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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเห็นวารายไดครอบครัว การใชแอพพลิเคช่ันเฟสบุค ผล

การเรียนเฉลี่ยสะสม และโรคประจําตัว  เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะซึมเศราในวัยรุน

ตอนตน ดังน้ันการจัดกิจกรรมการพยาบาลเพื่อปองกันภาวะซึมเศราในวัยรุนตอนตน ควร

เนนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมความเขาใจภายในครอบครัว สงเสริมการใช

แอพพลิเคช่ันเฟสบุคอยางเหมาะสม และการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในกลุม

เด็กวัยรุนท่ีมีโรคประจําตัว

อภิปรายผล

กรอบแนวคิดการวิจัย

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาวะซึมเศราในวยัรุนตอนตน

FACTORS  INFLUENCING DEPRESSION AMONG  EARLY ADOLESCENCE

วัตถุประสงคการวิจัย 

ขอเสนอแนะ 

x

สถานการณโรคซึมเศราในปจจุบัน เปนปญหาสําคัญทางสุขภาพ จากขอมูลสถิติ

ขององคการอนามัยโลก ในป พ.ศ. 2559 ระบุวา มีผูปวยโรคซึมเศราทั่วโลกประมาณ 

322 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 4.4 ของประชากรโลก (เกียรติภูมิ วงศรจิต, 2562) 

การสํารวจความชกุของโรคซึมเศราในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.2551- 2562 พบวามี

แนวโนมสูงข้ึนรอยละ อายุของผูปวยโรคซึมเศรา พบวา เปนเยาวชนอายุ 15-24 ป 

รอยละ 11.5 ทั้งน้ี แมในกลุมเยาวชนจะมีสัดสวนของผูปวยโรคซึมเศรานอยกวาใน

กลุมวัยทํางานและวัยผูสูงอายุ แตนับเปนปญหาที่ตองใหความสําคัญและตองเรงแกไข 

เน่ืองจากวัยรุนเปนทรัพยากรทีม่ีคาในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซ่ึงมีแนวโนมการ

ฆาตัวตายเพ่ิมข้ึน โดยมีขอมูลพบวา ในป 2560 กลุมเยาวชนอายุมีอัตราการฆาตัวตาย

ที่ 4.94 ตอประชากรแสนคน ในป 2561 เพ่ิมข้ึนเปน 5.33 ตอประชากรแสนคน 

(เกียรติภูมิ วงศรจิต, 2562) ปญหาสุขภาพในวัยรุนตอนตนพบวา รอยละ 72 มีปญหา

สุขภาพจิต และปญหาสุขภาพจิตที่พบบอย ไดแก ภาวะวิตกกังวล และนอนไมหลับ 

พฤติกรรมเสี่ยงตอการฆาตัวตาย รอยละ 37.86 (สุภาวดี สมจิตต และนันทนา นํ้าฝน, 

2556) และวัยรุนไทยยังมีความเสี่ยงเปนโรคซึมเศรารอยละ 44 หรือมีประมาณ 3 

ลานกวาคน (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน, 2562) ซ่ึงโรคซึมเศราเปนตนเหตุใหญทําให

วัยรุนทั่วโลกฆาตัวตายหรือไมสามารถใชชีวิตไดตามปกติเหมือนคนทั่วไป

1. เพ่ือศึกษาภาวะซึมเศราของวัยรุนตอนตน

2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะซึมเศราของวัยรุนตอนตน ไดแก โรค

ประจําตัว ผลการ เรียนเฉลี่ยสะสม การใชแอพพลิเคชั่นเฟสบุค ดัชนีมวลกาย 

รายไดครอบครัว การถูกกลั่นแกลง และการใชความรุนแรงในครอบครัว

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งเราตรง Focal  stimuli           

- โรคประจาํตัว  
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
- การใชแอพพลิเคชั่นเฟสบุค 

สิ่งเรารวม Contextural stimuli 

     -    ดัชนีมวลกาย 

     -    รายไดครอบครัว 

     -   ความผูกพันในครอบครัว 

   

สิ่งเราแฝง Residual stimuli 

- การถูกกลั่นแกลง 

- การใชความรุนแรงใน

 

