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Depression in adolescence is predominant problem because it affects adolescent themselve, family, and society.
This predictive correlational study aimed to determine factors influencing depression among junior high school students.
A sample of 200 junior high school students in Trad province was recruited by stratified random sampling technique. Data were
obtained during June to July, 2018. Research instruments included 1) demographic questionnaires, 2) authoritative questionnaires,
3) phone addiction questionnaires, 4) internet game addiction questionnaires for children and adolescents, 5) adversity quotient
questionnaires, and 6) depression scale questionnaires for children. Data were analyzed using descriptive statistic and stepwise
multiple regression analysis.The results found that 30% of sample had depression. The overall mean score of depression was
21.78 (S.D. = 4.46). Factors influencing depression included adversity quotient (β = -0.292, p < 0.001), internet game addiction
(β = 0.222, p < 0.05), and authoritative (β = -0.163, p < 0.05), respectively. Total variances explain for depression among high
school students was 27% (R2 = 0.271, Adjusted R2 = 0.256, p < 0.001). The results show that adversity quotient, internet game
addiction and authoritative parenting style influenced on depression among students in junior high school; therefore, nurses,
health care providers, and the people who work with adolescents should use these significant variables to develop program in
order to prevent depression among adolescents.
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บทคัดย่อ

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ เป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญเพราะส่งผลกระทบต่อวัยรุน่
ครอบครัวและสังคม การศึกษาความสัมพันธ์เชิงท�ำนายครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตจังหวัดตราด จ�ำนวน
200 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามการอบรมเลีย้ งดูแบบมีเหตุผล
3) แบบสอบถามการเสพติดการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ 4) แบบวัดการติดเกม
อินเทอร์เน็ต ฉบับเด็กและวัยรุ่น 5) แบบวัดความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และ 6) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 30 โดยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนภาวะซึมเศร้า เท่ากับ X = 21.78 (S.D. = 4.46) และพบว่า ตัวแปร
ที่มีอ�ำนาจท�ำนายภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (β = -0.29, p < 0.001) รองลงมา
คือ การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต (β = 0.22, p < 0.05) และล�ำดับทีส่ ามคือ
การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล (β = -0.16, p < 0.05) ตัวแปรดังกล่าว
สามารถร่ ว มกั น ท� ำ นายภาวะซึ ม เศร้ า ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ร ้ อ ยละ 27
(R2 = 0.27, Adjusted R2 = 0.256, p < 0.001) ผลการศึกษา แสดงให้

เห็นว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค การเสพติด
เกมอินเทอร์เน็ตและการอบรมเลีย้ งดูแบบมีเหตุผล เป็นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนัน้ พยาบาล บุคลากร
ทางด้านสุขภาพและบุคลากรทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้องกับวัยรุน่ ควรน�ำตัวแปรดังกล่าว
ไปใช้ในการสร้างโปรแกรมเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะซึมเศร้า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

