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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบหาความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย เพือ่ ศึกษาภาวะซึมเศร้า และปัจจัยท�ำนายภาวะ
ซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 160 คน เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามความผูกพันในครอบครัว มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .75 แบบสอบถามเหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบ มีคา่ ความเชือ่ มัน่
.93 แบบสอบถามการติดอินเทอร์เน็ต มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .84 แบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวติ มีคา่ ความเชือ่ มัน่
.88 และแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า มีค่าความเชื่อมั่น .82 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
สิงหาคม 2560 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตคิ วามถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 95.70
โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้าโดยรวมเท่ากับ 12.32 (SD = 4.87) การติดอินเทอร์เน็ต และความแข็งแกร่ง
ในชีวิต สามารถร่วมกันท�ำนายภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ 32.50 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (R2 = .325, p < .001)
โดยความแข็งแกร่งในชีวิตสามารถท�ำนายภาวะซึมเศร้าได้มากที่สุด (Beta = -.492, p < .001) รองลงมา คือ
การติดอินเทอร์เน็ต (Beta = .225, p < .01)
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จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรน�ำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การป้องกันภาวะซึมเศร้าแก่นกั เรียนมัธยมศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมทีเ่ พิม่ ความแข็งแกร่งในชีวติ และป้องกัน
การติดอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะซึมเศร้า ความผูกพันในครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การติดอินเทอร์เน็ต
ความแข็งแกร่งในชีวิต นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract

This predictive correlational research aimed to determine depression and factors
influencing depression among high school students. The samples consisted of 160 high school
students in municipality, Chanthaburi Province in an academic year of 2017. The research
instruments included a demographic questionnaire, a family connectedness questionnaire
with the reliability of .75, the negative life event scale with the reliability of .93, an internet
addiction questionnaire with the reliability of .84, a resilience inventory questionnaire with
the reliability of .88, and a depression questionnaire with the reliability of .82. Data were
collected from July to August, 2017. Statistics used for data analysis included frequency,
percentage, mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and
stepwise multiple regression.
The research results revealed that 95.70% of high school students had no depression,
whereas the overall mean score of depression was 12.32 (SD = 4.87). Internet addiction and
resilience could statistically significant predict depression by 32.50% (R2 = .325, p < .001).
Resilience was the highest predictor of depression (Beta = -.492, p < .001) followed by internet
addiction (Beta = .225, p < .01).
This research suggests that health care providers should apply these research results
for preventing depression among high school students focusing on strengthening resilience
and preventing internet addiction in order to promote good mental health.
Keywords: Depression, Family connectedness, Negative life event, Internet addiction,
Resilience, High school student

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ภาวะซึมเศร้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่
ผิดปกติไปจากเดิมและเกิดได้ในทุกเพศ ทุกวัย บุคคลทีม่ ี
ภาวะซึมเศร้าจะรู้สึกเศร้า โดดเดี่ยวอ้างว้าง ไร้อารมณ์
มีความคิดด้านลบต่อตนเอง บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปจากเดิม (Beck, 2011) ในปี ค.ศ. 2020
องค์การอนามัยโลกท�ำนายว่า โรคซึมเศร้าจะท�ำให้เกิด

ความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอันดับ 2 รองจาก
โรคหัวใจขาดเลือด (World Health Organization [WHO],
2011) ความชุกของภาวะซึมเศร้านับวันยิง่ ทวีความรุนแรง
มากขึ้น โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบคนไทย
ฆ่าตัวตายจากโรคซึมเศร้าประมาณปีละ 4,000 คน เฉลีย่
เดือนละ 300 กว่าคน ถือเป็นอันดับ 3 ของโลก (ส�ำนักสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข, 2558) และจากสถิตกิ ารฆ่าตัวตาย

PAGE

JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE Vol. 30 No. 2 July - December 2019

63

ของไทยในปี 2559 เท่ากับ 6.35 คน ต่อประชากรแสนคน
โดยพบว่า จังหวัดจันทบุรีเป็นอันดับ 1 ของไทย (ส�ำนัก
ข่าวอิศรา, 2560) และจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับ
อุบัติการณ์การเกิดภาวะซึมเศร้าทั้งในต่างประเทศและ
ในประเทศไทยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
อายุ 15-18 ปี ในประเทศอินเดีย มีความชุกของภาวะ
ซึมเศร้าเพิม่ ขึน้ (Joseph, 2011) และการศึกษาในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศสหรัฐอเมริกา พบความชุก
ของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 8.97 (Matlin, Molock, &
Tebes, 2011) ส่วนในประเทศไทย การศึกษาภาวะซึมเศร้า
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศ พบความชุก
ร้อยละ 16.40 (พิทกั ษ์พล บุณยมาลิก, พนมศรี เสาร์สาร,
และวรวรรณ จุฑา, 2550) และการศึกษาของฐิตวี แก้วพรสวรรค์
และเบญจพร ตันตสูติ (2555) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร มีความชุกของภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 3.80 ส่วนการศึกษาของณิชาภัทร รุจริ ดาพร และ
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2552) พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร มีภาวะซึมเศร้าในระดับ
ที่มีความส�ำคัญทางคลินิก (CES-D เท่ากับ 22 ขึ้นไป)
ร้อยละ 17.40 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยูใ่ นช่วงวัยทีม่ คี วามเสีย่ งและมีแนวโน้มในการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าได้สูง
ภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นปัญหาที่พบได้ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีจ�ำนวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (Joseph, 2011) เนื่องจากนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ซึง่ เป็นวัยหัวเลีย้ ว
หัวต่อของชีวติ ทีส่ ำ� คัญ มีการเปลีย่ นแปลงทางพัฒนาการ
หลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านความคิด และด้านสังคม
และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เริ่มแสวงหาเอกลักษณ์
และความเป็นตัวของตัวเอง การปรับตัวต่อปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
เป็นสิง่ ส�ำคัญทีว่ ยั รุน่ จะพัฒนาเป็นผูใ้ หญ่ (ศรีเรือน แก้วกังวาล,
2551) ซึ่งการปรับตัวด้านต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
เกิดความเครียด และหากมีการจัดการหรือการปรับตัวที่
ไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถจัดการปัญหาได้ จะน�ำไปสู่
การเบีย่ งเบนทางสุขภาพจิต และอาจน�ำไปสูก่ ารเกิดภาวะ

