
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือตอบรับการขออนุญาตเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
ประกอบดวย 3 สวนดังนี ้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
สวนท่ี 2 เคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกเพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทย 
สวนท่ี 3 แบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย 
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เลขท่ีแบบประเมิน..............HN............. Dx..................…ระยะเวลาในการเจ็บปวย.................... 
Admit คร้ังที่.......................คะแนน BPRS.......................... คะแนน MMSE............................... 

ขอมูลสวนบุคคล 

กรุณาเติมขอความหรือใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง [  ] หนาหรือขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
 

1. เพศ        [  ] ชาย         [  ] หญิง   

2. ศาสนา  [  ] พุทธ   [  ] อิสลาม   
   [  ] คริสต   [  ] อ่ืน ๆ (ระบุ) .................... 
3. อายุ ........ ป 
4. สถานภาพสมรส  [  ] โสด    [  ] หยา    
   [  ] สมรส   [  ] หมาย 

5. การศึกษา  [  ] ไมไดเรียนหนังสือ  [  ] ประถมศึกษา   

[  ] มัธยมศึกษา   [  ] อนุปริญญา    

[  ] ปริญญาตรี   [  ] สูงกวาปริญญาตรี   

6. อาชีพ  [  ] รับราชการ   [  ] พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ 
   [  ] ทําสวน – ทําไร  [  ] คาขาย   
   [  ] รับจาง   [  ] งานบาน   

[  ] วางงาน   [  ] อ่ืนๆ (ระบุ) .................... 

7. รายไดของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน  [  ] นอยกวา 5,000 บาท 

[  ] 5,000 – 10,000 บาท 

[  ] มากกวา 10,000 บาท  

8. ทานเร่ิมตนดื่มสุราคร้ังแรกเม่ืออายุ .............................  ป 
9. ทานดื่มสุราบอยแคไหน 

[  ] ทุกวัน    [  ] วันเวนวัน 

[  ] ทุกสัปดาห   [  ] ทุกเดือน 
10. ทานดื่มสุราเพราะอะไร 

[  ] อยากลอง    [  ] คึกคะนอง 
[  ] เขาสังคม   [  ] คลายความตึงเครียด 
[  ] อ่ืน ๆ (ระบุ) .................... 
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เคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึก 
เพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทย 

 

 

 
 

เทียม ศรคีําจักร และคณะ 
สนับสนุนโดย 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและบริษัทยูแฟม คลินิค จํากัด 
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ทําความรูจกัเคร่ืองมือประเมิน 

 

เคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกชุดนี ้ เปนเคร่ืองมือประเมินชุดแรกท่ีคณะผูวิจัย
ไดพัฒนาข้ึนโดยการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบริษัทยูแฟม
คลินิก จํากัด ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐและเอกชนในเชิงพาณิชย  

ลักษณะของเคร่ืองมือประเมินเปนการวัดการรับความรูสึก 6 ดาน ไดแก ดานการมองเห็น 

การไดยนิ การดมกล่ิน การรับรส กายสัมผัส และการเคล่ือนไหว โดยแบงการประเมินออกเปน 2 

ชุดยอย ไดแก ชุดที ่ 1 (Module 1) : การประเมินความชอบทางการรับความรูสึก และ ชุดท่ี 2 

(Module 2) : การประเมินระดับการรับความรูสึก 

ความชอบทางการรับความรูสึก (sensory preference) หมายถึงการรับความรูสึกดานท่ี
แตละคนชอบใชมากเปนพิเศษในชีวิตประจําวัน ยกตัวอยาง เชน บางคนชอบทํางานในท่ีเงียบ ๆ 
ขณะท่ีบางคนชอบทํางานพรอมเปดเพลงเบา ๆ ฯลฯ  

ระดับการรับความรูสึก (sensory threshold) หมายถึงปริมาณของส่ิงกระตุนทางการรับ
ความรูสึก ท่ีระบบประสาทรับความรูสึกของแตละคนตองการสําหรับการประกอบกจิกรรมตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน ยกตัวอยาง เชน บางคนทํางานไดดใีนท่ีเงียบ ๆ ขณะท่ีอีกหลาย ๆ คนทํางานไดดี
ในท่ีท่ีมีเสียงอึกทึกครึกโครม (หากอยูในท่ีเงียบอาจมีอาการงวงนอน ทํางานไมได) เปนตน  

