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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มีความมุ! งหมายเพื่อพั ฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสั มพั นธเชิ ง
สาเหตุของป*จจัยที่มีอิทธิพลต!อภาวะซึมเศร0า จากตัวแปรการเห็นคุณค!าในตนเอง ความฉลาดในการฟ*นฝ6า
อุปสรรค การสนับสนุนจากครอบครัว และเหตุการณความเครียดในชีวิต ที่ส!งผลต!อภาวะซึมเศร0า กลุ!ม
ตัวอย!างเป8นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาป:ที่ 5 ป:การศึกษา 2554 ในจังหวัดนครราชสีมา อาจารยประจํา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีา จํานวน 970 คน
ได0จากการสุ!มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช0 ได0แก! 1) แบบวัดภาวะซึมเศร0า 2) แบบวัดการเห็นคุณค!า
ในตนเอง 3) แบบวัดความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรค 4) แบบสอบถามการสนับสนุนจากครอบครัว และ
5) แบบสอบถามเหตุการณความเครียดในชีวิต หาค!าความเชื่อมั่นด0วยวิธีหาค!า Cronbach's Alpha
Coefficient ได0 ค! า ความเชื่ อ มั่ นแต! ล ะฉบั บ เท! า กั บ 0.808, 0.838, 0 .809, 0.875 และ 0.790
ตามลําดับ หาค!าอํานาจจําแนกด0วยวิธีหาค!า Item total Correlation ได0ค!าอํานาจจําแนกแต!ละฉบับ
ตั้งแต! 0.224 ถึง 0.658, 0.477 ถึง 0.575, 0.132 ถึง 0.657, 0.239 ถึง 0.745, และ 0.153 ถึง 0.701
ตามลําดับ วิเคราะหข0อมูลด0วยการวิเคราะหเส0นทาง (Path analysis) โดยใช0โปรแกรม LISREL (Linear
Structure Relationship)
ผลการวิจัยพบว!า โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของป* จจัยที่มีอิท ธิพลต!อภาวะซึมเศร0า ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาป:ที่ 5 ในจังหวัดนครราชสีมาที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล0องกับข0อมูลเชิงประจักษ
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โดยมีค!าไค–สแควร (χ2) เท!ากับ 92.538, df เท!ากับ 86, p เท!ากับ 0.296, GFI เท!ากับ 0.988, AGFI
เท!ากับ 0.981, CFI เท!ากับ 0.998, RMR เท!ากับ 0.113 และ RMSEA เท!ากับ 0.009 โดยตัวแปรที่มี
เฉพาะอิทธิพลทางตรงต!อภาวะซึมเศร0า คือ เหตุการณความเครียดในชีวิต ความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรค
และการเห็นคุณค!าในตนเอง โดยมีค!าอิทธิพลเท!ากับ 0.374, -0.182 และ -0.090 ตามลําดับ ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ0อมต!อภาวะซึมเศร0าคือ การสนับสนุนจากครอบครัว โดยอิทธิพลทางตรงมีค!า
เท!ากับ -0.236 ส! วนอิทธิพลทางอ0อมส!ง ผ!านทางการเห็นคุณค!าในตัวเอง และความฉลาดในการฟ*นฝ6 า
อุปสรรค มีค!าอิทธิพลเท!ากับ 0.511 และ 0.333 ตามลําดับ ตัวแปรทั้งหมดในโมเดล สามารถร!วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร0าได0ร0อยละ 36.6
คําสําคัญ : ภาวะซึมเศร0า, การเห็นคุณค!าในตนเอง, ความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรค,
การสนับสนุนจากครอบครัว, เหตุการณความเครียดในชีวิต , โมเดลสมการโครงสร0าง,
SEM, LISREL
ABSTRACT
This research aims to develop and validate a model of the causal relationship of
the factors that influence depression and to examine the influence of Self-esteem,
Adversity quotient, Family support and Stressful life events that contribute to depression.
The samples were 970 Grade 5 students of high school for the academic year 2011 of
multi-stage random sampling. The instruments used in research was Depression scale, Selfesteem scale, Adversity quotient scale, Family support questionnaire and Stressful life
events questionnaire. The reliability coefficient (Cronbach's alpha coefficient) for each
scale was 0.808, 0.838, 0.809, 0.875 and 0.790 and the discrimination value (Item total
correlation) for each scale was 0.224 to 0.658, 0.477 to 0.575, 0.132 to 0.657, 0.239 to
0.745 and 0.153 to 0.701 respectively. Data were analyzed by Path analysis using LISREL
(Linear Structure Relationship).
The results show that causal relationship model of factors influencing depression
that was developed was fit with the empirical data. Based on statistics : Chi - square (χ2) =
92.538, df = 86, p = 0.296, GFI = 0.988, AGFI = 0.981, CFI = 0.998 RMR = 0.113 and RMSEA
= 0.009. The variables which influence directly on Depression were Stressful life events

