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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตรี จานวน 711 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2564 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือแบบสอบถามออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ และ
ฟิชเชอร์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตเพศหญิง ร้อยละ 78.62 ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต พบว่า ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.25 ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความ
ผิดปกติทางจิตในระดับดี ร้อยละ 90.30 ความสามารถในการรับรู้ปัญหา การป้องกัน และการจัดการปัญหาทางจิต ในระดับดี
ร้อยละ 89.17 แรงสนับสนุนทางสังคมด้านครอบครัวและด้านเพื่อนระดับมาก ร้อยละ 70.04 และ 78.48 ตามลาดับ โดยนิสิต
เข้าข่ายภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 32.91 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า สัมพันธภาพ
ครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมด้านครอบครัวและด้านเพื่อน และความสามารถในการรับรู้ปัญหา การป้องกัน และการ
จัดการปัญหาทางจิตมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ดังนั้นสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าให้กับนิสิตและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการ
ดูแลนิสิตที่เข้าข่ายภาวะซึมเศร้า โดยมุ่งเน้นในเรื่องสัมพันธภาพกับครอบครัว ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และแรงสนับสนุน
ทางสังคมด้านครอบครัวและเพื่อนผ่านระบบออนไลน์เพือ่ ให้นิสิตมีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป
คาสาคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึมเศร้า โรคโควิด-19 วัยรุ่น นักศึกษา
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Abstract
The situation of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) affects mental health, leading to
depression. The research consisted of a cross-sectional descriptive study. This study aimed to determine
the mental health literacy and factors related to depression in the situation of novel coronavirus disease
2019 (COVID-19) of undergraduate students in a university in Chonburi Province. The sample was 711
undergraduate students. Data were collected during July and August, 2021. The research instrument was
an online questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, and a chi-squared test and
Fisher's exact test were used for correlation analysis. A total of 78.62% of the study group were female
students, and 75.81% were third- or fourth-year students. In the study group, 53.87% had a grade point
average (GPA) higher than 3.00, and 76.93% had poor experiences in terms of prevention and screening for
COVID-19. Regarding mental health literacy, knowledge about mental health and mental disorders was
moderate, 56.25%. Beliefs about mental health and mental disorders are at a good level, 90.30%. Abilities
to recognize, prevent, and manage mental health problems were at a good level (89.17 %), and there was
high social support from family and friends (70.04% and 78.48%, respectively). In the study, 32.91% of
undergraduate students had depression; according to association analysis, the factors (p < 0.05) were as
follows: family relationships (p < 0.01), social support from family and friends (p < 0.01), and abilities to
recognize, prevent, and manage mental health problems (p < 0.01). These results showed that one-third
of undergraduate students had depression. Therefore, universities and related organizations should include
a depression screening for undergraduate students. In addition, they should add activities to take care of
undergraduate students who have depression, focusing on family relationships, social support from family
and friends, and abilities to recognize, prevent, and manage mental health problems for good mental
health.
Keywords: Health literacy, Depression, Covid-19, Adolescent, University students
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1. บทนา
ในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การอนามัย
โลกจึงประกาศเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ร้ายแรง จากข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 พบว่า มีผู้
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทั่วโลก จานวน
238,229,951 คน โดยประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) จานวน 1,740,428 คน และอยู่อันดับที่
23 ของโลก(1) โดยการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผล
กระทบต่อประชาชนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
การศึ ก ษา ด้ า นโภชนาการ ด้ า นสุ ข ภาพกาย และ
สุขภาพจิตซึ่งเป็นเหตุที่นาไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่งภาวะ
ซึมเศร้าเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย จากข้อมูล
ผลการประเมิ น สุ ข ภาพจิ ต คนไทย กรมสุ ข ภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ร ายงานผลการประเมิ น
สุขภาพจิตวัยรุ่น พบว่า ก่อนการระบาดของโควิด -19 ปี
พ.ศ. 2562 พบวั ย รุ่ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ ภาวะซึ ม เศร้ า ร้ อ ยละ
3.40 และในระหว่ างการระบาดของโควิ ด -19 ปี พ.ศ.
2564 - ปี พ.ศ. 2565 พบวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 33.36 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 9.8 เท่า (2) เนื่องจากวัยรุ่น
เป็นวัยที่มีอารมณ์อ่อนไหว ผูกพันกับเพื่อนและครอบครัว
เมื่อทราบข่าวการติด เชื้อโควิด-19 ของเพื่อนหรือคนใน
ครอบครัว ก็จะเกิดความกังวล ความกลัว ความทุกข์ใจ
ความยากลาบากในการดาเนินชีวิต และกลัวสูญเสียคนที่
ตนเองรั ก(3) ซึ่งนับ เป็นปัญหาที่ต้องให้ความส าคัญและ
ต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากวัยรุ่นเป็น บุคคลที่จะเติ บโตเป็ น
ผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศในอนาคต
ภ า ว ะ ซึ ม เ ศ ร้ า (Depression) มั ก จ ะ เ กิ ด ขึ้ น
ภายหลังได้พบเจอเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดใน
ชีวิต ซึ่งถ้าวัยรุ่นมีแนวโน้มด้านกรรมพันธุ์ หรือขาดทักษะ
ในการเผชิญและแก้ปัญหา หรือมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วม
ด้วย ก็จะทาให้วัยรุ่นเกิดอาการซึมเศร้ารุนแรงและเป็นอยู่
นานจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า หากไม่ได้รับการดูแลรักษา
ก็จะมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ในบางรายอาจฆ่าตัว
ตาย (4) โดยสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุสาคั ญที่ทาให้
วัยรุ่นได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนที่
เปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนในชั้นเรียนเป็นการเรียนแบบ
ออนไลน์ การเลื่อนสอบหรือการเปลี่ยนรูปแบบการสอบ
ในขณะที่วัยรุ่นบางคนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
เป็ น ต้ น (5) จากการศึ ก ษาในปี พ.ศ. 2563 ของ Young
Minds ใน สหราชอาณาจักร พบว่า วัยรุ่นที่มีประวัติรับ