ซึมเศร้าได้ (Stuart, 2009) ภาวะซึมเศร้าส่งผลกระทบ
ทัง้ ต่อตัววัยรุน่ เอง ครอบครัว และสังคม รวมทัง้ การเรียนรู้
การท�ำความเข้าใจ การแก้ปญ
ั หา การตัดสินใจ และสัมพันธภาพ
(National Institute of Mental Health [NIMH], 2011)
ท�ำให้วยั รุน่ มีการแสดงออก เช่น รูส้ กึ หดหู่ ท้อแท้ สิน้ หวัง
มีพฤติกรรมแยกตัว โทษตัวเอง รูส้ กึ ว่าชีวติ ไร้คณ
ุ ค่า จนท�ำให้
พัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ และ
ด้านสังคม หยุดชะงัก ท�ำให้มีปัญหาด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล (Hill & Shepherd, 2009) จนน�ำไปสู่
การเบีย่ งเบนทางสุขภาพจิต และอาจน�ำไปสูก่ ารเกิดภาวะ
ซึมเศร้า (Stuart, 2009) มุมมองเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวคิดเกี่ยวกับ
การปรับตัวต่อความเครียดของ Stuart มองว่าวัยรุ่น
เป็นช่วงวัยที่มีความเปราะบาง เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
หลายด้านในชีวติ ไม่วา่ จะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และ
ด้านสังคม วัฒนธรรม ทีป่ ระกอบเป็นองค์รวม ไม่สามารถ
แยกจากกันได้ ซึง่ ภาวะซึมเศร้าทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีความเกีย่ วข้อง
กับปัจจัยต่างๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ปัจจัยน�ำ ปัจจัยกระตุ้น
และแหล่งทรัพยากรในการเผชิญปัญหาของบุคคล (Stuart,
2009)
ปัจจัยน�ำ เป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพจิตหรือภาวะซึมเศร้าของบุคคล ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านชีวภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม วัฒนธรรม
ซึง่ ปัจจัยทีแ่ ตกต่างกันจะมีความโน้มเอียงต่อปัญหาสุขภาพจิต
ทีแ่ ตกต่างกัน (Stuart, 2009) ครอบครัวเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
ต่อการก�ำหนดความเปราะบางหรือความเข้มแข็งของวัยรุน่
ซึ่งความผูกพันในครอบครัวถือเป็นปัจจัยน�ำด้านจิตใจ
ทีอ่ าจส่งผลให้บคุ คลเกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือภาวะซึมเศร้า
โดยความผูกพันในครอบครัวเป็นความรูส้ กึ ใกล้ชดิ ผูกพัน
ต่อบิดามารดา ผูเ้ ลีย้ งดู การรับรูถ้ งึ การเอาใจใส่ มีความพอใจ
ในสัมพันธภาพภายในครอบครัว รูส้ กึ ถึงการเป็นทีร่ กั และ
ทีต่ อ้ งการของครอบครัว เป็นตัวก�ำหนดความคิด ความเชือ่
และพฤติกรรมในทางบวกของบุคคล ทัง้ ต่อตนเอง ครอบครัว
และผู้อื่น (วัชรินทร์ กระแสสัตย์, 2554) ความผูกพันใน
ครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาวะทางจิตใจ ดังนั้น
วั ย รุ ่ น ที่ เ ติ บ โตมาในครอบครั ว ที่ มี ค วามเอาใจใส่ ที่ ดี
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ให้ความรัก ความอบอุ่น มีความผูกพันกันของสมาชิก
ในครอบครัว จะท�ำให้วยั รุน่ มีพฒ
ั นาการทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา และสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถที่จะ
ปรับตัวได้ดีเมื่อต้องเผชิญปัญหา (Resnick, Harris,
& Blum, 1993) ในทางตรงกันข้าม หากวัยรุ่นเติบโต
มาในครอบครัวทีข่ าดความรัก ความผูกพันในครอบครัว
มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหาสุขภาพจิต จนน�ำไปสูภ่ าวะซึมเศร้า
ได้ จากการศึกษาของล�ำเจียก ก�ำธร, โสภิต สุวรรณเวลา,
ประไพพิศ สิงหเสม, และสร้อยสุวรรณ พลสังข์ (2555)
พบว่า ความผูกพันในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับภาวะซึมเศร้า และการศึกษาของอาภรณ์ ศรีชยั (2559)
พบว่า ความผูกพันในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจัยกระตุ้น เป็นสิ่งเร้าที่คุกคามชีวิตหรือเป็น
อันตรายต่อบุคคล ท�ำให้บุคคลต้องหาวิธีการเพื่อจัดการ
กับสิง่ กระตุน้ จึงท�ำให้รสู้ กึ กดดันหรือมีความเครียด (Stuart,
2009) เหตุการณ์สำ� คัญในชีวติ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในชีวติ
เชิงลบ จัดเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ส�ำคัญต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพจิตหรือภาวะซึมเศร้า เพราะเมื่อเกิดขึ้นจะท�ำให้
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบแผนการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น
ภาวะเครียดทีต่ อ้ งมีการปรับตัว ส่วนใหญ่มกั เป็นเหตุการณ์
ทีแ่ ปลกใหม่ ไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือเป็น
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในชีวิต
(Kanner, Coyen, Schaefer, & Lazarus, 1981)
จากการศึกษาของอาภรณ์ ศรีชยั (2559) พบว่า เหตุการณ์
ในชีวติ เชิงลบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิต
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาของ
วารีรตั น์ ถาน้อย, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, และภาศิษฎา
อ่อนดี (2555) พบว่า เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น รวมทั้ง
การศึกษาของพัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน,
และจริยา วิทยะศุภร (2556) พบว่า เหตุการณ์ที่สร้าง
ความยุง่ ยากใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพจิตของ
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย และการศึ ก ษาของจิ ณ ห์ จุ ฑ า
ชัยเสนา ดาลลาส, สายใจ พัวพันธ์, และดวงใจ วัฒนสินธุ์
(2558) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ปัญหาข้อจ�ำกัด

