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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการศึกษาคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดทางความหุนหันพลันแล่นในเด็กวัยรุ่นไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของแบบวัดความหุนหันพลันแล่น (BIS-11) ฉบับ
ภาษาไทย โดยทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
และความเที่ยง (Reliability) 2) เพื่อศึกษาระดับความหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่นจาแนกตามช่วงอายุและเพศที่
แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 900 คน อายุ 13-22 ปี เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวัดความหุนหันพลันแล่น
วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ความตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยง และความตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลการวิจัยพบว่า
1) แบบวัด ความหุน หัน พลัน แล่น ที่ศึ ก ษา เป็น การนามาแปลเป็น ฉบับ ภาษาไทย จากแบบวัด
Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) มีองค์ประกอบความหุนหันพลันแล่น จานวน 3 องค์ประกอบ 6 ตัวชี้วัด
แบบวัดที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบวัดประเภทลิเคิร์ทสเกล 4 ระดับ จานวนข้อคาถาม 30 ข้อ
2) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.83 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบว่า
โมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง ดังนี้ = 7.06 ค่า df = 4 ค่า p = .133
ค่า
= 1.77 ค่า GFI = 1.00 ค่า AGFI = .99 ค่า CFI = 1.00 ค่า SRMR = .013 และ RMSEA = .029
3) ผลการศึกษาระดับความหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่นที่มีช่วงอายุต่างกัน และมีเพศต่างกัน โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA) พบว่า วัยรุ่นที่มีช่วงอายุแตกต่างกันจะมีระดับ ความ
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หุนหันพลันแล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 วัยรุ่นเพศชายและเพศหญิงมีระดับ ความ
หุนหันพลันแล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และช่วงอายุกับเพศมีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ ต่อ
ระดับความหุนหันพลันแล่นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01


คาสาคัญ แบบวัดความหุนหันพลันแล่น ความหุนหันพลันแล่น เด็กวัยรุ่น
Abstract
The research entitled A Study of the Psychometric Properties of the Barratt
Impulsiveness Scale in Thai Adolescents aimed to: 1) examine the reliability and validity of
the Thai version of the Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) by testing the construct validity,
content validity, and reliability; 2) study the level of impulsivity in adolescents, classified by
age and gender. The sample consisted of 900 persons 13 to 22 years of age. The research
instrument was the Thai version of the Barratt Impulsiveness Scale. The data were analyzed
to find the quality of the instrument in terms of content validity, reliability, and construct
validity, using second order confirmatory factor analysis. The research results are as follows:
1) The Thai version of the Barratt Impulsiveness Scale was a version of the Barratt
Impulsiveness Scale (BIS-11) translated into Thai. There were 3 factors and 6 indicators of
impulsiveness. The scale that had been developed was a 4-point Likert scale containing 30 items.
2) In examining the content validity, the indexes of item objective congruence were
obtained; and they ranged from 0.67 to 1.00. The reliability was .83. The confirmatory factor
analysis indicated that the model was consistent with the empirical data. The model
provided the Chi-Square test = 7.06, the degree of freedom = 4, the probability = .133
Chi-Square divided by degree of freedom = 1.77, GFI = 1.00, AGFI = .99, CFI = 1.00, SRMR =
.013 and RMSEA = .029.
3. The study of the level of impulsivity in adolescents, classified by age and gender,
using two-way analysis of variance (Two-way ANOVA) revealed that adolescents with a
different age had different impulsivity, with statistical significance at the level of 0.01. Male
adolescents and female adolescents had different impulsivity with statistical significance at the
level of 0.01. Also, age and gender had interaction effects on the level of impulsivity, with
statistical significance at the level of .01.


