ	(2012)	แต่ไม่สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาที่	2	 	ของ	Du	และคณะ	(2012)	และผลการ

ศึกษาของ	Cross,	Bacon,	และ	Morris	 (2000)	ที่พบว่าผู้

หญิงจะให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าผู้ชาย	 ทั้งน้ี

ผู้วิจัยคาดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่กลุ่มตัวอย่างในการ

ศึกษาครั้งนี้	 เป็นบุคคลที่เติบโตมาในวัฒนธรรมคติรวมหมู่ที่

มีการนิยามตัวตนเป็นแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน	ซึ่งมีการระบุ

ตัวตนจากความสัมพันธ์ที่ตนเองมีกับบุคคลอื่น	 โดยเฉพาะ

กับบุคคลใกล้ชิด	 กลุ่มตัวอย่างจึงเคยชินกับการให้ความ

ส�าคัญกับความสัมพันธ์คนรอบๆ	ตัว	จนท�าให้ทั้งผู้ชายและผู้

หญิงมีการับรู้คุณค่าของตนจากความสัมพันธ์ที่มีกับคนใกล้

ชิดไม่แตกต่างกัน

	 โดยสรุปจากผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรวัด

การเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า

มาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	 2	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 การเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากเพื่อน	 และการเห็นคุณค ่าในตนเองจาก

ครอบครัว	 มีอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 และความเที่ยงแบบ

ความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับดี		รวมทั้งมีความตรงเชิง

ภาวะสันนิษฐาน	ความตรงตามสภาพ	

สรุป และข้อเสนอแนะ 
	 งานวิจัยในอนาคตอาจท�าการตรวจสอบความ

ตรงตามสภาพของมาตรวัดการเห็นคุณค่าในตนเองจาก

ความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนเพิ่มเติม	 เช่น	 การสนับสนุนทาง

สังคม	สุขภาวะทางจิต	 เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ได้ตรวจ

สอบความตรงตามสภาพกับการเห็นคุณค่าในตนเองจากอัต

ลักษณ์ของตนเพียงตัวแปรเดียว	

	 เนื่องจากการศึกษาครั้ งนี้กลุ ่มตัวอย ่างเป ็น

นักศึกษา	 การศึกษาในอนาคตอาจน�ามาตรวัดการเห็น

คุณค่าในตนเองจากความสัมพันธ์ไปทดลองใช้ศึกษาตรวจ

สอบคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่น	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

	 นอกจากนี้ควรมีการน�ามาตรวัดการเห็นคุณค่าใน

ตนเองจากความสัมพันธ์ไปศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่นๆ	 เพื่อ

ให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองจากความ

สัมพันธ์ซ่ึงปัจจุบันในประเทศไทยยังมีข้อมูลเร่ืองน้ีจ�ากัด	

เช่น	ตัวแปรทางวัฒนธรรม
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