ด้านการเรียน ปัญหาด้านการเงิน และปัญหาด้านวิชาเรียน
สามารถร่วมกันท�ำนายภาวะสุขภาพจิตในนักศึกษาพยาบาล
ได้ร้อยละ 24.40
การติดอินเทอร์เน็ต ก็เป็นปัจจัยกระตุน้ ต่อการเกิด
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ วัยรุน่ ทีต่ ดิ อินเทอร์เน็ตจะมีปญ
ั หา
การจัดระเบียบความคิด จนไม่สามารถควบคุมตนเอง
ให้ใช้อนิ เทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม วัยรุน่ จะมีอาการคล้าย
คนติดยา ติดการพนัน มีความอยาก ความโหยหา หมกมุน่
กับการใช้อนิ เทอร์เน็ต และต้องการใช้เป็นเวลานานขึน้ เรือ่ ยๆ
(Young, 1996) จากการศึกษาพบว่า นักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตใน
ระดับสูง ร้อยละ 43.27 (รวิกรานต์ นันทเวช, 2550)
ซึง่ การติดอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อวัยรุน่ ท�ำให้มปี ญ
ั หา
ด้านการตัดสินใจ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จนมี
ผลกระทบต่อการเรียน รวมทัง้ มีพฤติกรรมแยกตัว หมกมุน่
อยู่กับโลกเสมือนจริงมากเกินไป ท�ำให้เกิดปัญหาด้าน
การเข้ า สั ง คม จนอาจน� ำ ไปสู ่ ก ารเกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า
จากการศึกษาของพรพรรณ ศรีโสภา, ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์,
จิณห์จฑ
ุ า ชัยเสนา ดาลลาส, และดวงใจ วัฒนสินธุ์ (2556)
พบว่ า วั ยรุ ่ นหลงใหลการใช้ อิ นเทอร์ เน็ ต และรั บ รู ้ ว่ า
อินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนสังคมจ�ำลองที่ตนเองเข้าไปอยู่
ในนั้นแล้วท�ำให้รู้สึกปลอดภัย มีความสามารถ และรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จนเปรียบเสมือนลมหายใจ ท�ำให้
วัยรุน่ แยกตัวจากสังคม จนเป็นปัญหาในด้านการมีปฏิสมั พันธ์
กับบุคคลรอบข้าง จากการศึกษาของเสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร
(2559) พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงได้รบั ผลกระทบ
จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทงั้ ด้านอารมณ์ ด้านสังคม
และด้านการเรียน ส่วนการศึกษาของฐิตนิ นั ท์ ผิวนิล และ
พิมลพรรณ อิศรภักดี (2558) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมากทีส่ ดุ คือ การเสพติดการสือ่ สาร
ทั้งทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
แหล่งทรัพยากรในการเผชิญปัญหา เป็นกลยุทธ์
ที่บุคคลน�ำมาใช้ในการจัดการความเครียดหรือสิ่งเร้าที่
เกิดขึ้น อาจเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลหรือภายนอก
ก็ได้ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การสนับสนุนให้สามารถรับมือและ
จัดการความเครียดหรือสิง่ เร้าทีเ่ กิดขึน้ ได้ (Stuart, 2009)
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โดยเฉพาะวัยรุน่ ความแข็งแกร่งในชีวติ เป็นคุณลักษณะหนึง่
ทีส่ ำ� คัญในการเผชิญปัญหา เพราะเป็นศักยภาพในการยืนหยัด
อยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางภาวการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิด
ความยุ่งยากใจ สามารถน�ำพาชีวิตของตนให้ผ่านพ้น
รวมถึงรับมือกับผลกระทบทีเ่ กิดจากภาวการณ์นนั้ ได้ น�ำไป
สูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ โดยความสามารถนีจ้ ะต้องได้รบั
การเสริมสร้างให้รส้ ู กึ ว่าตนเองมีพร้อมใน 3 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ 1) I have (ฉันมี…) 2) I am (ฉันเป็นคนที่…)
และ 3) I can (ฉันสามารถทีจ่ ะ…) เมือ่ เผชิญกับเหตุการณ์
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเครียดหรือภาวะวิกฤตในชีวติ บุคคลก็จะ
ดึงองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเหตุการณ์นั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้ (Grothberg,
1995) จากการศึกษาของพัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ
(2556) พบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตมีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะสุขภาพจิต และการศึกษาของพัชรินทร์
นินทจันทร์, ทัศนา ทวีคณ
ู , จริยา วิทยะศุภร, และพิศสมัย
อรทัย (2554) พบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล รวมทั้ง
การศึกษาของ Ziaian, de Anstiss, Antoniou, Sawyer,
and Baghurst (2012) พบว่า วัยรุน่ ทีม่ ปี ญ
ั หาทางพฤติกรรม
อารมณ์ และมีภาวะซึมเศร้า จะมีความแข็งแกร่งในชีวติ ต�ำ่
จากงานวิจัยต่างๆ ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าหากวัยรุ่น
ไม่สามารถจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสม และมี
ความแข็งแกร่งในชีวิตต�่ำ มีโอกาสที่จะน�ำไปสู่ปัญหา
สุขภาพจิตหรือภาวะซึมเศร้าได้
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยเฉพาะนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งมี
ความเครียดค่อนข้างสูง เนือ่ งจากเนือ้ หาวิชามีความยาก
ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิม่ เติมมาก การปรับตัว
ต่อการเรียนไม่ได้ อาจท�ำให้การตอบสนองต่อความผิดหวัง
และความเครียดไม่เหมาะสม จนน�ำไปสู่การเกิดปัญหา
สุขภาพจิต (พิภพ จิรภิญโญ, 2551) ทัง้ นี้ การศึกษาภาวะ
ซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ยงั มีนอ้ ย ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบนั
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว เหตุปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลท�ำให้

