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ปัจจัยท�ำนำยภำวะซึมเศรำ้ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
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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 thepeople who work with adolescents should use these significant variables to develop program in 
order to prevent depression among adolescents.
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บทคัดย่อ
ภาวะซึมเศร้าในวยัรุน่เป็นปัญหาทีส่�าคญัเพราะส่งผลกระทบต่อวยัรุน่ 

ครอบครวัและสงัคม การศกึษาความสมัพนัธ์เชงิท�านายครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์
เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อภาวะซึมเศร้าของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น 
กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้นในเขตจงัหวดัตราด จ�านวน 
200 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) แบบบนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล 2) แบบสอบถามการอบรมเลีย้งดแูบบมเีหตผุล 
3) แบบสอบถามการเสพตดิการใช้โทรศพัท์เคลือ่นที ่4) แบบวดัการตดิเกม
อินเตอร์เน็ต ฉบับเด็กและวัยรุ่น 5) แบบวัดความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค และ 6) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในเด็ก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณาและสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 30 โดยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนภาวะซมึเศร้า เท่ากบั X = 21.78 (S.D. = 4.46) และพบว่า ตัวแปร
ที่มีอ�านาจท�านายภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความสามารถ 
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค (β = -0.29, p < 0.001) รองลงมา
คือ การเสพติดเกมอินเตอร์เน็ต (β = 0.22, p < 0.05) และล�าดับที่สามคือ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล (β = -0.16, p < 0.05) ตัวแปรดังกล่าว
สามารถร่วมกันท�านายภาวะซึมเศร้าของกลุ ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 27 
(R2 = 0.27, Adjusted R2 = 0.256, p < 0.001) ผลการศึกษา แสดงให้

เห็นว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค การเสพติด
เกมอินเตอร์เน็ตและการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะซมึเศร้าของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น ดงันัน้พยาบาล บคุลากร
ทางด้านสขุภาพและบคุลากรทีท่�างานเกีย่วข้องกบัวยัรุน่ควรน�าตวัแปรดงักล่าว
ไปใช้ในการสร้างโปรแกรมเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
ค�ำส�ำคัญ: ภาวะซมึเศร้า ความสามารถในการเผชญิปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
การเสพติดเกมอินเตอร์เน็ต การอบรมเล้ียงดูแบบมีเหตุผล นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น

บทน�ำ
 วัยรุ ่นตอนต้น เป็นวัยที่ก�าลังเปล่ียนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ ่น  
ถือได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการหลายด้าน
แบบก้าวกระโดด ในขณะเดียวกันสภาพอารมณ์ ความคิด จิตใจยังมี 
ความไม่มัน่คง อ่อนไหวง่าย มคีวามเปราะบางทางด้านจิตใจ จึงเป็นวัยเสี่ยง
ต่อการเกิดสภาพทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย1 ส่งผลในการปรับตัว  
ซึง่วยัรุน่ทีป่รบัตัวได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางอารมณ์และจิตใจ  
เกิดความสอดคล้องกลมกลืนในตนเอง สามารถจัดการความวิตกกังวล 
ความกลัว หรือความโกรธ เกิดความมั่นคงทางจิตใจ มีแนวโน้มที่จะไม่เกิด
ปัญหาสุขภาพจิต แต่ในทางกลับกันถ้าการปรับตัวไม่ดี อาจมีแนวโน้ม 




