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 การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศราของนักเรียน 
จําแนกตาม เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานภาพครอบครัว และภูมิลําเนา  และศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร ไดแก พฤติกรรมการเผชิญปญหา   ความพึงพอใจในชีวิต แรงสนับสนุนทางสังคม  และ
ภาวะซึมเศรา กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
อําเภอเมอืง จงัหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 526 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน       เครื่องมอืท่ีใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบวัดภาวะซึมเศรา (CDI) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ   ความถี่ 
รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม    
ใชการทดสอบคาที(t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูโดย
วิธี Scheffe'    วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใช คาไคสแควร (χ2)   และทดสอบความแตกตาง
รายคูโดยใช Bonferroni's test 
                     ผลการวิจยัพบวา 

1. กลุมตัวอยางมภีาวะซึมเศรา รอยละ 41.6 
2. ภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง เมื่อจําแนกตาม เพศ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       พบวา

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 และ .05 ตามลําดับ  เมื่อจําแนกตามสถานภาพครอบครัว 
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และแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศรา มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, 
.001 และ .001 ตามลําดับ 
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 The   purposes of this research were to compare  depression  of students of different 
gender, academic achievement,  family status  and residence  and to study the relationships among  
coping behavior, life satisfaction, social support and depression. Samples of this research 
comprised of 526 junior high school students in opportunity expansion schools, District of Muang, 
Surat Thani Province, derived by a stratified random sampling technique. The research 
instruments were questionnaires developed by the researcher and the Children's Depression 
Inventory (CDI), Thai version.    Percentage (%), arithmetic mean ( X ), standard deviation (S.D.), 
t-test, One-way ANOVA and Chi-square test (χ2)     were  statistics  used  for analyzing the data.  
 

 The  results were as follows : 
1) 41.6 % of samples  were found   in depression. 
2) Depression  of  samples  with different   gender and learning achievement were  

significantly  different  at  a  statistical  level of .01 and .05.  However, depression  of  samples  
with different family status and residence were not significantly  different. 

3) There were no relationships between the problem-focused coping behavior      
and depression. There were significantly different  relationships  among  the emotional-focused 
coping behavior and depression, life satisfaction and depression,  including social support and 
depression   at  progressively  statistical level of .05, .001 and .001. 

4) There were significantly different  relationships  among coping behavior  and life 
satisfaction, coping behavior  and social support,  including life satisfaction and social support at  
progressively  statistical level of .05, .001 and .001. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 นับตั้งแตชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535 - 2539)   และ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) สังคมไทยไดตระหนกัและเห็นความสําคญัตอปญหาสุขภาพจิตเพิ่มมาก
ขึ้นกวาในอดตีที่ผานมา (กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2544 ก : 44)     เนื่องจากสภาพ
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเรว็ทัง้ดานเศรษฐกจิ สังคม วทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  สงผลกระทบตอสภาพความเปนอยู การดําเนินชวีิตประจําวัน     กอใหเกดิการ
แกงแยงแขงขนั หรือกระทาํทุกวิถีทางเพือ่ความอยูรอดตอไป  ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ.2540-
2542   ไดสงผลตอภาวะสุขภาพจิตเปนอยางมาก    ดังสถิติของกรมสุขภาพจิต พบวาการฆาตัวตาย
ในประเทศไทย มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ คดิเปน  7.0 , 8.3 และ  8.6  ตอแสนประชากร  ตามลําดับ 
และหลังจากป พ.ศ. 2542  สถิติของกรมการแพทย  จากรายงานการทํารายตนเองโดยวธีิตางๆ พบวา
การทํารายตนเองที่มีผลใหเสียชีวิต     และไดรับบาดเจ็บยังคงมีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยป พ.ศ.2542-2544   
คิดเปนจํานวน 35,158, 35,987 และ 37,609 ราย ตามลําดับ ซ่ึงการทํารายตนเองหรอืการฆาตัวตาย
ของบุคคลในสังคมเปนเครื่องบงชี้สภาวะทางสุขภาพจิตของบุคคลในสังคม ที่มีความทอแท ส้ินหวัง  
ไมสามารถปรับตัวใหอยูรวมกับบุคคลอื่น     หรือปรับตัวไมทันกับสภาพปญหาทางสังคมที่รุมเรา
เขามาในชีวติ     และจากการศึกษาพบวารอยละ 60-90 ของผูปวยที่ฆาตวัตายเปนโรคซึมเศราอยูกอน  
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2544 ข :23)  นอกจากนี้โรคซมึเศราเปนโรคทางจิตเวชทีพ่บ
บอยมากในประชากรโลก  จากการคาดการณขององคการอนามัยโลก (WHO)   ในระยะเวลาอีกสอง
ทศวรรษขางหนา (พ.ศ.2560) โรคซึมเศราจะเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญเปนอันดับสอง รองจาก
โรคหัวใจขาดเลือด  ในทุกประเทศทั่วโลก     
 ภาวะซึมเศรา เปนปญหาสุขภาพจิตซึ่งเกิดขึ้นไดกับทกุคน  ทุกโอกาส  พบทั้งในคนปกติ 
ผูปวยทางกาย และผูปวยทางจิตเวช อาจเกิดขึ้นไดตั้งแตเศราธรรมดา (Normal Depression) จนถึง
ภาวะเศราที่ผิดปกติ (Abnormal Depression) ลักษณะอาการของภาวะซึมเศรา   คือ มีอาการเศรา 
หมดหวัง  รูสึกตนเองมีคานอยลงหรือรูสึกผิด  หมดความสนใจในสิ่งตางๆ รอบตัว     ความคิดจะชา
ลง  และมีอาการทางกายรวมดวย  เชน  น้ําหนกัลด ทองผูก  เบื่ออาหาร   ถามีอาการทางกายมาก
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อาจจะบดบังอารมณซึมเศรา  ทําใหสังเกตไมไดวามีภาวะซึมเศรา      เนื่องจากการแสดงออกที่
คลุมเครือ  
 และแฝงภาวะซึมเศราไว   ซ่ึงเรียกวา "Masked Depression"  ลักษณะการแสดงออกเชนนี้  พบได
บอยในเด็กและวยัรุน 
 วัยรุนนับวาเปนทรัพยากรบคุคลที่มีคาของประเทศในอนาคต เปนวัยทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเจริญเตบิโตไปสูวัยผูใหญ   มกีารเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในหลาย ๆดาน
พรอมกัน  โดยเริ่มจากมกีารเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ และดานสังคม   การยางเขาสูวัยรุน
จึงถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุดระยะหนึ่งของชีวิต เปนระยะที่เดก็มปีญหา และตอง
ปรับตัวเขากับสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม (สุชา  จันทนเอม 2542 : 50) วัยรุน
เปนวยัที่ตองมงีานใหญ ๆ   2 อยางที่จะตองผานพนไปใหได  คือ การเปลี่ยนแปลงจากบุคคลที่ตอง
พึ่งพิงผูอ่ืนไปสูบุคคลที่สามารถพึ่งพิงตนเองได (Independent Person)    และมีเอกลักษณของตนเอง 
(Identity) หมายถึง  การรูจักตัวเองวาเปนใคร  กําลังจะเปนใคร  ในทางตรงกันขามถาวัยรุนไม
สามารถจะผานพนงานเหลานี้ไปได  จะเกดิความสับสนในบทบาทของตนเอง  และทําใหเกดิปญหา
ตางๆ ตามมา  เพราะฉะนัน้ในชวงวยัรุนจึงจําเปนตองมีการปรับตัวอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  ผลจากการพัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน และสภาพสังคม ส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนไป    มีผล
กอใหวัยรุนเกดิความคับของใจ (วรพร อินทบุหร่ัน 2534 : 2)  อาจเกิดปญหาทางสุขภาพจิตได  เชน  
ความวิตกกังวล  ความเครียด และภาวะซมึเศรา เปนตน          จากการศึกษาที่ผานมามากกวารอยละ 
20 ของวัยรุนกลุมประชากรปกติทั่วไป มปีญหาทางอารมณ และในวัยรุนที่มีปญหาทางจิตเวช     มี
สาเหตุจากอาการซึมเศราถึง  1 ใน 3 นอกจากนี้ลักษณะอาการซึมเศราทางคลีนิคในวยัรุนที่มีมาก  
สามารถทํานายการเกดิโรคซึมเศรา (Major Depression) ในผูใหญได (Long 1997, อางถึงใน ปรีชา 
สุวังบุตร 2543 :3) การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา  ความชุกของภาวะซมึเศรามีตั้งแตรอย
ละ 1-50 ขึ้นอยูกับประชากรและ วิธีการทีใ่ชศึกษา      (Angold A. 1988, อางถึงใน อุมาพร ตรังค
สมบัติ และ ดสิุต ลิขนะพิชิตกุล 2539 ก :163)  
 สวนประเทศไทยไดมกีารศึกษาจํานวนมาก      ที่แสดงถึงภาวะซึมเศราในกลุมเดก็และ
วัยรุน  ซ่ึงความชุกแตกตางกันขึ้นอยูกับประชากรและวธีิการที่ใชศึกษาเชนกัน  เชน ในกลุมเดก็ที่
เจ็บปวยนั้นจากงานวจิัยของ  นงพงา  ล้ิมสุวรรณ และ โกวิท  นพพร (2527 : 21-27) ซ่ึงใชหลักการ
วินิจฉยัโรคซึมเศร าของ DSM III พบอาการซึมเศรารอยละ 27.0 ของเด็กที่มารับการรักษาจิตเวชที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี   แต วารีรัตน หอมโกศล (2537 : 92-99) ศึกษาภาวะซึมเศราในผูปวยหอบหดื
ที่มารับการรักษาที่คลีนิคภูมแิพ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ โรงพยาบาลเด็ก  และ
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใชแบบวดัCDI (Children 's Depression Inventory)   พบภาวะซึมเศรา
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รอยละ 34.8      ในขณะที่ อุมาพร  ตรังคสมบัติ และ ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล (2539, อางถึงใน ภัทรีนาฎ  
บุญชู 2543 : 2 ) ศึกษาโดยใชแบบวัดCDI (Children 's Depression Inventory) พบภาวะซึมเศราสูงถึง
รอยละ  34.6  ในเดก็ที่มารับการรักษาในแผนกกุมารเวชศาสตร  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ       
เนื่องจากปญหาทางกาย    จิตใจ    หรือการเรียน 

นอกจากนี้ยังมกีารศึกษาภาวะซึมเศราในเดก็และวัยรุนทีอ่ยูในชุมชนอกีดวย ซ่ึงชุมชนที่
ศึกษาจะมีความแตกตางกนัตามลักษณะเดก็และวัยรุน   อาทิ การศึกษาเกี่ยวกับวัยรุนที่เปนกลุมเสีย่ง    
เชน วรพร อินทบุหร่ัน(2534 :บทคัดยอ)  ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศราในวัยรุนทีก่ระทําผิด
กฎหมาย โดยใชแบบทดสอบ CES-D (Center of Epidemiological Studies Depression Scale)      พบ
ภาวะซึมเศรารอยละ  63.4   อรวรรณ  หนูแกว (2536) ศึกษาความชุกของภาวะซึมเศรา และ
ความสัมพันธกับปจจยัทางจติสังคม การศึกษาเปรียบเทียบระหวางเด็กวดัสระแกวกับเด็กครอบครัว
ปกติ โดยใชแบบวัดCDI(Children's Depression Inventory)  พบความชุกของภาวะซึมเศราเด็กวดั
สระแกวรอยละ 58.9 ซ่ึงมากกวาเด็กในครอบครัวปกติทีพ่บรอยละ 20.8 สวนการศกึษาในกลุมวัยรุน
ทั่วไป เชน  เรไร   ทีวะทัศน (2535)  ศึกษาภาวะซึมเศราของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
จังหวดัชลบุรี โดยใชเครื่องมอืRADS(Reynolds Adolescent Depression Scale) พบวาความชุกภาวะ
ซึมเศรารอยละ 22.04   ปรีชา  สุวังบุตร (2543 : 62) ศึกษาภาวะซึมเศราและการแสวงหาความ
ชวยเหลือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร   โดยใชแบบตรวจวดัหาภาวะ
ซึมเศราดวยตนเอง    พบภาวะซึมเศราทีค่วรรับการปรึกษาจากผูใหคาํปรึกษารอยละ  18.3     ชอ
เพชร    เบาเงิน(2537 : บทคัดยอ)ศึกษาภาวะซึมเศราของนักเรียนวัยรุนในจังหวัดสมุทรปราการ  
ศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โดยใชแบบวัดCDI (Children's Depression Inventory) พบวา
มีภาวะซึมเศรารอยละ  49.8 โดยที่มีภาวะซึมเศรารุนแรงรอยละ 22.52  อุมาพร ตรังคสมบัติ และ 
ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล (2539 ก :162-173) ไดสํารวจภาวะซึมเศราในเดก็นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา
ตอนตน   ในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน  1,264  คน โดยใชแบบวัด CDI 
(Children 's Depression Inventory)  เชนกัน   พบวาความชุกของภาวะซมึเศราสูงถึงรอยละ   40.8         

จากรายงานอบุัติการณของภาวะซึมเศราพบวา ภาวะซึมเศราจะเพิ่มขึ้นในวัยรุนตอนตน 
ผลการศึกษาของ รัตเธอร (Rutter 1995,  อางถึงใน ชอเพชร  เบาเงิน 2537 :2)  ความรูสึกทุกข และ
ความรูสึกวาตนเองมีคาลดลงพบมากในเดก็อายุ  14 ป  จากการศึกษาที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวา
ภาวะซึมเศราเปนปญหาสุขภาพจิตที่สําคญัยิ่ง       โดยเฉพาะวัยรุนตอนตน อายุ 13-15  ป  แลวควร
ไดรับความสนใจเปนพิเศษ เนื่องจากภาวะซึมเศราในวยัรุนมีอาการทางคลีนิคบางอยางแตกตาง และ
ไมชัดเจนเทาผูใหญ  ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะธรรมชาติของเด็กและวยัรุนเปนวัยที่มคีวาม
สนุกสนานราเริง   ความไมสบายใจเปนความรูสึกชั่วครูชั่วยามเทานั้น จึงอาจแสดงพฤติกรรม
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ออกมาในรูปแบบตางๆ  เชน   ความโกรธ   ความกาวราว   และพฤติกรรมเกเร  ทําใหภาวะซึมเศรา
ในวยันี้เปนสิ่งที่ถูกมองขามไป    มีผลทําใหเกดิปญหาเรื้อรังและรนุแรงจนกระทบถึงปญหาการ
เรียน  ปญหาการปรับตัวทางสังคม  รวมทั้งยังมีผลทําใหเสียความสามารถในการดาํเนินชวีิตในดาน
ตาง ๆ ดวย ซ่ึงในทางจิตเวชจัดวาภาวะซึมเศราเปนปญหาที่มีความสําคัญ เพราะหากเดก็ที่มีภาวะ
ซึมเศราแลวไมไดรับความชวยเหลือหรือดแูลที่ถูกตอง อาจจะมีอาการของภาวะซึมเศราเพิ่มรุนแรง
ขึ้น จนกระทั่งเกิดความผดิปกติขึ้นได  เชน เปนโรคซึมเศรา (Depressive Disorder)โรคจิต 
(Psychosis)  ซ่ึงมักจะทําใหเกิดปญหาทางจิตเวชที่สําคัญ  คือเสี่ยงตอการพยายามฆาตัวตาย (Suicidal  
Attempts)   

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยูในชวงวยัรุน ซ่ึงจัดเปนชวงวกิฤตชวงหนึ่งของชีวิต 
เนื่องจากเปนวยัที่มีอารมณแปรปรวนสูง วฒุิภาวะทางอารมณยังไมสมบูรณ    มีความสับสนในการ
วางบทบาทของตนเอง (กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2542 : 9) ซ่ึงวัยรุนที่อยูในระบบ
โรงเรียนจะตองมีการปรับตัวอยางมากมาย เชน  ดานพฒันาการการเปลี่ยนแปลงทางรางกายจากวัย
เด็กเขาสูวยัรุน   การปรับตัวเขากับบุคคลในครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย และการปรับตัวเขากบั
ส่ิงแวดลอม  เนื่องจากปจจุบนัประเทศเราไดมีการพัฒนาอยางมากมายไมวาจะเปนดานดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําใหมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี  เปนยุคแหงการสื่อสารไรพรมแดน  
โครงสรางทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป  ลักษณะครอบครัวขยายมีจํานวนนอยลง ลักษณะ
ครอบครัวเดี่ยวเขามาแทนที ่  ส่ิงแวดลอมมีผลกระทบตอความเปนอยูและคุณภาพชวีิตของผูคนมาก 
ทําใหวยันีเ้ปนวัยที่มีความสับสนในการวางบทบาทของตนเองอยางแทจริง  

 จังหวดัสุราษฎรธานี เปนจงัหวัดหนึ่งทางภาคใตตอนบน ที่มีการพัฒนาและขยายตวัทาง
เศรษฐกิจเปนอยางมาก เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นอยางชัดเจน  
การคมนาคมมีความสะดวกสบาย   มีถนนหลายเสนทางเชื่อมตอหลาย ๆ จังหวดั  ทําใหมีการยายถ่ิน
ของผูคนตางถ่ินมาประกอบอาชีพมากขึ้น  กอใหเกิดผลบางประการจากปญหาสิ่งแวดลอม   เชน  
มลพิษทางอากาศจากการจราจรติดขัด มลพิษทางน้ํา   สภาพที่อยูอาศัยในเขตเมืองที่คอนขางแออัด 
เปนตน จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหสภาพความเปนอยูที่ตองแกงแยงแขงขันกันมากขึ้น  และ
เนื่องจากความเจริญทางดานวัตถุมากขึ้นทกุที     ทําใหสงผลตอความเสื่อมโทรมทางดานสุขภาพจติ
ตามไปดวย   ซ่ึงกอใหเกิดความเครียดขึน้ในครอบครัวและสังคมในเบือ้งตน  และถายังไมไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจากครอบครัวและสังคม   กจ็ะทวีความรุนแรงของสภาพจิตใจมากขึ้นได และเมื่อหา
ทางออกของปญหาไมได  อาจถึงขั้นทํารายตนเองและฆาตัวตายในทีสุ่ดได  จากขอมูลรายงานการ
เฝาระวังการทาํรายตนเองของโรงพยาบาลสุราษฎรธานี       ตั้งแต ป พ.ศ. 2542 -2544 ดังตารางที่ 1 
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 ตารางที่  1  แสดงจํานวน รอยละ ของการทํารายตนเอง ของผูปวยโรงพยาบาลสุราษฎรธานี    
                   จังหวัดสุราษฎรธานี  ป พ.ศ. 2542 - 2544 
 

พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544 กลุมอาย ุ
จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

    ต่ํากวา   10  ป 
     10 -  19   ป 
     20 -  29   ป 
     30 -  39   ป 
     40 -  49   ป 
     50 -  59   ป 
     60  ปขึ้นไป  
 

           รวม 

1 
65 
122 
33 
23 
4 
13 

 

261 

.39 
24.91 
46.74 
12.64 
8.81 
1.53 
4.98 

 

100.0 

- 
76 

126 
41 
24 
12 
20 

 

299 

- 
25.42 
42.14 
13.71 
8.03 
4.01 
6.69 

 

100.0 

- 
84 

137 
34 
26 
9 
8 

 

298 

- 
28.19 
45.97 
11.41 
8.73 
3.02 
2.68 

 

100.0 
 

ที่มา : โรงพยาบาลสุราษฎรธานี, ฝายพัฒนาคุณภาพและบริการงานวชิาการ,    "รายงานการทําราย
ตนเองโดยวิธีตาง ๆ   ของประชาชนจังหวดัสุราษฎรธานี," 2545. (อัดสําเนา) 

 

จากขอมูลตารางที่ 1พบวา กลุมอายุชวง 20-29 ป สถิติการทํารายตนเองสูงที่สุด   แต
คอนขางคงที่ตลอด 3 ป   คือรอยละ 46.74 ,42.14 และ 45.97 ตามลําดับ ในขณะที่กลุมอายุชวง 10 - 
19  ป ในชวงเวลา 3 ป  มอัีตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  คือรอยละ 24.91 , 25.42  และ 28.19  ตามลําดับ  
ดังนั้นกลุมวัยรุนจึงเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการทํารายตนเองหรือฆาตัวตายในอัตราสูง และมี
แนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ  ผูวิจัยในฐานะเปนผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข โดยเนนการบริการในเชิงรุก 
และรับผิดชอบงานสุขภาพจิตโรงเรียน เชื่อวานักเรียนวยัรุนตอนตนควรไดรับการดูแลและสนใจ
เปนพิเศษ  ประกอบกับยังไมเคยมีผูศึกษาภาวะซึมเศราของกลุมดังกลาวเลย  ผูวิจยัจึงสนใจศกึษา
ภาวะซึมเศราของนักเรียน โดยทําการศึกษาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี   ซ่ึงโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจดัขึ้น
สําหรับกลุมเปาหมายที่มีความพรอมทางการศึกษานอย    และอยูในพืน้ที่ที่มีอัตราการเรียนตอระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนคอนขางต่ํา  อันเนื่องมาจากความยากจนของผูปกครอง    ซ่ึงนบัวาเปนกลุมที่มี
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ปจจัยเสีย่งตอการเกิดภาวะซมึเศรากลุมหนึง่    จากผลการศึกษาพบวานักเรียนทีม่ีเศรษฐานะของ
ครอบครัวต่ํา จะพบภาวะซึมเศราไดสูงกวาผูที่มีเศรษฐานะของครอบครัวสูงและปานกลาง  
(Garrison et al. 1989,  อางถึงใน  เรไร  ทีวะทัศน  2535 :26  ; เรไร ทีวะทัศน 2535 : 52-53 ; ภทัรี
นาฎ บุญชู 2543 : 66) สอดคลองกับ สุเมธ  ฉายศิริกุล และคณะ (2543)    ศึกษาภาวะสุขภาพจิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโพหวาย   จังหวัดสุราษฎรธานี  ซ่ึงเปนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา พบวาบิดามารดาสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รายไดไมแนนอน 
ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว มีการทะเลาะกนั ตางฝายตางอยู และขัดแยงกนับอย คิดเปน
รอยละ 47.46, 10.75 และ 2.99 ตามลําดับ  และนกัเรียนมีความเหน็เกีย่วกับตนเองวามีเรื่องไมสบาย
ใจ คิดเปนรอยละ 60.0 ในขณะที่มคีวามเหน็เกีย่วกับตนเองวามคีวามสุขดีเพียงรอยละ40.0 ใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัตองการศึกษาวานักเรียนกลุมดังกลาวมีภาวะซึมเศรามากนอยเพียงใด พรอมทั้ง
ศึกษาความสัมพันธระหวางตวัแปรทางจิตวทิยาไดแก พฤติกรรมการเผชิญปญหา ความพึงพอใจใน
ชีวิต    แรงสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศรา ซ่ึงผลการศึกษาทําใหทราบระบาดวิทยาของภาวะ
ซึมเศราของนักเรียน  สามารถนําตัวแปรทางจิตวิทยาทีม่ีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา         เปน
แนวทางในการกําหนดกิจกรรมและการดาํเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน   เพื่อปองกันภาวะซึมเศรา
และปญหาความรุนแรงสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นได  อีกทั้งสามารถนําตัวแปรเหลานี้มาจัดการเรยีน
การสอนเพื่อชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนาศักยภาพในตวับุคคลของนักเรียน เพื่อใหมีสุขภาพจิตทีด่ี
ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเผชิญปญหา   ความพงึพอใจในชีวิต      แรงสนับสนุน
ทางสังคม และภาวะซึมเศรา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา           ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษา
ตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎรธานี     จําแนกตาม     เพศ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สถานภาพครอบครัว   และภูมลํิาเนา    

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหากับภาวะซึมเศรา    ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน    โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา     อําเภอเมือง         จังหวัด
สุราษฎรธานี 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชวีิตกับภาวะซึมเศรา  ของนักเรียน
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน    โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   อําเภอเมือง     จังหวัดสุราษฎรธานี 
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5. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศรา            ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา       อําเภอเมอืง        จังหวดั
สุราษฎรธานี 
 
 

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหากับความพึงพอใจในชีวิต
ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    อําเภอเมือง        จังหวัด 
สุราษฎรธานี 

7. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหากับแรงสนบัสนุนทาง
สังคม  ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา       อําเภอเมอืง        
จังหวดัสุราษฎรธานี 
 8.   เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชวีติกับแรงสนับสนุนทางสังคม  
ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    อําเภอเมือง        จังหวัด
สุราษฎรธานี 
 

ขอคําถามในการวิจัย 
 

 1.  พฤติกรรมการเผชิญปญหา    ความพงึพอใจในชีวิต   แรงสนับสนุนทางสังคม และ
ภาวะซึมเศรา ของนักเรียน มีมากนอยเพียงใด 
 2.  นักเรียนทีม่ีเพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถานภาพครอบครัว   และภูมิลําเนา 
แตกตางกนั มภีาวะซึมเศราแตกตางกันหรือไม   
 3.  พฤติกรรมการเผชิญปญหากับภาวะซึมเศราของนักเรียน มีความสมัพันธกันหรือไม  
 4.  ความพึงพอใจในชวีิตกับภาวะซึมเศราของนักเรียน  มีความสัมพันธกันหรือไม  
 5.  แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศราของนักเรียน มีความสัมพนัธกันหรือไม  
 6. พฤติกรรมการเผชิญปญหากับความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียน  มีความสัมพันธกัน
หรือไม 
 7. พฤติกรรมการเผชิญปญหากับแรงสนบัสนุนทางสังคมของนักเรียน   มีความสัมพันธ
กันหรือไม 
 8. ความพึงพอใจในชวีิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน    มีความสัมพันธกัน
หรือไม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
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1. นักเรียนที่มีเพศ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานภาพครอบครัว   และภูมิลําเนา  
แตกตางกนั มภีาวะซึมเศราแตกตางกัน 
 2.  พฤติกรรมการเผชิญปญหากับภาวะซึมเศราของนักเรียน  มีความสมัพันธกัน  
 3.  ความพึงพอใจในชวีิตกับภาวะซึมเศราของนักเรียน  มีความสัมพันธกัน 
 4.  แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศราของนักเรียน มีความสัมพนัธกัน  
 5.  พฤติกรรมการเผชิญปญหากับความพึงพอใจในชีวิตของนักเรียน มีความสัมพันธกัน 
 6.พฤติกรรมการเผชิญปญหากับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียนมคีวามสัมพันธกัน 

7.  ความพึงพอใจในชวีิตกับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน  มีความสัมพันธกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจยัสนใจศึกษา ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการเผชิญปญหา 
ความพึงพอใจในชีวิต แรงสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศรา ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษา
ตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเมอืง จังหวดัสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยไวดังนี ้

1.     ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก นกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตนโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2545 จํานวน 9 โรงเรียน 
จํานวนทั้งหมด  1,265 คน (สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง สุราษฎรธานี  2545)  

2.     ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้         เปนนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนตน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา จํานวน 9โรงเรียน 
จํานวน 526 คน โดยคํานวณจากตารางประมาณคาขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane 1967, 
อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 284-285) มีระดับความเชื่อมัน่รอยละ 99 โดยกําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได  + 5% 

3.     ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้  แบงออกเปน 2  สวน 

  3.1   สวนที่ 1  ประกอบดวย 
       1. ตัวแปรอสิระ เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจยัสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก    

เพศ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    สถานภาพครอบครัว และ ภูมิลําเนา 
                                2. ตัวแปรตาม    ไดแก  ภาวะซึมเศราของนักเรียน 
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 3.2   สวนที่  2     เปนตัวแปรที่ใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร              ไดแก  
พฤติกรรมการเผชิญปญหา     ความพึงพอใจในชวีิต    แรงสนับสนุนทางสังคม      และภาวะซึมเศรา
ของนักเรียน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  

1. เพื่อทราบระบาดวิทยาของภาวะซึมเศรา และตวัแปรทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ
กับภาวะซึมเศราของนักเรียน 

2. เพื่อใหผูวิจยัและผูที่เกี่ยวของ สามารถนําตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธกับ
ภาวะซึมเศราของนักเรียน มาประยุกตจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแกนักเรยีน ทั้งกลุมที่มีและไม
มีภาวะซึมเศราตอไป         

3. เพื่อนําผลการวิจัยครั้งนี้เปนแนวทางในการศึกษาคนควา สําหรับผูที่ทําการวิจัย
เกี่ยวกับภาวะซึมเศราหรือสุขภาพจิตของวยัรุนตอไป 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 เพื่อใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผูวิจยัจึงไดนิยามความหมาย
ของคําตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
 1. ภาวะซึมเศรา    หมายถึง   ภาวะจิตใจของนักเรียนในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ที่มี
ลักษณะแสดงออกใหเห็นถึงความหมนหมอง   เศราโศก ไมมีความสขุ  ขาดสมาธิ   ไมมีชีวิตชวีา  
ทอแท เบื่อหนาย  ที่ประกอบดวย   5  ดาน  คือ  

1.1 อาการทางดานอารมณ  หมายถึง  การแสดงออกเกีย่วกบัอารมณของตนเอง  เชน  
รูสึกเศรา  วิตกกังวล และหงุดหงิด เปนตน 

1.2 ความรูสึกไรประสิทธิภาพ  หมายถึง       ความรูสึกเกีย่วกับประสิทธภิาพในการ
ทํางานของตนเอง  เชน รูสึกวาการเรียนแยลง  ทําอะไรไดไมดีเทาคนอืน่ เปนตน 
 1.3  การมองตนในแงลบ   หมายถึง  ความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในการมองตนเอง และ
ความรูสึกที่ผูอ่ืนมีตอตนเองในแงลบ เชน ไมชอบตนเอง ไมมีใครรัก หรือตัวเองหนาตาไมดี  เปน
ตน 
 1.4  ความรูสึกเบื่อหนายขาดความสนใจในสิ่งรอบดาน    หมายถึง  การแสดงออกถึง
ความรูสึกเบื่อหนายตอส่ิงรอบดาน  เชน รูสึกไมสนกุสนาน และอาจแสดงอาการออกมาใหเห็น  
เชน  นอนไมหลับ  ไมอยากอาหาร  เปนตน 
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 1.5  ปญหาความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง  ความรูสึกและปญหาเกีย่วกับ
ตนเองเมื่อมีการติดตอ หรือขณะอยูรวมกบัผูอ่ืน       เชน ปรับตัวเขากับเพื่อนไมได  ไมชอบอยู
รวมกับผูอ่ืน เปนตน         
 

               2.   พฤติกรรมการเผชิญปญหา  หมายถึง   การที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมออกมา ในการ
จัดการกับสิ่งทีเ่กิดขึ้นหรือสถานการณที่กอใหเกดิความเครียด  เชน ปญหาการเรียน ความขัดแยงใน
ครอบครัว      และปญหาการคบเพื่อน เปนตน   เพื่อใหตนเองรูสึกคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  โดย
แบงเปน 
  2.1  พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา หมายถึง     การที่นักเรียนแสดง
พฤติกรรมออกมา  ในการจดัการสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสถานการณที่กอใหเกิดความเครยีด   โดยมุงจัดการ
ที่ตนเหตุของปญหานั้น ๆ ไดแก การลงมือกระทําการเผชิญปญหา การวางแผน การระงับกิจกรรม
อ่ืนที่ไมเกีย่วของ การชะลอการเผชิญปญหา  และการคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อขอความ
ชวยเหลือ 

2.2   พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ  หมายถึง    การทีน่ักเรียนแสดง
พฤติกรรมออกมา  ในการจดัการสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสถานการณที่กอใหเกิดความเครยีด   เพื่อลดความ
กดดันหรือคลายเครียด ไดแก การคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อไดรับกําลังใจ     การ
ตีความหมายใหมในทางบวกและสรางสรรค     การพึ่งศาสนา การยอมรับ การปฏิเสธ และการ
ระบายออกทางอารมณ  

 3.  ความพึงพอใจในชีวิต    หมายถึง      ความรูสึกพึงพอใจในปจจุบนัของนักเรียน  ใน
ดานตอไปนี ้