วัยรุ่นไทยมีภาวะซึมเศร้าจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรท�ำการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำคัญส�ำหรับ
บุคลากรทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารและบุคลากร
ในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ในการส่งเสริมสุขภาพจิต
ของวัยรุ่น เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี
ได้แก่ ความผูกพันในครอบครัว เหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบ
การติดอินเทอร์เน็ต และความแข็งแกร่งในชีวิต
สมมติฐานการวิจัย
ความผูกพันในครอบครัว เหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบ
การติดอินเทอร์เน็ต และความแข็งแกร่งในชีวิต สามารถ
ร่วมกันท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าตามแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวต่อความเครียด
ของ Stuart (2009) ในการศึกษาปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้า
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยทีต่ อ้ ง
มีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน หากปรับตัวไม่เหมาะสม
จะน�ำไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้าได้ ทั้งนี้ ภาวะซึมเศร้า
ทีเ่ กิดขึน้ มีความเกีย่ วข้องกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยน�ำ
ปัจจัยกระตุ้น และแหล่งทรัพยากรในการเผชิญปัญหา
ของบุคคล โดยผู้วิจัยศึกษาปัจจัยน�ำในเรื่องความผูกพัน
ในครอบครัว ศึกษาปัจจัยกระตุน้ ในเรือ่ งเหตุการณ์ในชีวติ
เชิงลบ และการติดอินเทอร์เน็ต และศึกษาแหล่งทรัพยากร
ในการเผชิญปัญหาของบุคคลด้านความสามารถส่วนบุคคล
ทีม่ ผี ลต่อภาวะซึมเศร้า คือ ความแข็งแกร่งในชีวติ สรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังแผนภาพที่ 1
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ปัจจัยนำ�
ความผูกพันในครอบครัว
ปัจจัยกระตุ้น
1. เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ
2. การติดอินเทอร์เน็ต

ภาวะซึมเศร้า

แหล่งทรัพยากรในการเผชิญปัญหาของบุคคล
ความแข็งแกร่งในชีวิต
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์
เชิงท�ำนาย (predictive correlational research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรเป็นนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ของรัฐ สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา
2560 จ� ำ นวน 4,482 คน โดยมี เ กณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
กลุม่ ตัวอย่าง คือ 1) เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีอายุ 15-18 ปีบริบรู ณ์ 3) ไม่มปี ญ
ั หาสุขภาพทางกาย
และสุขภาพทางจิตทีม่ ผี ลต่อการให้ขอ้ มูล และ 4) ยินยอม
เข้าร่วมการวิจยั โดยได้รบั อนุญาตจากผูป้ กครอง ค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สตู รของ Tabachnick and Fidell
(2001) ได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง 160 คน เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ด้วยวิธกี ารสุม่ แบบกลุม่ ได้โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จากนัน้
เลือกห้องเรียนชั้นปีละ 2 ห้อง และเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามสัดส่วนของประชากร ด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่ายโดยการจับ
ฉลาก ตามเลขประจ�ำตัวนักเรียน
เครือ่ งมือการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
มี 6 ชุด ดังนี้
		 ชุดที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย

ข้อค�ำถามเกีย่ วกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ผลการเรียน
สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายได้ครอบครัว บุคคล
ทีพ่ กั อาศัยอยูด่ ว้ ย และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 8 ข้อ มีลักษณะค�ำตอบเป็นแบบเลือกตอบและ
แบบเติมค�ำ
		 ชุดที่ 2 แบบสอบถามความผูกพันในครอบครัว
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของวัชรินทร์ กระแสสัตย์ (2554)
ที่ดัดแปลงจากแบบสอบถามของพิสมัย นพรัตน์ ปี พ.ศ.
2543 ซึง่ สร้างขึน้ ตามแนวคิดของ Resnick et al. ปี ค.ศ.
1993 จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม
ทางบวก จ�ำนวน 6 ข้อ และข้อค�ำถามทางลบ จ�ำนวน 6 ข้อ
มีลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
จากคะแนน 1-5 ของข้อค�ำถามทางบวก ได้แก่ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยค่อนข้าง
มาก และเห็นด้วยอย่างยิง่ ส่วนข้อค�ำถามทางลบให้คะแนน
ในลักษณะตรงกันข้าม ส�ำหรับการแปลผลคะแนน คะแนนน้อย
หมายถึง มีความผูกพันน้อย และคะแนนมาก หมายถึง
มีความผูกพันมาก
		 ชุดที่ 3 แบบสอบถามเหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบ
ผู ้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามของพิ ทั ก ษ์ พ ล บุ ญ ยมาลิ ก
(Boonyamalik, 2005) ทีแ่ ปลเป็นภาษาไทย และปรับเปลีย่ น
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ข้อค�ำถามให้เหมาะสมกับบริบทของวัยรุน่ ไทย ตามแนวคิด
ของ Maybery ปี ค.ศ. 2003 ประกอบด้วยข้อค�ำถาม
เกี่ยวกับความรู้สึกยุ่งยากใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ประจ�ำวันของนักเรียนในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 42 ข้อ มีลกั ษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า
6 ระดับ จากคะแนน 0-5 ได้แก่ เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้น
เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแต่ไม่เกิดความยุ่งยากใจ เหตุการณ์
ได้เกิดขึ้นและมีความยุ่งยากใจเล็กน้อยมาก เหตุการณ์
ได้เกิดขึ้นและมีความยุ่งยากใจบ้าง เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น
และมีความยุ่งยากใจมาก และเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นและมี
ความยุ ่ ง ยากใจมากที่ สุ ด ส� ำ หรั บ การแปลผลคะแนน
คะแนนน้อย หมายถึง เหตุการณ์ได้สร้างความยุง่ ยากใจน้อย
และคะแนนมาก หมายถึง เหตุการณ์ได้สร้างความยุง่ ยากใจ
มาก
		 ชุ ด ที่ 4 แบบสอบถามการติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามของฐิตนิ นั ท์ ผิวนิล และพิมลพรรณ
อิศรภักดี (2558) ทีพ่ ฒ
ั นาจากแบบสอบถามของ Young
ปี ค.ศ. 2004 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 8 ข้อ มีลกั ษณะค�ำตอบเป็น
แบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ จากคะแนน 1-3 ได้แก่
ไม่เคยเลย นานๆ ครัง้ และเป็นประจ�ำ ส�ำหรับการแปลผล
คะแนน คะแนนน้อย หมายถึง มีการติดน้อย และคะแนนมาก
หมายถึง มีการติดมาก
		 ชุดที่ 5 แบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวิต
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามของพัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ
แสงอ่อน, และทัศนา ทวีคูณ (2555) ที่พัฒนาขึ้นตาม
แนวคิดของ Grotberg ปี ค.ศ. 1995 จ�ำนวนทั้งสิ้น
28 ข้อ ประกอบด้วยข้อค�ำถามทางบวกและข้อค�ำถาม
ทางลบ มี ลั ก ษณะค� ำ ตอบเป็ น แบบมาตรประมาณค่ า
5 ระดับ จากคะแนน 1-5 ของข้อค�ำถามทางบวก ได้แก่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย และ
เห็นด้วยอย่างยิง่ ส่วนข้อค�ำถามทางลบให้คะแนนในลักษณะ
ตรงกั น ข้ า ม ส� ำ หรั บการแปลผลคะแนน คะแนนน้อย
หมายถึง มีความแข็งแกร่งน้อย และคะแนนมาก หมายถึง
มีความแข็งแกร่งมาก
		 ชุดที่ 6 แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า ผู้วิจัยใช้
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ (CES-D) ของอุมาพร

ตรังคสมบัต,ิ วชิระ ลาภบุญทรัพย์, และปิยลัมพร หะวานนท์
(2540) จ�ำนวนทั้งสิ้น 20 ข้อ ประกอบด้วยข้อค�ำถาม
ทางบวก จ�ำนวน 16 ข้อ และข้อค�ำถามทางลบ จ�ำนวน
4 ข้อ มีลกั ษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 4 ระดับ
จากคะแนน 0-3 ของข้อค�ำถามทางบวก ได้แก่ ไม่เลย
บางครั้ง บ่อยๆ และตลอดเวลา ส่วนข้อค�ำถามทางลบ
ให้คะแนนในลักษณะตรงกันข้าม ส�ำหรับการแปลผลคะแนน
คะแนนน้อย หมายถึง มีภาวะซึมเศร้าน้อย และคะแนน
มาก หมายถึง มีภาวะซึมเศร้ามาก โดยคะแนนทีม่ ากกว่า
22 ถือว่ามีภาวะซึมเศร้า
		 ส�ำหรับการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือนัน้ ผูว้ จิ ยั
น�ำแบบสอบถามความผูกพันในครอบครัว แบบสอบถาม
เหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบ แบบสอบถามการติดอินเทอร์เน็ต
แบบประเมินความแข็งแกร่งในชีวิต และแบบสอบถาม
ภาวะซึมเศร้า ไปทดลองใช้กบั นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในโรงเรียนทีไ่ ม่ใช่พนื้ ทีศ่ กึ ษา ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ ล้ายคลึงกับ
กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน หาค่าความเชือ่ มัน่ ด้วยวิธกี าร
ของครอนบาช ได้คา่ เท่ากับ .75, .93, .84, .88 และ .82
ตามล�ำดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง มีดงั นี้ 1) หลังจาก
โครงร่างวิจยั ได้รบั การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เอกสารรับรอง เลขที่ 05-052560 วันที่ 20 มิถนุ ายน 2560) ผูว้ จิ ยั จึงเริม่ เก็บรวบรวม
ข้อมูล และ 2) ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั ประโยชน์
ทีค่ าดว่าจะได้รบั ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และสิทธิ
ในการถอนตัวจากการวิจัย รวมทั้งแจ้งว่าข้อมูลจะได้รับ
การเก็บรักษาเป็นความลับและน�ำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เท่านั้น โดยจะน�ำเสนอข้อมูลในภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตด�ำเนิน
การวิจัยจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าพบ
บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ชี้ แจงวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั และวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนั้นพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน�ำตัว ด�ำเนินการพิทักษ์
สิทธิกลุม่ ตัวอย่าง (ข้อ 2) และเก็บรวบรวมข้อมูลในวัน เวลา
และสถานที่ ตามทีโ่ รงเรียนนัดหมาย โดยให้กลุม่ ตัวอย่าง
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ตอบแบบบันทึก แบบสอบถาม และแบบประเมิน โดยให้
เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง ทัง้ นี้ ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2560
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์
ด้วยสถิตคิ วามถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ข้อมูลความผูกพันในครอบครัว ข้อมูลเหตุการณ์ในชีวิต
เชิงลบ ข้อมูลการติดอินเทอร์เน็ต ข้อมูลความแข็งแกร่ง
ในชีวติ และข้อมูลภาวะซึมเศร้า วิเคราะห์ดว้ ยสถิตคิ า่ เฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความผูกพันในครอบครัว เหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบ การติด
อินเทอร์เน็ต และความแข็งแกร่งในชีวติ กับภาวะซึมเศร้า
วิเคราะห์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส่วนการหา
ปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้า วิเคราะห์ดว้ ยสถิตกิ ารวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