การรักษาสุขภาพจิต ร้อยละ 32 ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การ
ระบาดใหญ่ทาให้สุขภาพจิตของตนแย่ลงมาก เนื่องจาก
เป็นห่วงสุขภาพของคนในครอบครัว การปิดสถานศึกษา
การสู ญเสี ยงา นปร ะจ า /ราย ได้ และ การ ถู ก ล ด
ความสัมพันธ์ทางสังคม(6) และจากผลสารวจขององค์การ
ยู นิ เ ซฟในเดื อ นเมษายน พ.ศ. 2563 พบว่ า เด็ ก และ
เยาวชนมากกว่า 7 ใน 10 คน กังวลใจในเรื่องความไม่
มั่นคงทางการเงินของครอบครัว ความไม่มั่นใจในรูปแบบ
การศึกษา และโอกาสการทางานอนาคต(7) ซึ่งปัญหาด้าน
อารมณ์เหล่านี้อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะซึมเศร้าและ
สามารถนาไปสู่ความคิดที่จะฆ่าตัวตาย(8)
จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ เ น้ น ให้ ค นไทยมี
ความรู้ ความสามารถและความเป็นสากลทาให้ประชาชน
ในยุ ค 4.0 จ าเป็ น ต้ อ งมี ค วามรอบรู้ ทั ก ษะ ความคิ ด
สร้างสรรค์ รวมถึงต้องมีความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ (9) โดยในการศึกษาครั้ง
นี้ ไ ด้ น าแนวคิ ด ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต (Mental
Health Literacy) ของจอม (2012) มาประยุกต์ใช้ โดย
จอมได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ว่ า ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต คื อ
ความรู้และความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต
ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการรับรู้สามารถป้องกันและจัดการ
ปัญหาสุข ภาพจิต ของตนเองได้อ ย่างเหมาะสม(10) จาก
เหตุ ผลดังกล่า วข้า งต้ น ผู้ วิจั ยจึงสนใจที่ จะศึกษาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึ ม เศร้ า ในสถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
ยังมีการศึกษาในวงจากัด นอกจากนี้จั งหวัดชลบุรี เป็ น
จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น
อันดับที่ 3 ของประเทศ(11) ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยจะ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและป้องกันภาวะซึมเศร้าใน
นิสิตได้อย่างเหมาะสม
2. วิธีการดาเนินวิจัย
2.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ เ ป็ นการวิ จั ย เชิ งพรรณนาแบ บ
ภาคตั ด ขวาง ( cross sectional descriptive study)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี
ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน
24, 116 คน ณ มหาวิทยาลั ยแห่ งหนึ่ งในจังหวั ดชลบุรี
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรีที่กาลังศึกษาใน
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ สามารถอ่าน ฟัง
และเขียนภาษาไทยได้ และยินดีให้ความร่วมมือในการ
วิจัย เกณฑ์การคัดออก คือ นิสิตไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ส ามารถท า
แบบสอบถามออนไลน์ ได้ คานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้
สู ต รของ Daniel WW (1995) ได้ ก าหนดกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบบทราบขนาดของประชากรค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ
99 ดังนี้
𝑁𝑍 2 𝑃 (1 − 𝑃)
= 2
𝑑 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 𝑃(1 − 𝑃)