Keywords: Barratt Impulsiveness Scale, impulsiveness, adolescent
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บทนา
วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาของพัฒนาการที่มีความโดดเด่นในเรื่องความห่าม หุนหัน และการเลือกทาในเรื่อง
ที่เสี่ยง นาไปสู่การเกิดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในช่วงวัยรุ่น (Casey, Jones, & Somerville, 2011) ในปัจจุบันเป็นที่
ยอมรับกันว่า ช่วงความเป็นวัยรุ่นประมาณได้อย่างหลวม ๆ ตั้งแต่ 12-25 ปี โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากเด็กทุก
วันนี้ต้องอยู่ในสถาบันการศึกษานานขึ้น การเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจต้องยืดระยะเวลาออกไป อีก
ทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหม่ทาให้เด็กมีวุฒิภาวะทางจิตใจ (Maturity) ช้ากว่ายุคสมัยที่ผ่านมา แบ่งช่วงวัยรุ่นเป็น 3
ระยะ คือ ช่วงอายุประมาณ 12-15 ปี เป็นช่วงวัยแรกรุ่น ช่วงอายุ 16-17 ปี เป็นระยะวัยรุ่นตอนกลาง ช่วงอายุ
18-25 ปี เป็นระยะวัยรุ่นตอนปลาย (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2553) การค้นพบด้านพัฒนาการทางประสาท
วิทยาศาสตร์ (Neuroscience) ปัจจุ บันเสนอว่า สมองของวั ยรุ่นนั้ นยังขาดวุฒิภาวะอย่างมากเกินกว่าที่จ ะ
สามารถควบคุมแรงขับทางความหุนหันพลันแล่น (Romer, Duckworth, Sznitman, & Park, 2010) ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความหุนหันพลันแล่นเป็นพื้นฐานที่ใช้ระบุถึงความกล้าเสี่ยงที่สามารถสังเกตได้
ในช่วงวัยรุ่น และความเสี่ยงรูปแบบที่เป็นอันตรายส่วนมากก็เชื่อมโยงกับคุณลักษณะด้านหุนหันพลันแล่นนี้ ซึ่ง
ปรากฏในช่วงต้นของพัฒนาการ (Romer, 2010) ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของวัยรุ่น คือด้านอารมณ์ จะมี
ลักษณะวู่วาม ตัดสินใจเร็ว และรุนแรง (กัลยา นาคเพ็ชร์, จุไร อภัยจิรรัตน์ และ สมพิศ ใยสุ่น, 2548)
รายงานสถิติคดีประจาปี 2557 (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2558) พบว่า จานวนของ
คดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศมีจานวน 36,467 คดี
เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า คดีส่วนใหญ่เป็นคดีที่ผู้กระทาความผิดเป็นวัยรุ่นตอนกลางที่มีอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง
18 ปี คือ มีจานวน 32,011 คดี คิดเป็นร้อยละ 87.78 ของคดีทั้งหมด โดยผู้กระทาผิดเป็นเพศชายร้อยละ
93.39 ในขณะที่เป็นเพศหญิงร้อยละ 6.61 เมื่อจาแนกตามฐานความผิด การกระทาผิดสามอันดับแรก ได้แก่
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ร้อยละ 45.74 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ร้อยละ 19.07 และความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต และร่า งกาย ร้อ ยละ 10.12 ตามลาดับ โดยในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอ ายุ 15 ปีขึ้น ไป
มีพฤติกรรมเสี่ยง ซ้าซ้อนที่จะนาไปสู่การเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ เป็นทั้งผู้สูบบุหรี่และดื่ มสุรา 6.4 ล้านคน
(สานักงานสถิติแห่ง ชาติ, 2561) สถิติที่สาคัญเหล่านี้บ่งบอกให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์การเลือกและกระทา
เรื่องที่มีความเสี่ยงที่กาลังเป็นปัญหาเกิดขึ้นในวัยรุ่นไทย
ความหุนหันพลันแล่นนิยามได้ว่าคือ การไม่สามารถทนรอ มีแนวโน้มที่จะทาโดยไม่วางแผนล่วงหน้า
ชอบความฉับพลันทันทีมากกว่าการรอให้ถึงโอกาสเหมาะสม ไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตน
ได้ มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยง และชอบแสวงหาความตื่นเต้นแปลกใหม่ (Mitchell, 2004; Reynolds et
al., 2006) de Wit (2009) ให้ความหมายอย่างกว้างของความหุนหั นพลันแล่น หมายถึงแนวโน้มที่บุคคลจะ
พยายามทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่อาจนาไปสู่ปัญหา Dickman (1990) กล่าวว่า บุคคลที่มี
ความหุ น หั น พลั น แล่ น จะมี ลั ก ษณะว่ อ งไวและหุ น หั น ตั ด สิ น เมื่ อ เขาคิ ด ว่ า ในสถานการณ์ นั้ น จะน ามาซึ่ ง
ผลประโยชน์ นั่นคือคนปกติที่มีลักษณะหุนหั นพลันแล่นจะมีแรงบันดาลใจมากขึ้น และมีปฏิกิริยาตอบรับกับ
สถานการณ์ที่ มีแนวโน้ มว่า จะได้รับ รางวัล มีผลการศึกษาในระดั บโมเลกุ ลพบว่าสารสื่ อประสาทโดปามี น
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(Dopaminergic Neurotransmission) มีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น (van Gaalen,
van Koten, Schoffelmeer, & Vanderschuren, 2006) ซึ่งระดับของสารสื่อประสาทโดปามีนจะมีเพิ่มมาก
ขึ้นในช่วงวัยรุ่น (Spear, 2000; Chambers, Taylor & Potenza, 2003) โดยมีสมองส่วน Nucleus Accumbens
เป็นองค์ประกอบหลักของกระบวนการทางระบบประสาทในการกากับความหุนหันพลันแล่น (Basar et al.,
2010) Lovic, Keen, Fletcher, and Fleming (2011) กล่าวถึงความหุนหันพลันแล่นและหน้าที่ของโดปามีน
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับแนวโน้มในการติดยาเสพติดเมื่อวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ และยังสามารถอธิบายได้ว่าบุคคลที่เคย
เผชิญกับความทุกข์ยากของชีวิตในช่วงวัยเด็ก (Early-life Adversity) มีแนวโน้มที่จะมีความหุนหันพลันแล่นสูง
และมีพฤติกรรมในทางลบเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ผลที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและ
การทางานของสมองคือบริเวณ Orbitofrontal Cortex (OFC) และ Nucleus Accumbens (NAc) พร้อมกับ
กระบวนการของสารสื่อประสาทโดปามีนมีการเปลี่ยนแปลงไป สาหรับในระดับพฤติกรรม ทอร์เรส และคณะ
(Torres et al., 2013) กล่าวว่า บุคคลที่มีความหุนหันพลันแล่นจะประกอบด้วยความไม่เพียงพอในการกากับ
อารมณ์ด้านบวกและด้านลบทาให้ขาดการควบคุมพฤติกรรม ก่อให้เกิดอันตรายและมีการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม
วัยรุ่นที่มีการกระทาโดยขาดการไตร่ตรอง (Act Without Thinking) เป็นปัจจัยที่มีผลมากต่อพฤติกรรมการเสี่ยง
และพฤติกรรมขาดการยับยั้งชั่งใจ (Externalizing Behavior) (Romer et al., 2011)
ตามปกติการวัดลักษณะความหุนหันพลันแล่นนั้น จะมีแบบวัดทางจิตวิทยาเป็นแบบประเมินตนเองที่
นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เช่น Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11), Eysenck Impulsiveness Scale (EIS)
UPPS-P Impulsive Behavior Scale (UPPS-P) เป็นต้น (Patton, Stanford, & Barratt, 1995; Eysenck,
Pearson, Easting, & Allsopp, 1985; Cyders et al., 2007) แบบวัดที่ผู้วิจัยเลือกใช้เพื่อให้มีความเหมาะสม
คือ BIS-11 ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในกลุ่มคนไข้ทางคลินิกหรือกลุ่มคนสุขภาพดีปกติ (Vasconcelos, Malloy-Diniz, &
Correa, 2012) อีกทั้งยังมีการวิจัย พบว่า BIS-11 มีความตรงและความเที่ยง ที่เหมาะสมกับการนาไปใช้วัดความ
หุนหันพลันแล่นกับกลุ่มประชากรวัยรุ่น (Lilian & Andrea, 2013) แบบวัด BIS-11 พัฒนาขึ้นโดย Patton et al.
(1995) จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อคาถามจานวน 34 ข้อ จากแบบวัด Barratt Impulsiveness
Scale เวอร์ชัน 10 ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis) สาหรับการคัด
กรองวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นในประเทศไทย ยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้เป็นมาตรฐานในการวัด อีกทั้งยัง
ขาดการศึกษาความหุนหันพลันแล่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะวัยรุ่นไทยในเชิงลึก ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับของความ
หุนหันพลันแล่นที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นไทยโดยเฉพาะช่ว งวัย รุ่น ที่กาลัง อยู่ใ นช่ว งวัย เรีย น เพื่อให้เป็นข้อมูล
สาคัญในการศึกษาและทาความเข้าใจคุณลักษณะที่สาคัญในวัยรุ่นไทย และจะเป็นประโยชน์ ต่อการวิจัยและ
กาหนดนโยบายทางการศึกษาเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นไทยได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของแบบวัดความหุนหันพลันแล่น ฉบับภาษาไทยโดยทดสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยง (Reliability) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity)
2. เพื่อศึกษาระดับความหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่นจาแนกตามช่วงอายุและเพศที่แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยตรวจสอบโมเดลสมมติฐานความหุนหันพลันแล่น ตามองค์ประกอบจากแบบวัด BIS-11 ของ
Patton et al. (1995) ที่มีฐานจากทฤษฎีลักษณะบุคลิกภาพของความวิตกกังวล มิติด้านความหุนหันพลันแล่น
(Hull, 1943; Spence, 1956; Taylor, 1958) ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดจากความตรงเชิงเนื้อหา พิจารณา
ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับ วัตถุประสงค์ และความเที่ยง กรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 1