ภาวะซึมเศราในวัยรุนตอนตน 

การวิจัยครั้งน้ีเปนแบบหาความสัมพันธเชงิทาํนาย (Predictive correlation 

research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะซึมเศราในวัยรุน

ตอนตน  ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในตําบลบานยาง 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย มีทั้งหมด 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองโสน 

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนบานตะโก รวมทั้งสิ้น 81 คน  กลุม กลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาครั้งน้ี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ในตําบลบานยาง อําเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย มีทั้งหมด 3 โรงเรียน จํานวน 68 คน ซ่ึงนํามากําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยาง โดยใชตารางสําเรจ็ทีคํ่านวณไดจากสตูรตารางของเครซ่ี และมอรแกน ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% และทําการสุมมากจากทัง้ 3 โรงเรียน ในสัดสวนที่เทากัน

ของจํานวนประชากร และดําเนินการรวบรวมขอมูลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวจิัย 

ประกอบดวย

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

สวนที่ 2 แบบสอบถามการติดเฟสบุคเบอเกน ฉบับภาษาไทย

สวนที่ 3 แบบประเมินความผูกพันในครอบครัว

สวนที่ 4 แบบคัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก 

สวนที่ 5 แบบประเมินความรุนแรงในครอบครัว ของแบบประเมินฮิทส 

ขอมูลสวนบุคคล กลุมตัวอยางทั้งหมด 68 คน พบวาเปนเพศชาย (รอยละ 50) เพศหญิง (รอย

ละ 50) สวนใหญผลการเรียนเฉล่ียสะสม 2.50 – 3.00 รอยละ 39.7 (SD = .877, range = 1-4) ไมมี

โรคประจําตัว (รอยละ 92.6)  มีคาดัชนีมวลกาย <18.50 (รอยละ 58.8) และ รายไดครอบครัว  < 

10,000 บาท (รอยละ 72.1) การวิเคราะหปจจัยทํานายที่ดีที่สุดดวยสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

พบวามีตัวแปรสองตัวทํานายที่เขาสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนซึ่งเปนตัวทํานายที่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติ คือ รายไดครอบครัว 10,001 - 20,000 บาทตอเดือน เปนตัวแปรทํานายที่ดีที่สุด ทํานาย

ภาวะซึมเศราไดรอยละ 18.4 (Beta=-.333, p<.01) การใชแอพพลิเคชั่นเฟสบุคเปนตัวแปรลําดับที่

สอง ทํานายไดเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 10.3 (Beta=.417, p<.01) ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 3.00 -3.50 เปน

ตัวแปรลําดับที่สาม ทํานายไดเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 5.5 (Beta=.289, p<.01) และมีโรคประจําตัว เปน

ตัวแปรลําดับที่ส่ี ทํานายไดเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 7 (Beta=.282, p<.01) ตัวแปรทั้งส่ีสามารถทํานาย

ภาวะซึมเศราไดรอยละ 41.2 (R2=.412, Adjust R2=.374, F=11.018, p<.001) 

พยาบาลและผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของในการดูแลสุขภาพจิตสามารถนําผลการวิจัย

เปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาโปรแกรมหรือกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพจิต

ในวัยรุนตอนตน  โดยอาจารยประจําช้ันควรมีการติดตามประเมินนักเรียนเปนระยะๆ 

มีการคัดกรองภาวะซึมเศราในนักเรียนอยางตอเน่ือง รวมท้ังควรจัดใหมีพยาบาลให

ความรูเก่ียวกับเร่ืองภาวะซึมเศราแกนักเรียน บิดามารดา อาจารยประจําช้ันและ

บุคคลใกลชิด ตลอดจนประสานงานกับอาจารยประจําช้ันและผูปกครองใหการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีภาวะซึมเศรา นอกจากน้ีพยาบาลควรแนะนําชองทางในการขอ

ความชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหนักเรียนท่ีมีภาวะซึมเศราไดรับการดูแล

ชวยเหลือท่ีถูกตองและเหมาะสมอยางทันทวงที เพ่ือลดภาวะซึมเศราและปองกัน

ไมใหเกิดโรคซึมเศราได
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