โดยกาหนดให้
n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร จานวน 24,116 คน
P = สัดส่วนที่ต้องการเท่ากับ 0.5
Z = ค่าสถิติทรี่ ะดับความสัมพันธ์แอลฟ่า ; Z ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.01 เท่ากับ 2.575 (ความเชื่อมั่น 99%)
d = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ 0.05
เมื่อคานวณกลุ่มตัวอย่างได้จานวน 646 คน และ
เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้วิจัยจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก
ร้อยละ 10 ดังนั้นในการทาวิจัยครั้งนี้จึงมีกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 711 คน โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ (Accidental sampling) โดยส่ ง
ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ผ่านผู้นานิสิตแต่ละคณะและ
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ทวิต
เตอร์ เป็นต้น จนได้แบบสอบถามครบตามจานวน 711
ชุด
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ใช้แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ตามกรอบแนวคิ ด
ทฤษฎี แ ละประยุ ก ต์ จ ากงานวิ จั ย ของบุ ค คลอื่ น โดย
แบ่งเป็น 4 ส่วน จานวน 101 ข้อ ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล จานวน
17 ข้อ ได้แก่ 1) เพศ ชั้นปี คณะ โรคประจาตัว ผลการ
เรียนสะสม รูปแบบการเรียน รายรับ ลักษณะที่พักอาศัย
และสัม พันธภาพครอบครั ว เป็น คาถามปลายเปิด และ
ปลายปิด 2) ประสบการณ์การป้องกันและการคัดกรอง
โรคโควิด -19 จานวน 8 ข้อ มีลักษณะคาถามปลายปิด
กาหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของเบสท์ ได้ดังนี้
0 - 4 คะแนน ประสบการณ์ไม่ดี