		 2.1 ความผูกพันในครอบครัว พบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยความผูกพันใน
ครอบครัวเท่ากับ 47.02 (SD = 6.45)
		 2.2 เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ พบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยเหตุการณ์ในชีวิต
เชิงลบเท่ากับ 45.59 (SD = 23.82)
		 2.3 การติดอินเทอร์เน็ต พบว่า นักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลีย่ การติดอินเทอร์เน็ตเท่ากับ
14.97 (SD = 3.32)
		 2.4 ความแข็งแกร่งในชีวิต พบว่า นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลีย่ ความแข็งแกร่งในชีวติ
เท่ากับ 116.86 (SD = 13.56)
3. ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ย
ภาวะซึมเศร้าโดยรวมเท่ากับ 12.32 (SD = 4.87) เมือ่ จ�ำแนก
เป็นรายกลุม่ พบว่า กลุม่ ทีม่ ภี าวะซึมเศร้า มีจำ� นวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.30 มีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าเท่ากับ
22.71 (SD = .95) ส่วนกลุม่ ทีไ่ ม่มภี าวะซึมเศร้า มีจำ� นวน
153 คน คิดเป็นร้อยละ 95.70 มีคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้า
เท่ากับ 11.84 (SD = 4.43)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัว
เหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบ การติดอินเทอร์เน็ต และความแข็งแกร่ง
ในชีวติ กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบว่า เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ และการติดอินเทอร์เน็ต
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (r = .287, p < .001 และ r = .296, p < .001
ตามล�ำดับ) และพบว่า ความผูกพันในครอบครัว และ
ความแข็งแกร่งในชีวิต มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ
ซึมเศร้าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = -.416, p < .001
และ r = -.524, p < .001 ตามล�ำดับ) ดังแสดงในตารางที่ 1

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.60
มีอายุ 17 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.60 โดยมีอายุ
เฉลี่ย 16.24 ปี (SD = .93) ก�ำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.80 มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (GPA) เฉลี่ย 3.46 (SD = .43) สถานภาพ
สมรสของบิดามารดาส่วนใหญ่ คือ อยู่ด้วยกัน คิดเป็น
ร้อยละ 68.80 ส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวอยู่ในช่วง
10,001-50,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 81.30
โดยมีรายได้ครอบครัวเฉลีย่ 31,928 บาท (SD = 24,184)
บุคคลทีพ่ กั อาศัยอยูด่ ว้ ยส่วนใหญ่ คือ บิดามารดา คิดเป็น
ร้อยละ 73.10 และส่วนใหญ่มจี ำ� นวนสมาชิกในครอบครัว
2-4 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70 โดยมีจำ� นวนสมาชิกเฉลีย่
4.33 คน (SD = 1.22)
2. ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะซึมเศร้าของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัว เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ การติดอินเทอร์เน็ต
และความแข็งแกร่งในชีวิต กับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (n = 160)
    
    
			
ความผูกพันในครอบครัว					
เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบ 				
การติดอินเทอร์เน็ต
				
ความแข็งแกร่งในชีวิต					
ตัวแปร

        ภาวะซึมเศร้า
r		
p
-.416		
< .001
.287		
< .001
.296		
< .001
-.524		
< .001

โดยความแข็งแกร่งในชีวิตสามารถท�ำนายภาวะซึมเศร้า
ได้มากที่สุด (Beta = -.492, p < .001) รองลงมา คือ
การติดอินเทอร์เน็ต (Beta = .225, p < .01) ดังแสดง
ในตารางที่ 2

5. ปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยม
ศึกษาตอนปลาย พบว่า การติดอินเทอร์เน็ต และความแข็งแกร่ง
ในชีวิต สามารถร่วมกันท�ำนายภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ
32.50 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (R2 = .325, p < .001)

ตารางที่ 2 ความสามารถในการทำ�นายของปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(n = 160)
          ปัจจัยทำ�นาย			
ความแข็งแกร่งในชีวิต			
การติดอินเทอร์เน็ต			