การมีความสนใจ


ความหุ
นหันพลันแล่น

ความไม่มนั่ คงทางความคิด
การเคลื่อนไหว

พฤติกรรมแสดงออก

ขาดการวางแผน



ความสนใจ

ความมุง่ มัน่
การควบคุมตนเอง
ความสามารถคิดเรื่ องซับซ้ อน

ภาพประกอบ 1 โมเดลสมมติฐานความหุนหันพลันแล่น

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากับวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงวัยเรียนอายุ 13-22 ปี
จานวน 76,933 คน จึงแบ่งขอบเขตประชากรเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ช่วงอายุ 13-17 ปี มีจานวน 45,314 คน
2. กลุ่มนิสิตที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี ช่วงอายุ 18-22 ปี มีจานวน 31,619 คน
กลุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นนักเรียนของการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage Sampling) ขัน้ แรกใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเลือกจังหวัดจากโรงเรียน
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) ได้กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดระยอง จากนั้นใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่ายเพื่อเลือกอาเภอได้กลุ่มโรงเรียนในอาเภอเมือง ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงเป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ ซึ่งมีความหลากหลายของเพศและอายุจานวนมาก ได้เป็นโรงเรียนวัดป่าประดู่และโรงเรียนระยอง
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วิท ยาคม ได้กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนวัดป่าประดู่ จานวน 2,609 คน จากโรงเรียนระยองวิทยาคม จานวน
3,611 คน ประชากรที่เป็นกลุ่มนิสิตที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เป็นวัยรุ่นที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของภาคตะวันออก ที่มีความหลากหลายของนิสิตที่มาจากภาค
ตะวันออกและภาคอื่น ๆ ของประเทศ โดยเป็นนิสิตในระดับปริญญา ภาคปกติ จานวน 31,619 คน รวมกลุ่ ม
ประชากรทั้งสิ้น 76,993 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการกาหนดขนาดตัวอย่างตาม Comrey & Lee (1992) ได้เสนอแนะ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สาหรับวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมาก (As Excellent) คือจานวนตั้งแต่ 500
รายขึ้นไป และหากขนาดของกลุ่มตัวอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมากเท่าใด ผลการศึกษายิ่งมีอานาจการทดสอบและความ
แม่นยามากขึ้นเท่านั้น (Litter, 2015) งานวิจัยนี้จาแนกกลุ่มวัยรุ่นเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ วัยรุ่นตอนต้น (13-15 ปี)
วัยรุ่นตอนกลาง (16-17 ปี) และวัยรุ่นตอนปลาย (18-22 ปี) ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายทั้ง 3 กลุ่ม ให้ได้กลุ่มละ
เท่า ๆ กัน กาหนดตัวอย่างกลุ่มละ จานวน 300 คน จึงได้จานวนรวมทั้งหมดเป็น 900 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบวัดความหุนหันพลันแล่นที่เป็นแบบประเมินตนเองซึ่ง
ผู้วิจัยแปลมาจากแบบวัด Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) (Patton, Stanford, & Barratt, 1995)
ความหุนหันพลันแล่นประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบด้านความสนใจ (Attentional)
มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสนใจและความไม่มั่นคงทางความคิด องค์ประกอบด้านพฤติกรรมแสดงออก (Motor)
มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเคลื่อนไหวและความมุ่งมั่น และองค์ประกอบด้านขาดการวางแผน (Nonplanning)
มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การควบคุมตนเองและความสามารถคิดเรื่องซับซ้อน แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตร
วัดประเมินค่า (Rating Scale) ที่แบ่งค่าออกเป็น 4 ระดับ ได้ข้อคาถามจานวน 30 ข้อ มีช่วงคะแนนระหว่าง
30 -120 คะแนน ผู้ที่มีผลคะแนนประเมินยิ่งสูงจะยิ่งมีระดับความหุนหันพลันแล่นสูง (Malloy-Diniz etal., 2015)


ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยศึกษาคุณสมบัติทางจิตมิติแบบวัดความหุนหันพลันแล่น ที่นามาแปลเป็น
ฉบับภาษาไทย โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผู้วิจัยดาเนินการติดต่อ Dr. Matthew S. Standford เพื่อขออนุญาตปรับปรุงแก้ไขและแปล
แบบวัดความหุนหันพลันแล่น เป็นฉบับภาษาไทย และเพื่อนามาใช้กับงานวิจัยของคนไทยในช่วงวัยรุ่น
2) หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยแปลแบบวัดความหุนหันพลันแล่น (Barratt Impulsiveness
Scale) ภาษาอังกฤษให้เ ป็นภาษาไทย ครั้ง ที่ 1 ให้ตรงกับ แนวคิดในข้อ คาถาม หลัง จากนั้น ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและจิตวิทยาที่มีความชานาญด้านภาษาทั้งสองภาษา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของเนื้อหากับบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของคนไทย และแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ (Back translation) โดยไม่ได้ดูเนื้อหาจากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ได้แบบวัดความหุนหันพลันแล่น ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
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3) ผู้ วิจัยนาแบบวัดความหุ นหันพลั นแล่ น ฉบับภาษาอั งกฤษ ครั้ งที่ 2 ให้ผู้ เชี่ ยวชาญที่มีความ
ชานาญด้านภาษาทั้งสองภาษาจานวน 1 ท่าน ทาการแปลเป็นแบบวัดความหุนหันพลันแล่น ฉบับภาษาไทย ครั้งที่
2 และให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านข้างต้น ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงตามเนื้อหาอีกครั้ง เปรียบเทียบดูความ
แตกต่างและทบทวนขัดเกลาภาษาของแบบวัดความหุนหันพลันแล่น ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ
4) ผู้วิจัยปรับภาษาและนาไปหาคุณภาพของแบบวัดความหุนหันพลันแล่นกับกลุ่มตัวแทนที่มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับ แล้วจึงนาแบบวัดที่ได้ไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบวัดความหุนหันพลันแล่น จานวน 920 ชุด ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนและวิธีตอบแบบวัด ระหว่างเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม 2560 ได้แบบวัดความหุนหันพลันแล่นกลับคืนมา 910 ฉบับ เป็นแบบวัดที่สมบูรณ์ สามารถนามา
วิเคราะห์ได้จานวน 900 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.83 แล้วจึงนามาลงรหัสข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา คานวณค่า IOC โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ขึ้นไป
2) ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สอง (Secondary Order Confirmatory Factor Analysis; CFA) ทดสอบโมเดลสมมติฐาน
ความหุนหันพลันแล่น โดยใช้โปรแกรม Lisrel 8.8 Student edition ใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วย
วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood : ML) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้างตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณา
ค่าสถิติวัดระดับความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าสถิติไคสแควร์ ( ) ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (
) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
กลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (SRMR) และค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสอง
ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA)
3) ตรวจสอบความเที่ย ง (Reliability) ใช้วิธีการคานวณค่า สัม ประสิท ธิ์แ อลฟาครอนบาค
(Cronbach’s alpha Coefficient: ) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้เกณฑ์มากกว่า 0.7 (Kline, 1999, p. 15)
4) เปรียบเทียบระดับความหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่นที่มีช่วงอายุต่างกัน และมีเพศต่างกัน โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way ANOVA)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของแบบวัดความหุนหันพลันแล่น (BIS-11)
ฉบับภาษาไทย
1. แบบวัดความหุนหันพลันแล่น ใช้วัดความหุนหันพลันแล่นในวัยรุ่น อายุ 13-22 ปี ได้จากการ
แปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โมเดลการวัดความหุนหันพลันแล่นมีจานวน 3 องค์ประกอบ 6 ตัวชี้วัด
ได้ข้อคาถามจานวน 30 ข้อ จาแนกเป็นองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบด้านความสนใจ มี 2 ตัวชี้วัด จานวน 8 ข้อ
องค์ประกอบด้านพฤติกรรมแสดงออก มี 2 ตัวชี้วัด มี 2 ตัวชี้วัด จานวน 11 ข้อ และองค์ประกอบด้านขาดการ
วางแผน มี 2 ตัวชี้วัด มี 2 ตัวชี้วัด จานวน 11 ข้อ
2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความหุนหันพลันแล่น พบว่า
2.1 ความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00
2.2 ค่าความเที่ยงของแบบวัดความหุนหันพลันแล่น มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83
2.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โมเดลองค์ประกอบความหุนหันพลันแล่น
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการมีความสนใจ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมแสดงออก
และองค์ป ระกอบด้ านขาดการวางแผน จัด เรีย งลาดับ ตามค่ าน้ าหนั กองค์ ป ระกอบจากมากไปน้อ ย ดั ง นี้
องค์ประกอบด้านการมีความสนใจประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสนใจ และความไม่มั่นคงทางความคิด มี
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .75 และ .55 ตามลาดับ องค์ประกอบด้านพฤติกรรมแสดงออก ประกอบด้วย 2
ตัวชี้วัด ได้แก่ การเคลื่อนไหวและความมุ่งมั่น มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .82 และ .74 ตามลาดับ และ
องค์ประกอบด้านขาดการวางแผนประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การควบคุมตนเองและความสามารถคิดเรื่อง
ซับซ้อน มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .80 และ .80 ตามลาดับ
2.4 ผลการวิ เคราะห์องค์ป ระกอบเชิงยืน ยันอันดั บที่สอง เพื่อตรวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสร้างของความหุนหันพลันแล่น พบว่า องค์ประกอบของความหุนหันพลันแล่นทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่
ด้านการมีความสนใจ ด้านพฤติกรรมแสดงออก และด้านขาดการวางแผน มีค วามสาคัญ ต่า งกัน โดยมีค่ า
น้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .91, .84 และ .63 ตามลาดับ
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของความหุนหันพลันแล่นในเด็กวัยรุ่นไทย
สปส. คะแนน
ตัวแปร
น้าหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ด้านการมีความสนใจ
ความสนใจ
.75*
.58
.41
ความไม่มั่นคงทางความคิด
.55*
.43
.32
ด้านพฤติกรรมแสดงออก
การเคลื่อนไหว
.82*
.87
.78
ความมุ่งมั่น
.74*
.62
.22
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ตาราง 1 (ต่อ)