บทน�ำ

วัยรุ่นตอนต้น เป็นวัยที่ก�ำลังเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่น
ถือได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการหลายด้าน
แบบก้าวกระโดด ในขณะเดียวกันสภาพอารมณ์ ความคิด จิตใจยังมี
ความไม่มนั่ คง อ่อนไหวง่าย มีความเปราะบางทางด้านจิตใจ จึงเป็นวัยเสี่ยง
ต่อการเกิดสภาพทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย1 ส่งผลในการปรับตัว
ซึง่ วัยรุน่ ทีป่ รับตัวได้ดกี จ็ ะสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์และจิตใจ
เกิดความสอดคล้องกลมกลืนในตนเอง สามารถจัดการความวิตกกังวล
ความกลัว หรือความโกรธ เกิดความมั่นคงทางจิตใจ มีแนวโน้มที่จะไม่เกิด
ปัญหาสุขภาพจิต แต่ในทางกลับกันถ้าการปรับตัวไม่ดี อาจมีแนวโน้ม
ปี ที่ 44 • ฉบับที่ 4 • กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
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การเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การใช้สุราและสารเสพติด มีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ มีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ เครียด วิตกกังวล แยกตัว
มองตนเองในทางลบและอาจเกิดภาวะซึมเศร้า จนน�ำไปสูก่ ารฆ่าตัวตายได้2
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ จึงถือว่าเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตทีส่ ำ� คัญอีกปัญหาหนึง่
และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ องค์ ก ารอนามั ย โลกคาดการณ์ ว ่ า
ในปี พ.ศ. 2563 โรคซึมเศร้าและภาวะซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 ของโลก3 ในส่วนของประเทศไทย
พบวัยรุ่นฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้า ประมาณปีละ 4,000 ราย ถือเป็น
อันดับ 3 ของโลก4 จากการศึกษาถึงภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนต้น
ในต่างประเทศพบ การศึกษาในประเทศฝรัง่ เศส และประเทศสหรัฐอเมริกา
วัยรุน่ อายุ 13 และ 15 ปี มีความชุกของภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 9.6 และ 8.2
ตามล�ำดับ5-6 และการศึกษาในประเทศไทยพบวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียน
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความชุกของภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 39.47
โรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดสิงห์บรุ ี มีความชุกของภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 36.98
โรงเรียนในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบความชุกของภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 14.69 และโรงเรียนในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบความชุก
ของภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 4.310 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุน่ ตอนต้นเป็นสิง่ ทีส่ งั คมควรให้ความสนใจ และศึกษาถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า
ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ภาวะซึ ม เศร้ า ตามแนวคิ ด การปรั บ ตั ว ต่ อ
ความเครียดของ Stuart Stress Adaptation Model [SSAM] ประกอบด้วย
ปัจจัยน�ำ (Predisposing factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพจิตหรือภาวะซึมเศร้าของบุคคล เป็นความเปราะบางหรือความเข้มแข็ง
ทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการปรับตัว ในการศึกษานี้ สนใจศึกษาการอบรม
เลี้ ย งดู แ บบมี เ หตุ ผ ล เพราะเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ในการเลี้ ย งดู วั ย รุ ่ น
ยุคศตวรรษที่ 21 ทีม่ คี วามเป็นตัวของตัวเองสูง เปิดรับข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่หลากหลาย บางครั้งได้รับข้อมูลมาก ขาดการไตร่ตรอง จนอาจตัดสินใจ
ท�ำอะไรที่เสี่ยงต่อสุขภาพและการปรับตัวทางสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
ความเครียดและวิตกกังวลและน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้11 ดังนั้น ความรัก
ความเข้าใจ การสนับสนุนอบรมเลีย้ งดูแบบมีเหตุผลจากครอบครัว จึงมีผลต่อ
วิธีการคิดไตร่ตรอง ความคิดสร้างสรรค์ รับรู้ในคุณค่าตนเองจนน�ำไปสู่
การปรับตัวและจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม12 นอกจากนี้ ในยุคที่
ความทันสมัยก้าวล�ำ้ ของเทคโนโลยีทขี่ ยายตัวอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก็มผี ลอย่างมากต่อวิถชี วี ติ ของวัยรุน่ การเสพติดโทรศัพท์เคลือ่ นที่ การเสพติด
เกมอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็นผลของการใช้เทคโนโลยีทมี่ ากเกินไปจนส่งผลทางลบ
ที่คุกคามชีวิต จึงจัดเป็นปัจจัยกระตุ้น (Precipitating factors) ที่ส�ำคัญที่
วัยรุ่นต้องใช้พลังงานและการปรับตัวอย่างมากในการเผชิญและจัดการกับ
ความเครียดนัน้ ในขณะเดียวกันวัยรุน่ จะพยายามใช้ศกั ยภาพและทรัพยากร
ที่มีในตนเองเพื่อเผชิญปัญหา (Coping Resource) เช่น ศักยภาพส่วนตน
ความสามารถพิเศษ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษามีความสนใจ
ในการศึกษาปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขตอ�ำเภอเมืองตราด เนื่องจากพบสถิติวัยรุ่นในเขตอ�ำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด มีอัตราการฆ่าตัวตายจากภาวะซึมเศร้าสูงเป็นอันดับ 8 ของ
ประเทศ13 แต่ยังไม่พบการศึกษาถึงปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้าในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอ�ำเภอเมืองตราด ประกอบกับถึงแม้จะมี
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นมากมาย แต่สภาพสังคม
และความแตกต่างด้านบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน เหตุปัจจัยที่จะศึกษา
จึงควรทันสมัยและเหมาะสมตามลักษณะของบริบทนั้นๆ ด้วย ดังนั้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบนั ทีม่ ผี ลกระทบต่อวัยรุน่ และแนวคิดของ SSAM การศึกษานี้ จึงศึกษา
ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและคาดว่ า สามารถท� ำ นายภาวะซึ ม เศร้ า
วารสารกรมการแพทย์