Self-esteem and Adversity quotient with Path coefficient in each 0.374, -0.182 and 0.090 respectively. The variable that influence both directly and indirectly to Depression
was Family support with directly Path coefficient -0.236 , the indirect influence pass Selfesteem and Adversity quotient with Path coefficient 0.511 and 0.333 respectively. All
variables in model can explain for 36.6 % of the variances of Depression.
Keywords : depression, self-esteem, adversity quotient, family support, stressful life
events, SEM, LISREL
บทนํา
ภาวะซึมเศร0า (depression) เป8นอาการที่เกิดจากการปรับตัวที่ผิดปกติของการตอบสนองต!อ
เหตุการณที่มากระทบ ทําให0มีอารมณเศร0า เหงา โดดเดี่ยว รู0สึกสิ้นหวังและไร0คุณค!า จมอยู!กับความ
ล0มเหลวในอดีต ไม!สนใจตนเอง สิ่งแวดล0อม และอนาคต สมาธิในการทํางานลดลง หากมีอาการซึมเศร0า
ติดต!อกันเป8นเวลานานก็อาจกลายเป8นโรคซึมเศร0า (depressive disorder) อาจมีความคิดเรื่องฆ!าตัวตาย
หรือทําร0ายตนเอง ในป: 2549 มีเด็กและเยาวชนกลายเป8นผู0ป6วยทางจิตคิดเป8นร0อยละ 45.9 ป*ญหาทาง
สุขภาพจิตที่พบได0แก! อาการวิตกกังวล ซึมเศร0า คิดฆ!าตัวตาย เกเร ชอบทําผิดกฎระเบียบ พฤติกรรม
ก0าวร0าว และก!อป*ญหาทางเพศ (คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนด0านเอดส. 2550 : เว็บไซต)
รายงานระบาดวิทยา ป: 2552 พบว!า คนไทยป6วยเป8นโรคซึมเศร0าร0อยละ 2 -3 มีการพยายามฆ!าตัวตาย
3,404 ราย โดยในจํานวนนี้เป8นนักเรียนร0อยละ 16.2 (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. 2552 :
เว็บไซต) นอกจากนี้ภาวะซึมเศร0ายังมีอิทธิพลทางตรงต!อความล0มเหลวทางการเรียนโดยทําให0มีผลการเรียน
ตกต่ําลง (เตือนจิตร กฤตลักษณ. 2550 : 91)
ภาวะซึมเศร0า เกิดจากป*จจัยด0านร!างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล0อม โดยป*จจัยด0านร!างกายนั้นส!วน
หนึ่งเกิดจากพันธุกรรม พบว!า หากพ!อแม!ป6วยเป8นโรคซึมเศร0า ลูกมีโอกาสป6วยได0มากกว!าคนทั่วไป 2.8
เท!า ส!วนกลไกในระดับเซลลเกิดจากสารสื่อประสาทที่ส!วนปลายเซลลประสาท มีภาวะไม!สมดุล ทําให0การ
ทํางานของสมองผิดปกติ (ธรณินทร กองสุข และคณะ. 2554 : 57-58) ส!วนป*จจัยด0านจิตใจ เกิดจาก
บุคคลที่สะสมความคิด การรับรู0และความรู0สึกทางลบกับตนเอง และสิ่งแวดล0อมรอบตัวเป8นระยะเวลานาน
เกิดเป8นความเคยชินและติดเป8นนิสัย การถูกกดดันด0านการแสดงออก จะเกิดความไม!สมดุลระหว!าง Id
Ego และ Superego รวมทั้งกระบวนการพัฒนา Superego ถูกป|ดกั้น จะมีพฤติกรรมแบบเก็บกด และ
การโทษตนเองเป8นหลัก ทําให0เกิดความรู0สึกเครียด กังวล รู0สึกผิด รู0สึกด0อยคุณค!า นําไปสู!การเกิดภาวะ