         3.1   ความพึงพอใจในชีวิตดานรางกายและสุขภาพ      หมายถึง  ความรูสึกพึงพอใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับสรีระของตนเอง  เชน รูปราง หนาตา สีผิว และสุขภาพ เชน  ความสมบูรณ
แข็งแรงของรางกาย  เปนตน 
 3.2   ความพึงพอใจในชีวิตดานการเรียน หมายถึง      ความรูสึกพึงพอใจของนักเรยีน
เกี่ยวกับวิชาการไดแก ผลการเรียนที่ไดรับ  สายวิชาที่เรียน รายวิชาตาง ๆที่เรียน และสิ่งที่เอื้ออํานวย
ตอการเรียน ไดแก โรงเรียนที่ตนกําลังเรียน  บรรยากาศในหองเรยีน ความเพยีงพอของอุปกรณการ
เรียนการสอน   และ การถายทอดความรูของครูผูสอน  
 3.3  ความพึงพอใจในชีวิตดานสังคม    หมายถึง  ความรูสึกพึงพอใจที่นักเรยีนไดมี
ความสัมพันธกับคนในครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ  มีความสุขที่ไดทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดรวมกัน เชน  การ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการทํางาน  รูสึกเปนสวนหนึง่ของครอบครัว   การมีเพื่อนสนิท  เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11

 3.4  ความพึงพอใจในชีวิตดานการมีสันทนาการ    หมายถึง   ความรูสึกพึงพอใจที่
นักเรียนไดมีอิสระทางความคิดในการตดัสินใจเลือกกิจกรรม    การพบปะกับเพื่อนๆ และมีโอกาส
ไดเลือกทํากจิกรรมยามวางตามที่ตนเองตองการ  เชน การเลนกีฬา     การดูภาพยนตร  เปนตน 
 

  4.  แรงสนบัสนุนทางสงัคม        หมายถึง     การที่นักเรียนไดรับการชวยเหลือจากบิดา 
มารดา/ผูปกครอง อาจารย  หรือเพื่อน  ในดานตอไปนี ้
  4.1  ดานอารมณ    หมายถึง    การที่นักเรียนไดรับความรัก เอาใจใสดูแล ความเหน็
อกเห็นใจ  ความรูสึกเชื่อมั่นและไววางใจ จากบิดามารดา/ผูปกครอง อาจารย หรือเพือ่น   
  4.2 ดานวัตถุ หมายถึง การที่นักเรียนไดรับการชวยเหลือจากบิดามารดา/ผูปกครอง 
อาจารย  หรือเพื่อน  เกีย่วกับ ส่ิงของ  เงิน และการบริการตาง ๆ 
  4.3  ดานขอมูลขาวสาร     หมายถึง      การที่นักเรยีนไดรับการชวยเหลือจากบิดา 
มารดา/ผูปกครอง อาจารย  และเพื่อน เกี่ยวกับคําแนะนํา ความรู ขอเท็จจริง หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติที่สามารถนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นอยูได  
   5.  นักเรียน   หมายถึง  นกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน   โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวดัสุราษฎรธานี  ปการศึกษา  2545  
 6.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     หมายถึง   ผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมา  ปการศึกษา 
2545    ในการศึกษาครั้งนี้แบงกลุมตามผลการเรียนเปน     
  6.1    คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา   2.00  
  6.2    คะแนนเฉลี่ย  2.00 - 3.00  
   6.3    คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00 
 7.  สถานภาพครอบครัว   หมายถึง  สถานภาพการอยูรวมกันในปจจุบนัของบิดามารดา
โดยไมคํานึงถึงการจดทะเบยีนสมรสตามกฎหมาย   โดยแบงเปน   
  7.1   อยูรวมกนั   
  7.2   แยกกันอยูเพราะความจาํเปน   
  7.3   แยกทางกัน   
  7.4   เสียชีวิตคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน 
 8.   ภูมิลําเนา   หมายถึง      เขตที่ตั้งของบานที่นักเรยีนอาศัยอยูในปจจบุัน  โดยแบงเปน 
  8.1   เขตเทศบาล 
  8.2   นอกเขตเทศบาล 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การวิจยัครั้งนี้เปนการศึกษา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหา     ความ
พึงพอใจในชวีติ แรงสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศรา   ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี  โดยผูวิจยัไดกําหนดแนวทาง
ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ดงัตอไปนี ้

1.   แนวคิดท่ีเก่ียวของกับวัยรุน 
  1.1  ความหมายของวยัรุน 

1.2 พัฒนาการในชวงวยัรุน 
1.3 สังคมที่วัยรุนเกี่ยวของ 
1.4 ปญหาของวัยรุน 

2.   แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับภาวะซึมเศรา  
  2.1   ความหมายของภาวะซมึเศรา 
  2.2   ทฤษฎีของภาวะซึมเศรา 
  2.3   สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศรา 

2.4 ลักษณะอาการของภาวะซึมเศรา 
2.5 การแบงระดับของภาวะซึมเศรา 
2.6 ภาวะซึมเศราของวัยรุน 
2.7 วิธีวัดภาวะซึมเศรา 

 3.   แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเผชิญปญหา 
3.1 ความหมายของพฤติกรรมการเผชิญปญหา 
3.2 พัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญปญหา 
3.3 กระบวนการเผชิญปญหา 
3.4 วิธีการเผชิญปญหา 

 4.   แนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจในชีวิต 
4.1 ความหมายของความพึงพอใจในชวีิต 
4.2 องคประกอบของความพึงพอใจในชวีิต 
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5. แนวคิดเก่ียวกบัแรงสนับสนนุทางสงัคม 
5.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม 
5.2 ความสําคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม 
5.3 ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม 
5.4 แหลงสนับสนนุทางสังคม 

6. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
6.1 การดําเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
6.2 สภาพความเปนอยูของชุมชนที่ใชศึกษา 

7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังภายในและตางประเทศ 
7.1 งานวิจยัที่เกีย่วของกับตัวแปรเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานภาพครอบครัว   

   และภูมิลําเนา 
7.2 งานวิจยัที่เกีย่วของกับตัวแปร พฤติกรรมการเผชิญปญหา ความพึงพอใจใน    

  ชีวิต  แรงสนบัสนุนทางสังคม  และภาวะซึมเศรา 
 

1.   แนวคิดท่ีเก่ียวของกับวัยรุน 
 

 1.1   ความหมายของวยัรุน 
      คําวา วัยรุน ตรงกับคําวา Adolescence  ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพทเดิมมาจากภาษา
ละตินวา Adolescere ซ่ึงมีความหมายวา เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ (Maturity)  

  องคการอนามัยโลก ไดใหความหมายของวัยรุน วาวยัรุนเปนผูมีลักษณะ 3 ประการ 
คือ  มีพัฒนาการทางดานรางกายโดยมีวุฒิภาวะทางเพศ  มีพฒันาการทางดานจิตใจโดยมกีาร
เปลี่ยนแปลงจากเด็กไปเปนผูใหญ และมีการเปลี่ยนสภาวะทางดานเศรษฐกจิจากการที่ตองพึ่งพา
ครอบครัวมาเปนบุคคลที่สามารถประกอบอาชีพ  หารายไดดวยตนเอง 

  เฮอรลอค (Hurlock 1967, อางถึงใน ภัทรีนาฎ บุญชู 2543 : 10) ไดอธิบายไววา การ
ที่เด็กบรรลุถึงวุฒิภาวะขัน้นีไ้มใชจะเจริญแตทางรางกายดานเดยีวเทานัน้     ทางจิตใจก็เจริญงอกงาม
ไปดวย นั่นคอื จะตองมีพฒันาการทั้ง 4 ดานไปพรอมๆ กัน  ไดแก  รางกาย    อารมณ สติปญญา 
และสังคม 
  สุชา  จันทนเอม (2529 : 2) ใหความหมายของวยัรุนไววา  วยัรุนคอื วัยที่ส้ินสดุ
ความเปนเด็ก เปนวัยทีเ่ปนสะพานไปสูวัยผูใหญ  ไมมีเสนขีดทีแ่นนอนวาเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุด
เมื่อใด  แตเรากําหนดเอาความเปลี่ยนแปลงทางรางกายและรูปรางเปนสําคัญ   
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  ดวงใจ  กสานติกุล (2536 ข : 818) ใหความหมายของวยัรุนวา หมายถึง ชวงชีวิตที่มี
การเปลี่ยนแปลงของรางกายจากวยัเดก็ไปเปนผูใหญ     โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายตาม 
ดวยการเปลี่ยนแปลงดานจติใจและสังคม           ซ่ึงขบวนการนี้จะสิ้นสุดเมื่อวัยรุนกลายเปนผูใหญที่ 
รับผิดชอบดูแลตนเองได การสิ้นสุดขบวนการนี้ไมปรากฎชัดเจนเหมือนชวงเริ่มเปนวัยรุน 

ดังนั้นพอสรุปไดวา  วยัรุน  หมายถึง    บุคคลที่มีอายุอยูระหวาง 13 - 19 ป และมี
การเปลี่ยนแปลงจากความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ โดยมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานไปพรอม ๆ กัน 
ไดแก รางกาย อารมณ สติปญญา และสังคม 
 

1.2   พัฒนาการในชวงวัยรุน 
ผูที่กําลังอยูในวัยรุนนับวาเปนชวงวิกฤต (Critical Period) ชวงหนึ่งของชีวิต 

เนื่องจากเปนชวงตอของวยัเด็กและวยัผูใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะตนๆ ของวัยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากทั้งทางรางกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงของรางกายจะเกดิขึ้นรวดเร็ว เกิดความ
สับสนในบทบาทตนเอง  จึงพยายามแสวงหาความเปนตัวของตวัเอง     ชวงนี้จงึเต็มไปดวยความ
วิตกกังวล    เปนระยะวกิฤตของการปรับตัวซ่ึงนักจติวทิยาหลายทานไดแบงระยะของวัยรุนเปน   3 
ระยะ คือ 

1. วัยเริ่มเขาสูวัยรุน (Puberty) เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 11 -13 ป และเด็กชายจะมี
อายุระหวาง 13-15 ป เปนวยัที่รางกายของเด็กมีพัฒนาการเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะพัฒนาการ
ทางดานเพศจะมีรวดเรว็มาก ในเพศหญงิจะเห็นไดชัด  เริ่มมีประจาํเดือนครั้งแรก สําหรับเด็กชาย
เห็นไมชดัเจนเทาเด็กหญิง คงมีแตสภาพรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การมีขนาดอวัยวะเพศ  มี
เสียงแตกหาวขึ้น  ถึงแมชวงเวลานี้รางกายของวยัรุนกําลังมีการเปลี่ยนแปลงมาก แตทางดาน
ความคิดอานและความรูสึกแลว  วัยรุนชวงนี้ยงัรูสึกวาตนเองเปนเด็กอยู  เปนเพยีงชวงของการ
เตรียมพรอมเพื่อเขาสูวัยรุนอยางเต็มตัวตอไป 

2. วัยรุนตอนตน(Early Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 13-15 ป เด็กชาย
จะมีอายุระหวาง 15-17 ป  การเจริญเติบโตทางรางกายของวัยรุนในระยะนีก้็ยังคงดําเนินตอไปอยาง
คอยเปนคอยไป จะสิ้นสุดลงเมื่อถึงวุฒิภาวะ และการพฒันาทางสติปญญาก็จะพัฒนาตามการพฒันา
ทางรางกายไปเรื่อยๆ  ซ่ึงการพัฒนาทางสติปญญานี้จะแตกตางกนัไปตามตัวบุคคล     และ
สภาพแวดลอม 

3. วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence)       เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 17 -20 ป 
เด็กชายจะมีอายุระหวาง  18 -21 ป เปนวยัที่ทั้งทางรางกายและจิตใจของวัยรุนมกีารพัฒนาจนถึงขัน้
สูงสุด การพัฒนาทางกายจะเริ่มคงที่ ในขณะที่การพัฒนาทางสติปญญาจะดําเนินตอไป โดยเฉพาะ
ทางดานความคิดและปรัชญาชีวิต  วัยนี้เด็กจะสรางความเปนตัวของตัวเอง  พยายามแกปญหาชวีิต
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ของตนเอง และไมคอยชอบที่จะใหผูใหญไปยุงเกีย่วดวยมากนัก  ดงันั้นวยันี้ผูใหญจึงควรทําหนาที่
เปนเพยีงที่ปรึกษามากกวาการเปนผูคอยช้ีแนะทางเดินใหเด็ก 
 
  วัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการดานตาง ๆ ดงันี ้

1. พัฒนาการดานรางกาย ในระยะวัยรุนจะมีพัฒนาการทางกายที่สําคัญ       คือการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของรางกาย จะพบอัตราการเพิ่มสวนสูงและน้าํหนักอยางรวดเร็ว  โครงสราง
ของรางกายขยายใหญ สัดสวนเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนผูใหญ  และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ใน
ระยะ  2 - 3 ปแรกของการเปลี่ยนวยั  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะนํามาซึง่ความวิตกกังวล  โดยเฉพาะ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ วัยรุนจะพุงความสนใจมาที่ตนเอง  และพิจารณารูปรางของตนเองที่
เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนีจ้ะมีการเปลีย่นแปลงลักษณะทางเพศ     โดยเพศหญิงจะเปลี่ยนแปลง
รวดเร็วกวาเพศชาย 1 -2 ป โดยจะเพิ่มทั้งขนาดและหนาที่ซ่ึงเปนลักษณะบอกเพศ  ซ่ึงจะดําเนนิไป
อยางรวดเรว็จนสูวุฒิภาวะในเวลา  2 ป มีการเปลี่ยนแปลง 2 ขั้นคือ การเปลี่ยนแปลงทางเพศขั้นตน 
(Primary Sex Changes)   เปนการเปลี่ยนแปลงของตอมเพศทําใหมกีารพัฒนาเซลลสืบพันธ  ซ่ึงเปน
การเกิดวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณ  โดยเพศชายจะมกีารผลิตอสุจิ และการฝนเปยก เพศหญิงจะมี
ประจําเดือน  สวนการเปลีย่นแปลงทางเพศขั้นทุติยภูม ิ (Secondary Sex Changes) เกิดจากการมี
ฮอรโมนกระตุน ใหเกดิลักษณะทางกาย ซ่ึงเปนลักษณะบอกเพศ เชน เพศชายมีรูปรางสมเปนชาย  
ไหลกวาง กลามเนื้อเปนมัด เสียงแตกหาวมีหนวดเครา เพศหญิงจะมีทรวงอก สะโพกผาย  เอวคอด 
เสียงเล็กแหลม 

2. พัฒนาการทางอารมณ  วัยรุนจะมีอารมณรุนแรง ชอบแสดงความรูสึกอยาง
เปดเผย  บางครั้งจะเกดิความสับสน อารมณเปลี่ยนแปลงงาย  อันเนือ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
กาย  การเปลีย่นแปลงของอวัยวะภายใน  และการที่ตองปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม  วยันี้มีความ
สับสนทางอารมณมากที่สุด อยากเปนอิสระ แตขาดความเชี่ยวชาญในการปรับตัว      อารมณ
พื้นฐานของวยัรุนประกอบดวย อารมณรัก  โดยวยัรุนจะมีความรักตนเอง  จงึสนใจปรุงแตง
บุคลิกภาพของตนใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น  วัยรุนจะรักและผูกพนักับเพื่อนมาก  ทั้งเพื่อนเพศ
เดียวกันและเพื่อนตางเพศ  นอกจากนีว้ัยรุนจะมีอารมณโกรธซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่วัยรุนตองการ
อิสระ เมื่อถูกขัดขวางจะเกิดการตอตาน หรืออาจเกิดจากการขัดขวางความพึงพอใจหรือความ
ตองการ สวนอารมณกลัวในวัยรุนมักมีสาเหตุมาจากสถานการณทางสังคม   เชน กลัวสอบตก  กลัว
การปรับตัวเขากับเพื่อน  ผูใหญ และสังคมทั่วไป  วยัรุนยังเกดิความอิจฉาริษยา โดยจะอจิฉาเพื่อนที่
เดนกวา ในขณะที่ความวิตกกังวลนัน้จะมีสาเหตุมาจากการสรางเรื่องที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง   วิตก
กังวลโดยไมมสีาเหตุ ดังนัน้วัยรุนที่มีพัฒนาการทางอารมณดี  จะมีลักษณะการตอบสนองตอ
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เหตุการณตางๆ ดวยพฤติกรรมที่พึงประสงค   เหมาะสมกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น      จากความหนุหนั
รุนแรงเปลี่ยนแปลงงายมาเปนการใชเหตุผล  ควบคุมอารมณ  และพฤติกรรมใหเปนที่ยอมรับมาก
ขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรู การปรับตัวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจากความเปนเด็ก ไปสูความเปน
ผูใหญที่ด ี

3. พัฒนาการดานสังคม   วัยรุนเปนวัยแหงการคนหาเอกลักษณแหงตน   จึงเปน
ภาวะที่สําคัญตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพ  โดยวยัรุนจะสรางมโนภาพแหงตน  ทําใหวยัรุนมนีิสัย
ชอบความเปนอิสระ   ตองการเปนตัวของตัวเอง      เมื่อวัยรุนตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความคาดหวังที่ขัดแยง  และความตองการทางสังคมที่มากขึ้น  วัยรุนตองการเพื่อน  เพื่อชวยเหลือ
ในเรื่องการปรบัตัว  และเปรียบเทียบในเรือ่งตาง ๆ ของตนเอง  ในขณะที่ความสัมพันธกับพอแมก็
เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกและบทบาททางเพศ  รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม  ซ่ึงอาจทําใหเกิดความขัดแยงกับครอบครัวได 

4. พัฒนาการทางความคิดและสติปญญา     วัยรุนสามารถที่จะจินตนาการถงึเงื่อนไข
ตาง ๆ ของปญหา ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต และจะพัฒนาสมมติฐานเกีย่วกบัสิ่งที่อาจเกิดขึ้น
ภายใตความเปนไปไดทั้งหมดอยางมีเหตุมผีล สามารถใชการคิดลวนๆ โดยไมตองอาศัยการกระทํา 
สามารถตั้งสมมติฐาน และพจิารณาถึงเหตผุลตางๆ จากสมมติฐานนั้น สามารถเขาใจทฤษฎีทั่ว ๆ ไป 
และสามารถรวบรวมเอาทฤษฎีเหลานั้นมาแกปญหาความแตกตางของความคิดในวยัรุนกับวยัผูใหญ  
คือวัยรุนยังมีการยึดตนเองเปนศูนยกลางอยู  มีการคิดเปนแบบนกัอุดมคติ  ยังไมอาจยอมรับความ
จริงที่วาคนไมอาจจะทําอะไรไดโดยอาศยัพื้นฐานของตรรกศาสตรอยางเดียวเทานัน้ 
 

 1.3   สังคมที่วยัรุนเก่ียวของ 
  เมื่อยางเขาสูวยัรุน เด็กจะเริม่มีบทบาทในสังคมมากขึ้น ดวยอยูในวัยที่กําลังมีการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ทางรางกายและจิตใจ ตลอดจนดานอารมณ  ทําใหวัยรุนตองมีการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดลอมสังคมนั้น ๆ วัยรุนจึงมักกอปญหาตาง ๆ ขึ้นแกผูใหญและตัวเด็กเอง เกิดการวางตัว
ลําบาก และเปนชองทางทําใหเกิดปญหาตาง ๆ เสมอ     สภาพสังคมที่เกี่ยวของกับการปรับตัวของ
วัยรุน (สุชา จันทนเอม  2529 :  96-103) มีดังนี้  

1. บาน  เด็กทีเ่กิดมาจะเจริญเติบโตภายในบานหลายป แลวจึงเขาโรงเรียนและ
ยังคงอยูในบานตอไป  เมื่อยางเขาสูวัยรุน วัยรุนจะพยายามปลีกตนออกจากสังคมภายในบาน    และ
หันไปสมาคมกับเพื่อนที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกัน ในระยะนี้ความคิดเห็นของวัยรุนจะคลอยตาม
เพื่อนฝูงมากกวาที่จะเหน็ตามบิดามารดา หรือญาติพีน่องภายในครอบครัว วยัรุนจะมีความสนิท
สนมกับบิดามารดานอยลงกวาวยัที่ผานมา   บางครั้งทําใหคิดไปวาตนเองกับบิดามารดาไมสามารถ
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จะทําความเขาใจกัน ดวยเหตุนี้จึงทําใหวยัรุนไมกลาปรึกษาเรื่องสวนตวักับบิดามารดา  หรือบางครั้ง
รูสึกวาตนเองเปนภาระที่บดิามารดาตองเลี้ยงดู  กอใหเกดิปญหากับสมาชิกในครอบครัว 

2. โรงเรียน  เกือบคร่ึงหนึ่งของชีวิตที่ตองอยูภายในโรงเรียน  มีความเกี่ยวของกับ
การเรียนการศึกษาอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจบุันสภาพสังคมทําใหวยัรุนทุกคนอยากเรยีน
อยากศึกษา แตบางคนไมไดศึกษาตอก็เปนเพราะความจําเปนบางประการ  หรือความบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจ หรือความสามารถของตนเอง    การที่วัยรุนตองอยูกับโรงเรียนมาก ยอมมีชองทางที่จะ
สรางปญหาตาง ๆ ภายในโรงเรียนไดมาก เชนเดยีวกับภายในครอบครวั มีปญหาสําคัญของวัยรุนที่
เกี่ยวของกับโรงเรียน คือ ปญหาเกี่ยวกับการศึกษา  ปญหาเกีย่วกับการปรับตัวที่เขากับครูหรือเพื่อน
ฝูงไมได 

3. เพื่อน  ในวัยรุนนี้รูสึกวาการคบเพื่อนเปนส่ิงสําคัญมาก  ฉะนั้นอิทธิพลของกลุม
เพื่อนจึงมีความสําคัญมาก  การคบเพื่อนเปนความตองการประการหนึ่งของวัยรุน และตองการคบ
เพื่อนตางเพศดวย  การเลือกคบเพื่อนของวัยรุนโดยมากมักเลือกผูที่มีรสนิยมตรงกัน มีทัศนคติ
คลายคลึงกันและขนาดรางกายเทา ๆ กัน 
 

1.4   ปญหาของวัยรุน 
 เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปแลววา วัยรุนเปนวยัที่มีความเครยีดหลายอยางเมื่อเทียบกับ
วัยเด็ก  ซ่ึงปญหาสุขภาพจติและพฤติกรรมถือไดวา เปนปญหาใหญสําหรับวัยนี ้  ซ่ึงปญหาที่เกิด
ขึ้นกับกลุมวยัรุน มีผูศึกษาไวดังนี ้
 อัมพร   โอตระกูล และคณะ (2530, อางถึงใน อังคณา  ปรีชาเมตตา 2540 : 9) ศึกษา
ปญหาสวนตวัของนักเรียนวยัรุนตอนตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  ในเขตกรุงเทพมหานคร ป
การศึกษา 2526 - 2527 จํานวน 520  คน  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนวยัรุนตอนตนมปีญหามากและ
ปญหาในระดบัปานกลาง ไดแก ปญหาลักษณะสวนตัว  ปญหาทางดานการเงิน การงานและอนาคต 
และปญหาดานโรงเรียน และพบวานักเรียนหญิงมีปญหาสวนตวัมากกวานักเรยีนชาย  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เฉพาะดานสุขภาพ การเรียน เรื่องบานและครอบครัว สวนความสัมพันธของภูมิ
หลังครอบครัวกับปญหาของนักเรียนพบวา ตัวแปรดานสถานภาพสมรสบิดามารดา สัมพันธภาพ
ระหวางบดิามารดา อุปนิสัยของบิดามารดา ผูอบรมเล้ียงดูในวัยเด็กและระดับการศกึษาของบิดา มี
ความสัมพันธกับปญหาเดก็อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 อุมาพร ตรังคสมบัติ (2536 :87- 96)  กลาวถึงปญหาสุขภาพจิตในวยัรุนที่พบบอย ๆ 
คือ การปรับตัวที่ผิดปกติเมื่อเผชิญความเครียด โรคประสาทวิตกกังวล โรคซึมเศรา และการพยายาม
ฆาตัวตาย โรคจิต ความผิดปกติในการกนิ เอกลักษณสับสน บุคลิกภาพผิดปกต ิ การใชสารเสพติด 
พฤติกรรมเกเร พฤติกรรมผิดเพศ เชน เปนกะเทย ความสมัพันธที่ไมดีกบับิดา  และปญหาการเขากบั
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เพื่อนฝูง   ซ่ึงปญหาที่เกิดขึน้อาจจะเปนเพียงปญหาทางสุขภาพจิตทีย่ังไมถึงขั้นเปนโรค อาจสรุปได
วา มีสาเหตุ ดงันี้ 

1. ปญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการแหงวัย ไดแก ปญหาที่เกิดจาก
พัฒนาการทางดานรางกาย การพัฒนาเปลีย่นแปลงทางดานอารมณและจิตใจ   พัฒนาการทางดาน
สติปญญา และพัฒนาการทางดานสังคม 

2. การปรับตัวตอปญหาที่เกิดขึน้ในการดํารงชีวิต ไดแก ปญหาในเรื่องเศรษฐกจิ 
การเงิน การทาํตามเพื่อน ความเปนตัวของตัวเอง และปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม 

งานวิจยัตางประเทศพบวา ความขัดแยงทีเ่กิดขึ้นระหวางวัยรุนกับบิดามารดา  เปน
ปญหาที่เกิดขึน้ไดสูง  และมีโอกาสจะเกดิขึ้นไดมากทีสุ่ดในชวงวยัรุนตอนตน  และคอย ๆ คงที่ใน
วัยรุนตอนกลาง และจะเริ่มลดลงในวยัรุนตอนปลาย ทีเ่ปนเชนนี ้ เพราะชวงวัยรุนตอนตนเดก็เริม่
เปนตัวของตวัเองมากขึ้น คิดเองทําเอง เริ่มมีจุดยนืของตนเอง สวนวยัรุนตอนปลายนัน้  ความขัดแยง
นอยลง เพราะเริ่มออกจากบานไปเรียนตอในระดบัอุดมศึกษา การหางบานทําใหการที่จะ
กระทบกระทัง่กันทุกวันลดลง  ซ่ึงอุมาพร  ตรังคสมบัติ (2536 :87-96) กลาวถึงความขัดแยงระหวาง
บิดามารดากับลูกวัยรุน วามจีุดนาสนใจอยู  2 ประการ คือ 

1. วัยรุนกับบิดามารดามักไมไดขัดแยงในเรื่องคอขาดบาดตาย  เชน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเมอืง  ศาสนา หรือเสรีภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศ  เพราะเปนเรื่องไกลตัวไมไดเกีย่วของกับ
ชีวิตประจําวัน 

2. วัยรุนกับบิดามารดายังขัดแยงกันอยูในเรือ่งที่คลายคลึงกับเมื่อสิบปที่แลว  พบวา
ความขัดแยงมคีวามคลายคลึงกัน เรื่องที่ขดัแยงไดบอยทีสุ่ด คือ ผลการเรียน การทําการบานที่ครูให
มา  การคบเพือ่น การทํากจิกรรมนอกหลกัสูตร  การทีลู่กกลับค่ํา งานบานที่มอบหมายใหทํา การ
รักษาความสะอาดสวนตวั  รวมไปถึงการทะเลาะเบาะแวงระหวางพี ่ๆ นอง ๆ การบังคับใหลูกกิน
อาหารที่ไมชอบ  และการที่ลูกใชเงินเปลือง  สวนใหญมกัเปนแมกับลูกสาวทะเลาะกนั   ที่กลาวมาดู
เปนเรื่องหยุมหยิมแตบางครั้งเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ก็อาจกลายเปนความขัดแยงรุนแรง และนําไปสู
ปญหาในวัยรุนที่พบไดมากมายในปจจุบนั 
 

      กลาวโดยสรุป  วัยรุนเปนวยัแหงการเริ่มตนของการกาวสูวัยผูใหญ  แตกระนั้นก็
เปนชวงวัยที่คาบเกี่ยวระหวางวัยเด็กและวยัผูใหญ  คุณลักษณะของวยัรุนจึงเปนวัยทีม่ีลักษณะทั้งวยั
เด็กและวยัผูใหญอยูในตัวบคุคลเดียวกัน  วัยรุนเปนวยัแหงการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง  
แสวงหาความสมบูรณแหงตน   เพื่อใหตนเองสามารถเขาใจตนเองและผูอ่ืนในสงัคม  ตลอดจน
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่ซับซอนในวัยอ่ืนตอไปได  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาใน
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กลุมวัยรุนตอนตน ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวาเปนวัยที่เปนชวงตอของวัยเดก็กบัวัยผูใหญและเปนระยะวกิฤต
ของการปรับตัว จึงเปนวยัที่ควรใหความสนใจเปนอยางยิ่ง 
 
2.  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับภาวะซึมเศรา 
 

 2.1   ความหมายของภาวะซมึเศรา 
 

   ไดมีผูใหความหมายของ ภาวะซึมเศรา ไวดังตอไปนี ้
  ภาวะซึมเศรา หรือ Depression  มาจากคําวา Deprivere  ในภาษาละติน ซ่ึงมี
ความหมายวา กดต่ําหรือจมลงโดยต่ํากวาตําแหนงเดิม  

 เบค (Beck  1973 : 6) ไดใหความหมายของภาวะซึมเศรา ไวดังนี ้
1.  ภาวะอารมณแปรปรวนงาย  เชน เศราโศกเสียใจ  อางวางโดดเดี่ยว  เฉื่อยชา  

เซื่องซึม 
2. มีอัตมโนทัศนในแงลบกับตนเอง  ตําหนิตนเอง 
3. พฤติกรรมถดถอยและลงโทษตนเอง  ตองการที่จะหลีกหนี หรืออยากตาย 
4. เบื่ออาหาร  นอนไมหลับ สูญเสียแรงขับทางเพศ 
5. กิจกรรมตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้นหรือนอยลง  เชน  เชื่องชา 

(Retardation) หรือกระวนกระวาย (Agitation) 
  ไพรเอส (Priest 1983 : 16,  อางถึงใน เรไร  ทีวะทัศน  2535 : 6)  กลาววา    ภาวะ
ซึมเศรา (Depression) หมายถึง  ภาวะจิตใจผิดปกติที่มีผลทําใหพฤติกรรมบุคคลเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม  เปนผลเนื่องมาจากการสูญเสีย  เชน  สูญเสียบุคคลที่รัก  สูญเสียทรัพยสิน  ตาํแหนงหนาทีก่าร
งาน  ความเปนอิสระ  และความสําคัญอื่น ๆ ทําใหมีความรูสึกผิดหวัง รูสึกสูญเสีย   เกดิความรูสึก
ลมเหลว  เศรา ไมมีความสุข  ทอแท ซ่ึงอารมณเหลานี้อาจเกิดขึ้นเพยีงชั่วครู หรือคงอยูนาน  ขึ้นอยู
กับสภาพแวดลอม 
  จําลอง  ดิษยวณิช  (2522,  อางถึงใน อรวรรณ   หนแูกว 2536 : 7) ใหความหมาย
ภาวะซึมเศราวา  เปนอารมณเศรา เสียใจ เศราโศก  ผิดหวงั  หมดอาลัยในชีวิต ในคนปกตกิ็มอีารมณ
เชนนี้ได  ซ่ึงจะผิดปกตกิ็ตอเมื่ออารมณเชนนี้เกิดขึ้นเปนระยะเวลานาน  ไมสมสวนกบัการสูญเสียที่
ผูปวยประสบ 
  สมศร  เชื้อหิรัญ (2526, อางถึงใน อรวรรณ   หนแูกว 2536 : 7) ใหความหมายวา  
ภาวะซึมเศราเปนความเศราที่เปนประสบการณอยางหนึง่ในชีวิตมนุษย  เพราะความเศราเกดิจาก
ความผิดหวัง  ลมเหลวหรือสูญเสีย  ซ่ึงการสูญเสียนี้อาจจะเกิดในชวีติจริงหรือเพียงการสูญเสียใน
มโนภาพกไ็ด  ความเศราซ่ึงมีตั้งแตระดับนอยจนถึงระดบัรุนแรง 
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  นงพงา     ล้ิมสุวรรณ (2523 : 137) สรุปจากที่ศึกษาที่ผานมา  คําวา Depression ใช
ใน  3 กรณี  คือ  
  1.  Normal  Depression Affect เปนภาวะความรูสึกปกติของมนุษย เชน  รูสึกเศรา
เมื่อเกิดความผิดหวังในบางสิง่บางอยางที่หวังไว   หรือรูสึกหมดกําลังใจ  ทอแทในบางเรื่อง เปนตน 
  2.  Symtomatic Depression   ภาวะซึมเศราในที่นี้เปนอาการสวนหนึ่งของโรคบาง
โรค  เชน ตอมไธรอยด (Hypothyroidism)  ทําใหเกิดอาการซึมเศราหรือหลังการตดิเชื้อไวรัสทําให
เกิดอาการซึมเศรา  เปนตน 
  3. Depressive Disorder   ภาวะซึมเศราในที่นี้เปนอาการของความผิดปกติทาง
อารมณโดยตรง  เชน พวก Major  affective disorder   
  ดวงใจ กสานติกุล (2536 ก : 348) ไดใหความหมายของภาวะซึมเศราวา หมายถงึ 
อารมณทุกข (Dysphoric Mood) รูสึกเศราหมอง จิตใจหดหู เชื่องชา เซื่องซึม นอนไมหลับ ขาด
สมาธิ เบื่ออาหาร ไมมีเร่ียวแรง ผอมลงหรือน้ําหนักลด หมดอารมณทางเพศ คิดอยากตาย เปนตน 
และมีผลกระทบในดานสังคมหรืออาชีพ ทําใหมีพฤตกิรรมหรือบุคลิกภาพเปลี่ยนไป กลายเปนคน
แยกตวัเงยีบซมึ และสมรรถภาพในการเรียนหรือการทํางานลดลง 
 จากการใหความหมายของภาวะซึมเศราขางตนสรุปไดวา   ภาวะซึมเศรา  หมายถึงภาวะ
จิตใจที่มีลักษณะแสดงออกใหเห็นถึงความหมนหมอง เศราโศก  ไมมีความสุข  ขาดสมาธิ ไมมี
ชีวิตชีวา  ทอแท  เบื่อหนาย ภาวะซึมเศราซ่ึงมีตั้งแตระดบันอยจนถึงระดับรุนแรง  ภาวะซึมเศราที่ไม
รุนแรงจะมีอาการซึมเศราเพียงบางประการที่ไมรุนแรง  โดยยังไมมีความผิดปกติในกิจวัตร
ประจําวนั หรือความสัมพันธกับผูอ่ืน เชน มีเพียงความรูสึกหงุดหงดิ เศราหรือรองไห  สวนภาวะ
ซึมเศราที่เกิดขึ้นรุนแรงจะมคีวามผิดปกตแิละสงผลตอกิจวัตรประจําวันและความสัมพันธกับผูอ่ืน 
 