การประเมินรูปแบบการรับความรูสึก จะชวยใหแตละคนทราบถึงความตองการและ
ขอจํากัดดานการรับความรูสึกของตนเอง เพื่อเพ่ิมหรือปรับลดส่ิงเราใหเหมาะสม อันจะนําไปสู
ความสามารถในการดําเนินชีวิตและสรางสรรคความสุขไดอยางเหมาะสมตอไป 
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เคร่ืองมือชุดท่ี 1 : การประเมินความชอบทางการรับความรูสึก  

(Module I : Sensory Preference) 

ลักษณะโดยยอ 

มีลักษณะเปนส่ือมัลติมีเดียท่ีประกอบดวย ชุดคําถามเก่ียวกับความชอบดานการรับ
ความรูสึกในชีวิตประจาํวัน 6 ดาน ไดแก ดานการมองเห็น (sight) การไดยิน (sound) การ  

ดมกล่ิน (smell) การรับรส (taste) กายสัมผัส (touch) และการเคล่ือนไหว (movement) 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงตัวอยางขอคําถามเคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึก ชุดที ่1 

 

การประเมินรูปแบบการรับความรูสึกในแตละดานประกอบดวยคําถามจํานวน 10 ขอ ให
เลือกตอบตามความถ่ีของความรูสึกท่ีเคยเกดิข้ึนเปนปกติในชีวิตประจําวัน ดังนี ้ ไมเคยหมายถึงไม
เคยรูสึกชอบ นอยคร้ังหมายถึงนาน ๆ จึงจะรูสึกชอบสักคร้ังหนึ่ง บางคร้ังหมายถึงรูสึกชอบเปน
บางคร้ัง บอยคร้ังหมายถึงรูสึกชอบเกือบทุกคร้ัง ทุกคร้ังหมายถึงรูสึกชอบทุกคร้ัง 
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ผลการประเมิน 

        
ภาพท่ี 2 ชอบใชสายตาและการไดยนิ  ภาพท่ี 3 ไมชอบใชประสาทรับความรูสึกทุกดาน 

 

ผลการประเมินข้ันสุดทาย รายงานใหเหน็ในรูปของคะแนนความถ่ีและกราฟ ซ่ึงบงช้ีวา
ผูรับการประเมินแตละคน มีแนวโนมท่ีจะชอบหรือไมชอบใชประสาทรับความรูสึกดานใดมาก
เปนพิเศษ โดยแตละคนอาจชอบหรือไมชอบใชประสาทรับความรูสึกเพียงดานใดดานหน่ึงหรือ
มากกวาหนึ่งดานก็ได เชน บางคนอาจชอบท้ังการมองเห็นและการไดยินมากเปนพิเศษ สวนดาน
อ่ืน ๆ ชอบนอย (ภาพท่ี 2) ขณะท่ีอีกคนอาจไมชอบใชประสาทรับความรูสึกในทุก ๆ ดาน คือ 

มีคะแนนรวมตํ่าในทุกๆดาน (ภาพท่ี 3) นั่นเอง  
สําหรับการนําผลการประเมินไปประยุกตใช ยอมข้ึนกับเปาหมายและภารกิจของแตละ

หนวยงานเปนสําคัญ เชน ในกรณีตวัอยางภาพท่ี 2 หากแปลความหมายโดยพิจารณาจากบุคลิกภาพ
ความชอบทางการรับความรูสึก บงช้ีวาผูรับการประเมินรายน้ีมีลักษณะชอบหรือลุมหลงในรูปและ
เสียงมากเปนพิเศษ ชอบการแตงเนื้อแตงตัว ชอบการพูดจาไพเราะนุมนวล ชอบดูหนังฟงเพลง 
ชอบคิดฝนจินตนาการหรือไมก็อานหนังสือ สวนเร่ืองอ่ืน ๆ เชน อาหารการกิน กายสัมผัส และการ
เคล่ือนไหวออกกําลังกาย ไมอยูในความสนใจมากนัก ในกรณนีี ้ หากเปนผูรับบริการในสปา อาจ
ตองจัดสถานท่ีใหสะอาดเรียบรอย สะอาดสะอาน มีเสียงเพลงเคลาคลอ ผูใหบริการควรเปนคนรูป
สวย พูดจาไพเราะ ฝมือการนวดไมชํานาญอาจไมเปนไร สวนในกรณีตัวอยางภาพท่ี 2 บงช้ีวาไมมี
ความชอบหรือความสุขกับการรับความรูสึกในทุก ๆ ดาน มักพบในผูปวยโรคซึมเศราหรือผูมีความ
บกพรองทางการเรียนรู โดยหากเปนผูมีความบกพรองทางการเรียนรูอาจเร่ิมดวยการสราง
ประสบการณใหม ๆ ท่ีอยูในระดับความสามารถ ใหมีโอกาสไดมีความสุขจากความสําเร็จ โดยเร่ิม
จากการรับความรูสึกข้ันพื้นฐาน เชน  การเคล่ือนไหว กายสัมผัส การไดกล่ิน การรับรส 

