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บทคัดย่อ 

 ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตท่ีพบได้ในวัยรุ่นตอนปลายและเก่ียวข้องกับหลายปัจจัย การวิจัยเชิงพรรณนา

ชนิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทำานายน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะ             

ซึมเศร้า ได้แก่ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความผูกพันในครอบครัว ความผูกพันใกล้ชิดกับเพ่ือน และพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ต 

ของวัยรุ่นตอนปลายท่ีกำาลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี อำาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

จำานวน 265 คน โดยคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางการประมาณการขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 

(1970) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ เคร่ืองมือการวิจัยแบ่ง ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคล แบบประเมินภาวะซึมเศร้า แบบประเมินความฉลาดทางจิตวิญญาณ แบบประเมินความผูกพันในครอบครัว แบบ

ประเมินความผูกพันใกล้ชิดกับเพ่ือนและแบบประเมินพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน

 ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นตอนปลายมีภาวะซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ 46.40 ซ่ึง จำาแนกเป็นภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยถึง ปาน

กลาง ร้อยละ 23.40 และภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง ร้อยละ 23.00 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบว่า ความ

ผูกพันในครอบครัว (ß = -.190, p <.05) ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (ß= -172 , p <.05) ผูกพัน ใกล้ชิดกับเพ่ือน (ß =              

-.211, p <.001) และพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ต (ß = .157, p < .05) โดยมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าและ สามารถร่วมกัน

ทำานายภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนปลายได้ร้อยละ 19.20 (R2 = 0.192, p < .001) 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่าภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนปลายเป็นประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตสำาคัญท่ี เพ่ือ 

เป็นการส่งเสริมป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยจัดให้มีโปรแกรมหรือบริการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง 

ความผูกพันในครอบครัว ความผูกพันใกล้ชิดกับเพ่ือน ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ต 

คำาสำาคัญ: ภาวะซึมเศร้า; ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล; วัยรุ่นตอนปลาย
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Abstract 

 Depression can be found among late adolescents and is associated with multiple factors. 

The purposes of this predictive correlational study were to examine depression and its influencing 

factors including spiritual intelligence, family connectedness, friendship intimacy, and internet 

dependency behavior among 265 late adolescents in high school grade 9 – 12 of the Secondary school 

in Banchang district, Rayong Province. The table of Krejcie and Morgan (1970) was used to estimate a 

sample size. The stratified random sampling was employed to randomly select the sample. Five research 

instruments were used including personal information form, Center for Epidemiologic Studies Depression 

Scale, Spiritual intelligence Scale, Family connected Scale, Friendship Intimacy Scale, and Internet 

Dependency Behavior Scale. Data were analyzed using descriptive statistics, the Pearson’s product 

moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis.

 The study findings revealed that 46.40% of the sample had depression. Among these, 23.40% had 

mild to moderate depression, and 23.00% had severe depression. Results of stepwise multiple regression 

analyses revealed that family connectedness, spiritual intelligence, friendship intimacy, and internet 

dependency behavior together explain 19.2% (R2 = 0.192, p < .001) of the variance in depression among 

these adolescents. Family connectedness (ß= -.190, p <.05), spiritual intelligence (ß= -172, p <.05), 

friendship intimacy (ß= -.211, p <.001), and internet dependency behavior (ß = .157, p < .05) were 

statistically significant predictors of depression. The results of the study suggested that depression 

among late adolescents is an important mental health concern that health care providers should 

be aware of. Mental health programs/services aimed at enhancing family connectedness, friendship 

intimacy, spiritual intelligence, and modifying internet dependency behavior should be promoted.
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