ในวัยรุน่ ตอนต้น ประกอบด้วย ปัจจัยน�ำ คือ การอบรมเลีย้ งดูแบบมีเหตุผล
ปัจจัยกระตุน้ คือ การเสพติดโทรศัพท์เคลือ่ นที่ การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต
และแหล่งทรัพยากรในการเผชิญปัญหาของบุคคล คือ ความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคเพราะเป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญในการน�ำมา
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันภาวะซึมเศร้า เพื่อส่งเสริม
ให้วัยรุ่นเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงท�ำนาย (Predictive
correlation researh) เพื่อศึกษาปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอ�ำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จ�ำนวน
200 ราย โดยเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประชากรทีศ่ กึ ษา ได้แก่ นักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีที่ 1, 2 และ 3 ทั้งชายและหญิงอายุ 13-15 ปีบริบูรณ์ ของโรงเรียน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อ�ำเภอเมือง
จังหวัดตราด ในปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 2 แห่ง โดยมีความสมัครใจและ
ได้รบั อนุญาตจากผูป้ กครองในการเข้าร่วมการศึกษา ซึง่ นักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่
ตัวอย่างจะต้องไม่มีปัญหาสุขภาพทางกาย และสุขภาพจิตที่มีผลต่อการ
ให้ขอ้ มูล ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากสูตรของ Tabachnick and Fidell14
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 200 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ
ระดับการศึกษา ผลการเรียน สถานภาพสมรสของบิดามารดา รายได้
ครอบครัว จ�ำนวนเงินต่อเดือนที่ได้รับจากผู้ปกครอง บุคคลที่พักอาศัย
อยู่ด้วย จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว และการใช้แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์
แท็บเล็ต
แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล โดยใช้แบบวัดของ
Thitipanichayangkoon 15 ที่ ดั ด แปลงมาจากแบบสอบถามรู ป แบบ
การอบรมเลี้ยงดูของ Saengwipa16 ตามแนวคิดของ Baumrind12 โดยมี
ข้อค�ำถามทั้งสิ้น 20 ข้อ ซึ่งข้อค�ำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตั้งแต่ 1 - 5 โดย 5 หมายถึง จริงที่สุด จนถึง 1 หมายถึง ไม่จริง
แบบสอบถามการเสพติดการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ พัฒนาโดย Pewnil17
สร้างตามแนวคิดของ Young18 มีข้อค�ำถามข้อค�ำถามทั้งสิ้น 8 ข้อ ซึ่ง
ข้อค�ำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ตัง้ แต่ 1 - 3 โดย 3 หมายถึง
เป็นประจ�ำ จนถึง 1 หมายถึง ไม่เคยเลย
แบบวัดการเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต ฉบับเด็กและวัยรุ่น พัฒนาขึ้น
โดย Pornnoppadol19 มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 16 ข้อ ซึ่งข้อค�ำถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ตัง้ แต่ 0 – 3 โดย 3 หมายถึง ใช่เลย จนถึง 0
หมายถึง ไม่ใช่เลย
แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
โดยใช้แบบวัดของ Thitipanichayangkoon15 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เองตามแนวคิดของ
Stoltz20 มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 40 ข้อ ซึ่งข้อค�ำถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตัง้ แต่ 1 - 5 โดย 5 หมายถึง จริงทีส่ ดุ จนถึง 1 หมายถึง ไม่จริง
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก โดยใช้แบบวัดอาการซึมเศร้าของ
Trangkasombat21 ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ Beck22 มีข้อค�ำถาม
จ�ำนวน 27 ข้อ ซึง่ ข้อค�ำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ตัง้ แต่ 0-2
โดย 2 หมายถึง มีอาการเศร้าตลอดเวลา จนถึง 0 ไม่เศร้าเลย
งานศึกษานี้ผู้ศึกษาไม่ได้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา เนื่องจาก
แบบวัดทุกฉบับผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว
ส�ำหรับการหาค่าความเชื่อมั่น ผู้ศึกษาน�ำแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้นไป
หาความเทีย่ งในกลุม่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้

สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ Cronbach ซึ่ ง แบบสอบถามแต่ ล ะฉบั บ มี
ค่าความเชื่อมั่น 0.85, 0.77, 0.91, 0.93, 0.82 ตามล�ำดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดใหญ่ และขนาดกลางของสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จังหวัดตราด จ�ำนวน 2 แห่ง
สุม่ ห้องเรียนของแต่ละชัน้ ปี ม. 1, 2 และ 3 โดยให้มนี กั เรียนทัง้ ชายและหญิง
สายวิทย์คณิตศาสตร์จ�ำนวน 1ห้อง สายศิลป์ภาษาจ�ำนวน 1 ห้อง เพื่อให้
เป็นตัวแทนทีม่ คี วามแตกต่างกัน ค�ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนต่อ
ประชากรของแต่ละชั้นปี เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน สุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละห้องที่เป็นตัวแทนจากการสุ่มอย่างง่าย คือ การจับฉลาก
แบบไม่คืนที่ ตามเลขประจ�ำตัวนักเรียน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ�ำนวน
ที่ต้องการ จ�ำนวน 200 คน และท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย พิสัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson’s correlation coefficient และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน Stepwise multiple regression
analysis

ผล

นักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างมีจำ� นวน 200 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.0
และ เพศชาย ร้อยละ 38.0 อายุเฉลีย่ 13 ปี ก�ำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ร้อยละ 36.5 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 32.0 ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPA) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 คะแนนสูงสุด
เท่ากับ 4.00 และคะแนนต�ำ่ สุดเท่ากับ 2.00 บุคคลทีพ่ กั อาศัยด้วยส่วนมาก
อาศัยอยู่ร่วมกับบิดามารดา ร้อยละ 62.5 รองลงมาอาศัยอยู่ร่วมกับญาติ
ร้อยละ 20.5 สถานภาพสมรสของบิดามารดาส่วนมากเป็นสมรส ร้อยละ 64.0
หย่าร้าง ร้อยละ 23.0 จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มพี นี่ อ้ งร่วมกัน
2 คน ร้อยละ 43.0 รองลงมาลูกคนเดียว ร้อยละ 41.0 รายได้ครอบครัว
ในภาพรวม (Mean) เท่ากับ 20,000 บาท ค่าเฉลี่ยของรายได้นักเรียน
ทีไ่ ด้รบั จากผูป้ กครองต่อวันเท่ากับ 73.80 บาท ลักษณะการใช้แอพพลิเคชัน่
ในโทรศัพท์/แท็บเล็ตที่ใช้มากที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook,
Line, Instagram คิดเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาคือ ชมภาพยนต์/การ์ตูน/
คลิปวิดีโอ (Youtube) ร้อยละ 77.5 ส่วนการซื้อสินค้าออนไลน์มีการใช้
น้อยที่สุด คือ ร้อยละ 13.5 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตามระดับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (n = 200)
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 70 ไม่มภี าวะซึมเศร้า และกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 30
มีภาวะซึมเศร้า (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n = 200) ของกลุ่มตัวอย่าง
ภาวะซึมเศร้า
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
มีภาวะซึมเศร้า

คะแนน

จ�ำนวน

ร้อยละ

x

S.D.

≤ 15
> 15

140
60

70
30

7.01
21.78

4.30
4.46

ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของตั ว แปรที่ ศึ ก ษา พบว่ า
การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูงโดย
มีคะแนนเฉลี่ย 77.84 (S.D. = 11.44) การเสพติดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลีย่ 14.55 (S.D. = 10.67)

การติดเกมอินเทอร์เน็ตในภาพรวมอยู่ในระดับปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
12.49 (S.D. = 3.93) และความสามารถในการเผชิ ญ ปั ญ หาและ
ฟันฝ่าอุปสรรคในภาพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 151.28
(S.D. = 21.93) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของตัวแปรที่ศึกษา (n = 200)
ตัวแปร		
การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล
การเสพติดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต
นักเรียนเพศชาย (n = 76)
นักเรียนเพศหญิง (n = 124)
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค

x

S.D.