การมองเห็นและการไดยิน แลวจึงบูรณาการรับความรูสึกหลาย ๆ ดานไปพรอมกัน เปนกิจกรรม
ในชีวิตประจําวัน แตถาเปนผูปวยซึมเศราอาจตองใหอาการของโรคลดลงกอน แลวจึงคอยประเมิน 
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เคร่ืองมือชุดท่ี 2 :  การประเมินระดับการรับความรูสึก 

(Module II : Sensory Threshold) 

ลักษณะโดยยอ 

มีลักษณะเปนส่ือมัลติมีเดียทีป่ระกอบดวย ชุดคําถามเก่ียวกับระดับการรับความรูสึกทาง
ประสาทรับความรูสึกในชีวิตประจําวัน 6 ดาน ไดแก ดานการมองเห็น การไดยิน การดมกล่ิน 

การรับรส กายสัมผัส และการเคล่ือนไหวเชนเดียวกับเคร่ืองมือชุดแรก 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางขอคําถามเคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึก ชุดที ่2 

 

การประเมินรูปแบบการรับความรูสึกในแตละดานประกอบดวยคําถาม 10 ขอ ให
เลือกตอบตามระดับความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนปกติในชีวิตประจําวัน ดังนี ้ ไมเคยหมายถึง
ไมเคยมีพฤติกรรมเชนนี ้ นอยคร้ังหมายถึงพฤติกรรมเชนนี้เกดิข้ึนนาน ๆ คร้ัง บางคร้ังหมายถึง
พฤติกรรมเชนนี้เกิดข้ึนอยางนอยสัปดาหละคร้ัง บอยคร้ังหมายถึงพฤตกิรรมเชนนี้เกดิข้ึนอยางนอย
วันละคร้ัง และทุกคร้ังหมายถึงพฤติกรรมเชนนี้เกดิข้ึนอยางนอยวันละหลาย ๆ คร้ัง 
 
 
 
 
 



94 

ผลการประเมิน 

         
ภาพท่ี 5 ระดบัการรับความรูสึกต่ําทาง   ภาพท่ี 6 ระดบัการรับความรูสึกสูงในทุกดาน 

 การมองเห็นและการดมกล่ิน 
ผลการประเมินข้ันสุดทาย รายงานใหเหน็ในรูปของคะแนนความถ่ีและกราฟ ซ่ึงบงช้ีวา

ผูรับการประเมินแตละคนมีระดับการรับความรูสึกเปนเชนไร โดยแตละคนอาจมีระดับการรับ
ความรูสึกสูงหรือตํ่าเพียงดานใดดานหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งดานก็ได เชน บางคนอาจมีระดับการรับ
ความรูสึกต่ําในดานการมองเห็นและการดมกล่ิน สวนดานอ่ืนอยูในระดับสูง (ภาพท่ี 5) ขณะท่ีอีก
คนมีระดับการรับความรูสึกสูงทุกดาน (ภาพท่ี 6) 