 2.2   ทฤษฎีของภาวะซึมเศรา 
   เบลเซอร (Blazer  1982, อางถึงใน ปรีชา  สุวังบุตร 2543 : 23 -28) ไดกลาวถึง
ทฤษฎีที่อธิบายเกีย่วกับสาเหตุของความซึมเศราสรุปไดเปน  2 ทฤษฎีหลัก คือ     ทฤษฎีทางชีววิทยา  
และทฤษฎีทางจิตวิทยา  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1.  ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theories of Depression)  ทฤษฎีในแนวนี้สวน
ใหญเปนผลของการผสมผสานขอมูลตาง ๆ   ที่ไดมาจากการวิจัยดานความเจ็บปวยทางจิตในชวง  
30 ป ที่ผานมา ซ่ึงพอสรุปไดดังนี ้
  1.1  ทฤษฎีดานพันธุกรรม (Genetic  Theory)  ขอสรุปของทฤษฎีนี้ไดมาจาก
การศึกษาสาเหตุของความซึมเศราในฝาแฝดแทและครอบครัว      ซ่ึงปรากฏวาอัตราเสี่ยงตอความ
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ซึมเศราในรุนลูก (First  Generation)  มีสูง  เมื่อเทียบกบัประชากรทั่วไป   และอัตราเสี่ยงตอความ
ซึมเศราในฝาแฝดแท สูงกวาในฝาแฝดเทยีม 
 1.2   ทฤษฎีของสารประกอบไนโตรเจน (Biogenic  Amine  Theory)       ความ
ซึมเศราเกิดจากความไมสมดุลยของ Biogenic Amine (Depression of  Biogenic  Amine Imbalance)
อาจเกิดจากการใชยา  เชน Reserpine  ทําใหสาร Catecholamine ลดนอยลงทําใหเกิดความซึมเศรา  
และการลดลงของ Serotonin  ก็กอใหเกิดความซึมเศราไดเชนเดียวกนั   นอกจากนี้ยังมีการศกึษาถึง
สารเคมีที่มีความสัมพันธกับความซึมเศรา  เชน โดปามีน (Dopamine) อีกดวย 
  1.3 ทฤษฎีของตอมไรทอ (Endocrine Theory)  เปนทฤษฎีที่กลาวถึง
ความสัมพันธของตอมไรทอและความซมึเศรา   โดยเชื่อวาฮอรโมนมีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิด
ความซึมเศราในบุคคล  พบวาการหลั่งของ Growth  Hormone      ที่ไมเหมาะสมมีความสัมพันธกบั
โรคซึมเศรา  ทฤษฎีนี้ใหความสนใจอยางมากในเรื่องบทบาทของ Cortisone  และฮอรโมนกระตุน
การทํางานของตอมหมวกไต (ACTH) ซ่ึงมีการคนพบวาการหลั่งของฮอรโมนดังกลาวจะมีปริมาณ
มากในผูที่มีความซึมเศรา โดยเฉพาะผูที่มีความซึมเศราอยางรุนแรง  มีความคิดฆาตัวตายและพลุง
พลาน 

2.  ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological  Theories of Depression)  ซ่ึงประกอบดวย
ทฤษฎี   ดังตอไปนี ้   
   2.1  ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) ทฤษฎีนี้กลาวถึงวา     ความ
ซึมเศราเปนภาวะหมดหวัง  ไรที่พึ่งพิง ไรอํานาจ  ซ่ึงเกดิขึ้นภายหลังจากการเจ็บปวยลมเหลว หรือ
โดดเดีย่ว โดยทฤษฎีนีใ้หความสนใจองคประกอบภายในที่กระตุนใหเกิดความซึมเศราตั้งแตแรก
เกิดจนตลอดชวีิตของบุคคล ทั้งการแสดงออก ผลกระทบตอความรูสึกนึกคิด อารมณ ตลอดจน
ความขัดแยงตาง ๆ ที่เปนเหตุแหงความไมสมหวังในชีวติ ฟรอยด (Freud) กลาววาความซึมเศราเปน
ผลมาจากความสูญเสียส่ิงอันเปนที่รัก  การสูญเสียสมรรถภาพรางกาย  อวัยวะ สถานภาพทางสังคม  
และการสูญเสียการยอมรับนบัถือในตนเอง   ซ่ึงปฏิกิริยาตอบสนองตอการสูญเสียนี้จะเกิดไดในชวง
ของพัฒนาการ และทุกชวงอายุ  ผลที่เกดิจากความซึมเศราอยางรุนแรงจะทําใหบุคคลนั้นกลายเปน
คนไมสนใจตอส่ิงแวดลอม   ไมอยากรวมกิจกรรมใด ๆ ในสังคม  ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  รูสึก
วาตนเองไรคาและในที่สุดจะมีความรูสึกวา  การมีชีวติอยูตอไปไมมีความหมาย และนําไปสูการ
ลงโทษตนเองอยางผิด ๆ   
  2.2  ทฤษฎีการเรียนรู(Learning Theory)  ซีลิกแมน (Seligman, อางถึงใน กมลิน 
สาตรา 2531 :15) อธิบายวาความซึมเศราเปนพฤติกรรมการปรับตัวทีผิ่ดปกติ     อันเปนผลมาจาก
การที่บุคคลไดรับการเสริมแรงในระดับต่าํ       ซ่ึงระดับของการเสริมแรงตามแนวคดินี้ประกอบดวย
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องคประกอบ  3 ประการ  คือ จํานวนของแรงเสริมในสิ่งแวดลอม      จํานวนกิจกรรมหรือเหตุการณ
ซ่ึงเปนแรงเสริมที่มีศักยภาพสําหรับบุคคล   และทักษะของบุคคลที่ดึงเอาแรงเสริมนั้นออกมา   
นอกจากนี้เขายังอธิบายเพิ่มเติมวารูปแบบของความซึมเศรานี้เกิดจากการที่ตองเผชิญกับเหตุการณ
บางอยาง  ที่บุคคลไมสามารถควบคุมได (Uncontrolled Events)   เชน  การสูญเสียคนที่ตนรักหรือ
หนาที่การงานทําใหบุคคลเกดิการเรียนรูวาตนเองขาดความสามารถ        ที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรอื
แกไขเหตุการณนั้น  ซ่ึงจากประสบการณที่ไดรับนี้จะมผีลทําใหขาดความสามารถในการเรียนรูทีจ่ะ
ตอบสนองตอสถานการณใหม ๆ อยางมปีระสิทธิภาพ 

2.3  ทฤษฎีดานความคิดและการรับรู (Cognitive Theory)   ทฤษฎีนี้อธิบายวา
ความซึมเศราเกิดจากการมีแนวความคดิ  และการรับรูในทางลบเกีย่วกับตนเอง โลก และอนาคต 
โดย เบค (Beck 1973 : 6)   กลาววาแนวความคิดนี้และทศันคติเกี่ยวกับตนเองและสังคมจะไดรับการ
พัฒนามาตั้งแตวัยเด็ก  โดยเขาชี้ใหเหน็แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองทางลบ เชน  ความรูสึกมีปมดอย     
รูสึกไรคา  ไมมั่นคง และจะตีความเรื่องตาง ๆ ในลักษณะของความพายแพ     นาอายอยูตลอดเวลา  
ซ่ึงจะเปนผูที่มแีนวโนมที่จะเกิดความซึมเศราไดสูงกวาคนปกติ เมื่อบุคคลเหลานี้ตองเผชิญกบั
ความเครียด เชน ความเจ็บปวย การขาดรายได ซ่ึงคนสวนใหญอาจเพียงรูสึกวาเปนความเจ็บปวด
และคับของใจเทานั้น แตบคุคลเหลานี้มีแนวโนมที่จะตคีวามสถานการณดังกลาววา เปนความพาย
แพ รูสึกเกลียดตัวเอง รูสึกผิดและไรคา ซ่ึงการตีความที่บิดเบือนจากความเปนจริง ทําใหเกิดความ
ซึมเศราได    
  

 2.3   สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศรา 
  สมภพ    เรืองตระกูล (2543  : 1- 2)  ไดอธิบายสาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศราดังนี้ 

1. พันธุกรรม  การศึกษาพนัธุกรรมของผูปวยโรคซึมเศราบงวา พนัธุกรรมเปน
สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง  โดยพบลักษณะสําคัญ ดังนี ้
   1.1 ญาติสนิทของผูปวย   มโีอกาสเปนโรคนี้สูงกวาประชากรทั่วไป 1.5 - 3  เทา
และมีโอกาสเปนโรคพิษสุราเรื้อรังในอัตราที่สูงกวาประชากรทั่วไป 
  1.2  ถาบิดามารดาคนใดคนหนึ่งเปนโรคซึมเศรา   บุตรจะมีโอกาสเปนดวยใน
อัตราสูงกวาเดก็ทั่วไป 2 เทา และถาบิดาและมารดาเปนโรคซึมเศรา  บุตรจะมีโอกาสเปนโรคสูงกวา
เด็กทัว่ไปถึง  4  เทา 
  1.3   จากการศกึษาคูแฝดพบวา ในคูแฝดทีเ่กิดจากไขใบเดียวกัน  ถาคนหนึ่งเปน
โรคนี้อีกคนจะเปนดวยรอยละ 60  ในขณะที่โอกาสที่คูแฝดจากไขคนละใบจะมีโอกาสเปนโรคเพียง
รอยละ   20  
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      1.4   จากการศึกษาโรคนี้ในบุตรบุญธรรม            ที่มีบิดามารดาเปนโรคซึมเศรา
ทั้งสองคน  พบวาบุตรบุญธรรมจะเปนโรคซึมเศราดวยในอัตราทีสู่งกวาบุตรบญุธรรมที่มีบิดา
มารดาซึ่งปกติ 

2.  ปจจัยดานจติใจ  ปจจัยดานจิตใจเปนสาเหตุประการหนึ่ง  จากการศึกษาพบวา 
    2.1  โรคซึมเศรามักเกิดภายหลังผูปวยมีปญหาทางดานจิตใจอยางรนุแรง  เชน  
การเสียชีวิตของบุคคลผูเปนที่รัก   มีเร่ืองบาดหมางกับคูครอง  การหยาราง  ประสบปญหาทางดาน
การงานหรือเศรษฐกิจ 
   2.2    ผูปวยทีม่ีอาการซึมเศรา จะมีแนวความคิดเกีย่วกบัตนเองดานลบ 
    3.  ความผิดปกติของชีวเคมขีองสมอง       ปจจุบันพบวาผูปวยมีความผิดปกติของ
การสังเคราะหสารสื่อประสาทในระบบประสาทสวนกลาง โดยมีระดบัของสาร Serotonin และ  
Norepinephrine  ต่ํากวาปกติ  ซ่ึงเมื่อผูปวยไดรับการรักษาและหายดแีลว  ระดับของสารทั้งสองชนิด
นี้จะสูงขึ้นอยูในระดับปกต ิ  
  ดวงใจ  กสานติกุล (2536 ก : 349-352)  ไดแบงสาเหตขุองโรคอารมณแปรปรวน
ออกเปน 4 กลุมใหญ ๆ ดังนี ้

1.  สาเหตุจากปญหาในจิตใจ   (Intrapsychic Models)    นักจิตวิเคราะหอธิบายวา
อารมณเศราผสมผสานของความรูสึกหลายอยาง ตั้งแตรูสึกกลัว เกลียด โกรธ ละอายและความรูสึก
ผิด โดยที่ความรูสึกโกรธเปนอารมณดิบขัน้พื้นฐาน (Primitive) ที่สุดปรากฏใหเหน็แมในเด็กทารก 
สวนความรูสึกผิดเปนอารมณละเอยีดออนและสลับซับซอนมากที่สุดที่เกิดขึ้น 
    2.  สาเหตุจากความคิดแงลบ(Negative Cognition)          อธิบายวาสาเหตุของโรค
ซึมเศราเกิดจากการมีความนกึคิดในเชิงลบ มองเหตุการณชีวิตในแงรายไปหมด  ทาํใหจิตใจอยูใน
สภาพที่ทอแทหมดหวัง โดยมีหลักวาคนเราคิดอยางไร กรู็สึกอยางนั้น  และความคิดบดิเบือนเปนผล
จากการมีประสบการณชีวิตที่เลวราย ผูปวยซึมเศรามี Cognitive triad คือ มองตนเอง มองสังคม และ
มองอนาคตในแงลบดังนี้ คือมองตนเองวาไรคา ไรสมรรถภาพ ไรความภาคภูมิใจหรือไรซ่ึงทุกส่ิง  
มองโลกหรือสังคมในแงราย เห็นแตส่ิงไมดีในสังคมสิ่งแวดลอม รูสึกถูกบีบบังคับและเรียกรองจาก
สังคมมากจนรูสึกหมดกําลังใจและมองอนาคตวามีแตความยากลําบาก ลมเหลว และหมดทางแก 
     3.  สาเหตุทางพฤติกรรม (Behavioral Models) มีแนวคดิ 2 แบบ คือโรคซึมเศราเกิด
จากภาวะทอแททอดอาลัย(Learned Helplessness) หมดกาํลังใจ ใจไมสู  และหมดความกระตือรือรน 
เนื่องจากประสบแตความลมเหลวและผิดหวังครั้งแลวคร้ังเลา  หรือเกิดจากภาวะขาดการเสริมแรง 
(Noncontingent Reinforcement)  เนื่องจากบุคคลนั้นไมเคยประสบความสําเร็จใดๆ เลย     ขาด
แรงจูงใจและขาดความมั่นใจ ทําใหรูสึกเบือ่หนายและไรความสุข  
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     4.  สาเหตุจากความผิดปกตทิางชีวภาพ (Biological Models)    โดยมีอิทธิพลของ
พันธุกรรมมาเกี่ยวของ    เชื่อวาศูนยควบคมุการทํางานในรางกาย (Inner Control)     ทํางานมากขึ้น
ในภาวะคลั่ง (Mania)  และทํางานลดลงในภาวะซึมเศรา ความผิดปกตทิางชีวภาพอาจจําแนกไดเปน 
   4.1   ความไมสมดุลยของสาร    Biogenic Amine    ในเซลลประสาท(Neurons) 
หรือที่ขอตอปลายประสาท (Synapses) 
  4.2   ความผิดปกติของระบบฮอรโมนของตอมไรทอ (Neuroendocrine) 
  4.3 ความผิดปกติทางสรีรวิทยาของระบบประสาท (Neurophysiology) ไดแก 
การเปลี่ยนแปลงของจังหวะชีวภาพ (Circadian Rhythm)      ดังเห็นไดจากการที่ผูปวยอารมณเศรา
รุนแรงในชวงเชาตรู และอารมณดีขึ้นในชวงบายหรือค่ํา (Diurnal Variation of Mood) และคลื่น
สมองขณะหลบั (Sleep EEG) ซ่ึงสนับสนุนมากที่สุดวาโรคซึมเศราเกี่ยวของกับชีวภาพ     หรือความ
ไมสมดุลยของการกระจายของสารละลายโซเดียมและโปตัสเซียมในและนอกเซลลประสาท เปน
ตน 
 

 2.4  ลักษณะอาการของภาวะซึมเศรา   (Depression  Symptoms)       
  สมภพ เรืองตระกูล(2524 : 50-53)  ไดระบุลักษณะอาการของภาวะซมึเศรา พอสรุป
ไดดังนี ้    
  1. อารมณเศรา  เปนความรูสึกที่แสดงอาการหลายอยาง  เชน  ใจคอหดหู  ไมมี
ชีวิตชีวา  รูสึกไมแจมใส  ไมเบิกบานหรอืใจคอเศราหมอง  ลักษณะอารมณเศรานั้นบางเวลาเศรา
นอย บางเวลาเศรามาก  หรืออาจจะมีอยูเกอืบตลอดเวลา 

2. อารมณหงุดหงิด โกรธงาย  มักจะรูสึกเสยีใจเมื่อทําส่ิงไมดีไปแลว 
3. ความรูสึกเบื่อและหมดความสนใจ  ไมอยากทํากิจวัตรหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เคย

ชอบ ความรูสึกทางเพศลดลง 
4. อาการเบื่ออาหาร  ไมรูสึกอยากอาหารแมแตของที่ตนเคยชอบ 
5. อาการนอนไมหลับ  อาจจะนอนหลับยาก  หลับไมสนิท ฝนรายหรือตืน่บอย  
6. อาการออนเพลีย รูสึกออนเพลียไมมีแรง  และเปนอยูเกอืบตลอดเวลา  อาการ

อาจจะเกิดเฉพาะสวนของรางกาย  เชน แขน ขา 
7. ความคิดเชื่องชา  การเคลื่อนไหว ตลอดจนการพูดจาเชือ่งชา        ความสนใจ

ตาง ๆลดลง เงียบและซึมลง  ไมราเริงแจมใส  ไมกระตือรือรนในชวีิต   การกระทําตาง ๆ เปนการ
ฝนใจ  เชน การพูด การแตงตัว หรือการอานหนังสือ 

8. สมาธิเสีย ความจําไมดี ลืมงาย อานหนังสือแลวไมจํา 
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9. ความรูสึกวาตนเองไรคา    ตนเองไมดใีนดานตาง ๆ   เชน     ความสามารถ 
สติปญญา รูสึกตนเองไมมีคา หมดความสาํคัญตอใครทั้งส้ิน 

10. ความรูสึกมีความผิด หากความรูสึกมคีวามผิดยิ่งมากยิ่งรุนแรง   คิดวาตนเองไม
ดี มีบาป สมควรถูกลงโทษ  ไมสมควรมีชีวิตอยู  ทําใหอยากตายและคดิฆาตัวตาย  ซ่ึงเปนอันตรายที่ 
สําคัญที่สุด 

11.   ความคิดอยากตาย   ยิ่งเศรามากความรูสึกทรมานมีมาก    ความคิดอยากตายจะ
รุนแรงขึ้น 

12.   ความกลวั  ความกลัวจะวนเวยีนในความคิด  เชน กลัวอยูคนเดียว 
13.  อาการทางกาย  มักมอีาการทางกายรวมดวยเสมอ  และเกิดไดทุกระบบ เชน

ปวดทอง  ทองอืด ทองเฟอ อาหารไมยอย  ปวดศีรษะ เจบ็หนาอกและปวดเมื่อยตามตัว  
14.  อาการหลงผิดและประสาทหลอน ไดแก หลงผิดวาเปนคนไมมีคา มีความผิด

และมีบาป สมควรถูกลงโทษ 
 

  สมาคมจิตแพทยอเมริกา ไดใชหลักการวินจิฉัยจากคูมือวนิิจฉัยโรคทางจิตเวช 
DSM- IV (Diagnotic and  Statistical Manual of Mental Disorders)  นํามาตัดสินวาเปนโรคอารมณ
ซึมเศราชนิดรุนแรง (Major Depressive Disorder)จะตองมีอาการอยางต่ํา 5 อาการในกลุมอาการดังนี้ 

1. มีอารมณเศรา(ในเดก็และวัยรุนอาจเปนความรูสึกกระวนกระวาย)เกอืบตลอดวัน
   2.  ความกระตือรือรนและความสนุกสนานในกจิกรรมที่เคยทําทั้งหมด   หรือเกือบ
ทั้งหมดลดลงอยางมากเกือบตลอดทั้งวัน และเปนตดิตอกันเกือบทกุวัน (ตัดสินจากความรูสึกของ
ผูปวยเอง หรือจากการสังเกตของผูใกลชิดวามีพฤติกรรมเฉื่อยชาลงเกือบตลอดเวลา) 

3.  น้ําหนกัตวัเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน    โดยมีน้ําหนกัลดลงหรือเพิม่ขึ้นทั้ง ๆที่
ไมไดควบคุมอาหารหรือลดน้ําหนกั (มากกวารอยละ 5 ของน้ําหนกัตัวตอเดือน) หรือความอยาก
อาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกือบทุกวัน (ในเดก็จะตดัสินจากน้ําหนักไมเพิ่มตามเกณฑที่ควรเพิ่ม) 
  4.  มีอาการนอนไมหลับหรือหลับบอยมากหรือนานผิดปกติเกือบทุกวนั 
  5.  การเคลื่อนไหวของรางกายเปลี่ยนแปลง          โดยมีอาการกระวนกระวายผุดลุก 
ผุดนั่งมากกวาปกติ หรือเคลื่อนไหวชาลง รวมทั้งความคดิชาลงหรือฟุงซานมากขึ้นเกอืบทุกวัน ทั้งนี้
ตัดสินโดยการสังเกตจากผูอ่ืน (ไมใชเปนความรูสึกของตนเอง) 
  6.  ออนเพลียไมมีแรงเกือบทกุวัน 
  7.  รูสึกตนเองไรคา      หรือมีความรูสึกวาตนเองผิดหรือไมดีอยางมากเกินเหตุ (ซ่ึง
อาจถึงขั้นหลงผิด) เกือบทุกวนั 
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8. ความสามารถในการคิดถดถอยหรือสมาธิไมดี หรือไมสามารถตัดสินไดและ
อาการนี้เปนอยูเกือบทกุวัน 

9. คิดเรื่องความตายซ้ํา ๆ   หรือคิดเรื่องการฆาตัวตาย โดยอาจจะไมมีแผนการที่
แนนอน หรือพยายามฆาตวัตาย หรือวางแผนฆาตัวตาย 
 

2.5  การแบงระดับของภาวะซึมเศรา 
สมาคมจิตแพทยอเมริกา ไดแบงระดับของภาวะซึมเศราออกไดเปน   3  ระดับ 
1. ภาวะซึมเศราเล็กนอย (Mild Depression  or  Blue Moods)    เปนภาวะที่บุคคล

ประสบกับความสูญเสีย  ผิดหวัง ขาดคนเห็นใจ รูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้ง  ทําใหเกิดภาวะซึมเศรา 
และมีผลกระทบตอรางกายรวมดวย คือ นอนไมหลับ  เบื่ออาหาร ออนเพลีย  มีอารมณเศรา สีหนา
ไมสบาย  และเงียบขรึม  จะเกิดขึน้ในชวงเวลาหนึ่ง  เมื่อสาเหตทุี่ทําใหเกิดความเศราถูกขจัดไป  
บุคคลนั้นจะกลับฟนคืนสูภาวะปกติ  ภาวะซึมเศราเล็กนอยสามารถเขารวมสังคมไดตามปกติ 

2. ภาวะซึมเศราปานกลาง(Moderate Depression or Neurotic Depression)      
ภาวะซึมเศราระดับนีจ้ะรุนแรงจนถึงขั้นกระทบกระเทือนตอชีวิต ครอบครัว และการงาน แตอยางไร
ก็ตามยังสามารถดําเนินชีวิตประจําวนัได  แมวาจะไมสมบูรณนัก     การรวมสังคมในระยะแรกของ
ผูที่มีภาวะซึมเศราปานกลางนี้  จะเขาสังคมไดอยางเสยีไมได  ตอจากนั้นเขาจะทิง้สังคมทีละนอย 
หันมาสนใจตนเองมากขึ้น  พยายามมองหาคุณคาของตัวเอง  ไมมีความภาคภูมใิจในตนเอง  จากนัน้
เขาจะเลิกเอาใจใสตนเอง  ละทิ้งสังคม  ไมเขาสังคม ไมตองการคบเพื่อน 

3. ภาวะซึมเศราอยางรุนแรง (Severe Depression  or  Psychotic Depression)  เปน
ภาวะที่บุคคลมีความเศราระดับลึกลงไป  และเปนอยูเปนเวลานาน  จะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อยางเหน็ไดชดั  ไมสามารถปฏิบัติภาระหนาที่ของตนไดอยางพอเพียง  มักถอนตัวออกจากความเปน
จริง  อาจมีอาการหลงผิด 
 

2.6   ภาวะซึมเศราของวัยรุน 
วัยเด็กและวยัรุนมักจะถูกละเลย หรือคาดหวังวาไมนาจะเกิดภาวะซึมเศราได  ทั้งนี้

เพราะ อาการซึมเศราของเด็กมักจะถูกปดบังดวยอาการอื่น ๆ ทําใหสังคมรวมทั้งจิตแพทยไมเชื่อวา  
เด็กจะเกดิอารมณซึมเศราได  แตจากการศกึษาในชวงหลายปที่ผานมา  พบวา     ภาวะซึมเศราเปน
ส่ิงที่เปนไปไดในเดก็ อยางไรก็ตามความซึมเศราของเด็กจะมีลักษณะทางคลีนิคที่แตกตางจากผูใหญ  
กลาวคือ ภาวะซึมเศราของผูใหญเปนโรคที่ชัดเจน  มรีะยะเวลานานเปนเดือน หรือเปนป  แตภาวะ
ซึมเศราของเด็กจะเกี่ยวของกับบุคลิกภาพหลายดาน  ทานผูรูหลายทานไดแบงออกเปนกลุม ๆ ดังนี้ 
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ฮิลล (Hill  1989 : 127,  อางถึงใน  เรไร    ทีวะทัศน  2535 : 12-13) ไดพิจารณา
ความซึมเศราในวัยรุนออกเปน  2  กลุม 

1. ความรูสึกเศรา (Depressive Feeling) เปนความรูสึกไมมีความสุข  อาจไมได
เกี่ยวของกับความบกพรองของตัวบุคคล หรือความบกพรองของหนาที่ทางดานชีววิทยา พบวา 1 ใน 
3 ของเด็กและวัยรุนมีความรูสึกเศรา เสียใจ ไมมีความสขุ  หรือรองไห ซ่ึงถือวาเปนธรรมดา ไมจัด
วาเปนอาการของโรค  ความรูสึกเศรามักเกิดจากการสูญเสียบุคคลที่รัก แตจะไมมีความคิดในแงลบ
เกี่ยวกับตนเอง  ตําหนิตนเองหรือคิดวาตวัเองไรคา ซ่ึงแตกตางจากโรคซึมเศรา  ซ่ึงลักษณะอาการที่
บงถึงความซึมเศราในผูใหญที่อาจพบไดในวัยรุนดวย ไดแก 

1. หวาดกลัว (Fear) และคิดวาตนเองไรความสามารถ (Helplessness) 
2. โกรธคนอื่น ๆ หรือตนเอง 
3. อับอายและสญูเสียความภาคภูมิใจในตนเอง 
4. แยกตนเองไมเขาสังคม 

 พบวาในเดก็ชายที่มีความรูสึกเศราอาจแสดงออกเปนความโกรธหรือพฤติกรรม
ตอตานสังคม  สวนในเด็กหญิงที่มีความรูสึกเศราอาจแสดงความอายและหวาดกลัว 
    2.  โรคซึมเศรา (Depressive  Syndrome)   ในเด็กและวัยรุนบางครั้งภาวะซึมเศรา
อาจแสดงออกทางความผิดปกติอ่ืน ๆ แทนที่จะมีอาการเหมือนผูใหญ  เชน ปสสาวะรดที่นอน     
โรคซึมเศราจะมีอารมณเศรามากกวาความรูสึกเศราธรรมดา  คือจะมีความรูสึกตอตาน  ฉุนเฉียวงาย 
มีความรูสึกผิด วิตกกังวล  ทดแทนกบัความรูสึกที่ไมไดรับการตอบสนองทางอารมณและจติใจ  
อาจมีความเครยีดที่เปนสาเหตุของอาการทางกาย  เชน  เจ็บหนาอก ปวดศีรษะ  มีความคิดประเมนิ
ตนเองทางลบ  มองโลกในแงราย  ส้ินหวัง และนอกจากนั้นยังพบวาพฤติกรรมผิดปกติมีความเกีย่ว
โยงกับความซมึเศราในเดก็ชายกอนวัยรุนในอัตราสูง  ตัวอยางเชน พฤติกรรมตอตานสังคม  ซ่ึงอาจ
ทําใหแพทยละความสนใจดานปญหาทางอารมณ  ไปสนใจแกปญหาพฤติกรรมมากกวา 

นงพงา     ล้ิมสุวรรณ และ โกวิท  นพพร   (2527 : 21- 22) กลาววาความคิดเกี่ยวกับ
ภาวะซึมเศราในเด็กแยกไดเปน   4  พวก  คือ 

  1.  พวกท่ีเชื่อวาเดก็ไมมีความเศราเลย โดยอาศัยหลักทีว่า การเกิดอาการซึมเศราได
ตองมีซูเปอรอีโก (Superego) เสียกอน  เมื่อเด็กยังไมมีซูเปอรอีโก  ดังนัน้เด็กจึงยังไมมีภาวะซึมเศรา 

  2.  พวกที่เชื่อวาเด็กจะมีโรคซึมเศราได  แตจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตวั  ซ่ึงลักษณะ
พิเศษนีก้็แตกตางจากผูศึกษาแตละคน 
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  3.  พวกทีเ่ชื่อวาเดก็มีภาวะซึมเศราแฝง (Masked Depression)     ซ่ึงหมายความวา  
เด็กมีโรคซึมเศราได  แตอาการแสดงออกไมออกในรูปอารมณ แตจะแสดงออกเปนอาการอะไรกไ็ด  
เชน  ปวดศีรษะ  ความประพฤติผิดปกติ  และอ่ืน ๆ  

  4. พวกที่คิดวาเด็กมีโรคอารมณซึมเศราแบบผูใหญทุกอยาง   อาการและอาการ
แสดงก็ไมแตกตางจากผูใหญ จึงใชหลักการวินจิฉัยแบบเดียวกับใชกบัผูใหญ จะมขีอบงชี้ชัดเจนใน
เด็กอายตุ่ํากวา  6  ปเทานั้น 

อาการแสดงของภาวะซึมเศราในวยัรุน  เปนที่ยอมรับวาโรคซึมเศราในวัยรุน
เปนโรคเดียวกบัที่พบในผูใหญ  ไมแตกตางเทาใดนกั มอีาการหลัก ๆ เหมือนกัน   คือ   รูสึกเศรา    
ทอใจ      เบื่อหนาย ดูถูกตัวเอง รูสึกผิด หมดความสนใจในทุกส่ิง ออนเพลียไมมีเร่ียวแรง กินอาหาร
ไมได และคิดหมกมุนเรื่องฆาตัวตายไดเชนเดียวกับผูใหญ   อยางไรก็ตามก็มีความแตกตางใหเห็น
ระหวางวยัรุนกับผูใหญ ไดแก 

1. วัยรุนอาจไมยอมรับวามีอารมณเศรา แตใชคําวา อางวาง หงุดหงดิ ฉุนเฉียว หรือ
เบื่อ  และไมคอยจะมาพบแพทยเอง แตถูกพอแมนํามาตรวจ 

2. วัยรุนมีอาการทางกาย เชนปวดศีรษะ ปวดทอง คอนขางมากกวาผูใหญ 
3. อาการนอนมาก หรือกินอาหารมากขึ้น มักพบวยัรุนที่ซึมเศราแทนที่จะนอนไม

หลับหรือกินอาหารไมลง 
 ไรท (Rice 1990 : 241, อางถึงใน  ปรีชา  สุวังบุตร  2543 : 28)   ไดแบงลักษณะ

อาการซึมเศราของวัยรุน ออกเปน  3  ลักษณะ  คือ 
1. ซึมเศราเฉียบพลัน (Acute Depression)  เปนอาการที่ดูเปนลักษณะรุนแรงและ