ตัวแปร

สปส. คะแนน
องค์ประกอบ

น้าหนักองค์ประกอบ

ด้านขาดการวางแผน
การควบคุมตนเอง
.80*
ความสามารถคิดเรื่องซับซ้อน
.80*
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ความหุนหันพลันแล่น
ด้านการมีความสนใจ
.91*
ด้านพฤติกรรมแสดงออก
.84*
ด้านขาดการวางแผน
.63*
= 7.06
df = 4
p = .133
GFI = 1.00
CFI = 1.00
SRMR = .013
RMSEA = .029
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

.84
.84

.58
.52

.82
.71
.39
AGFI = .99

2.5 ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบความหุนหันพลัน
แล่น ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลเชิงประจักษ์ได้
ค่า = 7.06 ค่า df = 4 ค่า p = .133 ค่า
= 1.77 ค่า GFI = 1.00 ค่า AGFI = .99 ค่า CFI = 1.00
ค่า SRMR = .013 และ RMSEA = .029 แสดงว่าโมเดลตามสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพ 2

ภาพประกอบ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองโมเดลความหุนหันพลันแล่น
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดับความหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่น ที่มี
ช่วงอายุต่างกัน และมีเพศต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 900 คน จาแนกตามช่วงอายุได้ 3 ช่วงอายุ
ได้แก่ วัยรุ่นตอนต้น (13-15 ปี) จานวน 300 คน วัยรุ่ นตอนกลาง (16-17 ปี) จานวน 300 คน และวัยรุ่น
ตอนปลาย (17-22 ปี) จานวน 300 คน ประกอบด้วยเพศชาย 456 คน และเพศหญิง 444 คน มีสถิติพื้นฐาน
ของระดับความหุนหันพลันแล่นปรากฏดังตาราง 2
ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความหุนหันพลันแล่น พิจารณาตามตัวแปรเพศและช่วงอายุ
เพศหญิง
เพศชาย
ช่วงอายุ
SD
N
S.D.
N


วัยรุ่นตอนต้น

147

64.10

7.167

153

72.52

6.828

วัยรุ่นตอนกลาง

149

73.05

4.603

151

78.48

4.926

วัยรุ่นตอนปลาย

148

65.09

7.635

152

68.86

7.167

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า เพศชายในช่วงอายุวัยรุ่นตอนกลาง เป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยระดับความ
หุนหันพลันแล่นมากที่สุด รองลงมาคือ เพศหญิงในช่วงอายุวัยรุ่นตอนกลาง เพศชายในช่วงอายุวัยรุ่นตอนต้น
เพศชายในช่วงอายุวัยรุ่นตอนปลาย เพศหญิงในช่วงอายุวัยรุ่นตอนปลาย ส่วนกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความ
หุนหันพลันแล่นน้อยที่สุดคือ เพศหญิงในช่วงอายุวัยรุ่นตอนต้น
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง เพื่อพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ
ช่วงอายุของวัยรุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง กับเพศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เพศ โดยมีตัวแปรตาม คือ ระดับความ
หุนหันพลันแล่น ได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของคะแนนระดับความหุนหันพลันแล่นของวัยรุน่ ระหว่าง
ช่วงอายุกับเพศ
แหล่งความแปรปรวน
อิทธิพลหลัก
เพศ
ช่วงอายุ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างช่วงอายุกับเพศ
ความคลาดเคลื่อน
รวม
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01


df
5
1
2
2
894
900

SS
21951.671
7752.456
13462.984
829.723
41514.875
4523025.000

MS
F
4390.334 94.543**
7752.456 166.945**
6731.492 144.959**
414.861 8.934**
46.437
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จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่า วัยรุ่นที่มีช่วงอายุแตกต่างกันจะมีระดับความหุนหันพลันแล่นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วัยรุ่นเพศชายและเพศหญิงมีระดับความหุนหันพลันแล่นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และช่วงอายุกับเพศมีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อระดับความหุนหันพลันแล่น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของตัวแปรเพศ พบว่า วัยรุ่นเพศชายมีระดับความหุนหันพลันแล่นมากกว่าเพศ
หญิง โดยเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยระดับความหุนหันพลันแล่น เท่ากับ 73.27 คะแนน และเพศหญิงมีคะแนน
เฉลี่ยระดับความหุนหันพลันแล่น เท่ากับ 67.43 คะแนน สาหรับตัวแปรช่วงอายุผู้วิจัยทาการเปรียบเทียบ
รายคู่ต่อไปด้วยสถิติทดสอบ Scheffe' ได้ผลดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของระดับความหุนหันพลันแล่นของวัยรุน่ จาแนกตามช่วงอายุ
วัยรุ่นตอนต้น
วัยรุ่นตอนกลาง วัยรุ่นตอนปลาย
ช่วงอายุ

68.39
75.78
67.00
วัยรุ่นตอนต้น
68.39
7.39*
1.39*
วัยรุ่นตอนกลาง
75.78
8.78*
วัยรุ่นตอนปลาย
67.00
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05


จากตาราง 4 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการของ Scheffe' พบว่า วัยรุ่นตอนต้นกับวัยรุ่น
ตอนกลาง วัยรุ่นตอนต้นกับวัยรุ่นตอนปลาย และวัยรุ่นตอนกลางกับวัยรุ่นตอนปลาย มีระดับความหุนหัน
พลันแล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย พบว่า วัยรุ่นตอนกลางมีระดับความหุนหันพลันแล่นมากที่สุด เท่ากับ
75.78 คะแนน รองลงมาเป็นวัยรุ่นตอนต้น มีคะแนนเฉลี่ยระดับความหุนหันพลันแล่น เท่ากับ 68.39 คะแนน
และวัย รุ่นตอนปลาย มีค ะแนนเฉลี่ยระดับความหุนหันพลันแล่น เท่า กับ 67.00 คะแนน ตามลาดับ และ
วัยรุ่นเพศชายจะมีคะแนนเฉลี่ยระดับความหุนหัน พลันแล่นสูงกว่าเพศหญิง ดังภาพประกอบ 3