B
-.247
.132

SE
.033
.039

Beta
-.492
.225

t
-7.420
3.399

p
< .001
.001

Constant = 1.402, R = .570, R2 = .325, adj. R2 = .316, F = 37.718, p < .001

การอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 95.70 และ
นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ภาวะซึมเศร้าโดยรวมเท่ากับ 12.32
(SD = 4.87) ซึ่ ง แปลผลได้ว่า นักเรีย นโดยรวมไม่มี
ภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้อธิบายได้ว่า บิดามารดาของนักเรียน
ส่วนใหญ่อยูด่ ว้ ยกัน (ร้อยละ 68.80) โดยนักเรียนส่วนใหญ่
อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา (ร้อยละ 73.10) และมีรายได้ครอบครัว

เฉลี่ย 31,928 บาทต่อเดือน แสดงให้เห็นว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่อยูใ่ นครอบครัวทีค่ อ่ นข้างมีความพร้อมในการเป็น
ครอบครัว บุคคลทีอ่ ยูใ่ นครอบครัวมีทงั้ บิดามารดา ได้รบั
ความรัก ความอบอุ่น และการเอาใจใส่ ท�ำให้นักเรียนมี
ความรู้สึกใกล้ชิดผูกพันต่อบิดามารดา รู้สึกถึงการเป็น
ที่รักที่ต้องการของสมาชิกในครอบครัว โดยบุคคลที่มี
ความผูกพันในครอบครัวทีด่ ี จะเป็นตัวก�ำหนดความคิด
ความเชือ่ และพฤติกรรมในทางบวกของบุคคล ทัง้ ต่อตนเอง
ครอบครัว และผูอ้ นื่ การทีว่ ยั รุน่ มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านสติปญ
ั ญา และด้านสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสม
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จากการส่งเสริมของครอบครัว ท�ำให้สามารถปรับตัวได้ดี
เมื่อต้องเผชิญปัญหา (Resnick et al., 1993) ท�ำให้
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มภี าวะซึมเศร้า สอดคล้องกับการศึกษา
ของวิศิษฎ์ ฉวีพจน์ก�ำจร, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์, วรณัน
อรรถแสงศรี, ปรารถนา สถิตย์วภิ าวี, และชฎาภา ประเสริฐทรง
(2559) ที่ศึกษาวัยรุ่นกับภาวะซึมเศร้า โดยการประเมิน
ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดหนึง่ พบว่า นักเรียนร้อยละ 85.80 ไม่มภี าวะซึมเศร้า
ผลการวิ จั ย พบว่ า การติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต และ
ความแข็งแกร่งในชีวติ สามารถร่วมกันท�ำนายภาวะซึมเศร้า
ได้รอ้ ยละ 32.50 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยความแข็งแกร่ง
ในชีวิตสามารถท�ำนายภาวะซึมเศร้าได้มากที่สุด ทั้งนี้
อธิบายได้วา่ ความแข็งแกร่งในชีวติ เป็นสิง่ ส�ำคัญในการส่งเสริม
การเผชิญปัญหาของวัยรุ่น เป็นศักยภาพในการยืนหยัด
อยูไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางภาวการณ์ทกี่ อ่ ให้เกิด
ความยุง่ ยากใจ สามารถน�ำพาชีวติ ให้ผา่ นพ้น รวมถึงสามารถ
รับมือกับผลกระทบที่เกิดจากภาวการณ์นั้นได้ น�ำไปสู่
การเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ซึง่ ประกอบด้วย “I have” เป็นแหล่ง
สนับสนุนภายนอกที่ส่งเสริมให้มีความแข็งแกร่งในชีวิต
“I am” เป็นความเข้มแข็งภายในของแต่ละบุคคล และ
“I can” เป็นปัจจัยด้านทักษะในการจัดการกับปัญหาและ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เมือ่ บุคคลเผชิญกับเหตุการณ์
ทีก่ อ่ ให้เกิดความเครียดหรือวิกฤตในชีวติ จะดึงองค์ประกอบ
เหล่านีอ้ อกมาใช้จดั การกับเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิ ด การเรี ย นรู ้ (Grothberg, 1995) หากบุค คล
ไม่สามารถดึง 3 องค์ประกอบหลัก ดังกล่าวมาใช้ใน
การจัดการกับปัญหาได้ จะท�ำให้บุคคลเกิดความเครียด
จนน�ำไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้าได้ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของพัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ
(2556) ทีศ่ กึ ษาความแข็งแกร่งในชีวติ เหตุการณ์ทสี่ ร้าง
ความยุง่ ยากใจ และสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Ziaian, de Anstiss, Antoniou, Baghurst,
and Sawyer (2012) ที่ศึกษาความแข็งแกร่งในชีวิต
และความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ปัญหาทางอารมณ์