เฉียบพลันหรือกระทันหัน โดยวยัรุนมักจะบนถึงความเบื่อ  แยกตนเองและทายที่สุดจะมีเวลาในการ
พบปะเพื่อนฝูง ญาติ และพอแมนอย  บางทีอาจจะมอีาการรองไหงายและชอบฝนกลางวันมากขึ้น  
อาการจะมีชวงระยะเวลาสั้น ๆ อันอาจจะนําไปสูอาการเจ็บปวยทางรางกายหรือปญหาอื่น ๆ ตามมา 
เชน  ปญหาการเรียน  ปญหาในสิ่งผิดกฎหมาย  ปญหายาเสพตดิ และการสูญเสียความสัมพันธกับ
คนอื่นหรือความสัมพันธกับครอบครัว 

2. ซึมเศราแบบเรื้อรัง (Chronic  Depression)  จะพบไดมากขึ้นในวยัรุน ซ่ึงวัยรุน
มักจะมีประสบการณในการจัดการหรือขจดัออกของปญหาในรูปแบบทางอารมณที่ไมสมบูรณ   
หรือเกิดจากประสบการณการขาดความรักจากครอบครัวหรือเพื่อนบอย ๆ และมาก ๆ จะทําใหพวก
เขาเบื่อหนายโลกและไมสามารถทํากิจวัตรประจําวนัได  อารมณซึมเศรานี้อาจจะปรากฎออกมาเปน
ระยะเวลาแรมป  และมันมกัจะเกดิขึ้นควบคูกับปญหาทางจิตอื่น ๆ และอาการสูญเสียความพึงพอใจ
ทุกอยางที่เรียกวา  เมแลนโคเลีย (Melancholia) 
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3. ซึมเศราแบบปดบัง (Masked Depression)      เปนอาการที่สังเกตหรือรูไดยาก  
วัยรุนจะรูสึกซมึเศรา  แตพวกเขากจ็ะพยายามจะหนีมนัหรือปฏิเสธความซึมเศรานั้น  โดยอาจจะ
แสดงออกในลักษณะพฤติกรรมของกิจกรรมตาง ๆ นั้น  โดยเฉพาะผูหญิงที่มักจะมเีพศสัมพันธมาก
ขึ้น  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความโดดเดีย่วหรือเหงา  และอาจจะมกีิจกรรมออกไปเที่ยวขางนอกบานมาก
ขึ้น หรือมีกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น  หรือหันหาสารเสพติดหรือส่ิงผิดกฎหมาย  รวมถึงมักจะมี
อารมณหงุดหงิดและโกรธงายรวมดวย 
  ฮลิล (Hill  1989,  อางถึงใน ชอเพชร   เบาเงิน  2537 : 30)  อาการแสดงออกของ
ความซึมเศราในวัยรุน มีหลายลักษณะ คือ 

1. การปฏิเสธโรงเรียน (School Refusal)       ซ่ึงเกิดจากความวิตกกังวลตอการ
พลัดพราก ซ่ึงมาปรากฎในวยัรุน   เปนกลไกที่แสดงออกของความรูสึกโดดเดีย่ว เศราหมอง   

2. พฤติกรรมตอตานสังคม ตอตานกฎเกณฑ ซ่ึงจัดวาเปนความประพฤติที่ผิดปกต ิ
(Conduct  Disorder)  แสดงถึงวาบุคคลนั้นมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา (Low Self -esteem)  พบวา
การใชยาตานเศราในเดก็ที่มพีฤติกรรมตอตานสังคมไดผลดีเทากับการรักษาผูปวยทีม่ีอาการซึมเศรา 

3. ผลการเรียนต่ํา  ซ่ึงพบวาเกิดจากการขาดสมาธิ (Poor  Concentration) มากกวา
เกิดจากปญหาดานสติปญญา 

4. พฤติกรรมเฉยเมย  เบื่อหนาย ไมยินดียินราย ละทิ้งกจิกรรมที่เคยทํา 
5. อาจมีอาการประสาทหลอน 
6. หนีออกจากบาน 
7. มีอาการเจ็บปวยทางกาย เชน ปวดศีรษะ ปวดหลัง เจ็บหนาอก 

 

2.7   วิธีวัดภาวะซึมเศรา 
วิธีการวัดภาวะซึมเศราทั้งในผูปวยทางจิตเวชและบุคคลธรรมดา สามารถประเมิน

ไดหลายวิธี ในที่นี้จะกลาวถึง  3 วิธี คือ 
1.  การประเมินดวยตนเอง (Self-rating Scale) ไดแก แบบทดสอบ SCQ (Symptom 

Distress Checklist -90) แบบสํารวจภาวะซึมเศราของเบค  BDI (Beck Depression Inventory) แบบ
คัดกรองภาวะซึมเศราในเด็ก CDI ( Children's Depression Inventory) แบบทดสอบวัดความซึมเศรา
ในวยัรุน RADS (Renolds Adolescent Depression Scale) เปนตน 
  2. การประเมนิโดยผูรักษา (Physician - rated Scale)  เชน   ใชเกณฑการวินจิฉัย
ตาม DSM -IV (Diagnotic and Statistical Manual of Mental Disorders ) การใชเครื่องมือทดสอบ
ทางจิตวิทยา (Psychological Tests) เปนตน 
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  3. การวัดพฤติกรรมแบบปรนัย (Objective Behavioral Measures)    เปนการวัด
พฤติกรรมภายนอก ซ่ึงสังเกตและวดัได โดยมีการเลือกสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความซึมเศรา 
ความถี่ของการเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ แลวบนัทึกไว เชน การพูด การยิ้ม กิจกรรมที่เคล่ือนไหว 
  

  สําหรับการวิจยัครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาภาวะซมึเศรา คือ แบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศราในเด็ก CDI (Children's Depression Inventory) ฉบับภาษาไทยเปนแบบวดัที่
ศาสตราจารยแพทยหญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ แปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษซึ่งสรางโดย Maria 
Kovac  แบบวัด CDI ประกอบดวยคําถาม  27 ขอ ใหนักเรียนตอบดวยตวัเอง (Self Report) ซ่ึงจะ
ครอบคลุมอาการซึมเศราใน 5 ดาน คือ อาการทางดานอารมณ ปญหาความสัมพนัธระหวางบุคคล     
ความรูสึกไรประสิทธิภาพ ความรูสึกเบื่อหนายขาดความสนใจในสิ่งรอบดาน  และดานการมองตน
ในแงลบ ซ่ึงบอกถึงความรุนแรงของภาวะซึมเศราในชวง  2 สัปดาหที่ผานมา     แบบวัดนีใ้ชสําหรับ
เด็กอายุระหวาง 7 - 17 ป   เนื่องจากความรูสึก และความนึกคิดของบุคคลเปนสิ่งสําคัญ  ในการ
ประเมินภาวะซึมเศรา  นอกเหนือจากการตรวจ หรือการสังเกต นอกจากนี้เด็กบางรายอาจขาดทกัษะ
ในการสื่อสารและไมกลาแสดงความคิดเหน็กับผูใหญ  จงึทําใหเครื่องมือวัดแบบSelf -report  ไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในการศึกษาภาวะซึมเศราของเด็กและวยัรุน 
  มีผลงานการวจิัยที่ประเมนิหาความตรงในการจําแนก Validity ของ  CDI         โดย
อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดสิุต ลิขนะพิชติกุล (2535 ) ทําการศึกษาเดก็อายุ 10 -15 ป   ที่มาในแผนก
ผูปวยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตรและจิตเวชศาสตร ในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2534 - เมษายน 
พ.ศ.2535 ผูปกครองของเด็กจะไดรับการสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของเด็กและครอบครัว 
สวนเดก็จะทํา แบบวดั CDI  ทั้ง 27 ขอ ดวยตนเอง     หลังจากนั้นจติแพทยทําการตรวจสภาพจิตเดก็
ซ่ึงจิตแพทยไมรูผลของ CDI และใหทําการวินจิฉัย โดยใชตามเกณฑ DSM III-R  เมื่อส้ินสุดการ
รักษาจะมีการรวมคะแนน CDI ในเดก็แตละราย และนํามาเปรียบเทยีบผลการตรวจสภาพจิต และ
วิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาประสิทธิภาพของ CDI ผลการศึกษาพบวาเด็กทั้งหมดจํานวน 139 คน เปน
หญิง 67 คน ชาย 72 คน อายเุฉล่ีย 12.7 ป + 1.6 ป ผลการตรวจสภาพจติ แบงเด็กออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมที่ไมมีอาการซึมเศรา จํานวน 92 คน และกลุมที่มีอาการซึมเศรา จํานวน 47 คน คาเฉลี่ย CDI ใน
กลุมแรกเทากบั 9.3 (S.D. = 4.1) ในกลุมหลังเทากับ 18.5 (S.D. = 6.1) โดยคาเฉลี่ยนีม้ีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ Inter - item Correlation ของ CDI   ในการศึกษาครั้งนี้ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
.1526  (min = -.1381 , max = -.4961) Item - total Correlation เทากับ .09 - .57 และคา Reliability 
Coefficient เทากับ .83 พบวา จุดตัดทีจ่ะแยกเดก็ที่มีอารมณเศรา ออกจากเดก็ที่ไมมอีารมณเศรา คือ
คะแนน CDI  ที่ 15 ขึ้นไป โดยที่คาคะแนนที่ 15 นั้น CDI มี Sensitivity รอยละ 73.7  Specificity 
รอยละ 91.3   การวิเคราะหคาคะแนน CDI    ในกลุมเด็กที่มีอาการซมึเศราพบวา      เด็กที่มีอาการ
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ซึมเศราเล็กนอย มีคาคะแนนต่ํากวา เดก็ที่มีอาการซึมเศรารุนแรง    หรือเดก็ที่ไดรับการวินิจฉยัวา
เปนโรคซึมเศรา ผลการศึกษานี้แสดงวา CDI สามารถแยกเด็กอายุ 10 - 15 ป    ที่มีอาการซึมเศรา
ออกจากเด็กทีไ่มมีอาการซึมเศราไดดี นอกจากนีย้ังมีความไวตอความรนุแรงของอาการซึมเศราดวย  
 

3.   

  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการเผชิญปญหา (Coping  Behaviors) 
3.1    ความหมายของพฤติกรรมการเผชิญปญหา  
  การดําเนินชวีติของบุคลตาง ๆ  ในปจจุบนันี้  มกัจะประสบกับเหตุการณตางๆไมวา

จะเปนเรื่องของสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง ในภาวะการณที่บุคคลถูกคุกคามจากสิ่งแวดลอมรอบ
ขาง  ตลอดจนสิ่งเราภายนอกซึ่งกระตุนใหบุคคลเกดิความรูสึกกดดนั ทําใหเกิดปญหาขึ้นภายใน
จิตใจ  ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลกระทบตอภาวะดุลยภาพในจิตใจของบุคคล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานความคิด อารมณ  ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกมาเมื่อเผชิญกับสิ่งที่มาคุกคาม  
เรียกวา  พฤติกรรมการเผชิญปญหา  ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเกีย่วกับพฤติกรรมเผชิญ
ปญหาไวดังนี ้

ลาซารัส และ โฟลคแมน  (Lazarus  and  Folkman  1984 : 141-142)   กลาววาการ
เผชิญปญหา   หมายถึง  ความพยายามทางปญญา  และพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้ง   
เพื่อจะจัดการกับปญหาหรือขอเรียกรองทัง้จากภายนอกและภายในตนเองที่บุคคลประเมินวาถูก
คุกคาม  หรือเกินกวาความสามารถที่ตนจะรับได 
 เคลนเก (Kleinke 1990, อางถึงใน  ขวัญเรอืน  อัศดรศักดิ์  2543 : 54 )  ใหคําจํากัด
ความของการเผชิญปญหาวา   คือ      ความมานะพยายามที่จะกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดเพื่อจัดการกบั
สถานการณที่เปนอันตรายหรือสถานการณที่กอใหเกดิความเครียด 
 บอยด และ จอหนสัน (Boyd  and  Johnson  1981,  อางถึงใน นริศว ปรารมย 2539 
: 6)ไดใหความหมายเกี่ยวกบัการเผชิญปญหาไววา หมายถึง  พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการเรยีนรู
จากสิ่งแวดลอมและประสบการณในอดีต       โดยบุคคลเลือกสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นมาใชจัดการกบั
สถานการณที่เปนปญหาเพื่อทําใหความขดัแยงนัน้หมดไป   บุคคลแตละคนจะมวีิธีการเผชิญปญหา
ที่แตกตางกนั เชน  การตอสู  การหลบหลีก  การปฏิเสธ  เพื่อชวยลดความทุกขใจที่เกิดขึ้น  สวนสิ่งที่
สําคัญที่บุคคลจะพิจารณากอนจะเลือกใชวธีิการเผชิญปญหาแบบใดแบบหนึ่งนัน่คือ อะไรเปน
สาเหตุที่มาของปญหา  และอะไรคือผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากแสดงพฤติกรรมนั้นแลว  และเขาจะ
เลือกใชวิธีการเผชิญปญหาที่คิดวาเปนประโยชนตอตัวเขาเอง 
 อุษา  เชาวลิต  (2540 : 17 )   สรุปความหมายของการเผชิญปญหาจากนักคิดหลาย
ทานไววา  การเผชิญปญหา  หมายถึง  การที่บุคคลมีการพลิกแพลงความรู  ความเขาใจ        และ
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พฤติกรรมที่จะเปนประโยชนในการควบคุมหรือบรรเทาความเครียดที่กําลังเผชิญอยู  ทําใหบุคคลมี
ความพรอมทีจ่ะทนตอปญหาความยุงยากของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ดังนั้นพอจะสรุปความหมายไดวาพฤตกิรรมการเผชิญปญหา  หมายถึง  ความ
พยายามของบคุคลที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมอยูเสมอ  เพื่อจัดการกับปญหา  หรือส่ิง
ที่มาคุกคามตอชีวิตความเปนอยูของบุคคล  โดยการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  เพื่อทําใหความเครียด
หรือส่ิงที่คุกคามนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดขีึ้น 

 
 
 
 

 3.2   พัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญปญหา 
 พฤติกรรมการเผชิญปญหาเกดิขึ้นในตวับุคคล จะมพีัฒนาการไปในตัวบุคคล

พรอมๆ กับขั้นของพัฒนาการ (Developmental Stages) ดานอื่นๆ  ในพัฒนาการจากวัยทารกสูวัยชรา  
บุคคลจะตองประสบกับสถานการณในรปูแบบตาง ๆ คือ การพัฒนาพฤติกรรมการเผชิญปญหาใน
ตัวบุคคลนั่นเอง ซ่ึงพัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญปญหาแตละแบบ มีดังนี ้
  1.  พัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขอารมณ 
    พัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขอารมณ คือ พฤติกรรม
ทั้งหมดที่เกดิขึ้นในกระบวนการการเผชญิปญหา ซ่ึงมีเปาหมายเพือ่ลดความไมสบายใจในตัวบุคคล 
ทั้งระดับจิตสํานึกหรือระดับจิตใตสํานึก เวลแลนท (Vailliant 1971, อางถึงใน อุษา เชาวลิต    2540 : 
32-33) ไดอธิบายพัฒนาการของกลไกทางจิตซึ่งเปนพฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขอารมณ
วา กลไกทางจิตสามารถจะแบงไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 1) กลไกทางจติแบบรักตนเอง 
(Narcissistic Defense)  2) กลไกทางจิตแบบไมสมวยั (Immature Defense) 3) กลไกทางจิตแบบ
ระบบประสาท (Neurotic Defense) และ 4) กลไกทางจิตแบบสมวยั (Mature Defense) กลไกทางจิต
แบบรักตัวเอง นับเปนกลไกทางจิตที่มีระดบัพัฒนาการทีต่่ําที่สุด   ซ่ึงจะพบไดในเดก็ที่มีอายุต่ํากวา 
5 ขวบ  เมื่ออายุมากขึ้น     กลไกทางจติแบบนี้จะหมดไปและมีกลไกทางจิตแบบใหมเขามาแทนที่ 
กลไกทางจิตแบบที่มีระดับพฒันาการสูงขึ้น คือ กลไกทางจิตแบบไมบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงจะพบไดใน
เด็กอายุ 3 - 16 ป กลไกทางจิตในระดับทีส่าม ไดแก กลไกทางจิตแบบระบบประสาท จะพบไดใน
คนทุก ๆวยั โดยจะเริ่มเกดิขึน้ตั้งแตอายุประมาณ 3 ขวบ  กลไกทางจิตแบบที่มีการพฒันาสูงสุด คือ 
กลไกทางจิตแบบบรรลุนิติภาวะ จะพบไดในผูที่มีสุขภาพจิตดีทัว่ ๆไป โดยเริ่มพัฒนาขึ้นในชวงอายุ
ประมาณ 12 ป และเชื่อวาจะเกดิขึ้นหลังจากที่บุคคลสามารถพัฒนาเอกลักษณของตนเองไดสําเร็จ 
(Garland and Bush 1982 : 110, อางถึงใน อุษา  เชาวลิต 2540 : 33) กลไกทางจิตแบบบรรลุนิติภาวะ 
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เปนกลไกทางจิตที่มีกลไกการเกิดไมซับซอนและมีระดับการรูสํานึกสูงที่สุด คือ    เปนลักษณะของ
ผูใหญที่มีสุขภาพจิตด ี

 2. พัฒนาการของพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา 
   พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา คือ พฤติกรรมทั้งหมดที่เกดิขึ้นใน

กระบวนการเผชิญปญหา        ซ่ึงมีเปาหมายเพื่อกําจัดส่ิงที่คุกคามตนเองในสถานการณโดยตรง 
พฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขปญหาอาจเกดิขึ้นในตวับุคคล  จากกลไก 3 ประการ คือ 
ประการแรก เกิดจากไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอแม ญาติพี่นอง หรือไดรับการถายทอดความรู 
จากบุคคลอื่นในสิ่งแวดลอมของบุคคลอื่น ประการที่สอง ไดเลียนแบบอยางมาจากผูอ่ืนในสังคม
โดยมิไดรับการสั่งสอนหรือใหความรูโดยตรง ประการที่สาม จากการลองผิดลองถูกของบุคคลเอง 
เมื่อพฤติกรรมการเผชิญปญหาไดเกิดขึ้นแลว พฤติกรรมนั้นจะคงอยูหรือไมขึ้นอยูกับการไดรับการ
เสริมแรงในทางบวก  จากพฤติกรรมนัน้ ไดแก การแสดงพฤติกรรมแลวเกิดผลลัพธที่บุคคลพึง
พอใจ การประสบความสําเร็จในการกําจดัส่ิงคุกคาม ภายในสถานการณไปได  พฤติกรรมที่ไดรับ
แรงเสริมในทางบวกเชนนี้ จะถูกนํามาใชอีกในสถานการณที่มีความคลายคลึงกัน และประสบการณ
ในการใชพฤติกรรมการเผชิญปญหาในสถานการณตางๆ เชนนี้จะสะสมเขาในตัวบคุคล พัฒนาเปน
ความเชื่อวาสถานการณเชนไรที่ตนเองสามารถจะจัดการได ทัศนคตติอสถานการณ และพัฒนาให
บุคคลมีความเชื่อวา ตนมีทกัษะในการใชพฤติกรรมเฉพาะอยางเปนอยางดี (Sugarman 1986 : 161, 
อางถึงใน อุษา  เชาวลิต  2540 :34) 

 

 สรุปไดวาพฤติกรรมการเผชิญปญหาเกิดขึ้นและการพฒันาไปในตัวบุคคลพรอม ๆ 
กับขั้นของพัฒนาการดานอืน่ ๆ ในการพัฒนาจากวัยทารกสูวัยชรา บุคคลจะตองประสบกับ
สถานการณหลายดาน พฤติกรรมการเผชิญปญหาจะเกิดขึ้นระหวางที่เผชิญกับสถานการณตาง ๆ 
ตามขั้นของพัฒนาการเหลานั้น พฤตกิรรมการเผชิญปญหาแบบมุงแกไขอารมณจะเริ่มเกดิขึ้นเมื่อ
อายุ 3 ขวบ และจะพัฒนาเขาสูระดับที่มีวฒุิภาวะสูงสุดในชวงวัยรุน พฤติกรรมเผชิญปญหาแบบมุง
แกไขปญหาเกดิขึ้นครั้งแรกจากการไดรับการสั่งสอนในวยัเด็ก การถายทอดความรูจากผูอ่ืน   การ
เลียนแบบจากผูอ่ืน หรือเกดิจากการลองถูกลองผิดของตนเอง แลวไดรับการเสริมแรงในทางบวก
จากประสบการณในการใชพฤติกรรมนั้น ๆ พฤติกรรมจึงคงทนอยูตอไป และสามารถจะพัฒนาเปน
ทัศนคติของบุคคลตอสถานการณ และตอพฤติกรรมของตนไดในที่สุด 
 

3.3   กระบวนการเผชิญปญหา  ( Coping  Process )     

กระบวนการเผชิญปญหาเปนขั้นตอนของการตอบสนองตอส่ิงกระตุนความเครียด  
มีเปาหมายเพือ่รักษาความสมดุลยระหวางสิ่งกระตุนความเครียดกับความสามารถที่จะจัดการกับสิ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 34

นั้น  ๆ เปนกระบวนการที่ตองอาศัยระยะเวลาในระหวางกระบวนการนี้จะมีเหตุการณตาง ๆ เกดิขึน้
อยางมีขั้นตอน   ซ่ึงมีนักคิดเกี่ยวกับการเผชิญปญหาไดเสนอไวดังนี ้
 ลาซารัส (Lazarus 1984,  อางถึงใน รัชดา  ไชยโยธา 2543 :27)  กลาววา พฤติกรรม
ของบุคคลในการจัดการกับความเครียด ซ่ึงเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางคนกับสิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอก   มกีระบวนการเผชิญปญหาแสดงไวเปนขั้นตอนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 1.  มีส่ิงที่คุกคามหรือมีส่ิงมากระตุน    เมื่อใดก็ตามที่มีส่ิงคุกคามหรือกระตุนทําให
รูสึกวาความหวังหรือความตองการไมเปนไปตามเปาหมาย  มนุษยจะใชความพยายามหรอื
ความสามารถในการเอาชนะตอสถานการณที่มาคุกคามนั้น  เพื่อควบคุมจิตใจใหอยูในภาวะสมดุล  
ซ่ึงส่ิงที่มาคุกคามหรือกระตุนนั้น     ไดแก  ความเจ็บปวย      การสูญเสียคุณคาในตนเอง      การ
สูญเสียส่ิง 
ที่รัก  ภัยอันตรายที่เขาใกล  ความรูสึกสองฝกสองใฝ 
 2. การประเมนิสิ่งกระตุน   การประเมินสิ่งที่มาคุกคามหรือกระตุนมีความสําคัญ
มากซึ่งถือวาเปนกระบวนการของการใชความรูและสตปิญญา (Cognitive  Process )  โดยเหตุการณ
นั้นจะไดรับการประเมินวามีความรุนแรง  หรือกอใหเกิดการสูญเสีย การคุกคามและการทาทาย
หรือไม  เรียกวา การประเมนิระดับตนหรือปฐมภูมิ และมีการประเมินในระดับทตุิยภูมิ เพื่อตดัสินวา
จะใชแหลงหรือกลวิธีใดในการเผชิญปญหาโดยจําแนกการประเมินสถานการณ หรือส่ิงเรา
ความเครียดเปน 3 ขั้นตอน  คือ 
 2.1  การประเมินขั้นปฐมภูม ิ(Primary Appraisal)  เมื่อบุคคลเผชิญกับเหตุการณ
ตาง ๆ บุคคลจะประเมินในขัน้แรกวาเหตกุารณนั้นมีผลทางบวก ทางลบ หรือไมมีผลตอตนเอง  การ
ประเมินดังกลาวเปนการประเมินขั้นแรก  ถาเหตุการณนั้นถูกประเมนิวาเปนผลดีตอตนเอง (Being 
Positive)  หรือไมมีผลตอตนเอง (Irrelevant) แลวผลสืบเนื่องจากการประเมินดงักลาวแสดงออก
ในทางที่ดหีรือในเชิงบวก  ในทางตรงกันขามการประเมินเหตุการณเกิดขึ้นในเชิงลบตอตนเอง  หรือ
การประเมินทีก่อใหเกิดความเครียด (Stressful  Appraisal )  ผลการประเมินดังกลาวสามารถ
กอใหเกิดผลสืบเนื่องทางดานสุขภาพและความเจ็บปวย  ซ่ึงลักษณะนีส้ามารถประเมินได 3 ทาง  คือ  

1.  การไมมีผลไดผลเสีย(Irrelevant)คือการที่บุคคลรูสึกเฉยๆ กับสถานการณ
ที่เกิดขึ้น  เนื่องจากไมกอใหเกิดผลดี  หรือสงผลเสียอะไร 

2.   เกิดผลทางที่ดี  หรือไดประโยชน (Being  Positive)  คือผลของเหตุการณ
เสริมใหเกดิความสุข  หรือบุคคลไดรับผลประโยชนจากเหตกุารณที่เกิดขึ้น 

3.  เกิดความเครียด    (Stress)      ซ่ึงภาวะดังกลาวทําใหบุคคลเกิดภาวะไม
สมดุลยทางจิตใจ  คือเกดิความเครียดขึ้น  ซ่ึงสามารถประเมินได 3 ลักษณะ คือ 
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3.1  พลังความสามารถอันอาจเกิดจากความเจ็บปวย  หรือเกิดอุบัติการณ
รวมไปถึงการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก  หรือการที่บุคคลอันเปนที่รักเจ็บปวย 
                                       3.2  การถูกคุกคาม (Threat )  เปนการคาดการณวาจะเกิดอันตรายหรอื
การสูญเสียขึ้นหรือถาเกิดเหตุการณดังกลาวจะทําใหเกิดความยุงยากลําบากตามมา 

      3.3   การทาทาย (Challenge)           เปนการคาดการณวาสามารถควบคุม 
เหตุการณที่เกดิขึ้นได  ซ่ึงอาจแสดงออกโดย  การกระตือรือรน การตื่นเตนยินดี  เปนตน 
                      2.2   การประเมินข้ันทุติยภูม ิ(Secondary Appraisal)  เปนการประเมินทีแ่ตกตาง
จากแบบแรก    เพราะตองอาศัยความเฉลียวฉลาดในการพจิารณาอยางถ่ีถวน  มีความซับซอน
มากกวาเพื่อหาแนวทางแกไขจัดการปญหาที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม   กลาวคือเปนพฤติกรรมเผชิญ
ปญหา 

2.3  การประเมินซ้ํา  เปนการเปลี่ยนแปลงการประเมินที่เคยกระทํามากอนตาม
ขอมูลที่ไดใหมจากสิ่งแวดลอม  ซ่ึงอาจจะสนับสนุน หรือขัดแยงกับขอมูลเดิมที่มีอยูการประเมินซ้าํ
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  มลัีกษณะเปนพลวัตร (Dynamic)  เชนกนั  อาจปรับเปลี่ยน
ไดหรือพรอม ๆ กันได  ซ่ึงอาจเกิดจากการทํางานของกลไกปองกันตน    
 3.  ความรูสึกคาดการณ หรือทํานาย  เมื่อไดรับการประเมินแลววา  เปนสิ่งคุกคาม
บุคคลจะคาดการณ  หรือทํานายถึงอันตรายที่จะไดรับทําใหมีปฏิกริยาตอบสนองทั้งดานรางกาย  
อารมณและพฤติกรรม และนําไปสูการปรับตัว  หรือออกมาในรูปของการสู  หรือหนี  
               4. พฤติกรรมการเผชิญปญหา  การเผชิญปญหาของบุคคลนั้น   จะออกมาในรูป
พฤติกรรม  ซ่ึงพฤติกรรมความสัมพันธกับความรูสึกนึกคิด จิตใจ  และอารมณของแตละบุคคล  และ
เมื่อไดรับสิ่งกระตุน หรือมกีารคุกคามจากสิ่งแวดลอมภายนอกหรือมีส่ิงกระทบจติใจ ก็มีผลทาํให
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคดิ อารมณและแสดงพฤติกรรมตางๆ    ออกมาเรยีกวา  
พฤติกรรมการเผชิญภาวะปญหา  หรือหมายถึง กลไกทุกอยางที่บุคคลใชเพื่อรักษาภาวะสมดุลยของ
จิตใจ 
 

3.4   วิธีการเผชิญปญหา 
  ในการเผชิญปญหาของบุคคลนั้น  ไดมีผูแบงวิธีการเผชิญปญหาไวดังนี้ 
        มูส  และ บิลล่ิงส  (Moos  and  Billings 1982,  อางถึงใน  เติมศักดิ์  คทวณิช  2540 
:38 - 39)  กลาววา  ความคิดเปนปจจยัสําคัญในการเลือกใชวิธีเผชิญปญหา  และการเลือกใชวิธีเผชญิ 
ปญหาวิธีใดนัน้ขึ้นอยูกับปจจัยดานตัวบุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอม          ตลอดทั้งสถานการณที ่
เกี่ยวของ  การเผชิญปญหาสามารถจําแนกเปน  3  กลุม  คือ 
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1. การเผชิญปญหาที่มุงเนนการประเมินสถานการณที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย
วิธีการเผชิญปญหา  3  วิธีคือ 

1.1   การวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
1.2   การปรับเปลี่ยนความคดิ      ไดแก  การคิดทบทวน  และการพจิารณาขอดี  

ขอเสียของสถานการณนั้น ๆ         
  1.3  การหลีกหนหีรือหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญความคิด  ไดแก  การปฏิเสธความจริง

พยายามลืมสถานการณทั้งหมด  และฝนกลางวันถึงส่ิงที่พอใจ 
2.  การเผชิญปญหาที่มุงเนนการแกปญหา  ประกอบดวยวิธีเผชิญปญหา  3  วิธีคือ 

2.1   การแสวงหาขอมูลหรือคําแนะนํา 
2.2  การลงมือแกปญหา  ไดแก  การพจิารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมในการ

แกปญหา  พจิารณาขอดี  ขอเสีย  ในการดําเนินการเกี่ยวกบัสถานการณที่เปนปญหานัน้ ๆ  
2.3  การพัฒนาวิถีทางที่เหมาะสมในการแกปญหา     เปนการเปลี่ยนแปลงการ

กระทําของตนเองและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ที่ดีใหกับตนเอง ไดแก การสรางสัมพันธภาพกับบุคคล
ในสังคม  การพัฒนาเอกลักษณและความเปนอิสระของตนเอง ตลอดทั้งการแสวงหาสิ่งทดแทน 

3.  การเผชิญปญหาที่มุงเนนการลดอารมณที่เปนปญหา  ประกอบดวยวิธีการเผชิญ
ปญหา  3 วิธี คือ 

3.1  การควบคมุอารมณตาง ๆ  
3.2  การทําจิตใจใหสงบ ไมทุรนทุรายยอมรับเหตุการณทีเ่กิดขึ้น 
3.3  การระบายอารมณ ซ่ึงแสดงออกมาทางคําพูดหรือการกระทํา 

ลาซารัส และ โฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984 : 150-152) จําแนกวิธีการ
เผชิญปญหาออกเปน 2 วิธี คือ 

1. วิธีการเผชญิปญหาที่มุงแกปญหา (Problem - Focused Coping)  เปนวิธีการเผชิญ
ปญหาที่พยายามจัดการกับสิง่ที่มากระตุนใหเกิดความตึงเครียดหรือความกดดันทางอารมณโดยตรง  
เปนการใชกระบวนการแกปญหาในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะจัดการกับปญหาหรือสถานการณ
โดยมุงที่ตนเหตุของปญหา  เชน การคนหารายละเอียดเกีย่วกับปญหานัน้เพิ่มเติม  พยายามทุกวิถีทาง
ที่จะจดัการกับปญหานั้น 

2. วิธีการเผชิญหาที่มุงปรับอารมณ (Emotional- Focused Coping) เปนวิธีการที่
บุคคลแสดงออกเพื่อลดความกดดัน    โดยการจัดการกับอารมณที่เกิดขึน้ในสถานการณมากกวาการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง หรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ เชน การรองไห การออกกําลังกาย การ 
ดื่มสุรา  การใชยาเสพติด การหัวเราะ  เปนตน 
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คารเวอร, ไชยเออร และ ไวนทรอบ       (Carver, Scheier, and Weintraub 1989, 
อางถึงใน รัชดา ไชยโยธา 2543 :31-32) ไดศึกษาและรวบรวมรูปแบบของวิธีการเผชิญปญหาโดยใช
ทฤษฎีพื้นฐานของลาซารัส และ โฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984) ทั้งหมด 13 รูปแบบ ไดแก  