สําหรับการนําผลการประเมินไปประยุกตใช ยอมข้ึนกับเปาหมายและภารกิจของแตละ
หนวยงานเชนเดียวกับการประเมินชุดท่ี 1 เชน ในกรณตีัวอยางภาพท่ี 5 หากแปลความหมายโดย
พิจารณาจากระดับการรับความรูสึก บงช้ีวาผูรับการประเมินรายนี้มีความรูสึกไวในดานการ
มองเห็นและการดมกล่ิน กลาวอีกนัยคือผูรับการประเมินรายนีส้ามารถตอบสนองตอส่ิงกระตุน
ทางการมองเหน็และการดมกล่ินไดด ีแมจะมีส่ิงกระตุนเพยีงเล็กนอย ดังนั้น ในการใหบริการไมวา
จะเปนหนวยงานใดจะตองควบคุมเร่ืองแสงและกล่ินเปนพิเศษ เพราะอาจรบกวนและทําใหผูรับ
การประเมินรายนี้เกิดความเครียดไดงาย ในขณะท่ีบรรยากาศดานอ่ืน ๆ เชน เสียง รส กายสัมผัส
และการเคล่ือนไหว อาจใหในทิศทางตรงกันขาม คือ ใหในปริมาณความเขมขนคอนขางสูง จึงจะ
กอใหเกิดการต่ืนตัวและตอบสนองไดด ี เปนตน สวนในกรณีตวัอยางภาพท่ี 6 ผูรับการประเมินมี
ระดับการรับความสูงทุกดาน บงช้ีวาการท่ีผูรับการประเมินรายนี้จะทํากิจกรรมใด ๆ ไดด ี ไมมี
อาการเบ่ือหรืองวงจะตองใชส่ิงกระตุนท่ีมีความเขมขนสูงในทุก ๆ ดานมากเปนพิเศษ เชน ในดาน
การมองเห็น ใหอยูในท่ีท่ีมีแสงสวางมาก ๆ ขาวของเคร่ืองใชมีสีสันสดใสฉูดฉาดหรือมีรูปทรง
สะดุดตา ดานการไดยนิ ใหพูดชา ๆ ดวยเสียงท่ีดังฟงชัด ดานการดมกล่ินและรับรส ใหเค้ียวหมาก
ฝร่ังหรืออาหารที่มีกล่ินหรือรสจัดเม่ือมีอาการเบ่ือหรืองวงนอน ดานกายสัมผัส ใหทํากิจกรรมท่ีมี
การสัมผัสกับผูอ่ืนหรือส่ิงแวดลอม เชน การนวด การทําสวน ปลูกตนไม สุดทายดานการ
เคล่ือนไหว ควรใหทํากิจกรรมที่มีการเคล่ือนไหวมาก ๆ มีการโนมตัวไปมา เปนตน 
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ขั้นตอนการใชเคร่ืองมือประเมิน 

 

1. ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานกอนใชวาเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานม ี
คุณสมบัติข้ันตํ่าดังตอไปนีห้รือไม 

- ระบบปฏิบัตกิาร Windows 98, Windows Me หรือ Windows XP 

- CPU speed 600 MHz ข้ึนไป 

- RAM 64 MB ข้ึนไป 

- Screen Resolution 1024 x 768 ก 
- CD-ROM, Sound card ก 

 

2. การติดต้ังเคร่ืองมือ สามารถติดต้ังได 2 วิธี ดังนี ้คือ 

- ติดต้ังอัตโนมัติผานคําส่ัง Auto run 

- ติดต้ังโดยคัดลอกไปวางใน drive ท่ีตองการ แลว double click เพื่อเปดเคร่ืองมือ 

 

3. การเขาสูเคร่ืองมือ 

- เร่ิมเขาสูเคร่ืองมือโดยดับเบิลคลิกไอคอนของเคร่ืองมือแตละชุด (ภาพท่ี 7 และ 8) 

      
 

ภาพท่ี 7 ไอคอนของเคร่ืองมือชุดท่ี 1  ภาพท่ี 8 ไอคอนของเคร่ืองมือชุดท่ี 2 
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- เม่ือดับเบิลคลิก จะปรากฏหนาหนาจอของเคร่ืองมือแตละชุด (ภาพท่ี 9) ใหกดปุมลูกศร
สีเขียวท่ีช้ีคําวา “เขาสูโปรแกรม” เพื่อเขาสูการประเมิน 

 

 

 
ภาพท่ี 9 แสดงหนาแรกของเคร่ืองมือชุดท่ี 1และชุดท่ี 2 กอนเขาสูโปรแกรมการประเมิน 
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4. การกรอกขอมูลสวนบุคคล 

- เม่ือเขาสูโปรแกรม จะพบหนากรอกขอมูลสวนบุคคล ใหทําการกรอกขอมูลลงไปในแต
ละชอง แลวคลิก Enter เพื่อเล่ือนไปยังชองถัดไป จนกระท่ังกรอกชองสุดทายเสร็จ จะปรากฏคําวา 
Next ข้ึนมุมขวาลาง ใหกดคําวา Next เพื่อเขาสูหนาจอหลัก (ภาพท่ี 10) 
 

 
 

 
ภาพท่ี 10 แสดงวิธีการกรอกขอมูลสวนบุคคลเคร่ืองมือชุดท่ี 1 และ ชุดที ่2 
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- เพื่อเปนการประหยดัเวลา การกรอกขอมูลในชุดท่ี 2 (ภาพท่ี 10 ลาง) ไมจําเปนตองลง
รายละเอียดท้ังหมด อาจพิมพเฉพาะช่ือและเลขท่ี ชองท่ีเหลือกดตัวอักษรสุม พรอม Enter ไปเร่ือย 
ๆ จนครบ 