ซึมเศร0าได0 ส!วนทฤษฎีการสูญเสี ยและความเศร0า โศก อธิบายว!า บุคคลที่ประสบกับความสูญเสีย และ
ผิดหวัง และติดอยู!กับความเศร0าโศกเป8นเวลานาน จะนําไปสู!การเกิดภาวะซึมเศร0าได0 ส!วนทฤษฎีด0าน
สิ่งแวดล0อมและสิ่งเร0า อธิบายว!า สถานการณที่เป8นสิ่งเร0า เช!น ป*ญหาครอบครัว ป*ญหาการเรียน ความ
เจ็บป6วย ความผิดหวัง การถูกกระทํารุนแรง เป8นสิ่งคุกคามภาวะสมดุลของบุคคล จะส!งผลให0บุคคลเกิด
ความเครียด วิตกกังวล และนําไปสู!การเกิดภาวะซึมเศร0าได0 แต!ถ0าหากได0รับการช!วยเหลือจากบุคคลอื่น
เช!น พ!อ แม! ญาติ พี่น0อง เพื่อน รวมถึงการสนับสนุ นจากสัง คม ก็จะช! วยให0บุ คคลมีความสามารถในการ
ปรับตัวเข0าสู!ภาวะปกติได0เร็วขึ้น (สายฝน เอกวรางกูร. 2553 : 14-21 ; อ0างอิงมาจาก Beck, Steer
and Garbin. 1988, Zhang and others. 2009 ; Berry, Barrowclough, and Wearden.
2008 ; Horesh, Klomek and Apter. 2008)
จากการอธิบายการเกิดภาวะซึมเศร0าตามทฤษฎีที่กล!าวมา หากพิจารณาเฉพาะป*จจัยด0านจิตใจ
และสิ่งแวดล0อม จะเห็นว!า มีป*จจัยที่เกี่ยวข0องต!อการเกิดภาวะซึมเศร0า คือ การเห็นคุณค!าในตนเอง การ
รับรู0ว!าตนเองมีความสามารถ (Self-esteem)
ความสามารถในการตอบสนองต!อป*ญหาอุปสรรคที่มา
กระทบ หรือเป8นความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรค (Adversity quotient) โดยมีป*จจัยภายนอกมากระทบ
ได0 แก! เหตุ การณสู ญ เสี ยสิ่ง สํ า คั ญของชี วิต ความผิ ดหวั ง และเหตุ ก! อความเครี ย ดอื่ นๆ เรี ยกป* จจั ยนี้ ว! า
เหตุการณความเครียดในชีวิต (stressful life events) การได0รับความช!วยเหลือ หรือได0รับการสนับสนุน
จากครอบครัว (Family support)
ผู0วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบความสัมพันธของป*จจัยที่มี
อิทธิพลต!อการเกิดภาวะซึมเศร0าของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาป:ที่ 5 โดยป*จจัยที่ต0องการศึกษาได0แก!
การเห็นคุณค!าในตนเอง ความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรค การได0รับการสนับสนุนจากครอบครัว และ
เหตุการณความเครียดในชีวิต โดยใช0การวิเคราะหด0วยวิธีการวิเคราะหเส0นทาง (Path analysis) โดยใช0
โปรแกรม LISREL ซึ่งจะช!วยให0เกิดความเข0าใจและอธิบายความสัมพันธของป*จจัยที่มีอิทธิพลต!อภาวะ
ซึมเศร0าได0ถูกต0องยิ่งขึ้น
ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่ อ พั ฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลป* จจั ยที่ มี อิท ธิ พ ลต!อภาวะซึ ม เศร0า ของนัก เรี ยน
มัธยมศึกษาป:ที่ 5 ในจังหวัดนครราชสีมา
ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยนี้จะทําให0ได0ข0อสนเทศเกี่ยวกับอิทธิพลของการเห็นคุณค!าในตนเอง ความฉลาดในการ
ฟ*นฝ6าอุปสรรค การสนับสนุนจากครอบครัว และเหตุการณความเครียดในชีวิตที่ส!งผลต!อการเกิดภาวะ