คะแนนเฉลี่ยระดับความหุนหันพลัน
แล่ น

เพศ
เพศชาย
เพศหญิง

วัยรุ่ นตอนต้ น วัยรุ่ นตอนกลาง วัยรุ่ นตอนปลาย

ภาพประกอบ 3 แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับช่วงอายุที่มีผลต่อระดับความหุนหันพลันแล่น
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อภิปรายผล
1. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยมีการประเมินแบบวัด BIS-11 ฉบับภาษาไทย ด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพและจิตวิทยาที่มีความชานาญด้านภาษาทั้งสองภาษา โดยมีคาแนะนาให้ปรับแก้
ข้อความบางข้อให้สอดคล้องกับบริบทของวัยรุ่นไทย เช่น แทนที่จะใช้ประโยคถามว่า “ฉันเปลี่ยนที่อยู่อาศัย”
(I change residences) ก็ใช้ว่า “ฉันเปลี่ยนกลุ่มเพื่อน” หรือ แทนที่จะใช้ประโยคถามว่า “ฉันเปลี่ยนอาชีพ”
(I Change Jobs) ก็ใช้ว่า “ฉันเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดถึงอาชีพในอนาคต” เป็นต้น นักวิจัยบางกลุ่มที่มีการ
ปรับแก้ข้อคาถามในบางข้อ พบว่า การแก้ไขปรับปรุงตามหลักการให้เหมาะสมและลดการเบี่ยงเบนไปจาก
บริบทของวัยรุ่นนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์ประกอบของความหุนหันพลันแล่น (Fossati et al. 2002;
Hartmann et al. 2011) ผู้เชี่ยวชาญประเมินความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 หมายถึง
ข้อคาถามทุกข้อของแบบวัด BIS-11 ฉบับภาษาไทย ที่ผู้วิจัยแปลเป็นภาษาไทยและผ่านการปรับแก้ในบางข้อ
วัดได้ตรงวัตถุประสงค์หรือตรงตามเนื้อหา และหลังจากการนาแบบวัดไปหาค่าความเที่ยงกับกลุ่มตัวแทนที่มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจานวน 40 คน พบว่า แบบวัดทั้งฉบับมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.83 หมายถึงแบบวัด
BIS-11 ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นการประเมินความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ที่มี
ค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่ามีความเที่ยงในระดับใช้งานได้ดี (Nunnally & Bernstein, 1994)
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืน ยัน โมเดลองค์ประกอบความหุนหัน พลันแล่น ที่ไ ด้จาก
การแปลเป็น ภาษาไทย เพื่อ ใช้ใ นการวัด ความหุน หัน พลัน แล่น กับ วัย รุ่น ไทย องค์ป ระกอบอัน ดับ ที่ส อง
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการมีความสนใจ ด้านพฤติกรรมแสดงออก และด้านขาดการวางแผน
โดยองค์ประกอบที่ มีน้าหนักองค์ ประกอบสูงสุ ด คื อ ด้ านการมี ความสนใจ มีน้าหนักองค์ ประกอบ เท่ ากับ .91
รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมแสดงออก มีน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .84 และ ด้านขาดการวางแผน มีน้าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .63 ตามลาดับ ที่เป็นเช่นนี้เพราะความหุนหันพลันแล่นมักเป็นองค์ประกอบของลักษณะ
บุคลิกภาพและอาการของกลุ่มคนไข้ที่มีการขาดความสนใจ เช่น โรคสมาธิสั้น ผู้ติดการพนัน ผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น
(Morrison, Madden, Odum, Friedel, & Twohig, 2014) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chamorro et al.
(2012) ได้ศึกษาด้วยวิธีการสารวจกลุ่มตัวอย่างจานวน 34,653 คน พบว่า ลักษณะความหุนหันพลันแล่นจะปรากฏ
อยู่ในกลุ่มตัวอย่างอยู่ร้อยละ 17 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายและคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว อีกทั้งยังปรากฏพบได้มากใน
กลุ่ มคนไข้ สมาธิ สั้น ผู้ป่ วยโรคอารมณ์สองขั้ ว โรควิ ตกกั งวล และผู้ ติ ดยาเสพติด ซึ่งเราก็มั กสังเกตอาการหรื อ
พฤติกรรมที่แสดงออกในกลุ่มคนไข้เหล่านี้ได้ จากการตอบสนองต่ อสิ่งกระตุ้นทางร่างกาย เช่น ความกล้าเสี่ยง
ตัดสินใจ ลงมือกระทาโดยไม่คานึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมา (Bari & Robbins, 2013; Cheng & Lee, 2012;
Kóbor, Takács, Honbolygó, & Csépe, 2014) และด้านขาดการวางแผนเป็นเรื่องของการใช้ความคิดขั้นสูงที่
ซับซ้อน (Fishbein et al., 2005) หรือการมีความคิดว่องไว การมีความยั้งคิดยั้งทา การมีการตัดสินใจที่ดีของ
วัยรุ่นต้องอาศัยทักษะการยับยั้งพฤติกรรมที่เกิดจากความหุนหันพลันแล่น (Inhibit Impulsive Responding)
เป็นสาคัญ (Finucane & Gullion, 2010; Halpern-Felsher, 2011) องค์ประกอบด้านขาดการวางแผนจึงเป็น
องค์ประกอบของความหุนหันพลันแล่นที่สาคัญมากองค์ประกอบหนึ่ง (Kjome et al., 2010)
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เมื่อเปรียบเทียบรายองค์ประกอบพบว่า ด้านการมีความสนใจกับด้านพฤติกรรมแสดงออกมีน้าหนั ก
องค์ ประกอบใกล้ เคี ยงกั น ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นเพราะ การควบคุ มความสนใจและการควบคุ มพฤติ กรรมการ
ตอบสนองนั้นเป็นกระบวนการทางสมองที่ต้องทางานสัมพันธ์ร่วมกัน (Thomas, Rao, & Devi, 2016) ซึ่งส่งผลต่อ