- จากการที่ขอมูลสวนนี้เช่ือมโยงไปยังฐานขอมูลท่ีจะรายงานผลการประเมิน ซ่ึงในการ
ออกแบบหนารายงานในโปรแกรมจะมีขอจํากัดดานพื้นท่ี โดยเฉพาะบรรทัดแรกและบรรทัดท่ีสอง 
ดังนั้น ในการบันทึกขอมูลลงในสองบรรทัดแรกควรหลีกเล่ียงการเคาะ space bar เพราะอาจจะทํา
ใหตวัหนังสือในหนาขอมูลสวนบุคคลมีความคลาดเคล่ือนไมตรงตําแหนงได เชนเดียวกับการกด
สุมตัวอักษร จะตองกดสุมลงทุกชอง ไมเชนนั้นโปรแกรมจะไมบันทึกขอมูลให ซ่ึงในการจัดทํา
เคร่ืองมือคร้ังตอไปจะทําการปรับปรุงแกไขในสวนนี้อีกคร้ัง 
 

5. การทําแบบทดสอบ 

- เม่ือเขาสูหนาจอหลักของเคร่ืองมือแตละชุด จะพบกับแบบทดสอบอยูแถวบนสุดของ
หนาจอ ซ่ึงประกอบดวยแบบทดสอบรูปแบบการรับความรูสึกท้ัง 6 ดาน ไดแก การมองเห็น 

(sight) การไดยิน (sound) การดมกล่ิน (smell) การรับรส (taste) กายสัมผัส (touch) และการ
เคล่ือนไหว (movement) ซ่ึงเม่ือนําเมาส (mouse) ไปวางบนปุมดังกลาวจะปรากฏถอยคํา
ภาษาไทยข้ึน (ภาพท่ี 11) 

 

 
ภาพท่ี 11 แสดงถอยคําภาษาไทยบอกช่ือแบบทดสอบเม่ือนําเมาสไปวาง 

 

- การประเมินรูปแบบการรับความรูสึกแตละดานจะมีคําถามอยู 10 ขอ อานคําถามแตละ
ขอ แลวเลือกคําตอบโดยคลิกตัวเลือกท่ีแสดงความถ่ีของการเกิดพฤตกิรรมท่ีใกลเคียงกับความเปน
จริงในชีวิตประจําวันของผูรับการประเมินมากท่ีสุด (ภาพท่ี 12 และ 13) 
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ภาพท่ี 12 แสดงตัวอยางขอคําถามเคร่ืองมือชุดท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 13 แสดงตัวอยางขอคําถามเคร่ืองมือชุดท่ี 2 
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- หากไมแนใจในคําถามใหคลิกปุม “ตัวอยาง” เพื่อดูคําอธิบายเพิ่มเติม (ภาพท่ี14และ15) 
 

 
ภาพท่ี 14 แสดงตัวอยางภาพและคําอธิบายเพิ่มเติมเคร่ืองมือชุดท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 15 แสดงตัวอยางภาพและคําอธิบายเพิ่มเติมเคร่ืองมือชุดท่ี 2 
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ในหนาจอหลัก นอกจากชุดคําถามเก่ียวกับการรับความรูสึกท้ัง 6 ดานดังกลาวมาแลวยัง
ประกอบดวยปุมควบคุมตาง ๆ ดังนี้ 
 

ขอมูลสวนบุคคล 

แสดงวิธีกรอกขอมูล  

แสดงวิธีกรอกขอมูล 
หนาตาง ๆ ของเคร่ืองมือ 

 
รายงานผลการประเมิน 

 

รายช่ือหนวยงานและ
บุคคลท่ีใหการสนับสนุน

การจัดทําเคร่ืองมือ 
 

คอลัมนซาย ประกอบดวยปุมขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการประเมิน ปุมแสดงวิธีกรอก
ขอมูลหนาตาง ๆ ของเคร่ืองมือ ปุมรายงานผลการประเมิน และปุมแสดงรายช่ือหนวยงานและ
บุคคลท่ีใหการสนับสนุนการจัดทําเคร่ืองมือ 

 

 

ปุมข้ึน สําหรับคนหารายช่ือ
ผูรับการประเมินกอนหนา 
รายช่ือปจจุบัน  

ปุมเพิ่ม สําหรับคนลง
ขอมูลรายช่ือผูรับการคน
ใหม 

 