และพฤติกรรม และการใช้บริการทางสุขภาพจิตของผูอ้ พยพ
วัยรุน่ ทีอ่ าศัยอยูท่ างตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย พบว่า
วัยรุน่ ทีม่ ปี ญ
ั หาทางอารมณ์และพฤติกรรมจะมีความแข็งแกร่ง
ในชีวติ ต�ำ่ ท�ำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตหรือภาวะซึมเศร้าได้
ผลการวิจัยพบว่า การติดอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัย
ทีร่ ว่ มท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้อธิบายได้ว่า วัยรุ่นที่ติดอินเทอร์เน็ต หมกมุ่นกับ
การใช้อนิ เทอร์เน็ต จะมีปญ
ั หาในการจัดระเบียบความคิด
มีความต้องการใช้เป็นเวลานานขึ้นเรื่อยๆ จนไม่สามารถ
ควบคุมการใช้อนิ เทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม ซึง่ จะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ พัฒนาการ และพฤติกรรม วัยรุ่นที่ยึดติดกับ
สั ง คมในโลกของอิ น เทอร์ เ น็ ต จนแยกไม่ อ อกว่ า เป็ น
โลกของความจริงหรือโลกเสมือน จะมีการแยกตัวจากสังคม
ท�ำให้ขาดทักษะการติดต่อสือ่ สารกับคนในชีวติ จริง (นันทวัช
สิทธิรกั ษ์, 2559) จนท�ำให้มปี ญ
ั หาในการปรับตัว จึงอาจ
น�ำไปสูก่ ารเกิดภาวะซึมเศร้า สอดคล้องกับการศึกษาของ
ฐิตนิ นั ท์ ผิวนิล และพิมลพรรณ อิศรภักดี (2558) ทีศ่ กึ ษา
พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีกับภาวะสุขภาพใจ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดหนึง่ พบว่า การติด
อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าของ
นักเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Kaur (2015) ที่ศึกษาการติดอินเทอร์เน็ตในวัยรุ่น
ที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า พบว่า การติดอินเทอร์เน็ตมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า การติดอินเทอร์เน็ตน�ำไปสูก่ ารเกิด
ภาวะซึมเศร้า
ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันในครอบครัวเป็น
ปัจจัยทีไ่ ม่รว่ มท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แม้วา่ จะเป็นปัจจัยน�ำทีส่ ำ� คัญ ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่
นักเรียนอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ตอนกลาง (อายุ 15-18 ปี) อาศัยอยู่
กับบิดามารดา และครอบครัวมีความพร้อมในการเป็น
ครอบครัว แต่ด้วยวัยนี้เป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสังคม
มากขึน้ ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นจะเด่นชัด ให้ความส�ำคัญ
กับกลุ่มเพื่อน และต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
เมือ่ มีปญ
ั หามักปรึกษาเพือ่ นมากกว่าบิดามารดา เพราะมี
มุมมองว่าเพือ่ นจะเข้าใจปัญหาของตนมากกว่าบิดามารดา
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ซึง่ ต่างวัยกัน (สุรยิ เดว ทรีปาตี, 2550) จึงท�ำให้ความผูกพัน
ในครอบครัวไม่สามารถท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ที่ผ่านมาที่มักพบว่า ความผูกพันในครอบครัวสามารถ
ท�ำนายภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (นวลจิรา
จันระลักษณะ, ทัศนา ทวีคณ
ู , และโสภิณ แสงอ่อน, 2558;
ล�ำเจียก ก�ำธร และคณะ, 2555; อาภรณ์ ศรีชัย, 2559)
ผลการวิจัยพบว่า เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบเป็น
ปัจจัยทีไ่ ม่รว่ มท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย แม้วา่ จะเป็นปัจจัยกระตุน้ ทีส่ ำ� คัญ ทัง้ นีอ้ ธิบาย
ได้วา่ เหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบเป็นเหตุการณ์ทเี่ มือ่ เกิดขึน้
กับบุคคลแล้ว จะท�ำให้บคุ คลนัน้ มีการเปลีย่ นแปลงแบบแผน
การด�ำเนินชีวิต จนเกิดภาวะเครียดที่ท�ำให้บุคคลต้องมี
การปรับตัว หากไม่สามารถปรับตัวและจัดการปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ หรือใช้กลไกป้องกันทางจิตที่ไม่เหมาะสม
น�ำไปสูก่ ารเบีย่ งเบนทางสุขภาพจิต ท�ำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้
(Stuart, 2009) ซึ่งจากข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า นักเรียน
มีผลการเรียนเฉลีย่ สะสมในเกณฑ์ดี (M = 3.46, SD = .43)
โดยผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเป็นตัวชีว้ ดั ถึงสติปญ
ั ญา ความรู้
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของบุคคลนัน้ (อังคณา
เพชรกาฬ, 2551) แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้ า นสติ ป ั ญ ญาดี ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ มี ก ารปรั บ ตั ว ที่ มุ ่ ง เน้ น
การจัดการปัญหาหรือเหตุการณ์ในชีวติ เชิงลบได้ดขี นึ้ ท�ำให้
นักเรียนไม่ได้รับรู้ว่า เหตุการณ์ในชีวิตเชิงลบนั้นคุกคาม
จนเกิดปัญหาด้านจิตใจจนน�ำไปสูภ่ าวะซึมเศร้า ซึง่ ผลการวิจยั
ครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของจิณห์จุฑา ชัยเสนา
ดาลลาส และคณะ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล พบว่า เหตุการณ์
ในชีวติ เชิงลบด้านปัญหากับเพือ่ น ปัญหากับแฟน ปัญหา
กับครูอาจารย์ ปัญหากับบิดามารดา ปัญหากับเพื่อน
นักศึกษาอื่น ปัญหากับญาติพี่น้อง ปัญหาด้านสุขภาพ
และปัญหาด้านความสนใจในวิชาเรียน ไม่สามารถร่วม
ท�ำนายภาวะสุขภาพจิตได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

		 บุคลากรทางสุขภาพควรน�ำผลการวิจัยครั้งนี้
ไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันภาวะซึมเศร้าแก่นกั เรียน
มัธยมศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมทีเ่ พิม่ ความแข็งแกร่ง
ในชีวติ และป้องกันการติดอินเทอร์เน็ต เพือ่ ช่วยเสริมสร้าง
ให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มีภาวะซึมเศร้า
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
กลุ่มอื่นๆ เช่น นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส นักเรียน
อาชีวศึกษา เพื่อขยายผลการศึกษาให้กว้างขึ้น
		 2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ เช่น อัตมโนทัศน์ ความฉลาดทาง
อารมณ์ แรงสนับสนุนทางสังคม
		 2.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมทีช่ ว่ ยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในชีวิตและป้องกันการติดอินเทอร์เน็ต
ในนักเรียนมัธยมศึกษา เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้า
ในวัยรุ่น
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