ซึ ม เศร0 า ของนั ก เรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ซึ่ ง จะเป8 นแนวทางในการจั ดกิ จกรรมเพื่ อ ส! ง เสริ ม และพั ฒ นา
สุขภาพจิตของวัยรุ!น เพื่อป„องกันการเกิดภาวะซึมเศร0าในวัยรุ!น และเป8นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับป*จจัย
ที่มีอิทธิพลต!อการเกิดภาวะซึมเศร0าในกลุ!มอื่นๆ เช!น กลุ!มนักเรียนระดับประถม ระดับอุดมศึกษา หรือกลุ!ม
ที่มีป*ญหาสุขภาพเฉพาะด0านอื่นๆ
สมมุติฐานของการวิจัย
โมเดลป*จจัยที่มีอิทธิพลต!อภาวะซึมเศร0าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาป:ที่ 5 ในจังหวัดนครราชสีมา
ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล0องกับข0อมูลเชิงประจักษ ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 โมเดลสมมุติฐาน (Conceptual Model)
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง
ประชากรที่ ใ ช0 ใ นการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป: ที่ 5 ป: ก ารศึ ก ษา 2554
ในจังหวัดนครราชสีมา กลุ!มตัวอย!างมีจํานวน 970 คน ได0จากการสุ!มแบบหลายขั้นตอน
เครื่องมือที่ใช&ในการวิจัย ได0แก!
1) แบบวัดภาวะซึมเศร0า เป8นแบบมาตราส!วนประมาณค!า 4 ระดับ มีค!าความเชื่อมั่น 0.808
ค!าอํานาจจําแนกรายข0อตั้งแต! 0.224 ถึง 0.658
2) แบบวัดการเห็นคุณค!าในตนเอง เป8นแบบมาตราส!วนประมาณค!า 4 ระดับ มีค!าความเชื่อมั่น
0.838 ค!าอํานาจจําแนกรายข0อตั้งแต! 0.477 ถึง 0.575

3) แบบวัดความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรค เป8นแบบ 4 ตัวเลือกตอบ มีค!าความเชื่อมั่น 0.809
ค!าอํานาจจําแนกรายข0อตั้งแต! 0.132 ถึง 0.657
4) แบบสอบถามการสนับสนุนจากครอบครัว เป8นแบบมาตราส!วนประมาณค!า 5 ระดับ มีค!า
ความเชื่อมั่น 0.875 ค!าอํานาจจําแนกรายข0อตั้งแต! 0.239 ถึง 0.745
5) แบบสอบถามเหตุการณความเครียดในชีวิต เป8นแบบตรวจสอบรายการ 2 รายการ มีค!าความ
เชื่อมั่น 0.790 ค!าอํานาจจําแนกรายข0อตั้งแต! 0.153 ถึง 0.701
การวิเคราะหข&อมูล
วิเคราะหด0วยวิธีการวิเคราะหเส0นทาง (Path analysis) โดยใช0โปรแกรม LISREL
สรุปผลการวิจัย
1. โมเดลป*จจัยที่มีอิทธิพลต!อภาวะซึมเศร0าของนักเรียนมัธยมศึกษาป:ที่ 5 ในจังหวัดนครราชสีมา
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล0องกับข0อมูลเชิงประจักษ โดยมีค!าไค-สแควร (χ 2) = 92.538, df = 86 p =
0.296 ดัชนีวัดระดับความสอดคล0อง GFI = 0.988, AGFI = 0.981 และ CFI = 0.998 มีค!า
ของเศษเหลือและค!าความคลาดเคลื่อน RMR = 0.113 และ RMSEA = 0.008
2. ป*จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต!อภาวะซึมเศร0าของนักเรียน (DEPRESS) ได0แก! การเห็นคุณค!าใน
ตนเอง (SEL _ EST) ความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรค (AQ) และเหตุการณความเครียดในชีวิต(STRESS)
ป*จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ0อม ได0แก! การสนับสนุนจากครอบครัว (FAMSUP) โมเดลที่พัฒนาขึ้น
สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของภาวะซึ ม เศร0 า ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป: ที่ 5 ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา ได0ร0อยละ 36.6 ผลการวิเคราะหโมเดล ปรากฏดังภาพประกอบ 2