ปุมลง สําหรับคนหารายช่ือ 

ผูรับการประเมินหลังรายช่ือ 

ปจจุบัน  

ปุมแกไข สําหรับเขาไป 

แกไขขอมูลผูมีรายช่ือ 

ปจจุบัน 

 

ปุมตกลง สําหรับเขาสูหนา 
การประเมินของผูมีรายช่ือ 

ขณะปจจุบัน  

ปุมออก สําหรับออกจาก 

การประเมิน 

 

คอลัมนขวาเปนปุมคนหารายช่ือผูรับการประเมิน เพิ่มรายช่ือผูรับการประเมิน แกไขขอมูล 

สวนบุคคล รวมถึงการเขาสูการประเมินและออกจากโปรแกรม 

- เม่ือตอบคําถามท้ังหมดทุกขอแลวอาจคลิกปุม “รายงานผล” เพื่อดูกราฟรายงานสรุปผล
การทดสอบ (ภาพท่ี16 และ17) 

    
ภาพท่ี 16 รายงานผลเคร่ืองมือชุดท่ี 1   ภาพท่ี 17 รายงานผลเคร่ืองมือชุดท่ี 2 
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- หลังจากดูรายงานผล หากตองการผลการประเมินในรูปของเอกสาร สามารถใชคําส่ัง
พิมพ โดยคลิกคําวา print แตหากไมตองการส่ังพิมพหรือตองการทําการประเมินตอ ใหคลิกคําวา
Exit เพื่อออกจากหนาจอรายงานผล (ภาพท่ี 18 และ 19) 

 

 
ภาพท่ี 18 รายงานผลเคร่ืองมือชุดท่ี 1 ท่ีประกอบดวยปุมคําส่ังพิมพและปุมออกจาก 

หนาจอรายงานผล 
 

 
ภาพท่ี 19 รายงานผลเคร่ืองมือชุดท่ี 2 ท่ีประกอบดวยปุมคําส่ังพิมพและปุมออกจาก 

หนาจอรายงานผล 
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วิธีการแปลผล 

เนื่องจากเคร่ืองมือชุดนี้เพิ่งพฒันาข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศไทย จึงยังไมมีคามาตรฐาน
สําหรับบุคคลแตละชวงวยัเปนการเฉพาะ การแปลผลจึงบอกไดแตเพียงวาผูรับการประเมินแตละ
คนมีรูปแบบการรับความรูสึกเปนเชนไรเทานั้น ไมสามารถระบุไดวาแตละคนมีความชอบทางการ
รับความรูสึกหรือมีระดับการรับความรูสึกมากหรือนอยกวาคนสวนใหญขนาดไหน 

ส่ิงสําคัญท่ีควรคํานึงถึงกอนการแปลผลการทดสอบ คือ เร่ืองของอาการของโรค และ
ลักษณะเฉพาะตัวจากการฝกฝนตนเองของบุคคลบางอยาง เชน ผูปวยทีมี่อาการของโรคแมเนียและ
โรคซึมเศรา อาจมีคะแนนความชอบทางการรับความรูสึกสูงและตํ่าในแทบทุกดาน ซ่ึงเปน
ความรูสึกที่เกดิข้ึนขณะมีอาการแสดงของโรคเทานั้น ไมใชภาวะปกติของเขา หรือผูมีระดับการรับ
ความรูสึกต่ํา โดยเฉพาะดานการดมกล่ินมักมีความเครียดงายและมักมีอาการของโรคไมเกรน แตก็
พบไดเชนกันวาผูท่ีมีระดับการรับความรูสึกต่ําหลายรายเปนผูมีสุขภาพจิตด ี ไมมีความเครียด 

สาเหตุท่ีมีระดบัการรับความรูสึกต่ําเปนเพราะเกิดจากการฝกเจริญสติวิปสสนากรรมฐาน จนจิตมี
ความรูตัวตลอดเวลา ฯลฯ 

ดังนั้น ในการแปลผลรูปแบบการรับความรูสึกจึงควรกระทําดวยความระมัดระวังและ
กระทําดวยความรอบคอบ ไมควรยึดตําราอยางปดหูปดตา ควรพิจารณาขอมูลหลาย ๆ ดานรวมดวย
เชน แบบแผนการดําเนินชีวิต ประวัติการเจ็บปวย โดยอาจรวบรวมขอมูลไดท้ังจากการสังเกต
สัมภาษณ หรืออานจากทะเบียนประวัติรวมดวย เปนตน 
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แบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย 
(Thai Stress Test : TST) 