1. การลงมือกระทําการเผชิญปญหา  เปนกระบวนการในการลงมือแกปญหาเพื่อ
ขจัด หรือกําจดัสิ่งที่กอใหเกดิความเครียด  รวมถึงการลงมือปฏิบัติโดยตรง มีความพยายามในการ
เผชิญปญหามากขึ้น การรวบรวมกําลังความสามารถที่ตนมีอยูปรับปรุงตนเอง  และพยายาม
ดําเนินการเผชิญปญหาตามขั้นตอน 

2. การวางแผน  เปนการคิดหาวิธีการในการเผชิญปญหากับสิ่งที่ทําใหเกิดปญหา   
รวมถึงการหากลวิธีในการเผชิญปญหา การหาขอมูลเพิ่มเติม การคดิพิจารณาใครครวญถึงขั้นตอน
ในการแกปญหา และหาวิธีการที่จะจดัการกับปญหาใหไดอยางดีที่สุด   

3. การระงับกิจกรรมอื่นที่ไมเกีย่วของ  บคุคลจําเปนตองระงับสิ่งที่มาเกี่ยวของ 
หรือวิถีทางทีม่ารบกวนความใสใจในการเผชิญปญหา  จึงเปนการระงับความสนใจอื่นที่เขามา
เกี่ยวของ  ทําใหใสใจทีจ่ะเผชิญปญหาอยางเต็มที่   

4. การชะลอการเผชิญปญหา  บางครั้งเปนวิธีการที่จําเปนในการตอบสนองตอ
ปญหา  เปนการรอโอกาสเหมาะที่สามารถใชวิธีการเผชิญปญหากับสิ่งที่ทําใหเกดิความเครียดได  
ไมลงมือทําเมื่อยังไมถึงเวลา โดยใชการพจิารณาจนแนใจวาไมสงผลรายในสถานการณนั้น  พยายาม
ควบคุมตนเองไมใหกระทําบางสิ่งบางอยางเร็วเกนิไป 
 5.  การคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการขอความชวยเหลือ  เปนความตองการ
การชวยเหลือ  ตองการขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปญหา  หรือสถานการณนั้น     ตองการคําแนะนํา
จากบุคคลอื่น   
 6.  การคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อไดรับกําลังใจ  สําหรับบุคคลที่รูสึกวา
ตนเองไมปลอดภัยจากสถานการณที่เปนปญหา  มีความตองการกําลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ  และ
ความเขาใจจากบุคคลอื่น  ในแงทฤษฎจีดัเปนการเผชญิปญหาที่มุงเนนทางดานอารมณ  แตในทาง
ปฏิบัติและส่ิงที่เกิดขึ้นจริง  มักเกิดขึ้นควบคูกันกับการคนหาการสนับสนุนทางอารมณเพื่อการหา
ความชวยเหลือ  ซ่ึงจัดเปนการเผชิญปญหาแบบมุงเนนทางดานอารมณ  นําไปสูการแกปญหาที่
เหมาะสม  แตถาบุคคลใชวิธีนี้เพียงเพื่อระบายความรูสึก ไมพยายามแกปญหา  วธีิดังกลาวไมชวย
แกปญหา 
 7.  การตีความหมายใหมในทางบวกและสรางสรรค  เปนการจัดการกบัความกดดัน
ทางอารมณมากกวาเปนการเผชิญกับสถานการณที่ทําใหเกิดปญหา  โดยการมองสถานการณที่ทําให 
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เกิดปญหาในทางที่ดี    ดวยการทําใหสถานการณนั้นดทีี่สุด วิธีการนีไ้มเพียงลดความทุกขแตยังนํา
บุคคลใหมุงสูการลงมือแกปญหาโดยตรง 
 8.  การพึ่งศาสนา  ศาสนาเปนแหลงชวยเหลือทางดานอารมณ  ในขณะที่เผชิญกับ
สถานการณทีก่อใหเกิดปญหา  การใชวิธีการทางศาสนา  เชน การสวดมนต  การนั่งสมาธิ  เมื่อมี
ปญหาบุคคลจะหันไปพึ่งศาสนาดวยเหตุผลตาง ๆ กัน บางคนอาจใชเปนที่พึ่งทางใจ บางคนอาจใช
เปนหนทางนําไปสูการตีความหมายใหมในทางบวกและการเติบโต  หรือใชเปนกลวิธีในการลงมือ
กระทํา 
 9.  การยอมรับ  เปนการยอมรับความเปนจริงตามสถานการณที่เกดิ  ซ่ึงการยอมรับ
ความจริงที่เกดิขึ้นเปนสิ่งทีบ่อกใหทราบวา  บุคคลนั้นพรอมที่จะเผชญิกับสถานการณนั้น 
 10. การปฏิเสธ เปนการปฏิเสธตอสถานการณที่ทําใหเกดิความเครียด  ปฏิเสธความ
จริงที่เกิดขึ้น  และไมสนใจตอเหตุการณทีท่ําใหเกดิความเครียด 
 11. การระบายออกทางอารมณ  เปนการเนนที่ความเครียดและการระบายออกทาง
อารมณ  ดวยการเพิ่มความตระหนกัตอความกดดันทางอารมณ  และการระบายความรูสึกเหลานั้น
ออกไป  ถาใชอยางตอเนื่องยาวนาน  บุคคลจะหมกมุนกบัความซึมเศราไมกาวหนา  ไปสูการหาทาง
แกปญหาโดยตรง  ถาการใชการระบายออกทางอารมณ  เปนชวงที่ทําใจกับการสูญเสีย   แลวหันมา
พิจารณาแกปญหา ก็ชวยในการเผชิญปญหาได 
 12. การไมแสดงออกทางพฤติกรรม   เปนการลดความพยายามของบคุคลในการ
เผชิญกับสิ่งที่ทําใหเกดิความเครียด  รวมถึงการละทิ้งความพยายามที่จะดําเนินไปสูเปาหมาย เปน
พฤติกรรมที่แสดงถึงการชวยตนเองไมได  มักเกิดกับบุคคลที่คาดหวังวาตนจะสูญเสียไมมีทางชนะ
อุปสรรคได 
 13. การไมเกีย่วของทางความคิด   เปนวิธีการที่ลดความกดดันทางอารมณ โดยการ
ไมคิดถึงวิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งที่ทําใหเกดิความเครียด  ไมคิดถึงเปาหมายที่มีอุปสรรคขัดขวาง  การ
หนีจากปญหาวิธีการอื่น  ใชกิจกรรมอื่นเพื่อที่จะไมคดิถึงปญหา  รวมถึงการฝนกลางวัน  การนอน  
การหมกมุนอยูกับการชมโทรทัศน  เปนตน   การใชกจิกรรมเหลานี้สวนใหญขัดขวางการแกปญหา
ที่เปนประโยชน 
 

นอกจากนี้คารเวอร, ไชยเออร และไวนทรอบ (Carver, Scheier, and Weintraub 
1989, อางถึงใน รัชดา ไชยโยธา 2543 : 31-32) พบวารูปแบบวิธีการเผชิญปญหาทั้งหมด 13 แบบ 
สามารถจัดแบงวิธีการเผชิญปญหาไดเปน  3 กลุมดังนี้ คือ กลุมแรกการเผชิญปญหาแบบมุงเนนการ
แกปญหา ไดแก การลงมือทําการแกปญหา การวางแผน การระงับกิจกรรมอื่นทีไ่มเกี่ยวของ การ
ชะลอการเผชิญปญหา การคนหาการสนบัสนุนทางสังคมเพื่อหาสิ่งชวยเหลือ กลุมที่สองการเผชิญ
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ปญหาแบบมุงเนนทางดานอารมณไดแก   การคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อไดรับกําลังใจ การ
ตีความหมายใหมในทางบวกและการเติบโต การพึ่งศาสนา การยอมรับ การปฏิเสธ และกลุมทีส่าม  
การเผชิญปญหาในรูปแบบอื่น ๆ  ไดแก การระบายออกทางอารมณ การไมแสดงออกทางพฤติกรรม 
การไมเกีย่วของทางความคิด       

จะเห็นไดวาในชีวิตประจําวนั บุคคลนําเอารูปแบบของพฤติกรรมการเผชิญปญหา
ทั้งสองรูปแบบมาใชรวมกนัเสมอ หรืออาจใชสลับกันได  แตถาบุคคลมุงแกไขในการปรับอารมณ 
และใชกลไกปองกันทางจิตบอย ๆ มุงจัดการกับอารมณ และความรูสึกที่ตึงเครียดเพียงอยางเดยีว  
โดยมิไดมุงแกไขปญหา จะทําใหปรับตัวไดยากกวาบุคคลที่ใชรูปแบบการเผชิญปญหาที่มุงแกไข
ปญหา  ดังนั้นการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณและการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา  จึงควร
ดําเนินควบคูกนัไปอยางเหมาะสม  ในการศึกษาครั้งนีผู้วิจัยมุงศกึษาพฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้ง
สองแบบ คือ พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา ไดแก การลงมือกระทําการเผชิญปญหา 
การวางแผน การระงับกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของ  การชะลอการเผชิญปญหา  การคนหาการสนับสนุน
ทางสังคมเพื่อการขอความชวยเหลือ  และพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ  ไดแก การ
คนหาการสนบัสนุนทางสังคมเพื่อไดรับกาํลังใจ การตีความหมายใหมในทางบวกและสรางสรรค  
การพึ่งศาสนา  การยอมรับ  การปฏิเสธ  และการระบายออกทางอารมณ    

 

4. แนวคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจในชีวิต  (Life  Satisfaction) 
 

 4.1 ความหมายของความพงึพอใจในชีวิต 
  ความพึงพอใจในชีวิตเกิดขึน้จากกระบวนการประเมินชีวติโดยรวมของตนเองของ
บุคคล  บุคคลจะสรางหรือกําหนดมาตรฐานที่เหมาะสมกับตนตามการรับรูของตน  จากนั้นบุคคล
เปรียบเทียบระหวางมาตรฐานที่ตนสรางหรือกําหนดขึน้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชวีิต  เมื่อบุคคล
เปรียบเทียบระหวางมาตรฐานหรือเกณฑของคนในการดําเนินชวีิตกับประสบการณที่เกิดเขึ้นแลว
พบวา  ประสบการณที่เกดิขึน้มีคุณคาเกนิมาตรฐานหรือเกณฑทีต่นกําหนดไว  บุคคลก็จะประเมนิ
ชีวิตตนเองและรับรูวาตนเองมีความพึงพอใจในชวีิต  แตถาเปนไปในทางตรงขามคือจากการ
เปรียบเทียบประสบการณที่เกิดขึ้นแลว พบวามีคุณคานอยกวามาตรฐานหรือเกณฑที่บุคคลกําหนด
ไว  บุคคลก็จะประเมินตนเองวาไมมีความพึงพอใจในชีวิต (Meadow et al.1992, อางถึงใน  เยาว
ลักษณ   มั่นประชา  2542 : 6)  ซ่ึงความพงึพอใจในชีวิตไดมีผูใหความหมายไวดังนี ้

แจคเคิ้ล (Jackle 1974, อางถึงใน จุรีรัตน  ชุมอ่ิม 2537 : 14) กลาวถึงความพึงพอใจ
ในชีวิตวา  เปนความรูสึกยินดีตอชีวิตของแตละคนทีไ่ดรับจากการมีกิจวัตรประจาํวัน ซ่ึงเปนสิ่งที่
แตละคนรับรูวาชีวิตของเขามีความหมาย สามารถที่จะพัฒนาชวีิตตอไปได  ความรูสึกพอใจใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 40

สภาพที่เปนอยู กลาวโดยสรปุก็คือ ความพงึพอใจในชีวิต   หมายถึง ความรูสึกที่ดี       ความสุข หรือ
การมีทัศนคตทิี่ดีของบุคคลตอการดํารงชีวิตอยูในปจจบุัน 
 โฮมส (Holmes 1985, อางถึงใน สมรัก ทองสุวิมล 2539 : 19) ไดกลาววา   ความพึง
พอใจในชีวิตเปนคําที่มีความหมายคลายคาํวา ความสุข(Happiness)ปราศจากความเครียด  (Stress) 
 ดัลคี  (Dalky  1980,  อางถึงใน ชรัสนิกูล  ยิ้มบุญณะ  2533 : 17)  ไดกลาววา  ความ
พึงพอใจในชวีติ  หมายถึง ความรูสึกของบุคคลถึงการมีความสุขสนุกสนานในการดําเนินชีวติ  คํา ๆ 
นี้เปรียบเหมือนบารอมิเตอรวัดคุณภาพชวีติของบุคคล 
 วอลแมน  (Wolman  1973, อางถึงใน อารีรัตน  อุลิศ  2539 : 49) กลาววาความพึง
พอใจ หมายถึง ความรูสึก(Feeling) มีความสุขเมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย(Goals)  
ความตองการ  (Wants)  หรือแรงจูงใจ 
 เยาวลักษณ  มัน่ประชา  (2542 : 7)  ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจในชวีิตไว
วา  หมายถึง  การที่บุคคลมีความรูสึกวาชวีิตของตนเองมีความสุข  มีความรูสึกยินดตีอการมีชีวิตอยู     
มีอารมณสนุกสนาน  และรับรูวาชีวิตของตนเองดํารงอยูอยางมีความหมาย 
 วรัญญา  คุมผาติ  (2537 : 29-30)  กลาววา  ความพึงพอใจในชวีิต  หมายถึง  การ
รับรูระดับความรูสึกชอบใจ  ชื่นชม  ยินดีกับสถานการณทั่ว ๆ ไปที่เปนอยู  หรือจะเปนไปในชวีติ
ของบุคคล 

  จากความหมายที่เปนแนวคิดของความพึงพอใจในชีวิตที่ไดกลาวไวขางตน  พอจะ
สรุปไดวา  ความพึงพอใจในชีวิต  หมายถึง  ความรูสึกพอใจ  ชื่นชม  มีความสุข  สนุกสนานกับการ
เปนอยูในปจจบุันของบุคคล 
 

4.2 องคประกอบของความพึงพอใจในชีวติ 
  ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในชวีิต    มีนักวิจัยหลายทานให
ความสนใจจึงนําไปสูความพยายามทีจ่ะวดัความพึงพอใจในชวีิตในแงมุมที่แตกตางกันไป เชน     
การวัดคณุภาพชีวิต  (Quality of Life) การวัดความสุข  (Happiness)  ขวัญกําลังใจ  (Morale)  เปนตน   
ซ่ึงผูวิจัยแตละทานก็มีแนวคดิและมุมมองที่แตกตางกนัไป  ดังนี ้
  แคมปเบล  (Campbell  1976, อางถึงใน  เยาวลักษณ  มั่นประชา  2542 :8)  ได
ทําการศึกษาคณุภาพชวีิตของคนอเมริกัน  ไดสรุปถึงส่ิงที่เปนตัวบงชีค้วามสุขและความพึงพอใจใน
ชีวิตมีองคประกอบ  5  ดาน  คือ 
     1. ดานรางกายและปจจัยในการดํารงชีวิต 
     2.  ดานสัมพนัธภาพระหวางบุคคล 
  3.  ดานกิจกรรมในสังคม 
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   4.   ดานการพฒันาตนเองและความมุงหวังในงาน 
   5.   ดานการพกัผอนหยอนใจ 
 นิวการเทน และคณะ  (Neugarten et  al. 1961, อางถึงใน สมรัก ทองสุวิมล 2539 : 
19)  พบวา  บคุคลที่มีความพึงพอใจในชวีติมีลักษณะดังนี้ 
   1. มีความสนุกในการดําเนนิชีวิต  (Zest  for  Life)     ซ่ึงหมายถึง  การมีความพึง
พอใจในการทาํกิจกรรมในชวีิตประจําวัน 
   2. มีความตั้งใจและอดทนในการดําเนนิชวีิต  (Resolution  and  Fortilude) 
   3. มีความรูสึกประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว  (Achieved  Goals) 
   4. มีแนวคดิเกีย่วกับตนเองในทางบวก  (Positive  Self  Concept) 
   5. มีอารมณแจมใสเบิกบาน  (Mood  Tone) 
  ความพึงพอใจในชีวิตตามทศันะของ           พอยทเทรนเนาด   (Poitrenaud 1980, 
อางถึงใน  สมรัก   ทองสุวิมล  2539 : 20)  กลาววา  ตองควบคุมดานตาง ๆ ตอไปนี้  คือ 
   1. ชีวิตการทํางาน  (Professional  Life)  บุคคลตองมีความพอใจในงาน 
ความสัมพันธกับผูรวมงาน  และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 
   2.  ความรูสึกทางอารมณ(Sentimental  Life) เชน มีความพอใจในเรื่องของความรัก 
   3.   ชีวิตครอบครัว  (Family  Life)  หมายถึง  มีความพอใจในความสัมพันธของตน
กับคูชีวิต และญาติสนิท 
   4.   ชีวิตสังคม  (Social  Life)  มีความพอใจกับกิจกรรมตาง ๆ ของสังคม เชน การ
เขารวมในองคกรตาง ๆ ทางการเมือง  ศาสนา  หรือองคกรไมเปนทางการตาง ๆ 

5.  การใชเวลาวาง  (Leisure  Activities)  มีความพอใจกับกิจกรรมตาง ๆ ที่สนใจ  
เชน  งานอดิเรก  หรือกิจกรรมที่ใหความสนุกสนาน  เชน  การไปชมภาพยนตร  การเลนกฬีาตาง ๆ 
เปนตน 
    ฟลานาแกน  (Flanagan  1978, อางถึงใน สมรัก ทองสุวิมล 2539 : 20-21)   ได
ทําการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติโดยวดัความพึงพอใจในการดํารงชีวิต  5  ดาน    ในขอบขายของ
ความพึงพอใจ  มีรายละเอียดดังนี ้
   1.  ดานรางกายและองคประกอบในการดําเนินชีวติ 

1.1 องคประกอบในการดําเนนิชวีิต  ประกอบดวย  อาหาร  เครื่องนุงหม  ที่อยู
อาศัย  และความปลอดภัยในทรัพยสิน 

1.2 สุขภาพและความปลอดภยัสวนบุคคล   ไดแก     การมีความสุขปลอดภัยจาก 
ความเจ็บปวยดานรางกายและจิตใจ 
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     2. ดานสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 
 2.1  สัมพันธภาพกับคูสมรสหรือคูรักไดแก   ความเขาใจซึ่งกันและกนั       การ 
ชวยเหลือสนับสนุน  มีสัมพันธภาพในความรักที่ดี  มีความพึงพอใจในเพศสัมพันธ 
  2.2 การเลี้ยงดูบุตรหลาน  ไดแก  การชวยเหลือ  ส่ังสอน  และดูแลบุตรหลาน 
  2.3 สัมพันธภาพกบับุคคลในครอบครัวมีการตดิตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  มีความเขาใจกนั  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

2.4    สัมพันธภาพกับเพื่อนสนิท  มีการชวยเหลือสนับสนุน  สนใจ   มีความรัก  
และใหคําแนะนํา 

 
 

  3. ดานกิจกรรมในสังคมหรือชุมชน 
  3.1 มีกิจกรรมในการใหความชวยเหลือบุคคลอื่น ๆ ในสังคม  ทั้งเดก็ ผูใหญ  
การเปนสมาชิกขององคกร  กลุมอาสาสมัคร  และการทาํงานที่เปนประโยชนตอสังคม 
  3.2 มีกิจกรรมในทองถ่ินและหนวยงานของรัฐ 
  4. ดานการพัฒนาตนเองและความสมหวังในการทํางาน 
  4.1 ดานการพัฒนาสติปญญา  มีความรูและความสามารถในการแกปญหาเพิ่ม
ความเขาใจในดานตาง ๆ ของชีวิต 
  4.2 ความเขาใจสวนบุคคลและการวางแผนของตนเอง  ไดแก  การมีเปาหมาย
ในชีวิต  มหีลักเกณฑในการดําเนินชวีิต  การตัดสินใจ  และการวางแผนในกจิกรรมและบทบาทของ
ตนเอง 
  4.3 การประกอบอาชีพการงาน  มีความสนใจในงาน  ไดรับการยอมรับ  
ประสบความสําเร็จในงาน 
  4.4 มีความคิดริเริม่สรางสรรค  และมีความตืน่ตัวอยูเสมอ  โดยการแสดงออก
ถึงความคิดริเร่ิมใหม ๆ 
     5.  ดานการพักผอนหยอนใจหรือสันทนาการ 
  5.1 การพบปะสังสรรคกับบุคคลใหมๆ ทั้งในและนอกบาน  การมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลในสังคม 
  5.2 การไดรับสิ่งบันเทิง  เชน  ดูโทรทัศน  ฟงเพลง  อานหนังสือ 
  5.3 การหาสิ่งหยอนใจโดยตนเองเปนผูปฏิบัติ  เชน  การออกกําลังกาย  การ
เลนกีฬา  และการทองเที่ยว 
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 โดยสรุปแลว ความพึงพอใจในชีวิตเปนการประเมนิชีวิตในปจจบุันของคนแตละคน  
ดวยกรอบหรอืเกณฑสวนบคุคลของคนแตละคน และแนวคดิเกีย่วกบัความพึงพอใจในชวีิตที่ศกึษา
สวนใหญเกี่ยวกับความพึงพอใจในชวีิตของวัยทํางาน  วยัผูสูงอายุ    และผูปวยโรคตาง ๆ เปนตน  
ยังไมพบแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตของกลุมวยัรุนเลย จากการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิตครั้งนี้   ผูวิจยัจึงไดแบงความพึงพอใจในชวีิตของ
กลุมนักเรียนวยัรุนออกเปน  4  ดาน   ไดแก 
 1.  ดานรางกายและสุขภาพ    การเปลีย่นแปลงทางรางกายจะมีผลตอภาพลักษณและ
พฤติกรรมของวัยรุน  เนื่องจากความนึกคิดเกี่ยวกับตนเองและชวีติสังคมของวัยรุนจะเปลี่ยนไป  
นอกจากนี้การมีสุขภาพที่ดี เปนปจจยัที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมสุีข สามารถทําใหบุคคลยนิดี
ตอสภาพชีวิตในปริมาณตาง ๆ กันได พบวาในการจัดอนัดับสิ่งที่มีความสําคัญในชีวิต   ประชาชน
จัดอันดับความสําคัญของสุขภาพไวอันดบัตน ๆ การที่วัยรุนมีรางกายและสุขภาพที่ดีทําใหวัยรุนมี
อิสระในการแสวงหาความสขุไดมากกวาผูที่สุขภาพไมดนีั่นเอง 
 2.  ดานการเรยีน  การศกึษามีความสําคัญสําหรับเด็กวัยรุน ซ่ึงยังอยูในวัยทีต่องใชเวลา
สวนใหญในการศึกษาหาความรู การเรียนของนักเรียนเปรียบไดกับการทําหนาที่การงานของผูใหญ  
นอกจากนี้การมีหนาที่การงานยังเปนเปาหมายในชวีิตของบุคคล นํามาซึ่งความภาคภูมิใจในความ
เจริญกาวหนา และความรูสึกถึงความสําเร็จของชีวิต  การไดทํางานตามวัยของบุคคล จึงมีอิทธิพล
ตอความรูสึกที่ดีตอชีวิต การที่นักเรยีนตั้งใจเลาเรียน มีผลการเรียนอยูในระดบัที่นาพอใจ มี
ความรูสึกถึงการประสบผลสําเร็จในการเลาเรียน  ก็จะทําใหเกดิความพึงพอใจในชีวิตได 
 3.  ดานสังคม  การไดเขาสังคม     มีความสัมพันธกับผูคนที่อยูรอบขาง ไมวาจะเปน
สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลทั่ว ๆ ไปที่อยูรอบขาง เชน เพื่อนฝูง ญาติมิตร ครูอาจารย เปนตน 
การติดตอพบปะกับผูอ่ืนในสังคม เปนการอํานวยประโยชนตอความสุขของบุคคลไดทางหนึ่ง  มี
การศึกษาพบวา ความพึงพอใจในความสัมพันธกับเพื่อน         ความสามารถในการเขาสังคม  การมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับสังคม เชน ไมมีความขดัแยงกับสมาชิกในครอบครัว  จะมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในชวีติ   
 4.  ดานการมสัีนทนาการ  การที่บุคคลมีอิสระทางความคิด     หรือมีโอกาสไดเลือกทํา
กิจกรรมยามวางตามที่ตนเองตองการ  จะทําใหรูสึกวาตนเองมีอิสระ ไดปลดปลอยส่ิงที่กระตุนให
เกิดความเครียด  โดยการหาความบันเทิง สนุกสนานกับกจิกรรมที่ตนเองเลือกกระทํา พฒันา
ความคิดสรางสรรค  ทําใหบุคคลนั้นรูสึกพึงพอใจกับสภาพความเปนอยูของตนเอง  
 

5.  แนวคิดเก่ียวกับแรงสนับสนุนทางสงัคม  (Social  Support) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 44

  แรงสนับสนุนทางสังคม เปนตัวแปรทางจติสงัคม   ที่มีความสัมพันธกับสุขภาพและ
พฤติกรรมอนามัย และเปนส่ิงที่กอใหเกิดผลดีตอภาวะสุขภาพ    โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะการ
เจ็บปวยหรือชวยเหลือตนเองไดจํากดั แรงสนับสนุนทางสังคมจะชวยบรรเทาความเครียด   สามารถ
ปรับตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม       ซ่ึงจะนําไปสูการมีพฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งทาง
รางกายและจติใจ ซ่ึงการสนับสนุนทางสังคมนี้บุคคลอาจไดรับมาจากบุคคลใกลชิดเชน บิดา มารดา 
ญาติพี่นอง เพื่อน ผูรวมงาน เปนตน   ทั้งนี้เพราะการดํารงชีวิตของมนุษยในสงัคมมีลักษณะเปน
เครือขายที่ตองอาศัยการพึ่งพาอาศัยกนั อันจะทําใหชวีติอยูอยางมีความสุขและมีความหมายมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

5.1 ความหมายของแรงสนับสนนุทางสงัคม 
 

  แรงสนับสนุนทางสังคม เปนปจจยัทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม   ไดมี
ผูสนใจศึกษาอยางมากมาย เชน นักมานษุยวิทยา แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา เปนตน          ทําให
แรงสนับสนุนทางสังคมไดถูกมองเปนหลายแนวคิดและมีความหมายแตกตางกันออกไปดังตอไปนี ้
  ทอลสดอฟ (Tolsdorf 1976, อางถึงใน ดวงเดือน มูลประดับ 2541 : 40) ให
ความหมายวา แรงสนับสนุนทางสังคม เปนความชวยเหลือที่สม่ําเสมอในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ที่
ไดรับจากบุคคลอื่น ซ่ึงความชวยเหลือนัน้ไดชวยใหบคุคลไดไปถึงซ่ึงเปาหมาย เฉพาะของตนหรือ
สามารถแกปญหาที่เผชิญอยูได 
  คอบบ (Cobb 1976 : 300) ไดใหความหมายวา    การสนับสนุนทางสังคมนั้นเปน
ขอมูลหรือขาวสารที่ทําใหบคุคลเชื่อวา มีคนรักและสนใจ มีคนยกยองและมองเหน็คุณคา และรูสึก
วาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความผูกพนัซึ่งกันและกนั 
   คาหน (Kahn 1977 : 85, อางถึงใน ลีนา ฐิติเบญจพล 2537 : 30) ไดใหคําจํากัด
ความของการสนับสนุนทางสังคมวา การสนับสนุนทางสังคมเปนการปฏิสัมพันธอยางมีจุดมุงหมาย
ระหวางบุคคล ซ่ึงจะทําใหเกดิสิ่งเหลานี้ขึ้นหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่ง     คือความผูกพนัธในแงดีจาก
คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง การรับรอง ยืนยัน หรือเห็นพองกับพฤติกรรมของผูหนึ่ง การชวยเหลือซ่ึง
กันและกันทางดานเงินทอง ส่ิงของหรืออ่ืนๆ 
   ทอยท (Thoits 1982, อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ 2531 : 97) ใหความหมายวา 
เปนการที่บุคคลในเครือขายของสังคมไดรับการชวยเหลือดานอารมณ สังคม ส่ิงของ และขอมูล ซ่ึง
การชวยเหลือนี้จะชวยใหบคุคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวย หรือความเครียดได
ในระยะเวลาทีร่วดเร็วขึน้ 
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  บารรีรา (Barrera 1982, อางถึงใน ดวงเดือน มูลประดับ 2541: 41) ใหความหมายวา 
แรงสนับสนุนทางสังคมเปนความใกลชิด การชวยเหลือ     โดยใหส่ิงของ  แรงงาน  ใหคําแนะนาํ
และขอมูล 

 จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหรือกลุมคนที่บุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธดวย ซ่ึงส่ิงที่บุคคลไดรับการ
ชวยเหลือไดแก ดานอารมณและสังคม  ทางดานขอมูลขาวสาร และดานวัตถุส่ิงของตางๆ  
 
 
 
 
 
 
 

  5.2 ความสําคัญของแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
  แมวาแนวคิดเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจะมีความแตกตางกนัไป แต
การศึกษาสวนใหญแสดงใหเห็นวา แรงสนบัสนุนทางสังคมมีผลตอภาวะสุขภาพทั้งทางดานรางกาย
และโดยเฉพาะอยางยิ่งดานจิตใจ ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของแรงสนับสนุนทางสังคมดังนี ้
  ไลเบอรแมน (Leiberman 1972, อางถึงใน ดวงเดือน มูลประดับ 2541 : 48 - 49) 
กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคม มีผลตอการลดอุบัติการณการเกิดเหตุการณเครียดในชวีิต ทําให
สามารถปรับและเปลี่ยนแปลงการรับรูของบุคคลตอภาวะเครียด และสามารถลดระดับความรุนแรง
ของภาวะเครียด สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของภาวะเครยีด กบั
ระดับการเปลีย่นแปลงบทบาทหนาที่ของบุคคล สามารถสงเสริมการเผชิญภาวะเครียดของบคุคล 
และในทํานองเดียวกันก็สามารถลดความรุนแรงจากผลกระทบของภาวะเครียด หรือสามารถดูดซึม
ผลกระทบที่เกดิจากภาวะเครยีด สามารถเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่มีคุณคาในตนเอง และ
ความสามารถในการควบคุมสิ่งแวดลอมและสถานการณตางๆซึ่งถูกทําลายลงจากเหตุการณเครียดที่
เกิดขึ้น และการสนับสนุนทางสังคมนี้มีผลโดยตรงตอการปรับตัวของบุคคล 
  ทอยท (Thoits 1986, อางถึงใน มธุริน คําวงศปน 2543 : 39) อธิบายถึงความสําคัญ 
ของแรงสนับสนุนทางสังคมวา เปนแหลงประโยชนในการชวยปรับแกกับความเครียด (Coping 
Assistance) ไดหลายวิธี คือ 1) ชวยเปล่ียนแปลงการใหคาความหมายกับสถานการณ โดยชวยให
บุคคลประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นวาไมรุนแรง มีความรูสึกวาไมวาจะเกดิเหตุการณใดขึน้จะมีผูคอย
ชวยเหลือ หรือบรรเทาความเครียดใหนอยลงได ปญหาที่มีอยูจึงเล็กลง  2) ชวยลดการตอบสนอง
ทางอารมณเนือ่งจากความเครียด เชน ชวยใหเกดิการระบายออก  3) ชวยเปลีย่นสถานการณโดยการ
มีสวนรวมในการขจัด หรือเปลี่ยนแปลงปญหา เชน การชวยเหลือดานการเงิน แรงงาน หรือขอเสนอ
ในการแกปญหา 
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  เพนเดอร (Pender 1987, อางถึงใน ดวงเดอืน มูลประดบั 2541 : 49) กลาววา แรง
สนับสนุนทางสังคมจะสงเสริมการเจริญเติบโต และการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย เปนการ
เพิ่มคุณคาของตนเอง ทําใหมีอารมณมั่นคง และมีความผาสุขในชีวิต ลดความเครียดที่เกิดขึน้ในชีวิต 
เปนการดํารงไวซ่ึงสุขภาพ มีการปอนกลับ ยืนยัน รับรอง หรือทําใหเกิดความมั่นใจและคาดการณ 
การกระทําของบุคคลนั้นวา เปนที่ตองการของสังคม และแรงสนบัสนุนทางสังคมเปนกันชนหรือ
เบาะรองรับ เหตุการณทีเ่ปนภาวะวิกฤตในชีวิต โดยมีอิทธิพลตอการแปลเหตุการณ และการตอบรับ
ทางอารมณของบุคคลที่ทําใหบุคคลมีการปรับตัวไดดี จงึชวยลดการเจบ็ปวย ซ่ึงเปนการปองกันโรค 
  
 
 

  5.3 ประเภทของแรงสนับสนนุทางสังคม 
   ไดมีผูแบงประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม  ดังนี้ 
 

  ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน อารีรัตน อุลิศ 2539 : 32-33)    แบงประเภทการ
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 6 ดาน 
  1. การใหความรักใครผูกพัน (Attachment) สงผลตออารมณโดยสวนรวม คือทํา
ใหบุคคลรูสึกมั่นคงปลอดภยัและอบอุน ชวยไมใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว ความสัมพันธเชนนีจ้ะพบ
ในคูสมรส เพื่อน หรือสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ถาบคุคลขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะมีความรูสึก
เกิดภาวะโดดเดี่ยวทางอารมณ (Emotional Isolation) หรือภาวะเหงา (Loneliness) 
  2. ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social Integration)  ทําใหบคุคลรูสึกมี
เปาหมาย มีความเปนเจาของและไดรับการยอมรับตนวามีคุณคาตอกลุม ถาบุคคลขาดการสนับสนนุ
ทางสังคมในดานนี้จะทําใหบุคคลรูสึกถูกแยกจากสังคม 
  3. การใหโอกาสที่จะเลี้ยงดูอุมชู (Opportunity for Nurture) เปนการสนับสนุนที่
ผูใหญมีความรับผิดชอบตอความเจริญเตบิโตและสุขภาพของผูนอย แลวทําใหตนเองเกิดความรูสึก
วาเปนที่ตองการของบุคคลอื่นและผูอ่ืนพึ่งพาได  ถาหากไมไดทําหนาที่จะทําใหเกดิความคับของใจ 
ชีวิตนี้ไมสมบรูณ และไรจุดหมาย 
  4. การใหความรูสึกมีคุณคา (Reassurance of Worth) เปนการไดรับการยอมรับใน
สถาบันครอบครัวหรือเพื่อน เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคม บทบาทนัน้
อาจเปนบทบาทในครอบครัว หรือในอาชพี ถาคนเราไมไดรับการยอมรับจะทําใหความเชื่อมั่นหรือ
ความรูสึกมีคุณคาในตวัเองลดลง 
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  5. ความเชื่อมั่นในการเปนมิตรที่ดี (A Sense of Reliable Audiance) การสนับสนุน
นี้เร่ิมจากความสัมพันธกับญาติใกลชิด ซ่ึงคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือหวงใยอยางตอเนื่อง ถา
ขาดจะทําใหบคุคลรูสึกขาดความมั่นคง และถูกทอดทิ้ง 
  6. การไดรับคําชีแ้นะ (The Obtaining of Guidance) หมายถึง การไดรับความ
จริงใจ การชวยเหลือทางอารมณ และชี้แนะขอมูลขาวสารจากบุคคลที่ตนศรัทธา และคําพูดที่เชื่อถือ
ได เมื่อเกดิความเครียดและภาวะวกิฤต ถาขาดการสนับสนุนจะทําใหบุคคลรูสึกทอแทผิดหวัง 
  คาหน (Kahn 1979 : 85, อางถึงใน อารีรัตน อุลิศ 2539 : 33) แบงการสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 3 ชนิดคือ 

1. ความผูกพันธทางดานอารมณและความคดิ(Affection)  เปนการแสดงถึงอารมณ 
ในทางบวกของบุคคลหนึ่งที่มีตอบุคคลหนึ่งซ่ึงจะแสดงออกในลักษณะของความผูกพนัธ การ
ยอมรับ การเคารพ หรือดวยความรัก 
  2. การยืนยันและรับรองพฤติกรรมของกันและกัน(Affirmation)เปนการแสดงออก
ถึงการเห็นดวย การยอมรับในความถูกตองเหมาะสม ทั้งในการกระทําและในความคดิของบุคคล 
  3. การใหความชวยเหลือ (Aid) เปนปฏิสัมพันธที่มีตอบุคคลอื่นโดยการใหส่ิงของ
หรือชวยเหลือโดยตรง การชวยเหลือเหลานั้นอาจเปนวัสดุ หรือเงิน หรือขอมูลขาวสารและเวลา 
  คอบบ (Cobb 1976 : 300) ไดแบงการสนบัสนุนทางสังคมออกเปน 3 ดานคือ 
  1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) หมายถึงขอมูลที่ทําใหบุคคล
เชื่อวาตนเองไดรับความรัก เอาใจใส มีความผูกพันธและไววางใจ 
  2. การสนับสนุนดานการยอมรบั   และเห็นคณุคา    (Esteem Support)      หมายถึง 
ขอมูลที่ทําใหบุคคลรูสึก หรือทราบวาตนเองมีคุณคา ไดรับการยอมรับ 
  3. การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม   (Socially Support) หมายถึง 
ขอมูลที่ทําใหบุคคลทราบวาตนเองเปนสมาชิกหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม และมีสวนรวมซึ่งกนั
และกัน 
  เชฟเฟอร  และคณะ (Schaefer  et al.1981, อางถึงใน อินทิรา ปทมินทร 2541 : 40)
แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  3 ประเภท คือ 

1. การสนับสนุนทางอารมณ(Emotional Support) หมายถึง      การกอใหเกิด
ความรูสึกใกลชิด มีความมัน่ใจ และความเชื่อมั่นวาจะพึ่งพิงผูอ่ืนไดเสมอ ซ่ึงทําใหบุคคลรูสึกวา
ตนเองเปนที่รัก เปนที่ใสใจ และเปนสมาชกิคนหนึ่งของกลุม ไมใชคนแปลกหนา 

2. การสนับสนุนทางวัตถุ (Tangible Support) หมายถึง  เปนการใหความชวยเหลือ
หรือใหบริการตาง ๆ เชน ใหยืมเงิน ใหของขวัญ ชวยดูแลในเวลาที่ตองการ เปนตน  
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3. การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร(Informational Support)หมายถึง  การใหขอมูล
ขาวสาร และคําแนะนํา ซ่ึงจะชวยใหบุคคลสามารถแกปญหาได รวมทั้งการใหขอมูลยอนกลับถึง
การกระทําของบุคคลดวย 
   จาคอบสัน (Jacobson 1986 :252) แบงการสนับสนุนทางสังคมเปน 3 ชนิด คือ 
  1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) หมายถึงพฤติกรรมที่ทําให
บุคคลรูสึกสบายใจ และเชื่อวาตนไดรับการชื่นชม ยกยอง เคารพนับถือ รัก หรือพฤติกรรมอื่นๆ   ซ่ึง 
แสดงถึงความเอาใจใสดแูลและปลอดภัย 
  2. การสนับสนุนทางปญญา (Cognitive Support) หมายถึงความรู ขอมูล ขาวสาร 
คําแนะนําที่จะชวยใหบุคคลเขาใจสิ่งตางๆ และสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงได 
  3. การสนับสนุนทางดานวัตถุส่ิงของ (Materials Support) หมายถึง ส่ิงของและ
บริการตางๆที่ชวยแกปญหาบางอยางได 
 

  5.4   แหลงสนบัสนุนทางสังคม 
 

  แหลงสนับสนนุทางสังคม หมายถึง กลุมคนที่มีการตดิตอและใหการชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน ซ่ึงมีการแบงแตกตางกันตามวัตถุประสงคของผูศึกษา ที่ตองการเนนขนาดของกลุม
บุคคล ความใกลชิด ลักษณะของความสัมพันธ และระยะเวลาของความสัมพันธ  อาทิเชน 
  จริยาวัตร  คมพยัคฆ (2531 : 99) แบงแหลงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 2 กลุม คือ 
  1. กลุมสังคมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนบาน หรือเรียกวา 
กลุมที่มีความผูกพันตามธรรมชาติ 
  2. กลุมสังคมทุติยภูม ิ ไดแก กลุมวิชาชีพ และกลุมสังคมอื่นๆ หรือเรียกวา กลุม
ชวยเหลือในวชิาชีพ 
  เพนเดอร(Pender 1996, อางถึงใน มธุริน คําวงศปน 2543 :36) แบงแหลงสนับสนุน
ทางสังคมออกเปน 5 กลุม คือ 
  1. กลุมสนับสนุนตามธรรมชาติ ไดแก การสนับสนุนจากครอบครัวและญาติพี่
นอง ซ่ึงถือวาสําคัญมากที่สุด เพราะมีบทบาทสําคัญตอบุคคลตั้งแตในวัยเด็ก     เปนแหลงถายทอด
คานิยม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม และประสบการณตางๆ 
  2. กลุมบุคคลใกลชิด ไดแก เพื่อน บุคคลสําคัญ บุคคลใกลชิด เพื่อนบาน เพื่อน
รวมงาน 
  3. กลุมบุคคลทางศาสนา ไดแก พระ ผูนําศาสนา หรือบุคคลอื่นในองคกรศาสนา 
โดยยดึหลักคําสอนของศาสนาเปนเปาหมายในการสนับสนุน 
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  4. กลุมบุคลากรทางดานสุขภาพ ไดแก  แพทย   พยาบาล    นักสังคมสงเคราะห 
นักจิตวิทยา ทีจ่ะชวยใหบุคคลรูจักการสงเสริม ปองกัน  ดูแล     และฟนฟูสุขภาพของตนเองและผู
ใกลชิด 
  5. กลุมวิชาชีพอ่ืนๆ ไดแก กลุมใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  แบรนท และ ไวเนิรท (Brandt and Weinert 1985, อางถึงใน มธุริน คําวงศปน 2543 
: 36 -37) แบงแหลงสนับสนนุทางสังคมเปน 11 กลุม คือ 
  1. กลุมบิดามารดา 
  2. กลุมบุตร 
  3. กลุมคูสมรส หรือบุคคลใกลชิด หรือบุคคลสําคัญในชีวิต 
  4. กลุมญาติหรือบุคคลในครอบครัว 
  5. กลุมเพื่อน 
  6. กลุมเพื่อนบานหรือเพื่อนรวมงาน 
  7. กลุมพระหรือนักบวช 
  8. กลุมบุคลากรทางดานวิชาชพี 
  9. กลุมหนวยบริการที่จัดใหในชุมชน 
  10. กลุมใหความชวยเหลือซึ่งกนัและกนั 
   11. กลุมอื่นๆ 
  สําหรับการวิจยัในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบของแรงสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิด
ของ เชฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al. 1981) เพราะเมือ่พิจารณาทุกดานแลว เห็นวาเนื้อหาสาระมี
ความครอบคลุมตอความตองการและความจําเปนพืน้ฐานของกลุมนักเรยีนวยัรุน 

แรงสนับสนุนของกลุมนักเรยีนวยัรุน หมายถึง ส่ิงที่นักเรยีนวยัรุนไดรับจาก บิดา มารดา 
กลุมเพื่อน และครูอาจารย ในดานตางๆตอไปนี ้
  1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) เปนการแสดงถึงอารมณทางบวก
ของผูที่ใกลชิด ซ่ึงไดแก บดิา มารดา กลุมเพื่อน หรือครูอาจารย ที่มตีอนักเรียนวยัรุน ซ่ึงแสดงออก
ในลักษณะของความผูกพัน การยอมรับ การดูแลเอาใจใส  ทําใหนกัเรยีนรูสึกวาตนเองเปนที่รัก เปน
ที่ใสใจ และเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม ไมใชคนแปลกหนา วยัรุนเปนวยัที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกๆดานของการพัฒนาการ ตองมีการปรับตัวทั้งตอตนเอง และตอส่ิงแวดลอม จึงจาํเปนอยางยิ่งที่
ควรไดรับความรัก ความเขาใจจากผูใกลชดิ แตถาผูใกลชิดไมเขาใจ ไมใหความสนใจ เฉยเมย กจ็ะ
ทําใหเกดิปญหาทางสุขภาพจิตได 
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2. การสนับสนุนทางวัตถุ (Tangible Support) เปนการไดรับความชวยเหลือเกีย่วกบั
วัตถุส่ิงของ เงินทอง แรงงาน  ซ่ึงเปนการชวยเหลือโดยตรงตอความจาํเปนของบุคคลนั้น ผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ  เชน การเจริญเติบโต การเจ็บปวย        นอกจากนีก้ารทํา
กิจกรรมตางๆ มีความจําเปนและตองการไดรับความชวยเหลือทางดานวัตถุ  เชน      การใหของขวญั  
การใหเงนิคาใชจาย   เปนตน 

3. การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร(Informational Support) เปนการไดรับความ
ชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร เชนการใหขอเท็จจริง คําแนะนํา ชี้แจง การบอกแนวทาง หรือทางเลือก
ที่สามารถนําไปแกปญหาที่เผชิญอยูได จะชวยลดภาวะเครียด หรือปญหาที่เผชิญอยูได วยัรุนที่เผชิญ
อยูกับความเครียด ภาวะวกิฤต ถาไมรับการชวยเหลือจะรูสึกสับสน วิตกกังวล อาจทําใหมีปญหาใน
การปรับตัวและแกปญหาในทางที่ผิดได 

 
 
 
ดังนั้นพอจะสรุปไดวา แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสําคัญตอวัยรุนเปนอยางมาก ซ่ึง

เปนวยัที่มีการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการในทุกๆดาน เปนวัยที่ควรไดรับการดูแล ใหความสนใจ
เปนพิเศษ การไดรับการสนบัสนุนทางอารมณ ทางวัตถุ และทางดานขอมูลขาวสาร  จึงเปนสิ่งทีท่ํา
ใหวยัรุนสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางเปนสุขได 
 

6. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
 

การดําเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน กระทรวงศึกษาธิการ
ไดมอบหมายใหกรมสามัญศึกษาและกรมศกึษานอกโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบดําเนนิการ  ระหวาง 
พ.ศ. 2530 - 2533  แตยังมีขอจํากัดหลายประการ    จึงทําใหนกัเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นปที ่6 มี
อัตราการเรียนตอช้ันมัธยมศกึษาตอนตนทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพียงรอยละ 
50.87 เทานั้น  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2536, อางถึงใน เบญจมาภรณ  
มรกต 2545:7) ยังมีเยาวชนกลุมเปาหมายอกีจํานวนมากที่ไมไดเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
หลายรัฐบาลไดใหความสําคัญตอปญหาดังกลาวเปนอยางยิ่ง        และตระหนกัในการสงเสริมให
เยาวชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิ  และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากนกัเรียนทีจ่บจากชั้นประถมศกึษาปที่ 6 สวนใหญมีอายุระหวาง 11 -12  ป  
ซ่ึงยังไมสามารถเขาสูตลาดแรงงานได        ทั้งนี้เพราะตลาดแรงงานสวนใหญตองการแรงงานที่มี
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คุณภาพ     มกีารศึกษาอยางต่ําระดับมัธยมศึกษาปที่  3  จึงจําเปนตองขยายการศกึษาขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนใหสูงขึ้น 
 

6.1   การดําเนินงานขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรยีนประถมศึกษา 
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ ไดกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ในการ

พิจารณาดําเนนิการคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกดัที่จะเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ไวดังนี ้  เปน
โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยูในทองถ่ินที่เมื่อเปดสอนแลว จะไมเปนภาระกระทบกระเทือนตอ
โรงเรียนในสังกัดที่จะเปด 
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เปนโรงเรียนทีอ่ยูในเขตพื้นที่ ที่มีอัตราการเรียนตอระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนต่ํา  อันเนื่องมาจากปญหาภูมิประเทศไมอํานวยตอการเดินทางและประชากรมี
ฐานะทางเศรษฐกิจยากจน  โรงเรียนอยูในสภาพที่มีความเหมาะสมและพรอมเพียงพอที่จะ
ดําเนินการได  โรงเรียนไดรับผลสําเร็จในดานการเรยีนการสอนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพระดบั
ประถมศึกษาและมีชองทางสามารถสนับสนุนใหนักเรยีนมีรายไดระหวางเรยีนได  ผูบริหาร
โรงเรียนและคณะครูมีความสนใจ ตั้งใจ กระตือรือรน เสียสละ สงเสริมและสนับสนุนทีจ่ะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการอยางตอเนือ่ง  ผูปกครองนักเรียนและ
ประชาชนในทองถ่ินสนใจ และยนิดีใหการสนับสนุนบุตรหลานเขาเรียน  และสนับสนุนกิจกรรม
ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  พิจารณาเปดโรงเรียนใหอยูในลักษณะของการกระจายอยางทัว่ถึง  
รวมจํานวนโรงเรียนที่เปดประมาณ 1/4 ของจํานวนกลุมโรงเรียนของจังหวดั  โดยผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และวฒันธรรมจังหวัด (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาต ิ 2535,อางถึงใน เบญจมาภรณ มรกต 2545: 7)  โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษามีนักเรียนกลุมเปาหมายที่ตองรับผิดชอบอยูในชนบท  และอยูในพืน้ที่ที่มีอัตราการ
เรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนคอนขางต่ํา  อันเนื่องมาจากความยากจนของผูปกครอง ดังนั้น
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ จึงไดกําหนดใหเปนการศกึษาในลักษณะให
เปลาและไมบงัคับ  มุงขยายในชนบทเปนพิเศษ  โดยเนนการฝกทกัษะพื้นฐานเพื่อการประกอบ
อาชีพ  ตอมาปพุทธศักราช 2537  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนด
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาระดบัมัธยมศึกษาขึ้น  เพื่อใหโรงเรียนไดนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน  

การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดขึน้สําหรับวัยรุน       เพื่อเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอ  และประกอบอาชีพ ตามความเหมาะสมแกวัย เปนการระดมสรรพกําลัง 
และภูมิปญญาชาวบานมาชวยจัดการศึกษาเพื่อสนองตอการพัฒนาของนักเรียนครบทุกดาน  เชน  
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เรียนรูดวยตนเอง คนหา      และพัฒนาศกัยภาพในตนและเปนสมาชกิที่ดีของสังคม  มีทัศนคติที่
ดีตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โรงเรียนซึ่งเปนหนวยงานปฏิบัติจะตองดําเนินการตาม
หลักสูตรอยางจริงจัง  โดยจดับุคลากรที่มีความรูความสามารถเขารับผิดชอบ     หรือสนับสนุนให
นักเรียนที่เขาเรียนในระดับมัธยมศึกษา  ศึกษาจนจบหลักสูตร 

 

6.2 สภาพความเปนอยูของชุมชนท่ีใชศึกษา 
 

โรงเรียนนับวาเปนสถานที่สําคัญรองลงมาจากบาน  เพราะเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมา
จากบาน สถานที่ตอไปที่เดก็จะตองพบและใชชีวิตอยูเปนเวลานาน คือโรงเรียน  โรงเรียนจะเปน
สถานที่อบรมบมนิสัย ใหความรู ในดานตาง ๆ แกเด็ก  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ซ่ึง
เปนโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยูในทองถ่ินอยูแลว ทั้งในเขตเมืองและนอกเมือง    เปนโรงเรียนที่
อยูในพืน้ที ่   นักเรียนสวนใหญจึงเปนลูกหลานของผูคนในพืน้ที ่       ถาเปนเขตเมืองมักเปน
โรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชนคอนขางแออัด  หรือเขตที่มีความตองการของชุมชนใหลูกหลานไดมี
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น  เขตนอกเมอืงหรือชนบท      มักจะตั้งอยูในชุมชนที่มีปญหาภมูิ
ประเทศไมอํานวยตอการเดนิทางและประชากรมีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํา     

สําหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานกังานประถมศกึษาจังหวดั 
อําเภอเมือง  จังหวดัสุราษฎรธานี  ประกอบดวยโรงเรียนทั้งหมด  9  โรง  จําแนกเปน เขต
เทศบาลจํานวน   3 โรง     ซ่ึงสวนใหญตั้งอยูในเขตชุมชนคอนขางแออัด และนอกเขตเทศบาล
จํานวน  6 โรง สวนใหญตั้งอยูบริเวณชานเมือง   นักเรียนที่เรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา      สวนใหญเปนนักเรยีนที่เคยเรียนระดับประถมศึกษาใน
โรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนในละแวกใกลเคียง  จึงทําใหนกัเรียนมีความคุนเคยกับกลุมเพื่อน   
ครูผูสอน   และสภาพโรงเรียน ไมตองปรับตัวมากมายในการเรยีนระดับนี ้  นอกจากนี้สวนใหญที่
พักอาศัยอยูในเขตหรือบริเวณใกล ๆ กับโรงเรียน  และอาศัยอยูกับพอ แม หรือ ผูปกครอง ไมได
อยูตามลําพังหรืออยูหอพัก เปนตน เหลานี้นับวาเปนขอดีหรือจุดแขง็ของนักเรียนกลุมนี้   สวน
จุดออน นาจะเปนปญหาเกีย่วกับสภาพความเปนอยู     สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่คอนขางต่ํา  ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง  เกษตรกรรม รายไดไมแนนอน  
ทําใหบางครั้งนักเรียนอาจไมไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนเองตองการเทาที่ควร เชน โอกาสใน
การศึกษาตอ และความตองการสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เปนตน รวมทัง้นักเรียนบางสวนตองออกจา
การเรียนกลางคัน เพราะสาเหตุที่เกีย่วของกับเศรษฐกจิภายในครอบครวั   

เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลย ี       มีความเปนสังคมอุตสาหกรรม
มากขึ้น การดําเนินชวีิตของผูคนก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย  วัยรุนซึ่งถือวาเปนวยัแหงการ
เปลี่ยนแปลง ตองปรับตัวอยางมากตอการเปลี่ยนแปลงทั้งดานพัฒนาการดานตางๆของชวงวยั และ
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สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะกลุมวยัรุนศึกษาอยูในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  เปนกลุมที่มีปจจัยเสี่ยงตอภาวะซึมเศราได เนื่องจากโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา      
จัดขึ้นสําหรับกลุมเปาหมายที่มีความพรอมทางการศึกษานอย และอยูในพื้นที่ที่มีอัตราการเรียนตอ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนคอนขางต่ํา เนื่องจากความยากจน  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะ
ซึมเศราในกลุมดังกลาว 
 

7.  งานวิจัยท้ังในและตางประเทศที่เก่ียวของ 
 7.1   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปร เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานภาพครอบครัว 
และภูมิลําเนา 
  1.  เพศกับภาวะซึมเศรา 

        จากการรวบรวมงานวิจยัที่เกีย่วของ พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับเพศกับภาวะซึมเศรา 
ไวดังนี ้

 ไวสแมน และ  เคลอแมน (Weissman  and  Klerman  1977,  อางถึงใน     เรไร 
ทีวะทัศน 2535:22-23) ไดรวบรวมงานวิจัยที่เกีย่วของกบัความแตกตางทางเพศ       และระบาดวิทยา  
(Epidemiology) ของความซึมเศราในชวง 40 ปที่ผานมา สวนใหญพบวาโรคซึมเศราจะเกดิในเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย  เชน ป 1949 ที่นิวยอรค และป 1971 ที่แคนาดา        พบอัตราสวนของความ
ซึมเศราระหวางเพศหญิงกับเพศชาย เทากบั 1.7 ตอ 1 ในป 1957 - 1958  ที่แมสซาชูเสต     พบวาโรค
ซึมเศราทุกประเภท มีอัตราสวนหญิงตอชาย เทากับ 2.5 ตอ 1  และในป 1973 ที่เดนมารค อัตราสวน
เพศหญิงตอเพศชาย เทากับ 1.9 ตอ 1 และมีขอเสนอวาความแตกตางในอัตราสวนที่ทําใหผูหญิง 
แสดงความซมึเศราออกมามากกวาเพศชายนั้น    เปนผลมาจากกระบวนการทางสังคมดานบทบาท
ทางเพศ (Sex Role Socialization)  

แฮมเมน และ แพดีสกี้ (Hammen  and Padesky 1977, อางถึงใน เรไร  ทีวะทัศน 
2535 :  23-24) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความแตกตางทางเพศกับการตอบแบบสํารวจความซึมเศราของ
เบค  โดยศึกษาในกลุมตวัอยางนักศึกษาวิทยาลัย 2,272 คน เปนชาย 972 คน หญิง 1,300 คน พบวา
ไมมีความแตกตางดานระดับความซึมเศราระหวางเพศหญิงและเพศชาย     แตเมื่อวิเคราะหคําตอบ
พบนัยสําคัญทางสถิติ โดยจะมีความแตกตางของการแสดงอาการ       กลาวคือ ผูชายที่ซึมเศรามักจะ
ไมรองไห แตจะขาดความสนใจทางสังคม  มีความรูสึกลมเหลวและบนวาสุขภาพรางกายออนแอ  
ในขณะที่ผูหญิงจะแสดงลกัษณะลังเล  ไมแนใจและไมชอบตนเอง   

 

ขนิษฐา วเิศษสาธร(2529 : 9-17)ศึกษาอารมณซึมเศราของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ศึกษากรณีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  พบวา นักศกึษาตาง
เพศกันมีอารมณซึมเศราแตกตางกัน       โดยนักศกึษาชายมีอารมณซึมเศรามากกวานักศึกษาหญิง 
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เรไร  ทีวะทัศน (2535)     ศึกษาภาวะซมึเศราของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดชลบุรี จํานวนนักเรยีนทั้งส้ิน871 คน  พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความ
ซึมเศราแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 พบวา นกัเรยีนชายมีคะแนนเฉลี่ยของความ
ซึมเศราต่ํากวานักเรียนหญิง ไมวาพจิารณาคะแนนรวมของความซึมเศราหรือแยกเปนหมวด 

อรวรรณ  หนแูกว (2536)  ศึกษาความชกุของภาวะซึมเศรา และความสัมพันธ
ดานปจจยัจิตสังคม การศึกษาเปรียบเทยีบระหวางเด็กวัดสระแกวกบัเด็กในครอบครัวปกติ  พบวา
เด็กวัดสระแกว เพศหญิงและเพศชาย มรีะดับภาวะซึมเศราแตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 โดยเพศชายมีระดับภาวะซึมเศรามากกวาเพศหญิง  สวนเด็กในครอบครัวปกติเพศหญิง
และเพศชาย   ระดับภาวะซึมเศราไมแตกตางกัน 

ชอเพชร   เบาเงิน (2537)   ศึกษาภาวะซึมเศราของนักเรยีนวยัรุน     ในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3   ของโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ กลุม
ตัวอยางมจีํานวน 600 คน  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนเพศหญิงมภีาวะซึมเศราไมแตกตางกนักับ
เพศชาย  

ภัทรีนาฎ บญุชู (2543) ศึกษาความชุกของภาวะซมึเศราและความสัมพันธ
ระหวางปจจยัดานจิตสังคม กับภาวะซึมเศราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   จังหวัดอุบลราชธานี  
พบวาเพศหญงิมีภาวะซึมเศรามากกวาเพศชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 จากงานวิจยัที่เกี่ยวของกับเพศกับภาวะซึมเศราสวนใหญพบวา       เพศแตกตาง
กัน มภีาวะซึมเศราแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีภาวะซึมเศราสูงกวาเพศชาย  แตบางงานวิจยักพ็บวา
เพศชายสูงกวาเพศหญิง  และบางงานวจิยัก็ยังพบวาเพศหญิงและเพศชาย มีภาวะซึมเศราไมแตกตาง
กัน เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้เปนชวงวยัรุนตอนตน พฒันาการของเด็กหญิงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายที่รวดเร็วและเหน็ไดชัดเจนกวาเพศชาย และทั้งสองเพศมกีารปรับตัวกบั
ระยะวิกฤตของชีวิตในพัฒนาการแตละดาน  มีการแสดงออกที่แตกตางกันในบางดาน  เพศจึงเปน
ตัวแปรที่นาสนใจศึกษาวา เพศหญิงและเพศชาย  นาจะมีภาวะซึมเศราที่แตกตางกนั 

 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกบัภาวะซึมเศรา 
             จากการรวบรวมงานวิจยัที่เกีย่วของพบวา     มีผูศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกบัภาวะซึมเศรา ไวดังนี้  
      ยงยุทธ  วงศภิรมยศานต (2528 : 4-7) ศึกษาปญหาการเรียนในเดก็นักเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 465 คน โดยพิจารณาจากระดับผลการเรยีน 
พบวา มากกวาครึ่งหนึ่งของเด็กที่มีปญหาการเรียน มีปญหาทางดานอารมณ ไดแก มีความมั่นใจใน
ตนเองนอย มคีวามวิตกกังวล ซึมเศรา และไมประสบผลสําเร็จในชีวติ 
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มณีรัตน กฤษณพันธ (2529)      ศึกษาภูมหิลังครอบครัวและสภาพสขุภาพของ
เด็กนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตนที่มีปญหาการเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร     พบวาปจจัยดาน
สุขภาพจิตของเด็กนกัเรียน มีความสัมพันธกับระดับผลการเรียนของเด็กนักเรียนมากเปนลําดับแรก 

เรไร  ทีวะทัศน (2535 )  ศึกษาภาวะซึมเศราของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จังหวดัชลบุรี  จํานวนนักเรยีนทั้งส้ิน 871 คน  พบวา นักเรยีนที่มีระดับผลการเรียนตางกนั มี
คาเฉลี่ยของคะแนนความซมึเศราแตกตางกัน  โดยนกัเรยีนกลุมที่มีระดับผลการเรียนสูง จะมีคาเฉลี่ย
ของคะแนนความซึมเศราต่ํากวากลุมที่มีระดับผลการเรียนต่ํา    

อรวรรณ  หนแูกว (2536)  ศึกษาความชกุของภาวะซึมเศรา และความสัมพันธ
ดานปจจยัจิตสังคม การศึกษาเปรียบเทยีบระหวางเด็กวัดสระแกวกบัเด็กในครอบครัวปกติ พบวาเด็ก
วัดสระแกวและเด็กในครอบครัวปกติที่มีผลการเรียนระดบัต่ํา  มีภาวะซึมเศรามากกวาเดก็ที่มีผลการ
เรียนสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

วารีรัตน หอมโกศล (2537 : 92 - 99)  ศึกษาภาวะซึมเศราในผูปวยเด็กโรคหดื 
โดยกลุมตัวอยางไดแก ผูปวยเด็กโรคหดื ที่คลีนิคโรคภูมิแพ    โรงพยาบาลศิริราช      โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลเดก็ และโรงพยาบาลรามาธิบดี อายุ 10 - 15 ป จํานวน 115 คน  พบวาเด็กที ่
มีผลการเรียนออนมีความชกุของภาวะซึมเศรามากกวาเด็กที่มีผลการเรียนปานกลางและสูง 

ชอเพชร  เบาเงิน (2537)  ศึกษาภาวะซึมเศราของนักเรียนวัยรุน     ในจังหวัด
สมุทรปราการ   โดยศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชัน้ปที่ 3   ของโรงเรียนจังหวดัสมุทรปราการ 
กลุมตัวอยางมจีํานวน  600 คน      ผลการศึกษาพบวา ผลการเรียนมคีวามสัมพันธกับภาวะซึมเศรา 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดสิุต  ลิขนะพิชติกุล (2539 ก : 162-172)   ศึกษาภาวะ
ซึมเศราในเด็กนักเรียนมัธยมตน  ในเขตกรงุเทพมหานคร        พบวา ผลการเรียนไมดี เปนปจจัยทีม่ี
ความเกีย่วของกับภาวะซึมเศราอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 จากงานวิจยัทัง้หมดที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับภาวะซึมเศรา     
พบวากลุมตวัอยางที่มีผลการเรียนไมด ี จะมีภาวะซึมเศราสูงกวากลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนด ี   จึง
พอสรุปไดวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน  นาจะมภีาวะซึมเศราแตกตางกัน  
  

3.  สถานภาพครอบครัวกับภาวะซึมเศรา 
       จากการรวบรวมงานวจิัยที่เกี่ยวของ         พบวามีผูศึกษาเกีย่วกับสถานภาพ
ครอบครัวกับภาวะซึมเศรา  ไวดังตอไปนี ้
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วรพร  อินทบุหร่ัน (2534) ศึกษาความชกุของภาวะซึมเศราในวยัรุนทีก่ระทําผิด
กฎหมาย  โดยศึกษาในวัยรุนที่กระทําผิดกฎหมายที่อยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กกลาง 4  แหง 
จํานวน 300 คน พบวา เด็กวยัรุนที่บิดามารดาถึงแกกรรม ไมมีความสัมพันธกับการเกดิภาวะซึมเศรา 

เรไร  ทีวะทศัน (2535 : 35)  ศึกษาภาวะซึมเศราของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตจังหวัดชลบุรี  พบวานักเรียนที่พอแมมีสถานภาพสมรสตางกันมีคาเฉลี่ยคะแนน
ซึมเศราแตกตางกัน  โดยนักเรียนกลุมทีบ่ิดามารดาอยูดวยกัน  มีคาเฉลี่ยของความซึมเศราต่ํากวา
กลุมที่บิดามารดาแยกกันอยู  และกลุมที่บดิามารดาแยกกันอยู มีคาเฉลี่ยของคะแนนความซึมเศราสูง
กวากลุมอ่ืน ๆ    อยางมีนัยสําคัญ 

