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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบหาความสมัพนัธ์เชงิท�านาย เพ่ือศกึษาภาวะซมึเศร้า และปัจจัยท�านายภาวะ
ซมึเศร้าของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตเทศบาลเมอืง
จงัหวดัจนัทบรุ ีปีการศกึษา 2560 จ�านวน 160 คน เคร่ืองมอืการวจิยัประกอบด้วย แบบบนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล
แบบสอบถามความผกูพนัในครอบครวั มค่ีาความเชือ่มัน่ .75 แบบสอบถามเหตกุารณ์ในชวีติเชงิลบ มค่ีาความเชือ่มัน่
.93 แบบสอบถามการตดิอนิเทอร์เนต็ มค่ีาความเชือ่มัน่ .84 แบบประเมนิความแขง็แกร่งในชวิีต มีค่าความเชือ่มัน่
.88 และแบบสอบถามภาวะซึมเศร้า มีค่าความเชื่อมั่น .82 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
สงิหาคม 2560 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 95.70
โดยนักเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ภาวะซมึเศร้าโดยรวมเท่ากบั 12.32 (SD = 4.87) การตดิอนิเทอร์เนต็ และความแขง็แกร่ง
ในชีวิต สามารถร่วมกันท�านายภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ 32.50 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (R2 = .325, p < .001)
โดยความแข็งแกร่งในชีวิตสามารถท�านายภาวะซึมเศร้าได้มากที่สุด (Beta = -.492, p < .001) รองลงมา คือ
การติดอินเทอร์เน็ต (Beta = .225, p < .01)
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 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรน�าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การป้องกนัภาวะซึมเศร้าแก่นกัเรียนมธัยมศกึษา โดยเน้นการจดักจิกรรมทีเ่พิม่ความแขง็แกร่งในชวีติและป้องกนั
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

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 ภาวะซึมเศร้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่
ผดิปกตไิปจากเดิมและเกิดได้ในทกุเพศ ทุกวยั บคุคลทีม่ี
ภาวะซึมเศร้าจะรู้สึกเศร้า โดดเดี่ยวอ้างว้าง ไร้อารมณ์
มีความคิดด้านลบต่อตนเอง บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปจากเดิม (Beck, 2011) ในปี ค.ศ. 2020 
องค์การอนามัยโลกท�านายว่า โรคซึมเศร้าจะท�าให้เกิด

ความสญูเสยีด้านเศรษฐกจิและสงัคมเป็นอนัดบั 2 รองจาก
โรคหวัใจขาดเลอืด (World Health Organization [WHO],
2011) ความชกุของภาวะซมึเศร้านบัวนัยิง่ทวคีวามรนุแรง
มากขึ้น โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบคนไทย
ฆ่าตวัตายจากโรคซมึเศร้าประมาณปีละ 4,000 คน เฉลีย่เดอืนละ
300 กว่าคน ถือเป็นอันดับ 3 ของโลก (ส�านักสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสขุ, 2558) และจากสถติกิารฆ่าตวัตาย