Possible range

Actual range

การแปลผล

77.84
14.55
12.49
18.01
9.10
151.28

11.44
10.67
3.93
12.28
7.86
21.93

20-100
8-24
0-48
0-48
0-48
40-200

42-100
8-24
0-48
0-48
0-37
76-199

ค่อนข้างสูง
ปานกลาง
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ค่อนข้างสูง

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับภาวะซึมเศร้า
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (n = 200) จากตารางที่ 3 พบว่า
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคและการอบรมเลี้ยงดู
แบบมีเหตุผลมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลางกับภาวะซึมเศร้า
(r = -0.45, r = -0.39, p < 0.001 ตามล�ำดับ) การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับภาวะซึมเศร้า (r = 0.332,
p < 0.001) แต่การเสพติดโทรศัพท์เคลือ่ นทีก่ บั ภาวะซึมเศร้าไม่มคี วามสัมพันธ์
กันในทางสถิติ ซึ่งจากตารางจะเห็นได้ว่า ตัวแปรแต่ละตัวในการศึกษานี้
มีความสัมพันธ์กนั เองอยูใ่ นระดับไม่สงู กว่า 0.80 23 ซึง่ เป็นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้นของการใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษากับภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (n = 200)
ตัวแปร
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล
2. การเสพติดการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
3. การติดเกมอินเทอร์เน็ต
4. ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
5. ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ

1

2

3

4

1.00				
- 0.137
1.00			
- 0.381***
0.408***
1.00		
0.562***
-0.059
0.353***
1.00
- 0.393***
-0.004
0.332***
0.454***

5

1.00

p < 0.001

ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู ระหว่างตัวท�ำนายต่อภาวะซึมเศร้า
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(Stepwise multiple regression analysis) โดยได้ทำ� การทดสอบข้อตกลง
เบื้องต้นของสถิติในด้านการแจกแจงแบบปกติ โดยสถิติ Kolmogorov Smirnov ซึ่ ง เป็ น การทดสอบการกระจายของค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
ได้ค่า p = 0.70 (ผล p ที่มากกว่า 0.05 แสดงว่ามีการกระจายแบบปกติ)
ความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูล (Independence of observation)
Outliers (เมื่อลากเส้นตามแนวนอนจากค่าศูนย์ มีจุดกระจายอยู่ระหว่าง
-3 และ +3), Linearity, Homoscedasticity และตั ว แปรอิ ส ระ
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ไม่สูงกว่า 0.80

ตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์
เป็นอิสระจากกัน โดยการทดสอบ Durbin – Watson ได้ 1.8 ซึ่งค่าปกติ
อยู่ที่ 1.5 - 2.523 จึงเป็นไปตามข้อตกลงของการใช้สถิติถดถอยพหุคูณ
ในการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่มีอ�ำนาจท�ำนายภาวะซึมเศร้าในนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นได้มากที่สุด คือความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรค (β = -0.292, p < 0.001) รองลงมาคือ การเสพติด
เกมอินเทอร์เน็ต และการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล (β = 0.222 และ
β = -0.163, p < 0.05 ตามล�ำดับ) สามารถร่วมกันท�ำนายภาวะซึมเศร้า
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร้อยละ 27 (R2 = 0.27, p < 0.001)
(ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวท�ำนายต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตัวแปรท�ำนาย

B

S.E.

β

T

p-value

ค่าคงที่
การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล (X1)
การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต (X2)
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (X3)