5 – 8 คะแนน ประสบการณ์ดี
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
โดยประยุกต์แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (Mental
Health Literacy) ของจอม (2012) (10) ร่ ว มกั บ การ
ประยุกต์แบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของศรีประไพ
อิน ทร์ ชัยเทพ (12) จ านวน 48 ข้อ ประกอบด้ วย 3 ด้ า น
ดังนี้
1) ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพจิ ต และความ
ผิดปกติทางจิต เป็นข้อคาถามแบบถูกผิด จานวน 15 ข้อ
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบวัดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพจิตของศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ(12) ดังนี้
12 - 15 คะแนน มีความรู้อยู่ในระดับดี
8 - 11 คะแนน มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
0 - 7 คะแนน มีความรู้อยู่ในระดับไม่ดี
2) ด้ า นความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพจิ ต และความ
ผิดปกติทางจิต จานวน 12 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดั บ ก าหนดเกณฑ์ก ารให้ ค ะแนนตามแบบวั ด
ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของศรีประไพ อินทร์ชัยเทพ(12)
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.00 ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจิต
และความผิดปกติทางจิต อยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจิต
และความผิดปกติทางจิต อยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจิต
และความผิดปกติทางจิต อยู่ในระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจิต
และความผิดปกติทางจิต อยู่ในระดับไม่ดี
3) ด้ า นความสามารถในการรั บ รู้ ปั ญ หา การ
ป้อ งกั น และการจั ดการปั ญหาทางจิ ต เป็น มาตราส่ ว น
ประมาณค่า 4 ระดับ จานวน 21 ข้อ กาหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนตามแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของศรี
ประไพ อินทร์ชัยเทพ(12) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.00 ความสามารถในการรับรู้
ป้องกัน และจัดการปัญหาทางจิต อยู่ในระดับดีมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 ความสามารถในการรับรู้
ป้องกัน และจัดการปัญหาทางจิต อยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 ความสามารถในการรับรู้
ป้องกัน และจัดการปัญหาทางจิต อยู่ในระดับพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 ความสามารถในการรับรู้
ป้องกัน และจัดการปัญหาทางจิต อยู่ในระดับไม่ดี
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแรงสนั บสนุ น ทางสั งคม
แบ่ ง เป็ น 2 ด้ า น คื อ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมด้ า น
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ครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมด้านเพื่อน จานวน
16 ข้อ กาหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับคะแนนของเบสท์
(13)
ได้ดังนี้
8 – 15 คะแนน มีความคิดเห็นแรงสนับสนุนทาง
สังคมน้อย
16 – 23 คะแนน มีความคิดเห็นแรงสนับสนุนทาง
สังคมปานกลาง
24 – 32 คะแนน มีความคิดเห็นแรงสนับสนุนทาง
สังคมมาก
ส่ ว นที่ 4 แบบประเมิ น ระบาดวิ ท ยาของภาวะ
ซึ ม เศร้ า จ านวน 20 ข้ อ (Center of Epidemiologic
Studies Depression Scale ;CES-D) เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด
อาการซึ ม เศร้ า แบบประเมิ น ตนเอง (self-report) ซึ่ ง
พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยแห่ง Center for Epidemiological
Studies ที่ National institute of Mental health
ประเทศสหรัฐ อเมริ ก า (14) และพั ฒ นาโดยอุ ม าพร ตรั ง
สมบัติ และคณะ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนตาม
แบบวัดความซึมเศร้า โดยเครื่องมือ CES-D ในคนไทยใน
โรงพยาบาลศิริราช(15) ดังนี้
0 - 22 คะแนน ไม่อยู่ในข่ายภาวะซึมเศร้า
23 คะแนนขึ้นไป อยู่ในข่ายภาวะซึมเศร้าสมควร
ได้รับการวินิจฉัยเพื่อช่วยเหลือต่อไป
2.3 การตรวจสอบของคุณภาพเครื่องมือ
โดยการหาความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (content
validity) จากอาจารย์ แ พทย์ แ ละอาจารย์ ที่ เ ชี่ ย วชาญ
ทางด้านสุขภาพวัยรุ่น จานวน 3 ท่าน ได้ค่า Index of
Item Objective Congruence (IOC) เท่ากับ 0.83 และ
นาแบบสอบถามมาทดลองใช้กับเยาวชนในมหาวิทยาลัย
ที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 คน
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าของครอนบาช(16) ได้
ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต
เท่ากับ 0.73 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมเท่ากับ
0.93 และแบบประเมินระบาดวิทยาของภาวะซึมเศร้ า
เท่ากับ 0.94
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล กับนิสิตระดั บปริญญาตรี
มหาวิท ยาลัย แห่งหนึ่ งในจั งหวั ดชลบุ รี จานวนทั้งหมด
711 ชุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564 โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์และดาเนินการ

เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามด้ ว ยตนเอง จากนั้ น น ามาตรวจความ
สมบูรณ์ถูกต้อง และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้ อมูล ด้านปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจั ย
ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ปัจจัยด้านแรงสนับสนุน
ทางสังคม และภาวะซึมเศร้า โดยใช้สถิติพรรณนาในรูป
ของ จ านวน ร้อยละ ค่า ต่าสุด ค่าสู งสุด ค่ าเฉลี่ ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่า ง
ปัจจัยต่าง ๆ กับภาวะซึมเศร้าของของนิสิตระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติไคส
แควร์ (Chi-square test) และการทดสอบของฟิชเชอร์
(Fisher's exact test)
2.6 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องได้รับการยินยอมก่อนทา
แบบสอบถามออนไลน์ โดยไม่ บั ง คั บ หรื อ ข่ ม ขู่ ใ ห้ ท า
แบบสอบถาม ซึ่งก่อนทาแบบสอบถามจะมี การสอบถาม
ความยิ น ยอมก่ อ นเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย โดยแบบสอบถาม
ออนไลน์ จ ะไม่ ร ะบุ ชื่ อ ที่ อ ยู่ เบอร์ โ ทรหรื อ ตั ว ตนของ
ผู้ ต อบแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย เคารพในการเก็ บ รั ก ษา
ความลั บ ของข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของอาสาสมั ค ร โดยรั ก ษา
ความลั บ ของข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของอาสาสมั ค ร ซึ่ งเก็ บ ใน
คอมพิวเตอร์ที่มีรหัสผ่าน ระหว่างการทาแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้มีข้อความชี้แจงในแบบสอบถามออนไลน์ว่า เมื่อ
มีข้อคาถามที่อาสาสมัครไม่เต็มใจตอบหรือไม่สามารถ
ตอบได้ สามารถข้ามคาถามนั้นได้ และสามารถยุติการ
ตอบแบบสอบถามได้ทันที
3. ผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า นิ สิ ต
ระดับปริญญาตรีเป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.62 ศึกษาอยู่ใน
ชั้นปีที่ 3-4 ร้อยละ 75.81 ผลการเรียนต่ากว่า 3.00 ร้อย
ละ 46.13 รายรับต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ
58.37 สัมพันธภาพครอบครัวห่วงใยซึ่งกันและกัน ร้อยละ
74.54 และประสบการณ์การป้องกันและการคัดกรองโรค
โควิด -19 มีประสบการณ์ไม่ดี ร้อยละ 76.93 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จานวนและร้อยละของนิสิต จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (n=711)
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ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน

ร้อยละ

136
559
16

19.13
78.62
2.25

161
539
11

22.64
75.81
1.55

328
383

46.13
53.87

415
232
50
14

58.37
32.63
7.03
1.97

530
98
70
13

74.54
13.78
9.85
1.83

164
547

23.07
76.93

เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุเพศ
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1-2
ชั้นปีที่ 3-4
ชั้นปีที่ 5-6
ผลการเรียนสะสม (GPAX)
ต่ากว่า 3.00
มากกว่า 3.00
รายรับ (บาท)
น้อยกว่า 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 15,000
มากกว่า 15,000
x̅ = 5,626.58, SD = 4,565.17, Min = 0, Max = 35,000
สัมพันธภาพครอบครัว
ห่วงใยซึ่งกันและกัน
เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
ปรองดองกัน
ไม่สนใจกัน
ประสบการณ์การป้องกันและการคัดกรองโรคโควิด -19
ประสบการณ์ดี
ประสบการณ์ไม่ดี

ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับ
จิตอยู่ในระดับดี ร้อยละ 90.30 และด้านความความสามารถ
สุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิตอยู่ในระดับไม่ดี ร้อยละ
ในการรับรู้ปัญหา การป้องกัน และการจัดการปัญหาทางจิต
27.43 ด้านความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทาง
อยู่ในระดับดี ร้อยละ 89.17 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของนิสิต จาแนกตามความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (n=711)
ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพจิต
1) ด้านความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต
ระดับดี (12 – 15 คะแนน)
ระดับปานกลาง (8 – 11 คะแนน)
ระดับไม่ดี ( 0 – 7 คะแนน)
(x̅ = 8.86, SD = 2.55, Min = 0, Max = 14)
2) ด้านความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00)
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50)
ระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50)
(x̅ = 37.20, SD = 3.57, Min = 24, Max = 47)
3) ด้านความความสามารถในการรับรูป้ ัญหา การป้องกัน และการจัดการปัญหาทางจิต
ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00)
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50)
ระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50)
(x̅ = 59.92, SD = 5.83, Min = 42, Max = 77)