วารีรัตน  หอมโกศล (2537 : 92-99)  ศึกษาภาวะซึมเศราในผูปวยเด็กโรคหดื 
โดยกลุมตัวอยางไดแก ผูปวยเด็กโรคหดื ที่คลีนิคโรคภูมิแพ    โรงพยาบาลศิริราช      โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โรงพยาบาลเดก็ และโรงพยาบาลรามาธิบดี อายุ 10 - 15 ป จํานวน 115 คน   พบวาเด็กที่ 
ผูปกครองมีสถานภาพสมรสหมาย หยา แยกกนัอยู โสด  มีความชุกของภาวะซึมเศราถึงรอยละ 55.6 

อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดสิุต  ลิขนะพิชติกุล (2539 ก : 162-172)   ศึกษาภาวะ
ซึมเศราในเด็กนักเรียนมัธยมตน  ในเขตกรุงเทพมหานคร        พบวา นกัเรียนที่มีครอบครัวแตกแยก 
โดยบิดาหรือมารดาเสียชีวติ หยารางหรือแยกทางกันโดยเดด็ขาด  เปนปจจยัที่มคีวามเกีย่วของกับ
ภาวะซึมเศราอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

สกล  ดานภักดี (2542 : 213-227) ศึกษาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ศกึษาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 ในเขตเทศบาลเมือง    จากผล
การศึกษาในกลุมตัวอยางที่มสีภาพครอบครัวตางกัน  พบวาไมมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติในทุกดาน ไมวากลุมตัวอยางจะมีบิดามารดาที่รักใครปรองดองกัน ทะเลาะเบาะแวงกนั 
แยกกันอยูหรือหยาราง ฝายใดฝายหนึ่งเสยีชีวิตหรือเสียชีวิตทั้งคูก็ตาม 

ภัทรีนาฎ  บุญชู (2543) ศึกษาความชุกของภาวะซมึเศราและความสัมพันธ
ระหวางปจจยัดานจิตสังคม กับภาวะซึมเศราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี 
พบวากลุมตวัอยางที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดาแตกตางกัน  มภีาวะซึมเศราไมแตกตางกนั 

 จากงานวิจยัดงักลาวพบวาเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก โดยบิดาหรือมารดา
เสียชีวิต หยารางหรือแยกทางกัน  มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศราสูงกวาเด็กทีม่าจากครอบครัวปกติ  สรุป
ไดวา  นักเรยีนวัยรุนที่มาจากสถานภาพครอบครัวที่แตกตางกัน นาจะมีภาวะซึมเศราแตกตางกนั ซ่ึง
ผูวิจัยสนใจศึกษาสถานภาพครอบครัว ไดแก บดิามารดาอยูรวมกนั  แยกกันอยูเพราะความจําเปน 
แยกทางกัน   และเสียชีวิตคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน 
 

 4.  ภูมิลําเนากบัภาวะซึมเศรา 
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           จากการรวบรวมงานวจิัยที่เกี่ยวของ        พบวามีผูศึกษาเกีย่วกบัภูมิลําเนากับ
ภาวะซึมเศรา ไวดังตอไปนี ้

ขนิษฐา วเิศษสาธร (2529:9-17) ศึกษาอารมณซึมเศราของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ศึกษากรณีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    พบวานักศกึษาที่มี
ภูมิลําเนาแตกตางกัน มีอารมณซึมเศราแตกตางกัน โดยนกัศึกษาทีม่ีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด มี
อารมณซึมเศรามากกวานักศกึษาที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร  

บงกฎ  เชี่ยวชาญยนต (2533) ศึกษาเปรยีบเทียบความเครียดของประชาชนใน
เขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดสงขลา  กลุมตัวอยางเปนประชาชนทีม่ีอายุ  15 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูใน
อําเภอเมืองสงขลา เปนระยะเวลาไมนอยกวา  6  เดือน    ที่อยูอาศัยอยูในเขตเทศบาลและชนบท 
กลุมละ 350 คน   ผลการศึกษาพบวา ระดับความเครียดของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบท
แตกตางกนั  โดยระดับความเครียดในเขตเมืองสูงกวาเขตชนบท 

สุเมธ  ฉายศิริกุล และคณะ (2543) ทําการสํารวจภาวะสุขภาพจิตนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโพหวาย อําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางที่มีที่อยูอาศัยอยูในเขตอําเภอที่ตั้งของโรงเรียน และนอกเขตอําเภอที่ตั้งของโรงเรียน   มี
ภาวะสุขภาพจติไมแตกตางกนั 

 จากงานวิจยัดงักลาวพบวา ภูมิลําเนาและที่อยูอาศยัที่แตกตางกันมีโอกาสทําให
เกิดปญหาทางอารมณที่แตกตางกัน ถึงแมวาบางงานวิจัยพบวา     กลุมตัวอยางที่มีทีอ่ยูอาศัยตางกนั 
มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน  จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาวานกัเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน  ที่
มีภูมิลําเนาแตกตางกัน นาจะมีภาวะซึมเศราแตกตางกนั โดยภูมิลําเนาจําแนกตาม เขตเทศบาล และ
นอกเขตเทศบาล 

 

  7.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปร พฤตกิรรมการเผชญิปญหา ความพึงพอใจในชวีิต 
และแรงสนับสนุนทางสงัคม 
   1.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการเผชิญปญหากับภาวะซึมเศรา 

       จากการรวบรวมงานวิจยัที่เกีย่วของ  พบวามผูีศึกษาเกีย่วกบัพฤติกรรมการ
เผชิญปญหา ไวดังนี ้

โฟลคแมน และ ลาซารัส (Folkman and Lazarus 1980 : 219-239, อางถึงใน 
กรพินธุ  วัฒนสุข 2542 :20) ศึกษาวิธีเผชิญปญหากับภาวะเครียดทีเ่กิดขึน้ในชวีิตประจําวัน  ของคน
ปกติวยั 45 - 64 ป จํานวน 100 คนโดยศกึษาเปนระยะเวลา 1 ป  ใชวิธีการสัมภาษณเกีย่วกับภาวะ
เครียดโดยการสัมภาษณทกุ ๆ 4 สัปดาห และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีเผชิญปญหาตาง ๆ แบง
ออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมที่ 1 เปนวธีิการมุงแกปญหา กลุมที่ 2 เปนวิธีที่มุงลดความเครียด ผล
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การศึกษาพบวา ในการใชวิธีเผชิญปญหาของบุคคลทั้งสองกลุมในการเผชิญปญหากับภาวะเครยีด
นั้น จะใชวธีิเผชิญปญหาวิธีเดิมเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นคอนขางนอย  เนื่องจากเหตกุารณที่เกิดขึ้น
แตกตางกนั และการทีบุ่คคลจะใชวิธีเผชิญปญหาวธีิเดิมนั้น เปนผลมาจากปจจัยดานบุคลิกภาพ 
บุคคลนิยมใชวิธีเผชิญปญหาที่มุงเนนแกปญหาที่เกิดจากเรื่องงาน หรือเมื่อคาดวาจะสามารถจัดการ
กับปญหานั้นไดแตบุคคลจะใชวิธีเผชิญปญหาที่มุงลดความเครียด เมือ่เผชิญปญหาที่เกี่ยวของกับ
ภาวะสุขภาพ   หรือเมื่อประเมินวาปญหาทีเ่กิดขึ้นเปนสิ่งที่ตองยอมรับและมีความทอถอยเกิดขึ้น 

แมคเน็ท (McNett 1987, อางถึงใน จรรยา  เกษศรีสังข 2537 : 35) ศึกษาวิธีเผชิญ
ปญหาของคนพิการ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ เกี่ยวกับวธีิเผชิญปญหาและ
ผลสําเร็จในการเผชิญปญหาของคนพิการ อายุระหวาง 15 -65 ป จํานวน 50 คน  เปนโสด 19 คน 
สมรสแลว 24 คน หยาหรือหมาย 7 คน ระดับการศึกษาตั้งแตเตรียมอุดมศึกษาถึงปริญญาตรี  ผล
การศึกษาพบวา วิธีเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหามคีวามสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในการ
เผชิญปญหา การรับรูแหลงเกื้อหนุนและการรับรูประสิทธิภาพของแหลงเกื้อหนุน ในขณะที่วิธี
เผชิญปญหาแบบมุงลดอารมณตึงเครียดมคีวามสัมพันธในทางลบกับผลสําเร็จในการเผชิญปญหา
และการรับรูแหลงเกื้อหนุน 

กานดา   พูพฒุ (Kanda Pooput 1994)     ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะ
ภายในตวับุคคล รูปแบบการจัดการกับปญหา   และภาวะซึมเศราของนักศึกษาระดบัวิทยาลัย กลุม
ตัวอยางเปนนกัศึกษามหาวทิยาลัยแหงหนึ่งแถบ Midwestern   จํานวน  186 คน      ผลการศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการกบัปญหาและภาวะซึมเศราพบวา  การจัดการกับปญหาโดยใชอารมณมี
ความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา โดยพบวาการจัดการกับปญหาโดยใชอารมณยิ่งสูง       ก็จะมีภาวะ
ซึมเศรามากขึ้นดวย  สวนการจัดการกับปญหาแบบเผชิญหนาและแบบหลีกเลี่ยงปญหา พบวาไมมี
ความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา 

วิลเลียมสัน, ชาฟเฟอร  และวอลเตอร  (Williamson, Shaffer, and Walters 2002 
: 405 - 410) ศึกษารูปแบบของการใหการดูแลตนเองและผูอ่ืน วิธีการเผชิญปญหา และภาวะซึมเศรา 
ที่มีอิทธิพลในการทํานายภาวะซึมเศราของเด็กปวยเรื้อรัง กลุมตัวอยางคือ เด็กที่มีอาการปวยเร้ือรัง 
ที่มารักษาเปนผูปวยนอก อายุ 18 ป หรือต่าํกวา และมารดาที่ทําหนาที่เปนผูใหการดแูล จํานวน 59 คู 
ผลการศึกษาพบวา การมีทัศนคติในทางลบตอตนเองและผูอ่ืนของมารดาที่ทําหนาที่ดูแลเดก็ทีม่ี
อาการปวยเร้ือรัง จะมีวิธีการเผชิญปญหาแบบหลีกหนปีญหามากกวาแบบเผชิญหนากับปญหา และ
พบวามภีาวะซึมเศราสูง      วิธีการเผชิญปญหาแบบหลีกหนีปญหามีความเกี่ยวของกบัภาวะซึมเศรา
ของมารดา  และภาวะซึมเศราของมารดาจะมีผลตอภาวะซึมเศราของเด็ก นอกจากนี้เดก็ที่มีอาการ
ปวยมาก จะมภีาวะซึมเศราสูงดวย  
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นิยดา  พงศพาชํานาญเวช (2535 : บทคัดยอ) ศึกษาความวิตกกังวลในการศึกษา
ตอและการเผชิญปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดราชบรีุ          ผลการศึกษาพบวา 
นักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการศึกษาตอสูง กับปานกลาง และนักเรียนที่มีความวิตกกังวลใน
การศึกษาสูงกบัต่ํา  มีคะแนนการเผชิญปญหาแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
นักเรียนที่มีความวิตกกังวลในการศึกษาตอปานกลางกับต่าํ มีคะแนนการเผชิญปญหาไมแตกตางกัน 

มธุริน  คําวงศปน (2543) ศึกษาความเครียด วิถีการปรับแก และแรงสนับสนุน
ทางสังคม ของบุคคลที่เคยพยายามฆาตวัตาย  กลุมตัวอยางเปนบุคคลที่เคยพยายามฆาตัวตาย  ทีม่า
รักษาโรงพยาบาลสันปาตอง และโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชยีงใหม จํานวน  40 คน  ผล
การศึกษาพบวา  บุคคลที่เคยพยายามฆาตัวตายทีเ่ปนกลุมตัวอยางทุกคน ใชวิถีปรับแกทั้ง 3 วิถี
รวมกัน คือ วิถีเผชิญหนากับปญหา วิถีปรับอารมณ และวิถีบรรเทาปญหา    และเมื่อศึกษาถึง
สัดสวนการใชวิถีปรับแกแตละวิถี พบวา วิถีปรับแกที่กลุมตัวอยางใชมากที่สุด คือ วิถีปรับอารมณ 
รอยละ 37.5 วิถีเผชิญหนากบัปญหา รอยละ 35.0 และวิถีบรรเทาปญหารอยละ 25.0 

 
 
วงคพรรณ  มาลารัตน (2543) ศึกษาความเครียดและพฤติกรรมการแกปญหา

ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวัดเชียงใหม  กลุมตัวอยางไดแก นักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวดัเชยีงใหม  จํานวน 416 คน   ผลการศึกษาพบวา          นักเรียน
สวนใหญมพีฤติกรรมการแกปญหาความเครียด 5 อันดับแรก ไดแก การดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ  พูดคยุ
ปรึกษาเพื่อน  นอนพักผอน  พยายามคดิแกปญหา  และพยายามควบคุมอารมณ 

สาโรช  คํารัตน (2544 : 73-80)  ศึกษาการเผชิญปญหา ของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัอุบลราชธานี จํานวน 1,720 คน         ผลการศึกษา
พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญใชวิธีการเผชิญปญหาดวยตนเอง   รองลงมาใชวิธีหนีปญหา และวิธี
ผสมผสาน เพศหญิงมักใชวิธีเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาดวยตนเองมากกวาเพศชาย ขณะที่เพศชาย
มักใชวิธีการเผชิญปญหาแบบขอความชวยเหลือจากแหลงสนับสนุน และใชการเผชิญปญหาแบบ
หนีปญหามากกวาเพศหญิง 

 จากการทบทวนงานวจิัยที่เกีย่วของทั้งภายในและตางประเทศ  พฤติกรรมการ
เผชิญปญหาและวิธีการเผชญิปญหามีความหลากหลายและแตกตางกันไป           ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สถานการณและกลุมตัวอยาง  พอสรุปไดวา การเผชิญปญหาโดยการมุงแกไขปญหา บุคคลจะ
ประเมินวาสามารถจัดการกบัความเครียดได  สวนการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ บุคคลใชเพื่อลด
ความตึงเครียดที่มีอยูใหลดลง เนื่องจากวยัรุนตองเผชิญกับปญหามากมายไมวาจะเปนปญหาการ
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เรียน ปญหาความขัดแยงในครอบครัว   หรือปญหาการคบเพื่อน               ผูวจิัยจงึสนใจศึกษาวา
พฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้งสองรูปแบบนาจะมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักเรียน 
 

2.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในชีวิตกับภาวะซึมเศรา 
         จากการรวบรวมงานวจิัยที่เกีย่วของ พบวามีผูศกึษาเกีย่วกับความพึงพอใจใน

ชีวิตไวดังตอไปนี้ 
เดคเกอร และ ชูสซ (Decker and Schulz 1985 : 740 - 745) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความพึงพอใจในชวีติกับภาวะซึมเศรา       ในบุคคลที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังวัยกลางคน
และวยัสูงอาย ุ  กลุมตัวอยางไดแกบุคคลที่ไดรับบาดเจบ็ไขสันหลังเปนอัมพาตที่อาศัยอยูในชุมชนที่
จัดตั้งขึ้นสําหรับผูที่เปนอัมพาตครึ่งทอนหรืออัมพาตซีกเดียว อายุ 40 ปขึ้นไป อยูในชุมชนนี้ 5 ปขึ้น
ไป  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในชีวิตอยูในระดบัต่ํา และมีภาวะซึมเศราอยูใน
ระดับสูง แสดงวากลุมผูพิการเปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะซมึเศรา 

มาเทล (Matel 1992 : Abstract) ศึกษาภาวะซึมเศรา ทศันคติที่ไมถูกตอง และ
ความพึงพอใจในชีวิตของผูหญิง  มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทยีบประสบการณ      และภาวะ
ซึมเศราของผูหญิงที่มีพื้นฐานทางอาชีพตางกัน กลุมตัวอยางไดแก ผูหญิงที่กําลังเรียนอยูใน
มหาวิทยาลัย ผูหญิงที่เรียนจบไปแลว 5 ป ผูหญิงที่เรียนจบไปแลว 10 ป และผูหญิงที่แตงงานแลวมี
บุตรและไมมบีุตร      เก็บขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย          ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางทีเ่รียนจบไปแลว 5 ป มีภาวะซึมเศรานอยกวากลุมทีก่ําลังเรียนและเรียนจบไปแลว 10 
ป  กลุมตัวอยางที่กําลังเรียนอยู มีระดับความพึงพอใจในชีวิตต่ํากวากลุมตัวอยางที่เรยีนจบไปแลวทัง้ 
5 และ 10 ป นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางที่มบีุตรมีระดับความพึงพอใจในชีวิตสูงกวากลุม
ตัวอยางที่ไมมบีุตร  และพบวาภาวะซมึเศรามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตของผูหญิง 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 

แบรนทลีย (Brantley 2000 : Abstract)  ศึกษาความพึงพอใจในชวีิตของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาในระดับมัธยมศึกษา      วัตถุประสงคเพื่อทําการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในชวีติของนักเรียนมัธยมศึกษาทีม่ีความบกพรองทางสติปญญากับนักเรยีนปกติ จํานวน
กลุมละ 80 คน  ผลการศึกษาพบวา นกัเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความพึงพอใจในชีวิต
เกี่ยวกับสัมพนัธภาพกับเพือ่นอยูในระดบัต่ํากวากลุมนักเรียนปกติ           และพบวานักเรียนกลุมที่มี
ความบกพรองทางสติปญญามีความพึงพอใจในชวีิตเกีย่วกับประสบการณในชั้นเรียน       มากกวา
กลุมนักเรียนปกติ 
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เยาวลักษณ   มั่นประชา (2542 :95) ศึกษาผลของกลุมจิตสัมพันธตอความพึง
พอใจในชีวิตของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความพกิาร เปนการวจิัยเชิงทดลองแบบมีกลุม
ควบคุมทดสอบกอนและหลงัการทดลอง  ผลการศึกษาพบวา  

1. นักเรยีนปกติที่เขากลุมจิตสัมพันธ    มคีะแนนความพึงพอใจในชวีติสูงกวา
นักเรียนที่มีความพิการที่เขากลุมจิตสัมพันธ 

2.  นักเรียนปกติที่เขากลุมจติสัมพันธ   มีคะแนนความพึงพอใจในชีวิตสูงกวา
นักเรียนปกตทิี่ไมไดเขากลุมจิตสัมพันธ 

3.  นักเรียนปกติ  มีคะแนนความพึงพอใจในชีวิตสูงกวากอนเขากลุม 
4. นักเรียนที่มีความพิการมีคะแนนความพึงพอใจในชวีิตสูงกวานกัเรียนทีม่ี

ความพิการที่ไมไดเขากลุมจติสัมพันธ 
5. นักเรียนที่มีความพิการ  มีคะแนนความพึงพอใจในชีวิตสูงกวากอนเขากลุม 

   จากการทบทวนงานวจิัยทั้งภายในและตางประเทศที่เกีย่วของกับความพึงพอใจ
ในชีวิต  พบวามีงานวิจยัเพยีง 2 เรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมนักเรียน     ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาวาความพึงพอใจในชีวิตนาจะเปนตัวแปร     ที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 

 3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงสนับสนนุทางสังคมกบัภาวะซึมเศรา 
        จากการรวบรวมงานวิจยัที่เกีย่วของ พบวามีผูศึกษาเกีย่วกับแรงสนับสนุนทาง

สังคม ไวดังตอไปนี ้
เดวิด และคณะ (David et al. 1992, อางถึงใน รักชนก  คชไกร 2541 : 39) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางความเครียด        และการปรับตัวของวัยรุนตอนตน กลุมตวัอยางไดแก วัยรุน
ตอนตนจํานวน 166 คน      ที่กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ใชแบบตรวจสอบเหตุการณในชวีิตประจําวันของ จอหนสัน และ แมคชีออน (Johnson and 
Mc.Cutcheon) และแบบสอบถามปญหาในชีวิตประจําวนั    (Daily Hassels)     ของโรลลิสัน 
และเฟลเนอร (Rowlison and Felner) และแบบวัดการปรับตัวของวัยรุนโดยใชแบบวัดความซึมเศรา
ของ โคแวค (Kovac) แบบวัดการประเมนิตนเองของ นาริกาวา และ ฟริชช (Narigava and Frith) 
แบบวัดความวิตกกังวลของในเดก็ของ เรยโนล และ ริชมอนด (Reynolds and Richmond)    ผล
การศึกษาพบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธในทางบวกตอการปรับตัวของวัยรุน
ตอนตน 
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ออลโกเวอร, วารเดิ้ล และ สเตปโท   (Allgower, Wardle, and Steptoe 2001: 
223-227) ศึกษาภาวะซึมเศรา แรงสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมสุขภาพสวนบุคคล ในคน
หนุมสาว กลุมตัวอยางเปนนกัศึกษาอายุระหวาง 18 - 30 ป    กําลังศึกษาอยูในคณะทีไ่มเกี่ยวของทาง 
สุขภาพจาก 16 ประเทศ เพศชายจํานวน 2,091 คน เพศหญิงจํานวน 3,438 คน     จากการศึกษาพบวา 
ภาวะซึมเศรามีความสัมพันธทางลบกับแรงสนับสนุนทางสังคมทั้งสองเพศ 

 

ดวงเดือน   มูลประดับ (2541)   ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัว
ของวัยรุนตอนตน กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีนที่ศึกษาอยูระดับมัธยมศกึษาตอนตน   ที่มีอายุระหวาง 
13 -16 ป จํานวน 381 คน ผลการศึกษาพบวา วัยรุนมีคะแนนเฉลี่ยของแรงสนับสนุนทางสังคมอยูใน
ระดับปานกลาง และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับการปรับตัวของวยัรุนตอนตนใน
ระดับปานกลาง (r = .40) 

มธุริน  คําวงศปน (2543) ศึกษาความเครียด วิถีการปรับแก และแรงสนับสนุน
ทางสังคม ของบุคคลที่เคยพยายามฆาตวัตาย  กลุมตัวอยางเปนบุคคลที่เคยพยายามฆาตัวตาย  ทีม่า
รักษาโรงพยาบาลสันปาตอง และโรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชยีงใหม จํานวน  40 คน  ผล
การศึกษาพบวา   เมื่อจําแนกตามความคดิฆาตัวตายพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 66.67       
ที่มีความคิดฆาตัวตาย มแีรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับต่ํา 

อรอนงค  ทรงสกุล (2544) ศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุน  มโนภาพแหงตน และการสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของวยัรุนตอนตน   ผล
การศึกษาพบวา มโนภาพแหงตนและการสนับสนุนทางสังคม สงผลรวมกันตอการปรับตัว  โดยผูที่
มีมโนภาพแหงตนไมดี หากไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะปรับตัวไดดกีวาผูที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมต่ํา 

 จากงานวิจยัที่เกี่ยวของ แสดงใหเห็นวาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรทาง
จิตสังคม ที่จะชวยบรรเทาความเครียด ทําใหสามารถปรับตัวไดอยางถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงจะนําไปสู
การมีพฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยเฉพาะวัยรุนตองมีการปรับตัว
เขากับการเปลีย่นแปลงตามพัฒนาการในชวงวยัของทุก ๆ ดาน รวมทั้งส่ิงแวดลอมดวย ถาไดรับการ
ดูแลใกลชิด สนับสนุนจากบุคคลรอบขาง จะทําใหสามารถผานชวงวยัไดตามปกต ิ และมีความสุข
กับชีวิต  ในการวจิัยครั้งนี้ผูวิจยัจึงสนใจศึกษาวาแรงสนับสนุนทางสังคม นาจะเปนตัวแปรทีม่ี
ความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักเรียน  

 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤตกิรรมการเผชญิปญหากับความพึงพอใจในชีวิต 
        จากการรวบรวมงานวิจยัที่เกีย่วของ พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมการเผชิญ

ปญหากับความพึงพอใจในชีวิต ไวดังตอไปนี ้
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พลันเกตท (Plunkett 1997 : Abstract)     ศึกษาการรบัรูความขัดแยงภายใน
ครอบครัว ส่ิงที่กอใหเกิดความเครียด    การเผชิญปญหา และความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว ของ
วัยรุน    กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนไฮสคูล อายุ 13 - 18 ป จํานวน 155 คน ผลการศึกษาพบวา วิธีการ
เผชิญปญหาเกีย่วกับการคนหาแรงสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญกับปญหาที่ยุงยาก มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในชวีิตครอบครัว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   นอกจากนีย้ังพบวา 
วัยรุนเพศหญิงมีระดับการเผชิญปญหา เกี่ยวกับการคนหาแรงสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญกับ
ปญหาที่ยุงยาก ไดดกีวาวยัรุนเพศชาย 

นริศว  ปรารมย (2539 : 95) ศึกษาปจจยัที่สัมพันธกับลักษณะการเผชิญปญหา
ของนักเรียนวยัรุน ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษา
พบวา นักเรยีนวยัรุนที่มีลักษณะการเผชญิปญหาในระดับปกติและระดับที่มีแนวโนมจะเปนปญหา    
มีความรูสึกนกึคิดเกีย่วกับตนเองแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนวยัรุนที่มี
ลักษณะการเผชิญปญหาระดบัปกติ มีความรูสึกนึกคดิเกี่ยวกบัตนเองสูง และนักเรียนวยัรุนที่มี
ลักษณะการเผชิญปญหาระดบัที่มีแนวโนมจะเปนปญหา  มีความรูสึกนกึคิดเกีย่วกับตนเองต่ํา 
   จากการทบทวนงานวจิัยที่เกีย่วของ ผูวิจยัสนใจศกึษาวา พฤติกรรมการเผชิญ
ปญหากับความพึงพอใจในชีวิตของนักเรยีน  นาจะเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน 
 
 
 
 
 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤตกิรรมการเผชญิปญหากับแรงสนับสนนุทางสังคม 
    จากการรวบรวมงานวจิัยทีเ่กี่ยวของ พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเผชิญ

ปญหากับแรงสนับสนุนทางสังคม ไวดังตอไปนี ้
ดิลลอน (Dillon 1996, อางถึงใน อรอนงค  ทรงสกุล 2544 : 47) ศึกษาบทบาท

ของการสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงสงผลตอการเผชิญปญหาของวัยรุน     ที่พอแมเสียชีวิตจากโรคเอดส  
 กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ 11 -17 ป      ผลการศึกษาพบวา   วัยรุนทีไ่ดรับการสนับสนุนทางสังคมสูง 
จะเผชิญปญหาไดดีกวา วัยรุนที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมต่ํา 

เพ็ญศรี  วรสัมปติ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียด 
สติปญญา และการสนับสนนุทางสังคม กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในวยัรุนตอนตน กลุม
ตัวอยางเปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน การวิเคราะห
ความสัมพันธและการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในวยัรุนตอนตนกับการ
สนับสนุนทางสังคม  พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการ
เผชิญความเครียดในวยัรุนตอนตนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และพบวาวัยรุนตอนตนที่มี
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การสนับสนุนทางสังคมปานกลางและสูง  จะมีพฤตกิรรมเผชิญความเครียดดกีวาวัยรุนตอนตนที่มี
การสนับสนุนทางสังคมต่ํา  และวยัรุนตอนตนที่มีการสนับสนุนทางสังคมสูง มีพฤติกรรมเผชิญ
ความเครียด ดีกวาวยัรุนตอนตนที่มีการสนับสนุนทางสังคมปานกลาง  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

นริศว  ปรารมย (2539 : 99) ศึกษาปจจยัที่สัมพันธกับลักษณะการเผชิญปญหา
ของนักเรียนวยัรุน ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษา
พบวา นักเรยีนวยัรุนที่มีลักษณะการเผชญิปญหาในระดับปกติและระดับที่มีแนวโนมจะเปนปญหา    
ไดรับการสนบัสนุนทางสังคมแตกตางกนั  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ โดยนกัเรียนวัยรุนที่ไดรับการ
สนับสนุนมาก มีลักษณะการเผชิญปญหาระดับปกติ และนักเรยีนวยัรุนที่มีลักษณะการเผชิญปญหา
ระดับที่มีแนวโนมจะเปนปญหา  ไดรับการสนับสนุนนอย 

รักชนก  คชไกร (2541) ศึกษาความเครียด บุคลิกภาพแบบเขมแข็ง แรง
สนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการเผชิญปญหาของวัยรุน : นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 สังกัด
กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการเผชิญปญหาของวัยรุน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ วยัรุน 
ที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง         จะมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาดีกวาวยัรุนที่ไดรับ 
แรงสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ํา 

  

จากการทบทวนงานวจิัยที่เกีย่วของ  ผูวิจัยสนใจศกึษาวา พฤติกรรมการเผชิญ
ปญหากับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน  นาจะเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกนั 

 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในชีวติกับแรงสนับสนุนทางสงัคม 
จากการรวบรวมงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจใน

ชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม ไวดังตอไปนี ้
ฉัตรวลัย  ใจอารีย (2533 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุน

ทางสังคม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กับคุณภาพชวีิตของผูปวยโรคหวัใจวายเลือดคัง่ กลุมตัวอยาง
เปนผูปวยหวัใจวายเลือดคั่งที่มาตรวจรักษาที่คลีนิคโรคหัวใจ  โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาล
รามาธิบดี จํานวน 100 คน   ผลการศึกษาพบวา การสนบัสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับ
คุณภาพชวีิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .6484) 

มาลี  เลิศมาลีวงศ และ สุทธิศรี ตระกูลสิทธิโชค (2538 : 24 - 32) ศึกษา
ความสามารถในการดแูลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวติของผูสูงอายุ ที่มารับ
บริการทางสังคม   กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุเขตดินแดง    กรุงเทพมหานคร   จาํนวน 149 คน        
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พบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวติ ซ่ึงประกอบดวย ความพึงพอใจใน
ชีวิตและความสุขในชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .51) 

อารีรัตน  อุลิศ (2539) ศึกษาปจจยัที่มีความสัมพันธกบัความพึงพอใจในชวีิต 
ของสตรีวัยหมดประจําเดือน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวดัอางทอง  ผลการศึกษาพบวา การสนับสนนุ
ทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในชวีติของสตรีวัยหมดประจําเดอืน   (r = .5893  
p-value < .001) 
             สินีนุช  รัตนสมบัติ (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการพยาบาลแบบสนับสนุน
การดูแลตนเองตอความพึงพอใจในชวีิตและความสามารถในการดูแลตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี  
เปนการวจิัยเชงิทดลอง โดยคัดเลือกกลุมตวัอยาง แบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 40 คน กลุมควบคุม 20 
คน และกลุมทดลอง 20 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ไดรับการพยาบาลแบบสนับสนุนการ
ดูแลตนเอง มีความพงึพอใจในชีวิตและความสามารถในการดูแลตนเองมากกวากลุมที่ไดรับการ
พยาบาลตามปกติ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากการทบทวนงานวจิัยที่เกีย่วของ  ผูวจิัยสนใจศึกษาวา ความพึงพอใจในชวีิต
กับแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน  นาจะเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน 

 
 
 
 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  สรุปไดวาวยัรุนเปนวัยแหงการ
เปลี่ยนแปลงจากวยัเดก็ไปสูวัยผูใหญ ตองปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของตนเองและสิ่งแวดลอม
รอบตัวเปนอยางมาก  จากสถิติพบวา มีความชุกของภาวะซึมเศราในวยัรุนที่คอนขางสูง  ทั้งในกลุม
ที่มีการเจ็บปวย กลุมเสี่ยง และกลุมประชากรปกติ  จากการศึกษาที่ผานมามากกวารอยละ 20  ของ
วัยรุนกลุมประชากรปกติมปีญหาทางอารมณ  ภาวะซึมเศราของวัยรุนจะมีความแตกตางกับวยัผูใหญ  
เนื่องจากการแสดงออกที่คลุมเครือ แฝงภาวะซึมเศราไว  อาจมีการแสดงออกทางกายมากกวา ทําให
สังเกตไมไดวามีภาวะซึมเศรา  ดังนั้นผูวิจยัจึงสนใจศึกษาภาวะซมึเศราในนกัเรยีน โดยศกึษา
เปรียบเทียบภาวะซึมเศรา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
ที่มีเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถานภาพครอบครัว และภูมิลําเนา แตกตางกัน  และศึกษา
ความสัมพันธของตัวแปรทางจิตวิทยา ไดแก พฤติกรรมการเผชิญปญหา  ความพึงพอใจในชวีิต และ
แรงสนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศราของนักเรียน นอกจากนี้ยังสนใจศึกษาความสัมพนัธ
ระหวางตัวแปรทางจิตวิทยาทั้ง 3 ตัวแปร  จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวจิัยไวดงันี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจยัเร่ือง "ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการเผชิญปญหา ความพึงพอใจในชีวิต
แรงสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศรา ของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา อําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี" เปนการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) ในการดําเนินการวิจัยไดใชระเบยีบวิธีการวิจยั ดังตอไปนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมอื 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ไดแก นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมือง จงัหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2545  จํานวน 9 โรงเรียน  
จํานวนทั้งหมด  1,265 คน (สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง สุราษฎรธานี  2545) 