χ2= 92.538, P = 0.296, df = 86, RMSEA = 0.008, RMR = 0.113,
GFI = 0.988, AGFI = 0.981, CFI = 0.998

ภาพประกอบ 2 โมเดลผลการวิเคราะหป*จจัยที่มีอิทธิพลต!อภาวะซึมเศร0า
ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล และสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง ในโมเดลป*จจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต!อภาวะซึมเศร0าของนักเรียนมัธยมศึกษาป:ที่ 5 ในจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏดังตาราง 1

ตาราง 1 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล และสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรแฝง ในโมเดลป*จจัย
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต!อภาวะซึมเศร0า
Dependent
Variable
Independent
Variable

FAM_SUP
(K1)
STRESS
(K2)
SEL_EST
(E1)
AQ
(E2)

SEL_EST
(E1)
TE
IE
DE
0.511** (0.020)
-

TE

0.511** 0.333**
(0.020) (0.015)
-

AQ
(E2)
IE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DE

TE

DEPRESS
(E3)
IE

DE

0.333** -0.342** -0.106* -0.236**
(0.015) (0.018) (0.013) (0.023)
0.374**
0.374**
(0.074)
(0.074)
-0.090*
-0.090*
(0.052)
(0.051)
-0.182*
-0.182*
(0.059)
(0.059)

Statistics : χ2= 92.538, P = 0.296, df = 86, RMSEA = 0.009, RMR = 0.113 GFI = 0.988,
AGFI = 0.981, CFI = 0.998
Y’s Variables Y1 Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
reliability 0.530 0.646 0.334 0.361 0.426 0.385 0.664 0.429 0.576
X’s Variables X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
reliability 0.618
0.432 0.408 0.527 0.281 0.344 0.304
Structural Equation SEL_EST AQ
DEPRESS
R-SQUARE
0.261
0.111
0.366
Correlation Matrix of E and K
SEL_EST AQ DEPRESS FAM_SUP STRESS
SEL_EST
1.000
AQ
0.170 1.000
DEPRESS -0.296 -0.311 1.000
FAM_SUP 0.511 0.333 -0.449
1.000
STRESS
-0.146 -0.095 0.472
-0.286
1.000