จานวน

ร้อยละ

116
400
195

16.32
56.25
27.43

59
642
10

8.30
90.30
1.40

8
634
69

1.13
89.17
9.70
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ด้านแรงสนับสนุ นทางสั งคมด้านครอบครัว อยู่ใ น
21.52 ดังแสดงในตารางที่ 3 นิสิตเข้าข่ายภาวะซึมเศร้า
ระดับน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 29.96 และแรงสนับสนุน
ร้อยละ 32.91 ดังแสดงในตารางที่ 4
ทางสังคมด้านเพื่อนอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของนิสิต จาแนกตามแรงสนับสนุนทางสังคม (n=711)
แรงสนับสนุนทางสังคม
1) แรงสนับสนุนทางสังคมด้านครอบครัว
ระดับมาก (24 – 32 คะแนน)
ระดับปานกลาง (16 – 23 คะแนน)
ระดับน้อย ( 8 – 15 คะแนน)
(x̅ = 25.68, SD = 4.82, Min = 9, Max = 32)
2) แรงสนับสนุนทางสังคมด้านเพื่อน
ระดับมาก (24 – 32 คะแนน)
ระดับปานกลาง (16 – 23 คะแนน)
ระดับน้อย ( 8 – 15 คะแนน)
(x̅ = 26.60, SD = 4.05, Min = 8, Max = 32)

จานวน

ร้อยละ

498
188
25

70.04
26.44
3.52

558
145
8

78.48
20.39
1.13

ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของนิสิต จาแนกตามภาวะซึมเศร้า ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(n=711)
ภาวะซึมเศร้า
เข้าข่ายภาวะซึมเศร้า (23 – 60 คะแนน)
ไม่เข้าข่ายภาวะซึมเศร้า (0 – 22 คะแนน)
(x̅ = 19.05, SD = 10.05, Min = 0, Max = 57)

จานวน
234
477

การวิเคราะห์ความสั มพัน ธ์กับ ภาวะซึม เศร้ าของ
ของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า สัมพันธภาพครอบครัว
(p < 0.01) แรงสนั บ สนุ นทางสั งคมด้ า นครอบครั ว และ
ด้ า นเพื่ อ น (p < 0.01) และความสามารถในการรั บ รู้

ร้อยละ
32.91
67.09

ปัญหา การป้องกัน และการจัดการปัญหาทางจิต (p <
0.01) มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
ตัวแปร

ภาวะซึมเศร้า (n=711)
เข้าข่าย
ไม่เข้าข่าย
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุเพศ
ผลการเรียนสะสม (GPAX)
ต่ากว่า 3.00
มากกว่า 3.00
สัมพันธภาพครอบครัว
ห่วงใยซึ่งกันและกัน
เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
ปรองดองกัน
ไม่สนใจกัน

40(29.41)
190(33.99)
4(25.00)

96(70.59)
369(66.01)
12(75.00)

104(31.71)
130(33.94)

224(68.29)
253(66.06)

151(28.49)
47(47.96)
28(40.00)
8(61.54)

379(71.51)
51(52.04)
42(60.00)
5(38.46)

2

P – value

1.502

0.472

0.400

0.527

21.160

< 0.01**
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ตัวแปร

ภาวะซึมเศร้า (n=711)
เข้าข่าย
ไม่เข้าข่าย
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ด้านความรู้เกีย่ วกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต
ระดับดี
39(33.62)
77(66.38)
ระดับปานกลาง
128(32.00)
272(68.00)
ระดับไม่ดี
67(34.36)
128(65.64)
ด้านความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต
ระดับดีมาก
17(28.81)
42(71.19)
ระดับดี
212(33.02)
430(66.98)
ระดับพอใช้
5(50.00)
5(50.00)
ด้านความความสามารถในการรับรู้ปญ
ั หา การป้องกัน และการจัดการปัญหาทางจิต
ระดับดีมาก
1(12.50)
7(87.50)
ระดับดี
191(30.13)
443(69.87)
ระดับพอใช้
42(60.87)
27(39.13)
แรงสนับสนุนทางสังคมด้านครอบครัว
ระดับมาก
105(21.08)
393(78.92)
ระดับปานกลาง
112(59.57)
76(40.43)
ระดับน้อย
17(68.00)
8(32.00)
แรงสนับสนุนทางสังคมด้านเพื่อน
ระดับมาก
154(27.60)
404(72.40)
ระดับปานกลาง
74(51.03)
71(48.97)
ระดับน้อย
6(75.00)
2(25.00)