38.487
-0.114
0.167
-0.107

4.747
0.054
0.055
0.028

-0.163
0.222
-0.292

8.108
-2.135
3.021
-3.863

< 0.001
0.034
0.003
< 0.001

* R2 = 0.271; Adj. R2 = 0.256; R2 change = 0.015, F change = 3.968, p < 0.001

วิจารณ์

จากการศึกษาปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขตอ�ำเภอเมืองตราด พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30 มีภาวะซึมเศร้า
ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลของ จังหวัดตราด ทีพ่ บว่าวัยรุน่ ตอนต้น มีภาวะซึมเศร้า
และอัตราการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ13 ซึ่งผลการศึกษานี้
ใกล้เคียงกับ การศึกษาของ Trangkasombat21 ที่ศึกษาอาการซึมเศร้า
ในวัยรุน่ อายุ 10-15 ปี โดยใช้แบบวัดภาวะซึมเศร้า CDI พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
โดยภาพรวมมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 33.8 ซึง่ สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
องค์การอนามัยโลก7 ที่ระบุว่า ภาวะซึมเศร้าคือปัจจัยของความเจ็บป่วย
และไร้ความสามารถ (Cause of illness and disability) ทีเ่ ป็นสาเหตุของ
การเสียชีวติ ในอันดับ 3 ของกลุม่ วัยรุน่ ตอนต้นทัว่ โลก และข้อมูลการส�ำรวจ
ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น ของกรมสุขภาพจิต24 พบว่า วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี
มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงถึง ร้อยละ 44 และมีอัตราการฆ่าตัวตาย
ร้ อ ยละ 4.6 และจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ นกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งวั ย รุ ่ น ตอนต้ น
ในเขตอ�ำเภอเมืองตราด พบอาการทีแ่ สดงออกถึงภาวะซึมเศร้าของนักเรียน
มากที่สุด คือ สิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของฉัน รองลงมา คือ
ฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ จะผ่านไปด้วยดี แสดงถึงสภาวะจิตใจของนักเรียน
ทีม่ คี วามหวาดหวัน่ ไม่แน่ใจในตนเอง การต�ำหนิหรือโทษตนเอง ซึง่ ลักษณะ
ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Trangkasombat 21 ที่ พ บผล
วารสารกรมการแพทย์

เช่ น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น วั ย รุ ่ น ตอนต้ น ถื อ เป็ น ช่ ว งวั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ไปสูว่ ฒ
ุ ภิ าวะความเป็นผูใ้ หญ่
และพั ฒ นาการอย่ า งก้ า วกระโดดนี้ ส ่ ง ผลท� ำ ให้ วั ย รุ ่ น ต้ อ งปรั บ ตั ว ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขณะที่สภาพอารมณ์ ความคิด จิตใจ ยังมี
ความหวัน่ ไหวสูง อาจก่อให้เกิดความสับสนในตนเอง ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ภายในจิตใจได้ง่าย น�ำไปสู่การเกิดพฤติกรรมเสี่ยง เช่นพฤติกรรมติดสุรา
การใช้ ส ารเสพติ ด พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ และปั ญ หาการปรั บ ตั ว
ความเครียด วิตกกังวล จนน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้า7
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นตัวแปรที่มี
อ�ำนาจในการท�ำนายภาวะซึมเศร้าได้มากที่สุด (β = -0.292, p < 0.001)
สอดคล้องกับการศึกษารายด้านของความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฟันฝ่าอุปสรรค ในงานวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า วัยรุน่ มีคะแนนเฉลีย่ ด้านความอดทน
มากที่สุด รองลงมาคือด้านต้นเหตุและความรับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่า
วัยรุ่นมีความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจ สามารถยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง
และน�ำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง มีความรับผิดชอบในงานที่ท�ำ เป็นต้น
ซึ่งคุณลักษณะความเข้มแข็งภายในนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน มีจิตใจ
ที่เข้มแข็ง กล้าที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เสมือนภูมิคุ้มกัน
ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปรั บ ตั ว ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ ข้ า มากระทบชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถเผชิญความเครียด

และวิตกกังวล ท�ำให้ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อจิตใจจนมีภาวะซึมเศร้า25
นอกจากนี้ จากการศึกษาในพื้นที่ เครือข่ายสุขภาพจิตตราดมีโครงการ
ทางด้านการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียนเขตอ�ำเภอเมืองตราด เช่น โครงการ
“ซึมเศร้าเราคุยกัน” “ชีวิตดี๊ดี ถ้ามีสติ”26 ประกอบกับโรงเรียนในเขต
จังหวัดตราด มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผชิญ
ปัญหาต่างๆ ให้กับนักเรียน เช่น โครงการ To be number one โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การพัฒนาผู้เรียน
โครงการสร้างความเข้มแข็ง โครงการ Buddy’s learning เป็นต้น27
ซึง่ โครงการเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมการปรับตัว การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภายในตัววัยรุ่น ท�ำให้มคี วามสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทย ที่พบว่า
การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ภาวะซึ ม เศร้ า 26,28-29 และในต่ า งประเทศ
พบว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเกิดภาวะซึมเศร้า30-31
การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต เป็นตัวแปรทีส่ ามารถท�ำนายภาวะซึมเศร้า
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (β = 0.222, p < 0.05) ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่า การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ตท�ำให้วัยรุ่นไม่สามารถควบคุม
ตนเองให้เล่นเกมได้อย่างเหมาะสม จะมีอาการคล้ายคนติดยา ติดการพนัน
คือมีความอยาก โหยหา ต้องการบ่อยๆ ท�ำให้เล่นเกมติดต่อกันหลายชัว่ โมง
ต่อวันและเล่นเกมนานมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถูกขอให้เลิกเล่นเกมจะต่อต้าน
หรือมีปฏิกิริยาหงุดหงิดไม่พอใจอย่างรุนแรง บางรายแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าว19 และพบว่าการเสพติดเกมอินเทอร์เน็ตจะส่งผลให้วัยรุ่นเแยกตัว
ออกจากสั ง คม จึ ง เกิ ด ปั ญ หาการปรั บ ตั ว น� ำ ไปสู ่ ก ารเกิ ด สุ ข ภาพจิ ต
และภาวะซึมเศร้า32 สอดคล้องกับการศึกษารายด้านในงานวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า
วัยรุน่ มีคะแนนเฉลีย่ รายด้านมากทีส่ ดุ คือ วัยรุน่ หมกมุน่ กับเกม รองลงมา
คือ วัยรุน่ สูญเสียความสามารถในการควบคุมการเล่นเกม และ การสูญเสีย
หน้าที่รับผิดชอบ ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า เกมเข้ามามีบทบาทในชีวิต
นักเรียนเพิม่ มากขึน้ แม้วา่ เกมจะช่วยให้นกั เรียนรูส้ กึ ดีขนึ้ แต่หากมีการเสพติด
แล้วจะท�ำให้สภาวะจิตใจขาดความสมดุล ความสุขลดลง เพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะซึมเศร้า สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยที่พบว่า
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 13-15 ปี มีการเล่นเกมมาก
และเสีย่ งทีจ่ ะติดเกมร้อยละ 4033 และสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศ
พบว่า วัยรุ่นที่ติดเกมอินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิด
ภาวะซึมเศร้า34-37
การอบรมเลีย้ งดูแบบมีเหตุผล เป็นอีกตัวแปรหนึง่ ทีส่ ามารถท�ำนาย
ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (β = -0.163, p  < 0.05)
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล สนับสนุนให้วัยรุ่น
มีความมั่นคงทางจิตใจ มีวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล มีความคิดไตร่ตรองและ
สร้างสรรค์ รับรู้ในคุณค่าตนเอง ท�ำให้ปรับตัวได้ดี ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต
ทีอ่ าจน�ำไปสูภ่ าวะซึมเศร้า38 สอดคล้องกับการศึกษารายข้อในงานวิจยั ครัง้ นี้
พบว่า วัยรุน่ มีคะแนนเฉลีย่ รายข้อมากทีส่ ดุ คือ วัยรุน่ ท�ำการบ้านเสร็จแล้ว
สามารถท�ำกิจกรรมอื่นได้ตามต้องการ รองลงมาคือ พ่อแม่จะคอยแนะน�ำ
ในสิ่งที่ข้าพเจ้าก�ำลังท�ำว่าดีหรือไม่ดี และพ่อแม่ให้อิสระในการเลือกศึกษา
ต่อของข้าพเจ้าตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
หล่อหลอมจากการมีเหตุและผล จะช่วยส่งเสริมให้วยั รุน่ มีความรับผิดชอบ
งานของตนเอง พึ่งพาตนเองได้ รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และให้ความเคารพ
บิดา มารดา ครู บุคคลรอบข้าง และวัยรุ่นสามารถปรับตัวได้ในสังคม
ลดการเกิดความเครียด วิตกกังวล และพฤติกรรมเบีย่ งเบนทีจ่ ะน�ำไปสูภ่ าวะ
ซึมเศร้าได้ 39 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทย พบว่า การอบรม
เลี้ยงดูแบบมีเหตุผลมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้า40-41 หรือ
การศึกษาของ Ukraisa42 พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล อบรมด้วย
ความรัก ความผูกพัน รักใคร่ในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งต่ อ การฆ่ า ตั ว ตายของนั ก เรี ย น
และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในต่ า งประเทศ พบว่ า การอบรมเลี้ ย งดู
แบบมีเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น43-45
การเสพติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถร่วมท�ำนาย
ภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในการศึกษานีไ้ ด้ อธิบายได้วา่
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น อายุ 10-15 ปี
และเป็ น นั ก เรี ย นที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาในโรงเรี ย นขนาดกลางและขนาดใหญ่
ในจังหวัดตราด โดยทางโรงเรียนมีกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดในการใช้
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นช่วงเวลาพักกลางวัน
หรือในคาบเรียนวิชาชุมนุมเท่านั้น หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จะได้รบั การว่ากล่าวตักเตือน ยึดโทรศัพท์เคลือ่ นที่ หักคะแนนความประพฤติ
และรายงานผูป้ กครอง27 ประกอบกับพัฒนาการของวัยรุน่ ตอนต้นก็จะพบว่า
ชอบสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อน ชอบรวมกลุ่มพูดคุย ปรึกษาเรื่องต่างๆ
จึงท�ำให้การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการพูดคุย และส่งข้อความไม่มากพอ
ทีจ่ ะกลายเป็นการเสพติดโทรศัพท์เคลือ่ นที่46 สอดคล้องกับการส�ำรวจของ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ47 พบว่า วัยรุ่นอายุ 11-15 ปี ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
เพือ่ การสือ่ สารเพียงร้อยละ 6.3 หรือแม้กระทัง่ ในบางประเทศต้องมีนโยบาย
ไม่ให้เด็กนักเรียนทีม่ อี ายุ 3-15 ปี ใช้โทรศัพท์มอื ถือ เนือ่ งจากพบว่านักเรียน
ไม่สนใจการเรียน ไม่สามารถปรับตัวเข้าสังคมปัจจุบนั ได้ ส่งผลให้เกิดภาวะ
ซึมเศร้า48 ดังนั้นอาจท�ำให้การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการศึกษาครั้งนี้
ไม่ ส ามารถท� ำ นายภาวะซึ ม เศร้ า ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษารายข้อในงานศึกษาครัง้ นี้ พบว่า วัยรุน่ ไม่ได้รสู้ กึ
เหงา ว้าเหว่ อ้างว้าง หรือ หงุดหงิด เมื่อไม่มีสายโทรเข้า แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ พือ่ ติดต่อสือ่ สารไม่ได้มากจนส่งผลกระทบ
ต่อวัยรุ่นเท่าการเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต ถึงอย่างไรก็ตาม การศึกษาของ
ฐิตินันท์ ผิวนิล และพิมลพรรณ อิศรภักดี41 พบว่า การเสพติดการสื่อสาร
ทางโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ เกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า
และการศึกษาในต่างประเทศพบว่า การเสพติดสมาร์ทโฟนของวัยรุ่น
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า49-50