 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 

รศ. ดร. สุชีรา ภัทรายุตวรรตน และคณะ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 
 

 
 

® สงวนลิขสิทธิ์ 
รศ. ดร. สุชีรา ภัทรายุตวรรตน และคณะ แหงภาควิชาจิตเวชศาสตรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ไดทําการพัฒนาแบบวัดความเครียด
สําหรับคนไทย (Thai Stress Test : TST) ข้ึนและไดจดลิขสิทธิ์เปนผลงานวรรณกรรม
เลขที่ 47455 ตอกรมทรพัยสินทางปญญา ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 
การผลิตข้ึนใหม การเปลี่ยนแปลง การตัดตอ การเพ่ิมเติม การคัดลอกหรือการ
ลอกเลียนแบบเน้ือหา ไมวาจะเปนสวนหนึ่งสวนใดของแบบทดสอบฉบับนี้ และไมวา
ดวยรูปแบบหรือวิธีการใด ๆ ทั้งส้ิน จะตองไดรับอนุญาตและคํายินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากผูพัฒนาอยางเปนทางการ 
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แบบวัด ความเครียดสําหรับคนไทย Thai Stress Test (TST) 
ผูพัฒนา :  สุชีรา ภัทรายุตวรรตน และคณะ 

ภาควิชาจติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

Source : วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 2543; 45(3): 237-50. 

หากประสงคจะนํา TST ฉบับนี้ ไปใชเพื่อการศึกษาวิจยั โปรดติดตอท่ี 

รศ.ดร. สุชีรา ภัทรายุตวรรตน ภาควิชาจิตเวชศาสตร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพฯ 10700 

ลักษณะเคร่ืองมือ : มาตรประเมินแบบเรียงอันดับ (ordinal rating scale) แบบ 3 มาตร 24 ขอ 

จุดประสงค : แบบประเมินภาวะความเครียดในประชากรท่ัวไป 

ผูรับการทดสอบ : ทําการประเมินตนเอง 
การทดสอบ : บุคคลท่ัวไปที่สนใจ 

ใชเวลา 10-15 นาที 

การใหคะแนน ใหคะแนนเปนชวง 0, 1, 3 

(คะแนนขอ 1-12 บอกภาวะทางดานลบ) 

(คะแนนขอ 13-24 บอกภาวะทางดานบวก) 

(คะแนนรวมแตละดานเทียบกับตารางเมตริกท่ีผูวิจยัสรางข้ึน) 

ตัวแปรท่ีวัด : ภาวะความเครียด 4 ระดับ คือ 

1. สุขภาพจิตดีมาก (Excellent mental health) 

2. สุขภาพจิตปกติ (Normal mental health) 

3. ภาวะเครียดเล็กนอย (Mild stress) 

4. ภาวะเครียดมาก (Stressful) 

คุณภาพ : Construct validity, discriminace validity 

Cronbach’s Alpha coefficient =0.84 ก 
Split-half coefficient = 0.88 ก 

การนําไปใช : แบบคัดกรองผูมีภาวะความเครียด 
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แบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย (Thai Stress Test: TST) 
 

คําถามตอไปนี้ เปนความรูสึกท่ีทานอาจมีในชีวิตประจําวัน ซ่ึงทานจะมีความรูสึกที่
แตกตางกัน 

 ใหทานเลือกขอท่ีตรงกับความรูสึกของทานท่ีเปนอยูในขณะน้ี โดยกาเคร่ืองหมาย X ใน
แตละชองท่ีตองการ 