** P < 0.01
4. อภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่า นิสิตถึงร้อยละ 32.91 ที่เข้าข่าย
ภาวะซึ ม เศร้ า ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น
สุขภาพจิตวัยรุ่น ที่พบว่า ก่อนการระบาดของโควิด -19 ปี
พ.ศ. 2562 พบวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 3.40
และในระหว่างการระบาดของโควิด -19 ปี พ.ศ. 2564 - ปี
พ.ศ. 2565 พบวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 33.36
ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 9.8 เท่า(2) และสอดคล้องกับภาวะซึมเศร้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่พบว่า นักศึกษามี
ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 30 ในจานวนนี้พบว่ากว่าร้อยละ 4
ของนั ก ศึ ก ษาก าลั งเผชิ ญ กั บ โรคซึ ม เศร้ า อย่ า งรุ น แรง (17)
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเชนและคณะ ที่พบว่า
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้วัยรุ่น
มีภาวะซึมเศร้ามากถึงร้อยละ 11.78 เนื่องจากวัยรุ่นมีความ
วิตกกังวล รู้สึกหดหู่ในการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการใช้
ชีวิตเปลี่ยนไป(18)
การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
ซึ ม เศร้ า ในสถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ชลบุ รี พบว่ า สั ม พั น ธภาพครอบครั ว
ความสามารถในการรั บ รู้ ปั ญ หา การป้ อ งกั น และการ
จั ด การปั ญ หาทางจิ ต และแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมด้ า น