สรุป

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลในการท�ำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ในอ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด คือ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่า
อุปสรรค การเสพติดเกมอินเทอร์เน็ต และการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล
ตามล�ำดับ โดยร่วมกันท�ำนายภาวะซึมเศร้าได้รอ้ ยละ 27 ซึง่ ปัจจัยด้านความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคและการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล
เป็นปัจจัยปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าที่ส�ำคัญ จึงมีความน่าสนใจ
มากที่น�ำมาปรับวิธีการในการดูแลเด็กและวัยรุ่นให้เติบโตเป็นพลเมือง
ที่ มี คุณ ภาพ และมีภู มิ คุ ้ มกั น ต่ อภาวะซึ ม เศร้ า นอกจากนี้ ก ารเสพติด
เกมอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุน่ ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์
ทีส่ งั คมควรพิจารณาถึงความซับซ้อนของปัญหาในมิตติ า่ งๆ เพือ่ การป้องกัน
ไม่ให้เด็กและเยาวชนเกิดปัญหาสุขภาพจิตและมีภาวะซึมเศร้าต่อไป

ข้อเสนอแนะ

พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การดู แ ลวั ย รุ ่ น สามารถน� ำ ปั จ จั ย ด้ า นการอบรมเลี้ ย งดู แ บบมี เ หตุ ผ ล
การเสพติ ด เกมอิ น เทอร์ เ น็ ต และความสามารถในการเผชิ ญ ปั ญ หา
และฟันฝ่าอุปสรรค ซึง่ เป็นปัจจัยทีพ่ บว่าสามารถร่วมท�ำนายภาวะซึมเศร้า
ในนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มาเป็ น แนวทางในการออกแบบ
และพั ฒ นากิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้บริหารหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น สามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนด
นโยบายและกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าและช่วย
ส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนากลุ่มวัยรุ่นให้มีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป
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ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการท�ำ
การศึกษาขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้
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