ขอความ รูสึก 

บอย ๆ 

รูสึกเปน 

คร้ังคราว 

ไมเคย 

รูสึกเลย 

1. ทานรูสึกเหงาและวาเหว    

2. ทานรูสึกไมมีความสุขเลย    

3. ทานมีความรูสึกเบ่ือหนาย ทอแท ไมอยากทําอะไรเลย    

4. ทานรูสึกกระวนกระวายเกือบตลอดเวลา    

5. ทานรูสึกกังวลเกือบตลอดเวลา    

6. ทานรูสึกไมสบายใจโดยหาสาเหตุไมได    

7. ทานรูสึกไมคอยมีสมาธิในการกระทําส่ิงตาง ๆ    

8. ทานรูสึกไมอยากทําในส่ิงท่ีเคยสนใจทําเปนประจํา    

9. ทานอยากจะถอยหนี ไมอยากพบปะพูดคุยกับคนอ่ืน    

10. ทานรูสึกหมดกําลังใจ    

11. ทานรูสึกส้ินหวัง    

12. ทานรูสึกวาตนเองไมมีคุณคา    

13. ทานรูสึกภาคภูมิใจวา ทานเปนคนเกง    

14. ทานรูสึกภาคภูมิใจวา ทานเปนคนท่ีมีความสามารถ    

15. ทานรูสึกภาคภูมิใจวา ทานไมไดดอยไปกวาใคร    

16. ทานรูสึกพอใจกับชีวิตความเปนอยูในขณะนี ้    

17. ทานรูสึกวาส่ิงตาง ๆ รอบตัวทาน ยังมีอะไรบางอยางท่ีทํา
ใหทานมีความสนใจเปนพิเศษอยู 
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ขอความ รูสึก 

บอย ๆ 

รูสึกเปน 

คร้ังคราว 

ไมเคย 

รูสึกเลย 

18. ทานรูสึกยินดแีละพึงพอใจกับการที่ตนเองไดรับ
ความสําเร็จในบางส่ิงบางอยาง 

   

19. ทานรูสึกกระตือรือรนในการกระทําส่ิงตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน 

   

20.  ทานยังสนุกสนานกับการพบปะพูดคุยกับคนอ่ืนที่อยู
รอบตัวทาน 

   

21. การคิดและการตัดสินใจของทานยังเปนปกติเหมือนกอน    

22. ทานรูสึกวาชีวิตนี้ยังมีความหวัง    

23. ทานรูสึกมีกําลังใจท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเอง
ในทางท่ีดหีรือกาวหนาข้ึน 

   

24. ทานรูสึกวาจิตใจของทานเปนปกติ    

 

คะแนนรวมขอ 1-12 ………………… คะแนนรวมขอ 13-24 ……………………………. 

ความเครียดคุณอยูในระดับ ………………………………………………………………... 
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ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบหาคาความเช่ือมั่นแบบทดสอบซํ้าและแบบสอดคลองภายใน 
     ของเคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกเพื่อพฒันาระบบประสาทสําหรับคนไทย 

 
     

รูปแบบ 
การรับความรูสึก 

ความชอบทางการรับความรูสึก ระดับการรับความรูสึก 

    

แบบทดสอบซํ้า
(ICC) 

แบบสอดคลอง
ภายใน () 

แบบทดสอบซํ้า
(ICC) 

แบบสอดคลอง
ภายใน () 

     

การมองเห็น          .72 .43 .80 .59 

การไดยิน              .82 .64 .18 .17 

การรับกล่ิน           .89 .77 .83 .62 

การรับรส              .82 .66 .68 .35 

กายสัมผัส              .78 .62 .54 .23 

การเคล่ือนไหว     .87 .72 .60 .22 
     

 
ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบหาคาความเช่ือม่ันแบบสอดคลองภายในและแบบแบงคร่ึง 

     ของแบบวดัความเครียดสําหรับคนไทย 

 
   

แบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย แบบสอดคลองภายใน () แบบแบงคร่ึง 
   

   

ท้ังฉบับ .58 .59 
ความรูสึกเชิงลบ .87 .81 

ความรูสึกเชิงบวก .74 .50 
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ตาราง 13   แสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวางความชอบทางการรับความรูสึกแตละดาน 
     โดยการวเิคราะหหาคาสหสัมพันธเพียรสัน 

 
      

 การมองเห็น การไดยนิ การรับกล่ิน การรับรส กายสัมผัส 
      

      

การไดยิน            .64(**)     

การรับกล่ิน         .59(**) .63(**)    

การรับรส            .63(**) .63(**) .52(**)   

กายสัมผัส            .40(**) .41(**) .42(**) .38(**)  

การเคล่ือนไหว .47(**) .44(**) .22(*) .52(**) .47(**) 
      

* P < .05, ** P < .01 

 
ตาราง 14   แสดงคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r) ระหวางระดับการรับความรูสึกแตละดาน โดยการ  

วิเคราะหหาคาสหสัมพันธเพยีรสัน 

 
      

 การมองเห็น การไดยนิ การรับกล่ิน การรับรส กายสัมผัส 
      

      

การไดยิน            .37(**)     

การรับกล่ิน         .49(**) .53(**)    

การรับรส            .51(**) .51(**) .65(**)   

กายสัมผัส            .29(**) .14 .28(**) .33(**)  

การเคล่ือนไหว .41(**) .12 .32(**) .24(*) .13 
      

* P < .05, ** P < .01 
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