อภิปรายผล
1. การเห็นคุณค!าในตนเอง เป8นป*จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต!อภาวะซึมเศร0าของนักเรียน โดยส!งผล
ในทางลบ แสดงว! า การที่ นั ก เรี ย นเห็ น ว! า ตนเองมี คุ ณ ค! า ต่ํ า เป8 น สาเหตุ ทํ า ให0 เ กิ ด ภาวะซึ ม เศร0 า สู ง
ผลการวิจัยนี้สอดคล0องกับทฤษฎีป*ญญานิยม (Cognitive Theory : CT) ที่อธิบายโดย เบค และ บราวน
(สายฝน เอกวรางกูร. 2553 : 16-17 ; อ0างอิงมาจาก Beck. 1988 : 77-100 ,Brown. 2001) ที่กล!าว
ว!าภาวะซึมเศร0ามีสาเหตุจากการที่บุคคลสะสมความคิด การรับรู0 และความรู0สึกทางลบกับตนเองและ
สิ่งแวดล0อมรอบตัวเป8นระยะเวลานานจนเกิดความเคยชินและติดเป8นนิสัยและก!อให0เกิดความแปรปรวนของ
ระบบความคิด โดยมองตนเองว!าไร0ค!า ไร0ความหวัง และมองคนรอบข0างว!าไม!มีความรัก ไม!จริงใจกับตน
มักแยกตัวจากเพื่อนและสังคม คิดหมกมุ!นอยู!กับตนเองในทางลบ จนส!งผลให0บุคคลเกิดความผิดปกติทางจิต
และเกิดภาวะซึมเศร0าในที่สุด สอดคล0องกับการศึกษาของ มยุรี นิรัตธราดร (2548 : 60) , พรพิมล ทอง
ชาติ (2548 : 90) และ โฮ เชง วิลเลียม ลี และคณะ (Ho Cheung William Li and others. 2010 :
96-106) ที่พบว!า การเห็นคุณค!าในตนเองของหญิงตั้งครรภมีอิทธิพลทางตรงต!อภาวะซึมเศร0า มีขนาด
อิ ท ธิ พ ลเท! า กั บ 0.60 การตระหนั ก คุ ณ ค! า ในตนเอง มี อิ ท ธิ พ ลตรงทางต! อ ภาวะซึ ม เศร0 า ของนั ก เรี ยน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอุดรธานี และการเห็นคุณค!าในตนเอง มีความสัมพันธ และเป8นตัวทํานาย
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนในจีนได0
2. ความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรค (AQ) เป8นป*จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต!อภาวะซึมเศร0าของ
นักเรียน โดยส!งผลในทางลบ แสดงว!า การที่นักเรียนที่มีความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรคต่ํา เป8นสาเหตุทํา
ให0เกิดภาวะซึมเศร0าสูง ผู0ที่มีความฉลาดในการฟ*นฝ6าอุปสรรค สูง จะสามารถขจัดป*ญหาอุปสรรค หรือ
เหตุการณก!อความเครียดได0ดี และเป8นสาเหตุทําให0เกิดภาวะซึมเศร0าน0อย ผลการวิจัยนี้สอดคล0องกับ
ทฤษฎี Learned helplessness ของเซลเย! ฮานส (สันติชัย ฉ่ําจิตชื่น. 2553 : เว็บไซต ; อ0างอิงมาจาก
Selye, H. 1983) และการอธิบายการเกิดภาวะซึมเศร0าโดย ดัก ลาส และคนอื่นๆ (วินัย เพชรช!วย.
ม.ป.ป. เว็บไซต ; อ0างอิงมาจาก Bernstein, Douglas A. and others. 1994 : 13) ที่อธิบายว!า
บุคคลที่ถูกกระทบจากเหตุก!อความเครียดอยู!บ!อยครั้ง และไม!มีหนหางต!อสู0 ในที่สุดจะเลิกล0มความพยายาม
ที่จะหนีหรือต!อสู0 แล0วยอมรับว!าอยู!ในภาวะที่สิ้นหวัง ไร0ซึ่งอํานาจ หมดทางสู0 และยอมแพ0 จะรู0สึกว!า
ตนเองสิ้ น หวั ง ทอดอาลั ย ซึ่ ง จะค! อ ยๆพั ฒ นาเป8 น อาการซึ ม เศร0 า และเกิ ดเป8 นความบกพร! อ งทางจิ ตขึ้ น
สอดคล0องกับการศึกษาของ พรพิมล ทองชาติ (2548 : 90) และ เชค (Shek, D. 2005 : 385) ที่
พบว! า ความสามารถในการเผชิ ญป* ญหาของนั ก เรียน มี อิ ทธิ พ ลโดยตรงทางลบต!อ ภาวะซึ ม เศร0 า และ
วัฒนธรรมทางความเชื่อเกี่ยวกับการฝ6าฟ*นอุปสรรคมีความสัมพันธกับสุขภาวะทางจิตของวัยรุ!นจีน เมื่อ
วัยรุ!นเผชิญป*ญหาครั้งที่ 1 สามารถปรับตัวต!ออุปสรรคครั้งที่ 2 ได0