กระบวนการกากับควบคุมตนเอง และยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้เกิดความหุนหันพลันแล่นในขณะที่ด้านขาดการวางแผนมี
น้าหนักองค์ประกอบของความหุนหันพลันแล่นต่าสุด แต่ก็ยังเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนสาคัญของของวัยรุ่นที่มี
ความหุนหันพลันแล่น ดัง การวิจัยยืนยันทางประสาทวิทยาศาสตร์ของ Sowell, Thompson, Holmes,
Jernigan, and Toga (1999) ที่ใช้การศึกษาภาพถ่ายทางสมองด้วยเทคนิค Magnetic Resonance Images
(MRI) พบว่า สมองส่วนหน้ าซึ่งเป็นบริเวณส าคัญของหน้าที่การทางานที่สาคัญด้ านการวางแผน ความจาขณะ
ทางาน และการความคุมอารมณ์จะยังทางานไม่สมบูรณ์เต็มที่จนกว่าสมองบริเวณนี้จะเจริญเต็มที่ในช่วงวัยผู้ใหญ่
ผลการวิ เคราะห์ องค์ประกอบเชิง ยืนยันอัน ดับหนึ่ง โมเดลองค์ประกอบความหุนหันพลันแล่น ที่
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด เมื่อเรียงลาดับตามน้าหนักองค์ประกอบตัวชี้วัดที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ
การเคลื่อนไหว มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .82 รองลงมาเป็นการควบคุมตนเองและความสามารถคิด
เรื่องซับซ้อน มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .80 ความสนใจ มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .75 ความมุ่งมั่น
มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .74 และความไม่มั่นคงทางความคิด มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ .55
ตามลาดับ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งโมเดลองค์ประกอบความหุนหันพลันแล่น จะ
ได้ว่าตัวชี้วัดด้านการเคลื่อนไหวมีความสาคัญสูงที่สุดของความหุนหันพลันแล่น คือลักษณะการตอบสนองต่อสิ่ง
กระตุ้นมีน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุ ด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Arce and Santisteban (2006) ที่ให้
ข้อสรุปของอาการลักษณะหุนหันพลันแล่นว่าจะมีการแสดงออกได้ 3 ทาง คือ การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทาง
กายก่อนที่จะคิด การกระทาพฤติกรรมที่ปราศจากการคิดไตร่ตรอง และมีแนวโน้มที่จะใช้การคิดไตร่ตรองสิ่ง
ต่าง ๆ น้อยกว่าคนอื่น และตัวชี้วัดที่มีความสาคัญต่อมาตามค่าน้าหนักองค์ประกอบคือด้านขาดการวางแผนทั้ง
2 ตัวชี้วัด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะช่วงของวัยรุ่นที่เมื่อขาดการคิดไตร่ตรองแล้ว ก็มักจะขาดการวางแผนใน
การใช้ชีวิต หรือทาสิ่งต่างๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเซลล์ประสาทในสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่ทาหน้าที่
ในการคิด วางแผน และควบคุมตัวเองยังไม่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ (Forster, 2015) และตัวชี้วัดที่สาคัญลาดับ
ต่อมาคือความสนใจ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของการมีความสนใจ แสดงว่าในองค์ประกอบพฤติกรรมการแสดงออกและ
ทักษะทางปัญญาด้านความสนใจก็เป็นปัจจัยสาคัญของความหุนหันพลันแล่น
3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนระดับความหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่นที่มีช่วงอายุต่างกัน
และมีเพศต่างกัน คาดถึงอิทธิพลร่วมระหว่างช่วงอายุและเพศของวัยรุ่น สัมพันธ์กับระดับความหุนหันพลันแล่น
พบว่า ตัวแปรช่วงอายุที่ต่างกัน จะได้ว่าวัยรุ่นตอนกลางมีคะแนนเฉลี่ยระดับความหุนหันพลันแล่นสูงกว่าวัยรุ่น
ตอนต้นและวัยรุ่นตอนปลาย และวัยรุ่นตอนต้นมีคะแนนเฉลี่ยระดับความหุนหันพลันแล่นสูงกว่าวัยรุ่นตอนปลาย
ทั้งนี้เป็นเพราะ ข้อจากัดของพัฒนาการทางสมองในช่วงวัยรุ่นที่จากัดความสามารถในการควบคุมความหุนหัน
พลันแล่น แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าการขาดประสบการณ์พฤติกรรมความเป็นผู้ใหญ่จะสร้างความเสี่ยงใน
วัยรุ่นให้มีความหุนหันพลันแล่นมากกว่าการมีโครงสร้างทางสมองยังไม่เจริญเติบโตสมบูรณ์ (Romer, 2010)
และมีข้อสังเกตที่พบว่าวัยรุ่นตอนต้นที่อายุต่ากว่า 16 ปี จะมีลักษณะพิเศษคือ ยังขาดเป้าหมายในชีวิต หรือ
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ไม่ใส่ใจเรื่องในอนาคต ซึ่งส่งผลต่อการมีการคิดการตัดสินใจที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม (Steinberg et al., 2009)
แต่เมื่อวุฒิภาวะและพัฒนาการทางสมองที่สมบูรณ์ขึ้นตามวัย จึงทาให้ระดับความหุนหันพลันแล่นของวัยรุ่นนั้ น
ลดลงตามไปด้วย (Green, Fry & Myerson, 1994; Hammond, Potenza, & Mayes, 2012)
ตัวแปรเพศที่ต่างกัน เพศชายจะมีระดับความหุนหันพลันแล่นสูงกว่าเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
เพศชายจะมีความสามารถในการอดทนรอคอยน้อยกว่าเพศหญิง (Mitchell & Potenza, 2015) รวมถึงการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่รวดเร็วโดยปราศจากการคิดไตร่ตรอง (Weafer & de Wit, 2014) สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Cross, Copping and Campbell (2011) ที่ว่า ความแตกต่างกันของเพศในลักษณะความ