2

P – value

0.362

0.834

1.775

0.412

28.164

< 0.01**

106.021

< 0.01**

35.121

< 0.01**

ครอบครัวและด้านเพื่อนมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสามารถวิจารณ์ได้ดังนี้
ด้านสัมพันธภาพครอบครัวมีความสัมพันธ์กับภาวะ
ซึมเศร้าในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นัน
ทยา คงประพันธ์ ที่กล่าวว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเป็น
ปัจจั ยหลัก ที่ท าให้ เกิ ดภาวะซึม เศร้า อธิบายได้ว่ านิ สิต ที่
ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา มีครอบครัวที่เปราะบาง
เมื่อมีปัญหาจะไม่สามารถพูดคุย หรือปรึกษากับ บุคคลใน
ครอบครัวได้(19) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ดวงใจ
วั ฒ นสิ น ธุ์ และคณะ ที่ พ บว่ า ถ้ า นิ สิ ต เติ บ โตมาจาก
ครอบครัวที่มี สัมพันธภาพครอบครัว ดี ด้วยความรักและ
ความผู ก พั น ของคนในครอบครั ว จะส่ ง ผลให้ สร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นและมีพฤติกรรมการเข้าสังคม
ที่ดีไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสัมพันธภาพและไม่มีภาวะ
ซึมเศร้ า (20) นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกั บผลการศึ กษาของ
นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงอ่อน ที่พบว่า นิสิตที่มี
การรับรู้ว่าครอบครัวมีสัมพันธภาพดี รักใคร่กลมเกลียวกัน
ดี มีแนวโน้มมีภาวะซึมเศร้าต่า (21) แต่ขัดแย้งกับการศึกษา
ของ ลักษิกา พิสุทธิไพศาล และจารุพร ตั้งพัฒนกิจ ที่พบว่า
สัมพันธภาพด้านครอบครัวไม่ มีอิทธิพลส่งผลต่อการเกิ ด
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ภาวะซึมเศร้า(22) ทั้งนี้วัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์อ่อนไหว(3) ใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากต้องอยู่ใน
ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพแบบไม่สนใจซึ่งกันและกัน ไม่ได้
รับการดูและเอาใจใส่ ห่วงใย และถามไถ่ในการดาเนินชีวิต
ก็อาจส่งผลให้เข้าข่ายภาวะซึมเศร้าได้
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมด้ า นครอบครั ว และแรง
สนั บ สนุ น ทางสั งคมด้ า นเพื่ อ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาวะ
ซึมเศร้าในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภชัย ตู้กลาง และคณะ ที่
กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจะเป็นปัจจัยที่สาคัญใน
การปกป้องตนเองจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบต่อ
สุขภาพจิต ในขณะเดียวกันถ้าบุคคลได้รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมไม่เพียงพอก็อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้ าได้ (23)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประยูรศรี ศรีจันทร์ และ
คณะ ที่พบว่า ผู้ที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจะมีทักษะ
การเผชิ ญ กั บ ปัญ หา รู้ สึ ก มี คุณ ค่ า ในตนเอง และมี ค วาม
เข้ ม แข็ ง ทางด้ า นจิ ต ใจ อี ก ทั้ ง ยั ง ปกป้ อ งการเกิ ด ภาวะ
ซึมเศร้าได้(24) และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โสภิณ
แสงอ่ อน และคณะ ที่พ บว่า ผู้ ที่ ไ ด้ รับ แรงสนั บ สนุ นจาก
ครอบครัวน้อยจะมีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้า เนื่องจาก
ไม่สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร (25) ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ นิ สิ ต ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคม และการดาเนินชีวิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียน ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบ
การเรียนในชั้นเรียนเป็นการเรียนแบบออนไลน์ หรือแบบ
ผสมผสาน แต่หากนิสิตได้รับแรงสนั บสนุนทางสังคมจาก
เพื่อนและครอบครัวทั้งในเรื่องการให้กาลังใจ การดูแลเอา
ใจใส่ หรือการให้คาปรึกษาสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นการปกป้อง
นิสิตจากภาวะซึมเศร้า(7)
นอกจากนี้ จากผลการศึก ษายั งพบว่ า ความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิตในด้านความสามารถในการรับรู้ปัญหา การ
ป้องกัน และการจัดการปัญหาทางจิตมีความสัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอม
ที่ว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตคือความรู้และความเชื่อของ
บุคคลที่เกี่ ยวข้องกั บสุขภาพจิตที่ ช่วยให้บุคคลเกิดความ
ตระหนั ก และส่ ง เสริ ม ความสามารถของบุ ค คลในการ
แก้ปัญหา การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการสนับสนุน
ช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้ (26-28) สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ที่ พ บว่ า ความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
สุขภาพจิต โดยบุคคลที่มีความรู้ด้านสุขภาพเพียงพอจะมี

โอกาสเป็ น โรคซึ ม เศร้ า น้ อ ยกว่ า บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ด้ า น
สุ ข ภาพต่ า (29) และยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
ฤทั ย รั ต น์ ชิ ด มงคล และคณะ ที่ พ บว่ า วั ย รุ่ น ที่ มี ภ าวะ
ซึมเศร้าจะมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต
ความรู้ในการแสวงหาความช่วยเหลือและการรักษาที่มีอยู่
ความรู้ในกลวิธีการช่วยตนเองเมื่อมีปัญหาเบื้องต้นน้อยกว่า
วัยรุ่นทีไ่ ม่มีภาวะซึมเศร้า(30)
5. สรุปผลการศึกษา
ในสถานการณ์ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) พบว่า เกือบ 1 ใน 3 ของนิสิต เข้าข่ายภาวะ
ซึ ม เศร้ า อี ก ทั้ ง ยั ง มี ค วามรอบรู้ สุ ข ภาพจิ ต ด้ า นความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพจิตและความผิดปกติทางจิต ในระดับปาน
กลาง ดังนั้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าให้กับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีทุกคนผ่านระบบออนไลน์ และจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อการดูแลนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าข่ายภาวะซึมเศร้า
โดยมุ่งเน้นในเรื่องสัมพันธภาพกับครอบครัว ความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิต และแรงสนับสนุนทางสังคมด้านครอบครัว
และเพื่อนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นิสิตมีสุขภาพจิต ที่ดี
ต่อไป
6. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยดีผู้วิจัยขอขอบคุณ
นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ งในจั งหวั ด
ชลบุรีทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ครั้งนี้
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