3. การสนับสนุนจากครอบครัว เป8นป*จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ0อมต!อภาวะซึมเศร0าของ
นักเรียน โดยทางอ0อมจะส!งอิทธิพ ลผ!านการเห็นคุณค!าในตนเอง และผ!านทางความฉลาดในการฟ*นฝ6า
อุปสรรค แสดงว!า การที่นักเรียนที่ได0รับการช!วยเหลือสนับสนุนจากครัวในด0านต!างๆไม!ว!าจะเป8นการได0รับ
ความรัก ความเข0าใจ การดูแ ลห!วงใย มีเงินใช0จ!ายในสิ่งจําเป8นพอเพี ยง มีสิ่งของที่จําเป8นในดํารงชี พ
รวมทั้ ง มี กิ จ กรรมร! ว มกั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว อยู! เ สมอ เป8 น สาเหตุ ทํ า ให0 เ กิ ด ภาวะซึ ม เศร0 า ได0 น0 อ ย
ขณะเดียวกันผลจากการได0รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวก็เป8นสาเหตุทําให0นักเรียนเกิดการเห็นคุณค!าใน
ตนเองสู ง ขึ้ น และเป8 นสาเหตุ ทํ าให0 มี ค วามสามารถที่ จะเผชิ ญ กั บ ป* ญหาอุ ปสรรคมากขึ้ น ผลการวิ จัยนี้
สอดคล0องกับการศึกษาของลองฟอรด มาโลเน และลิลลิส (บุญมาศ จันศิริมงคล. 2550 : 26 ; อ0างอิง
มาจาก Longford Bowsher, Maloney and Lillis. 1997) คาลาแกน และมอริสเซ (บุญมาศ จันศิริ
มงคล. 2550 : 26 ; อ0างอิงมาจาก Callaghan and Morrissey. 1993) มยุรี นิรัตธราดร (2548 : 60)
และ แคเรโวลด และคณะ (Karevold and others. 2009 : 1051-1060) ที่พบว!า การได0รับการ
สนับสนุนทางสังคมมีผลโดยตรงต!อภาวะสุขภาพ กล!าวคือ จะทําให0บุคคลเกิดอารมณที่มั่นคงกับเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น และตระหนักถึงการมีคุณค!าในตนเอง มีผลต!อพฤติกรรมที่เกี่ยวข0องกับสุขภาพให0เป8นไปในทางที่ดี
และถูกต0อง และช!วยดูดซับหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะเครียด นอกจากนี้การสนับสนุนทาง
สังคมเป8นป*จจัยที่ทํานายความซึมเศร0าและอาการวิตกกังวลของเด็กวัยรุ!นตอนต0นได0
4. เหตุ ก ารณความเครี ยดในชีวิตเป8 นป* จจั ยที่ มี อิทธิพ ลทางตรงต! อภาวะซึ ม เศร0 า ของนั ก เรี ยน
แสดงว!า การที่นักเรียนที่ประสบเหตุการณความเครียด ซึ่งได0แก!ป*ญหาครอบครัว การสูญเสียและผิดหวัง
ป*ญหาสุขภาพ และการถูกกระทํารุนแรงทั้งทางกายและจิตใจ เป8นสาเหตุทําให0เกิดภาวะซึมเศร0าสูงกว!าผู0ไม!
ประสบเหตุการณความเครียด ผลการศึกษานี้สอดคล0องกับ ทฤษฎีการสูญเสียและความเศร0าโศก (Grief
and Loss Theory) ที่อธิบายโดยมูริส และเมเจล (สายฝน เอกวรางกูร. 2553 : 15 ; อ0างอิงมาจาก
Mauritz and Meijel. 2009) ที่กล!าวว!า โดยทั่วไปปฏิกิริยาของความเศร0าโศกจะเกิดเพียงช!วงเวลาหนึ่ง
ขึ้นอยู!กับความรุนแรงของเหตุการณ ผู0ที่ไม!สามารถผ!านกระบวนการเศร0าโศกได0จะทําให0บุคคลติดอยู!ที่ระยะ
ซึมเศร0านานผิดปกติ และนําไปสู!การเกิดโรคซึมเศร0าได0 สอดคล0องกับการศึกษาของ ศิริอร ฤทธิ์ไตรรัตน
(2548 : 70-71) ธรณินทร กองสุข (2549 : 61) จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน (2549 : 167) คมเดือน โตศิริ
(2550 : 43) ธิติมา กาญจนสาย (2551 : 39) และ สเตนฮัสเซน และคณะ (Steinhausen and
others. 2007 : 89-100) พบว!าป*จจัยที่มีผลต!อภาวะซึมเศร0า ได0แก! ความรู0สึกสูญเสียครั้งสําคัญในชีวิต
การอับจนหนทาง ความสับสนในชีวิต การที่ไม!สามารถปรับตัวต!อการเปลี่ยนแปลง ถูกลวนลามทางเพศ
เลิกกับคนรัก การสูญเสียของบุคคลอันเป8นที่รัก การเสียทรัพย การถูกทําร0ายอย!างรุนแรง ครอบครัวมี
ป*ญหากันอย!างรุนแรง การเจ็บป6วยหรือได0รับอุบัติเหตุอย!างรุนแรง การถูกทําร0ายทางร!างกายในวัยเด็ก