หุนหันพลันแล่น ขึ้นอยู่การมีลักษณะแตกต่างกันของบุคคลในการมีความรู้สึกแสวงหาสิ่ง ตื่นเต้นเร้าใจ การมี
ความสามารถในการควบคุมตนเอง และการมีอาการของโรค ซึ่งพบว่าการมีความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ
จะพบมากในเพศชาย (Cross et al., 2011) ในขณะที่เพศหญิงจะมีความสามารถในการควบคุมตนเองมากกว่า
(Hosseini-Kamkar & Morton, 2014; Weis, Heikamp, & Trommsdorff, 2013) จึงเป็นสาเหตุที่ในกลุ่ม
วัยรุ่นเพศชายมักจะมีพฤติกรรมแสดงออกและมีระดับความหุนหันพลันแล่นมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเพศหญิง
ผลการวิเคราะห์ยังพบว่าเพศและช่วงอายุมีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อระดับความหุนหันพลันแล่นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสังเกตได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายและเพศหญิงเมื่อถึงช่วงอายุวัยรุ่น
ตอนกลาง จะมีค่าเฉลี่ยระดับความหุนหันพลันแล่นมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงวัยที่กาลังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งทางร่างกาย ฮอร์โมน และพฤติกรรม (Arain et al., 2013; Doremus-Fitzwater,
Barreto, & Spear, 2012) การศึกษาภาพถ่ายทางสมองด้วยเทคนิค Magnetic Resonance Imaging (MRI)
พบว่า ช่วงวัยรุ่นจะมีพัฒนาการทางสมองอันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่การทางานของสมอง
ทาให้ฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการกินและการนอน เปลี่ยนไป สนใจสิ่งแปลกใหม่รอบตัว มีความสนใจ
เรื่องเพศ โดยเฉพาะการพัฒนาสมองของระบบลิม บิก (Limbic System) ซึ่ง ส่ง ผลกระทบอย่า งมากต่อ
ความสามารถในการควบคุมตนเอง การตัดสินใจ อารมณ์ และพฤติกรรมที่ชอบความเสี่ยง (Arain et al., 2013)
การศึก ษาผลของฮอร์โ มน Testosterone ที่มีอ ยู่สูง ในวัย รุ่น เพศชาย พบว่า ทาให้เ พศชายขาดความ
ระแวดระวังต่ออันตราย และพยายามแสวงหารางวัลหรือสิ่งยั่วใจ บางครั้งจึงตัดสินใจเลือกหรือลงมือกระทา
ในทันทีโดยไม่คิดถึงผลเสียที่จะตามมา (van Honk et al., 2004) ต่างจากในเพศหญิงที่มักจะกลัวการได้รับ
ความเสียหายหรือได้รับบาดเจ็บ จึงทาให้การคิดตัดสินใจที่ไม่ชอบความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
(Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & Van Hulle, 2006)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยปรากฏว่า องค์ประกอบความหุนหันพลันแล่นของแบบวัด BIS-11 ฉบับภาษาไทย
ประกอบไปด้ว ย 3 องค์ ประกอบ เรี ยงล าดั บจากมากไปน้ อ ยคื อ ด้า นการมีค วามสนใจ ด้า นพฤติก รรม
แสดงออก และด้านขาดการวางแผน ตามลาดับ ดังนั้น การปรับพฤติกรรมของวัยรุ่นเพื่อลดลักษณะหุนหัน
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พลันแล่นควรเน้นที่การปรับให้วัยรุ่นสามารถคงความสนใจมากขึ้น อาจใช้กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม เช่น การฝึก
สติ-สมาธิ กีฬาต่าง ๆ ที่ใช้การคงสมาธิ เป็นต้น
1.2 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การขาดความสามารถในการคงความสนใจ มีอิทธิพลต่อการปรากฏ
ลักษณะหุนหันพลันแล่นในเด็กวัยรุ่นมากที่สุด ดังนั้น ครู ผู้สอน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญต่อวัยรุ่นที่
กาลั ง อยู่ ใ นช่ วงวั ย เรี ย นให้มี ค วามสามารถในการคงความสนใจ มี ส ติ ใ นการใช้ ชี วิ ต อั น จะส่ ง ผลต่อ การมี
สติปัญญาที่ดีในการเรียนรู้และมีความรอบคอบในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความหุนหันพลันแล่นโดยเฉพาะในช่ วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่มี
ระดับคะแนนความหุนหันพลันแล่นสูงกว่าช่วงวัยอื่น เพื่อศึกษาและหาแนวทางป้องกันหรือส่งเสริมให้วัยรุ่นไทย
มีลักษณะหุนหันพลันแล่นลดลง
2.2 ควรศึกษาคุณสมบัติทางจิตมิติแบบวัดอื่นควบคู่กับแบบวัดความหุนหันพลันแล่น โดยเฉพาะ
เมื่อแบบวัดที่ใช้วัดความหุนหันพลันแล่นแต่ละแบบวัดจะมีปัจจัยองค์ประกอบแตกต่างกัน เพื่อศึกษาแบบวัดที่มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการวัดหุนหันพลันแล่นในวัยรุ่นไทย
2.3 แบบวัดความหุนหันพลันแล่นที่ผู้วิจัยปรับปรุ งแก้ไ ขขึ้นนี้ สามารถนาไปประยุกต์วัดความ
หุนหันพลันแล่นที่ปรากฏในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น กลุ่มวัยเด็ก กลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มคนไข้ กลุ่มผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น
2.4 ความหุนหันพลันแล่นเป็นลักษณะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในชีวิตประจาวันของวัยรุ่น ควรมี
การศึกษาวิธีการหรื อแนวทางในการลดความหุ นหันพลันแล่นลง หรือการเพิ่ มความสามารถในการกากั บ
ควบคุมตนเองของวัยรุ่น อาจช่วยลดปัญหาสังคมหรือวัยรุ่นมีการใช้ชีวิตสมบูรณ์เป็นไปตามช่วงวัยที่เหมาะสม
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