พ!อและแม!มีป*ญหาภาวะซึมเศร0า การติดแอลกอฮอลและยาเสพติด สิ่งแวดล0อมในโรงเรียน และพบว!า
ระยะเวลาที่ประสบกับป*จจัยเหล!านี้มีความสัมพันธภาวะซึมเศร0าด0วย
4. โมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศร0าของนักเรียนได0ร0อยละ
36.6 แสดงว!ายังมีป*จจัยอื่น ๆ อีก นอกเหนือจากป*จจัยที่ศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งไม!ทราบว!าเป8นป*จจัยใดซึ่งมี
อิทธิพลต!อการเกิดภาวะซึมเศร0าของนักเรียนมัธยมศึกษาป:ที่ 5 ในจังหวัดนครราชสีมา
ข&อเสนอแนะ
1. ข0อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช0นั้นกระทําได0 โดยโรงเรียน ครู และผู0ปกครอง
ควรส!งเสริมให0นักเรียนเกิดการเห็นคุณค!าในตนเอง มีมุมมองตนเองในด0านบวก ไม!ป|ดกั้นความสามารถของ
ตนเอง เป| ดโอกาสให0นัก เรียนได0แแสดงความคิ ดเห็นและแสดงความสามารถ รวมทั้ง ควรมี กิจกรรมที่
ส!งเสริมให0นักเรียนรู0จักการแก0ไขป*ญหาหรือสถานการณที่ยากลําบากในชีวิต ส!วนในระดับครอบครัว พ!อแม!
หรือผู0ปกครองรวมทั้งญาติพี่น0องควรสนใจดูแล ห!วงใย ทุกคนในบ0าน โดยให0ความรัก ให0สิ่งของเครื่องใช0
ให0คําแนะนํา สร0างความอบอุ!นในครอบครัว ควรมีกิจกรรมร!วมกัน พยายามหลีกเลี่ยงเหตุการณ หรือไม!
สร0างเหตุก!อความเครียดขึ้นในโรงเรียน และในบ0าน
2. ข0อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งต!อไป ควรมีการนําโมเดลนี้ไปศึกษาในจังหวัดอื่น เพื่อเป8น
การยืนยันความถูกต0องของโมเดลที่สร0างขึ้น และควรมีการศึกษาในกลุ!มประชากรอื่น เช!น นักเรียนใน
ระดับประถม ระดับมัธยมต0น หรือระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจะได0เปรียบเทียบโมเดลว!ามีความเหมือนหรือ
แตกต!างจากโมเดลที่ศึกษาครั้งนี้หรือไม! อย!างไร รวมทั้งควรศึกษาหาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดว!าจะมีอิทธิพล
ต!อภาวะซึม เศร0 า เพิ่ม เข0 ามาในโมเดล อาจทํ าให0 สามารถอธิ บายความแปรปรวนของภาวะซึ มเศร0 า ของ
นักเรียนได0ดียิ่งขึ้น
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