1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้          เปนนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมือง  จังหวดัสุราษฎรธานี      ปการศึกษา 2545  จํานวน 
9 โรงเรียน จํานวน 526 คน   สําหรับขั้นตอนในการสุมตวัอยาง  มีดังนี ้

1.  กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากตารางประมาณคาขนาดกลุมตัวอยาง
ของยามาเน (Yamane 1967, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 284 - 285) ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 526 คน มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได  + 5% 
  2.  ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ( Stratified  Random  Sampling) โดยจําแนกตาม
โรงเรียน และเพศของนักเรียน  คํานวณสัดสวนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค        ดังรายละเอียดแสดง
ในตารางที่  2 

3.  สุมตัวอยางนักเรียนจากโรงเรียนที่ไดในขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมอยางงาย โดย
การใชตารางเลขสุม  จนไดจํานวนครบตามที่คํานวณไว  
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ตารางที่  2  แสดงกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง ของนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน โรงเรียน   
                   ขยายโอกาสทางการศึกษา   อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุมตวัอยาง(คน) ลําดับ
ที่ 

ชื่อโรงเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. บานโพหวาย 168 180 348 70 75 145 
2. วัดกลางใหม 118 119 237 49 49 98 
3. บานบางใหญ 72 68 140 30 28 58 
4. นิคมสรางตนเอง 66 56 122 28 23 51 
5. บานดอนเกลี้ยง 26 31 57 11 13 24 
6. วัดสมหวัง 46 39 85 19 16 35 
7. บานทอนหญาปลอง 33 18 51 14 7 21 
8. วัดบางใบไม 54 39 93 23 16 39 
9. วัดโพธิ์นิมิต 66 66 132 27 28 55 
 รวม 654 611 1,265 271 255 526 

 
 

2.  ตัวแปรที่ศกึษา 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2  สวน ดังนี ้
  2.1   สวนที่ 1  ประกอบดวย 

1.  ตัวแปรอิสระ   เปนตวัแปรที่เกี่ยวของกับปจจยัสวนบุคคลของนักเรียน    ไดแก    
1.1   เพศ   

 1.2   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 1.3   สถานภาพครอบครัว  

 1.4   ภูมิลําเนา 
 2.   ตัวแปรตาม    ไดแก  ภาวะซึมเศราของนักเรียน  

2.2   สวนที่  2   เปนตัวแปรที่ใชศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร    ไดแก   
  1.   พฤติกรรมการเผชิญปญหา 
  2.   ความพึงพอใจในชวีิต 
  3.   แรงสนับสนุนทางสังคม  
  4.   ภาวะซึมเศราของนักเรียน 
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3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยัครั้งนี้   เปนแบบสอบถามจํานวน 
1 ชุด   ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูล  โดยแบงเปน  5  สวน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก เพศ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   สถานภาพครอบครัว  และภูมิลําเนา ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
กําหนดตัวเลือก (Forced  Choice) จํานวน  4  ขอ 
 
 

 สวนท่ี   2   แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเผชิญปญหา  ผูวิจยัสรางขึ้นเอง   โดยใช
แนวคดิของ ลาซารัส และ โฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984)    มีขอคําถามจํานวน  22  ขอ  
แบงเปน  2  ดาน คือ 

1. พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา  จํานวน  12  ขอ ไดแกขอ 1-12 
2. พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ  จํานวน  10  ขอ  ไดแกขอ 13-22 

 ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale)    มี  5 ระดบัคือ 
 ทุกครั้ง  หมายถึง    นักเรียนปฏิบัติตรงกับขอความนั้นทกุครั้ง 
 บอยคร้ัง    หมายถึง  นักเรียนปฏิบัติตรงกับขอความนั้นบอยครั้งหรือปฏิบัติ  
                                                                     เปนสวนใหญ 

เปนบางครั้ง     หมายถึง    นักเรียนปฏิบัติตรงกับขอความนั้นเปนบางครั้ง  
นาน ๆ คร้ัง    หมายถึง    นักเรียนปฏิบัติตรงกับขอความนั้นนาน ๆ คร้ัง 
ไมเคย    หมายถึง    นักเรียนไมเคยปฏิบัติตรงกบัขอความนั้น 
 

 เกณฑการใหคะแนนแตละดาน        ลักษณะคําตอบของขอความที่เปนการปฏิบัติของ
นักเรียน จะใหคะแนนเรียงลําดับจากปฏิบตัิทุกครั้งจนถึงไมเคยปฏิบัติ  คือ 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ  
 

 สวนท่ี    3   แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิต  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ  มีขอคําถามจํานวน 24 ขอ โดยแบงออกเปน 4  ดาน คือ 

1. ดานรางกายและสุขภาพ    จํานวน  7 ขอ  ไดแกขอ 1-7 
2. ดานการเรียน     จํานวน  6  ขอ  ไดแกขอ 8-13 
3. ดานสังคม      จํานวน  6 ขอ   ไดแกขอ 14-19 
4. ดานการมีสันทนาการ       จํานวน  5 ขอ   ไดแกขอ 20-24 
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 ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale)    มี 5 ระดับคือ 
 มากที่สุด หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจตรงกับขอความนั้นมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจตรงกับขอความนั้นมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจตรงกับขอความนั้นปานกลาง 
 นอย  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจตรงกับขอความนั้นนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจตรงกับขอความนั้นนอยที่สุด 
 เกณฑการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่เปนความพึงพอใจในชวีิต จะให
คะแนนเรียงลําดับจากมากทีสุ่ดจนถึงนอยที่สุด คือ 5,4,3,2 และ 1 ตามลําดับ  
 

 สวนท่ี 4    แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของนักเรียน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเองโดยใชแนวคิดของ เชฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al.1981) มีขอคําถามจํานวน  17  ขอ  
โดยแบงเปน  3  ดาน  คือ 

1. การสนับสนุนดานอารมณ              จํานวน  6  ขอ  ไดแกขอ 1-6 
2. การสนับสนุนดานวัตถุ        จํานวน 5  ขอ  ไดแกขอ 7-11 
3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร    จํานวน 6  ขอ  ไดแกขอ 12-17 

 ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating   Scale)    มี 5 ระดับคือ 
 มากที่สุด หมายถึง  ไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอความนั้นมากทีสุ่ด 
 มาก  หมายถึง  ไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอความนั้นมาก 
 ปานกลาง หมายถึง  ไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอความนั้นปานกลาง 
 นอย  หมายถึง  ไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอความนั้นนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง  ไดรับแรงสนับสนุนตรงกับขอความนั้นนอยทีสุ่ด 
 

 เกณฑการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่เปนการไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมของนักเรียน จะใหคะแนนเรียงลําดับจากมากทีสุ่ดจนถึงนอยที่สุด คือ 5,4,3,2 และ 1 
ตามลําดับ(ขอ 1-7 และ  9-17) สวนลักษณะคําตอบที่ตรงกันขาม (ขอ 8)  จะใหคะแนนกลับกัน 
 

สวนท่ี  5   แบบสอบวัดภาวะซึมเศราดวยตนเอง  ชื่อ Children  ' s Depression Inventory 
(CDI) ที่สรางขึ้นโดย Maria Kovac และไดปรับปรุงเปนฉบับภาษาไทย   โดยอุมาพร  ตรังคสมบัติ 
และ ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล  (2535)  แบบสอบวัดนี้มีคาความเชื่อมั่นเทากบั .83         เปนเครื่องมือที่ให 
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ผูตอบแบบวัดตรวจดวยตนเอง   ประกอบดวยคําถาม  27  ขอ ซ่ึงประกอบดวย  5  ดานไดแก  
  1.  อาการทางดานอารมณ            จํานวน  6 ขอ           ไดแกขอ    1,6,8,10,11,13 

2.  ความรูสึกไรประสิทธิภาพ     จํานวน  4 ขอ         ไดแกขอ   3,15,23, 24  
 3.  การมองตนในแงลบ       จํานวน  5 ขอ         ไดแกขอ  2,7,9,14,25 

4.  ความรูสึกเบื่อหนายขาดความสนใจในสิ่งรอบดาน      จํานวน  8 ขอ  
 ไดแกขอ   4,16,17,18,19,20,21,22 

5.  ปญหาความสัมพันธระหวางบุคคล    จํานวน  4 ขอ  ไดแกขอ   5,12,26,27 
 

แตละขอคําถามประกอบดวยตัวเลือก  3  ขอ  ซ่ึงบอกถึงความรุนแรงของภาวะซึมเศรา
ในชวง  2 สัปดาหที่ผานมา 

คะแนน  0 หมายถึง  ไมมีอาการเลยหรือมีนอยมาก 
คะแนน    1 หมายถึง  มีอาการบอย  
คะแนน     2  หมายถึง  มีอาการตลอดเวลา 
 

เกณฑการใหคะแนน    เนื่องจากแบบสอบวัดนี้  ในแตละขอจะประกอบดวยขอความซึ่ง
ใชประเมินภาวะซึมเศราในแตละดาน  การเรียงลําดับขอความนั้นแตกตางกัน  จึงทําใหเกณฑการให
คะแนนแตกตางกันไป  ในการใหคะแนนจะมีลักษณะเปน    

ใหคะแนน   0,1,2  มีทั้งหมด   14   ขอ ไดแก   1,3,4,6,9,12,14,17,19,20,22,23,26,27 
ใหคะแนน   2,1,0  มีทั้งหมด   13    ขอ ไดแก   2,5,7,8,10,11,13,15,16,18,21,24,25  

 

4.   การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ  
ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ผูวิจยัไดสรางเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกบั      ภาวะซึมเศราของนักเรียนวยัรุน  

พฤติกรรมการเผชิญปญหา  ความพึงพอใจในชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคม  จากแนวคดิ  ทฤษฎี 
และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของจากสถาบันการศึกษา  หนวยงานตาง ๆ  เพื่อเปนแนวทางนํามาสราง
เครื่องมือในการวิจัย 

2. กําหนดกรอบแนวคดิในการวิจัย 
3. สรางเครื่องมือซ่ึงพัฒนาเปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของ 

การวิจยั โดยผานการตรวจสอบ ความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity) โดย
อาจารยที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญพิเศษ  จํานวน  5 ทาน  เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น   และผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (Try out) 
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กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางในการวิจยั จํานวน 30 คน 
5. นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช ไปหาคาความเชือ่มั่น (Reliability) โดยใช 

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach 's alpha Coefficient) วเิคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for WINDOWS  ไดคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม แตละสวน ดังตอไปนี ้
 5.1   พฤติกรรมการเผชิญปญหา 
 5.1.1  พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา     มีคาความเชื่อมั่น  .8160 
 5.1.2  พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ   มีคาความเชื่อมั่น    .8154 
 5.2   ความพึงพอใจในชีวิต            มีคาความเชื่อมั่น  .8715 
 5.3   แรงสนับสนุนทางสังคม        มีคาความเชื่อมั่น  .8465    

6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงและแกไข     เพื่อใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 
เนื้อหา และโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งขึน้ จึงนําไปใชเก็บกับกลุมตวัอยางตอไป 
 

5.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจยัดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดี บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ทําหนังสือติดตอ

ประสานงานไปยังสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมืองสุราษฎรธานี     เพือ่ขออนุญาตเกบ็
รวบรวมขอมลู 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามตามที่ผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับได  ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง กับกลุมตัวอยางจํานวน 526 คน   

3. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  พบวาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม
มาได เปนแบบสอบถามที่มีความสมบูรณจํานวน 526 ชุด คิดเปนรอยละ 100 พรอมทั้งลงรหัสใน
แบบสอบถาม 
 

6.   การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจยัครั้งนีท้ําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทาง
สังคมศาสตร (Statistical  Package for the Social Sciences : SPSS  for Windows Version  9.0)    
กําหนดระดับความมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกําหนดการวเิคราะหขอมูล   ดังนี ้
 1.   การวิเคราะหขอมูลปจจยัสวนบุคคล   โดยใชการแจกแจงความถี่  และคารอยละ(%)
 2.   การวิเคราะหของพฤติกรรมการเผชิญปญหา    ความพึงพอใจในชีวิต  แรงสนับสนุน
ทางสังคม และภาวะซึมเศราของนักเรียน โดยใชความถี่ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย( X )และคาเบี่ยงเบน

  มาตรฐาน (S.D.)    
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การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมการเผชิญปญหา  ผูวิจยัไดกําหนดเกณฑ
การวิเคราะหจากสูตร   

   อันตรภาคชั้น    =    คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ําสุด 

                  จํานวนชัน้  

ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
คาเฉลี่ย  1.00 - 2.33 หมายถงึ  นักเรียนมีพฤติกรรมการเผชิญปญหา อยูในระดับต่ํา 
คาเฉลี่ย  2.34 - 3.67 หมายถงึ  นักเรียนมีพฤติกรรมการเผชิญปญหา     อยูในระดับ  
                                                 ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.68 - 5.00  หมายถงึ นักเรียนมีพฤติกรรมการเผชิญปญหา อยูในระดับสูง 
   

การแปลความหมายคะแนนของความพึงพอใจในชวีิต         และแรงสนบัสนุนทาง
สังคม       ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ  โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคะแนนรวมของกลุมตัวอยาง   

ถาคะแนนมากกวาคาเฉลี่ย    แสดงวา   มีความพึงพอใจ ในชีวิต และแรงสนับสนุน   
                                                              ทางสังคม  อยูในระดับมาก 
ถาคะแนนนอยกวาคาเฉลี่ย   แสดงวา   มีความพึงพอใจในชีวิต และแรงสนับสนุน  
                                                              ทางสังคม อยูในระดับนอย                                                  

 

การแปลความหมายคะแนนภาวะซึมเศรา          โดยใชเกณฑในการวดัระดับภาวะ
ซึมเศราของแบบวัด CDI (Children 's Depression Inventory)  

ต่ํากวา    15    คะแนน  หมายถึง  ไมมีภาวะซึมเศรา 
15    คะแนนขึ้นไป  หมายถึง   มีภาวะซึมเศรา 

 

 3. การวิเคราะหการเปรยีบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศราของนักเรียน  ที่มีเพศ  
และภูมิลําเนา แตกตางกัน  โดยการทดสอบคาที  (t-test)  สวนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
สถานภาพครอบครัวแตกตางกัน วเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way  ANOVA) และ
หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใช
วิธีของ Scheffe'  
 4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก พฤติกรรมการเผชิญปญหา ความ
พึงพอใจในชวีติ  แรงสนับสนุนทางสังคม  และภาวะซึมเศรา  โดยวิเคราะหคาไคสแควร (χ2-test)  
ถาพบนัยสําคัญทางสถิติ         ทําการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการของ  
Bonferroni's test 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวจิัยครั้งนี้  ผูวจิัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบ

แบบสอบถามของกลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา อําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี  จํานวน 526  คน วิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห  
โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย  จําแนกออกเปน  4  ตอน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

 

ตอนที่  1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติคาความถี่ และคา
รอยละ (%) 

ตอนที่  2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเผชิญปญหา    ความพึงพอใจในชวีติ  แรง
สนับสนุนทางสังคม ของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ(%) คาเฉลี่ย( X )      และสวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน(S.D.) และภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติ คาความถี่ และคารอยละ (%) 

ตอนที่  3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง 
จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) และจําแนกตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสถานภาพครอบครัว โดยใชสถิตวิิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จะทําการตรวจสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe'   

ตอนที่  4 การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก พฤติกรรมการเผชิญปญหา
ความพึงพอใจในชีวิต  แรงสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง  โดยใชสถิติ
ไคสแควร  (χ2) และทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธี Bonferroni's  test 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห  มีรายละเอียดดังนี ้
AA  แทน พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา 
AB  แทน พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ 
B  แทน ความพึงพอใจในชีวิต 
C  แทน แรงสนับสนุนทางสังคม  
D  แทน ภาวะซึมเศรา 
X   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

74 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 75

F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t- distribution 
df  แทน คาองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน ผลรวมของคากําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
MS  แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square) 
Sig  แทน คาระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ (Significance) 
P  แทน คาประมาณสดัสวน 
SEpi - pj แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของความแตกตางของคาประมาณ  
                                    สัดสวน 
Z แทน คามาตรฐาน 
L แทน คาวิกฤตต่ําสุด 
U แทน คาวิกฤตสูงสุด 

 

ตอนที่  1  การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตวัอยาง 
 

 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน  526 คน      ดงัรายละเอียดใน
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่  3  แสดงจํานวน รอยละ ปจจยัสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

จํานวน ปจจัยสวนบุคคล 
คน รอยละ 

เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

รวม 

 
271 
255 
526 

 
51.5 
48.5 

100.0 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา  2.00 
                คะแนนเฉลี่ย  2.00 - 3.00 
                คะแนนเฉลี่ยสูงกวา  3.00 

รวม 

 
147 
300 
79 

526 

 
28.0 
57.0 
15.0 

100.0 
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จํานวน ปจจัยสวนบุคคล 
คน รอยละ 

สถานภาพครอบครัว 
                บิดามารดาอยูรวมกัน 
                บิดามารดาแยกกันอยูเพราะความจําเปน  
                บิดามารดาแยกทางกัน 
                บิดามารดาเสียชีวติคนใดคนหนึง่หรือทั้งสองคน 

รวม 

 
345 
24 

106 
51 

526 

 
65.6 
4.6 

20.2 
9.6 

100.0 
ภูมิลําเนา 
                 เขตเทศบาล 
                 นอกเขตเทศบาล   

รวม 

 
326 
200 
526 

 
62.0 
38.0 

100.0 

                                       ตารางที่ 3(ตอ) 

 

 จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมสัีดสวนใกลเคยีงกันคือ เพศชาย 
จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ  51.5  และเพศหญิง จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 48.5   
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ย 2.00- 3.00 มีจํานวน 
300  คน     คิดเปนรอยละ  57.0 รองลงมาไดแก     กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 จํานวน 
147 คน     คิดเปนรอยละ 28.0    และคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00 จํานวน 79  คน   คิดเปนรอยละ 15.0  
ตามลําดับ    
 สถานภาพครอบครัวของกลุมตัวอยางพบวา  สวนใหญบิดามารดาอยูรวมกนั จํานวน 
345 คน คิดเปนรอยละ 65.6  รองลงมาไดแก บิดามารดาแยกทางกัน จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 
20.2  บิดามารดาเสียชีวิตคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 9.6  และบิดา
มารดาแยกกันอยูเพราะความจําเปน  จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ  4.6  ตามลําดับ      
 ภูมิลําเนาของกลุมตัวอยาง      สวนใหญอยูในเขตเทศบาล มีจํานวน 326 คน   คิดเปน
รอยละ  62.0  และอยูนอกเขตเทศบาลจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 38.0 
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ตอนที่  2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเผชิญปญหา  ความพึงพอใจในชีวติ  แรงสนับสนุน
ทางสังคม และภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง  

 

การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเผชิญปญหา  ความพึงพอใจในชวีติ  แรงสนับสนุน
ทางสังคม และภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง เพื่อตอบปญหาของการวจิัยขอที่ 1 ที่วา "พฤติกรรม 
การเผชิญปญหา   ความพึงพอใจในชีวิต   แรงสนับสนนุทางสังคม และภาวะซึมเศรา ของนักเรียน
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน      โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎรธาน ี
มีมากนอยเพียงใด" โดยใชสถิติ คาความถี่ รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ดังรายละเอียดในตารางที่  4 - 7 

 

ตารางที่ 4   แสดงคาระดับ  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการเผชิญปญหา      
                   ของกลุมตัวอยาง 
 

คาระดับ 
ต่ํา ปานกลาง สูง พฤติกรรมการเผชิญปญหา 

คน 
รอย
ละ คน 

รอย 
ละ คน รอย

ละ 

 
คาเฉลี่ย 

 ( X ) 

สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 
 

1. แบบที่มุงแกไขปญหา 
2. แบบที่มุงปรับอารมณ 

 

 

71 
146 

 

 

13.5 
27.8 

 

396 
353 

      

   75.3 
   67.1 

   

59 
 27 

 

11.2 
  5.1 

 

2.9888 
2.6979 

 

.5734 

.5577 
   

  จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางมีพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา อยูใน
ระดับปานกลางสูงสุด  คิดเปนรอยละ 75.3 รองลงมาไดแก ระดับต่ํา และสูง คิดเปนรอยละ 13.5 
และ 11.2 ตามลําดับ 
  พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ    อยูในระดับปานกลางสูงสุด     คิดเปน
รอยละ 67.1  รองลงมาไดแก  ระดับต่ํา และสูง คิดเปนรอยละ  27.8 และ 5.1  ตามลําดับ 
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ตารางที่  5  แสดงคาระดับ  คาเฉลี่ย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของความพึงพอใจในชวีิต   ของ
กลุมตัวอยาง 

 

คาระดับ 
นอย มาก ความพึงพอใจในชีวิต 

คน รอยละ คน รอยละ 

 

คาเฉลี่ย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 
1. ดานรางกายและสุขภาพ 
2. ดานการเรียน 
3. ดานสังคม 
4. ดานการมีสันทนาการ 
 

             รวมทุกดาน 

238 
166 
304 
274 

 

241 

45.2 
31.6 
57.8 
52.1 

 

45.8 

288 
360 
222 
252 

 

285 

54.8 
68.4 
42.2 
47.9 

 

54.2 

3.4764 
3.3470 
3.7075 
3.5190 

 

3.5107 

.5006 

.5241 

.6533 

.6531 
 

.4170 
  จากตารางที่  5   พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในชีวิต รวมทุกดาน อยูในระดบัมาก 
เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ  54.2    สวนในแตละดาน      พบวา ดานรางกายและสขุภาพ และดาน
การเรียน กลุมตัวอยางมีระดบัความพึงพอใจในชวีิต อยูในระดับมาก เปนสวนใหญ   คิดเปนรอยละ 
54.8   และ  68.4  ตามลําดับ   สวนดานสังคม และดานการมีสันทนาการ กลุมตัวอยางมีระดับความ
พึงพอใจในชวีติ อยูในระดับนอย เปนสวนใหญ   คิดเปนรอยละ 57.8   และ  52.1  ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 6   แสดงคาระดับ คาเฉลี่ย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ของแรงสนับสนุนทางสังคม      
                   ของกลุมตัวอยาง 

คาระดับ 
นอย มาก แรงสนับสนุนทางสังคม 

คน รอยละ คน รอยละ 

 

คาเฉลี่ย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 
1.   การสนับสนุนทางอารมณ 
2.   การสนับสนุนทางวัตถุ 
3.   การสนับสนุนทางขอมูล 
      ขาวสาร 
 

             รวมทุกดาน 

122 
162 

 

236 
 

250 

23.2 
30.8 

 

44.9 
 

47.5 

404 
364 
290 

 
276 

76.8 
69.2 
55.1 

 
52.5 

3.2305 
3.3468 
3.6686 

 
3.4191 

.6612 

.7309 

.6180 
 

.5584 
   

  จากตารางที่  6  พบวา กลุมตัวอยางมแีรงสนับสนุนทางสังคม รวมทุกดาน อยูใน
ระดับมากเปนสวนใหญ  คดิเปนรอยละ  52.5  สวนในแตละดานพบวา กลุมตัวอยางไดรับการ
สนับสนุนทางอารมณ   การสนับสนุนทางวัตถุ  การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร  อยูในระดับมาก
เปนสวนใหญเชนกัน   คิดเปนรอยละ  76.8, 69.2, และ 55.1 ตามลําดับ 
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ตารางที่  7   แสดงจํานวน  รอยละ ระดับภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง 
 

จํานวน ระดับภาวะซึมเศรา 
คน รอยละ 

      มีภาวะซึมเศรา 
      ไมมีภาวะซึมเศรา 
       ( X  =  14.4544, S.D. = 5.3780) 

รวม 

219 
307 

 
526 

41.6 
58.4 

 
100.0 

 

  จากตารางที่  7  พบวา กลุมตัวอยางมภีาวะซึมเศรา     จํานวน 219 คน        คดิเปน
รอยละ  41.6  และไมมภีาวะซึมเศราจํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ  58.4  โดยกลุมตวัอยางมีคาเฉลี่ย
ของภาวะซึมเศราเทากับ 14.4544 
 

ตอนที่  3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง ท่ีมีเพศ          
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   สถานภาพครอบครัว   และภมูิลําเนา แตกตางกัน 

 

ในการวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง ทีม่ีเพศ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถานภาพครอบครัว และภูมิลําเนา แตกตางกัน    เพื่อตอบปญหาการวจิัย
ขอที่ 2  ที่วา "นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมอืง  
จังหวดัสุราษฎรธานี ที่มีเพศ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถานภาพครอบครัว   และภูมลํิาเนา แตกตาง
กัน มีภาวะซึมเศราแตกตางกนัหรือไม "   โดยมีรายละเอียดดังนี ้  

 

3.1  การวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง จําแนก
ตามเพศ  โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) ดังรายละเอยีดในตารางที่ 8 
 

ตารางที่  8 แสดงการวเิคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง  
จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน 
(คน) 

คาเฉลี่ย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน(S.D.) t Sig 

ชาย 
หญิง 

271 
255 

13.7232 
15.2314 

5.4915 
5.1525 

-3.250 .001 
 

 จากตารางที่ 8 พบวา กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง  มีภาวะซึมเศราแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ.001  โดยกลุมตัวอยางเพศหญิง ( X  =  15.2314)     มีภาวะซึมเศรา
สูงกวากลุมตัวอยางเพศชาย ( X  =  13.7232) 
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3.2    คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบภาวะซึมเศรา         ของกลุม
ตัวอยาง  จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  ดังรายละเอียดในตารางที่  9 - 11 
 

ตารางที่  9  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามผลสัมฤทธ์ิ 
                   ทางการเรียน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 
(คน) 

คาเฉลี่ย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนเฉลี่ย ต่ํากวา 2.00 
คะแนนเฉลี่ย  2.00 - 3.00 
คะแนนเฉลี่ย  สูงกวา 3.00 

147 
300 
79 

15.2313 
14.3533 
13.3924 

5.0762 
5.4141 
5.6351 

 

  จากตารางที่ 9 พบวา    กลุมตัวอยางที่มีคาเฉลี่ยของภาวะซึมเศราสูงสุด ไดแก         กลุม
ตัวอยางที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 ( X  =  15.2313)  รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางที่มคีะแนนเฉลี่ย 
2.00 -3.00 ( X  =  14.3533)               และคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00  ( X  =  13.3924)  ตามลําดับ 
 

ตารางที่10  แสดงการวิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา           ของกลุมตัวอยาง  
จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

180.887 
15003.518 
15184.405 

2 
523 
525 

90.443 
28.687 

3.153 .044 

 

 จากตารางที่ 10  พบวา กลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน         มีภาวะ
ซึมเศราแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา กลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตางกัน มีภาวะซึมเศราแตกตางกนัอยางนอยหนึ่งคู  จึงทําการทดสอบความ
แตกตางรายคูโดยวิธี Scheffe'  ไดผลดังรายละเอียดในตารางที่ 11 
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ตารางที่  11  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง เปนรายคู        จําแนกตาม  
                     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงกวา 3.00 

( X  =  13.3924) 
2.00 - 3.00 

( X  =  14.3533) 
ต่ํากวา 2.00 

( X  =  15.2313) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00  ( X  = 13.3924) 
คะแนนเฉลี่ย  2.00 - 3.00 ( X  =  14.3533)  
คะแนนเฉลี่ยต่าํกวา   2.00 ( X  = 15.2313) 

- 
.9609 

1.8389* 

 
- 

.8780 

 
 
- 

    * P <  .05  
 จากตารางที ่11พบวา กลุมตวัอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวา 2.00 ( X =15.2313) 
มีภาวะซึมเศราสูงกวา กลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา 3.00 ( X  = 13.3924) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืน ไมพบความแตกตางกัน 
 

 3.3  คาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบภาวะซึมเศราของกลุม
ตัวอยาง  จําแนกตามสถานภาพครอบครัว โดยใชสถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
ANOVA)  ดังรายละเอียดในตารางที่  12 - 13 
 

ตารางที่ 12  แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ของกลุมตัวอยาง        จําแนกตามสถานภาพ   
                    ครอบครัว 

                    สถานภาพครอบครัว 
จํานวน 
(คน) 

คาเฉลี่ย 
( X ) 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 

บิดามารดาอยูรวมกัน 
บิดามารดาแยกกันอยูเพราะความจําเปน  
บิดามารดาแยกทางกัน 
เสียชีวิตคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน 

345 
24 

106 
51 

14.1507 
14.6250 
15.3962 
14.4706 

5.4213 
5.0114 
5.3784 
5.1628 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา กลุมตัวอยางที่มภีาวะซึมเศราสูงสุด   ไดแก  กลุมตัวอยางที่มี
สถานภาพครอบครัวที่บิดามารดาแยกทางกัน ( X  = 15.3962)  รองลงมา  ไดแก     กลุมตัวอยางที่
บิดามารดาแยกกันอยูเพราะความจําเปน ( X =14.6250)   เสียชีวิตคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน                
( X = 14.4706) และบิดามารดาอยูรวมกนั ( X  = 14.1507)   ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา  ของกลุมตัวอยาง     
                   จําแนกตามสถานภาพครอบครัว 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

126.553 
15057.852 
15184.405 

3 
522 
525 

42.184 
28.846 

1.462 .224 

 

 จากตารางที่  13 พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพครอบครัวแตกตางกัน มีภาวะซึมเศรา
ไมแตกตางกัน 
 

 3.4   การเปรยีบเทียบภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามภูมิลําเนา  โดยใชสถิติ
การทดสอบคาที (t-test)   ดังรายละเอียดในตารางที่  14 
 

ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง    
 จําแนกตามภูมลํิาเนา 
 

ภูมิลําเนา จํานวน 
(คน) 

คาเฉลี่ย 
( X )  

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน(S.D.) 

t Sig 

เขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล 

326 
200 

14.6135 
14.1950 

5.1808 
5.6885 

.847 .398 

 
 จากตารางที่ 14  พบวา กลุมตัวอยางทีม่ีภูมิลําเนาเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล มี
ภาวะซึมเศราไมแตกตางกนั 
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ตอนที่  4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก พฤติกรรมการเผชิญปญหา    ความพึง
พอใจในชีวติ  แรงสนับสนนุทางสังคม  และภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง      โดยใชสถิติไคสแควร 
(χ2) และทดสอบความแตกตางรายคู โดยวิธี Bonferroni's  test  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

 4.1   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปรพฤติกรรมการเผชิญปญหา    กับภาวะ
ซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง เพือ่ตอบปญหาการวิจัยขอที่ 3  ที่วา "พฤติกรรมการเผชิญปญหา กับภาวะ
ซึมเศราของนักเรียน มีความสัมพันธกันหรือไม" ดังรายละเอียดในตารางที่  15 - 16 
 

ตารางที่ 15  แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหากับภาวะซึมเศรา       ของกลุม    
                    ตัวอยาง 
 

พฤติกรรม 
การเผชิญปญหา 

มีภาวะซึมเศรา 
คน(รอยละ) 

ไมมีภาวะซึมเศรา 
คน(รอยละ) รวม χ2 df Sig 

แบบที่มุงแกไขปญหา 
        ระดับต่ํา 
        ระดับปานกลาง 
        ระดับสูง  

 
27 (5.1) 

170  (32.3) 
 22  (4.2) 

 
32  (6.1) 

226 (43.0)  
49  (9.3) 

 
59 (11.2) 
396 (75.3) 
71 (13.5) 

รวม  219  (41.6) 307 (58.4) 526(100.0) 

 
4.000 

 
2 

 
.135 

แบบที่มุงปรับอารมณ      
         ระดับต่ํา 
         ระดับปานกลาง 
         ระดับสูง 

 
6  (1.1)       

  141 (26.8) 
   72  (13.7) 

 
21 (4.0) 

212  (40.3) 
74  (14.1) 

 
27(5.1) 

353(67.1) 
146(27.8) 

รวม 219 (41.6) 307 (58.4) 526(100.0) 

 
8.147 

 
2 

 
.017 

 

 จากตารางที่  15   พบวา พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา ไมมีความสัมพันธ
กับภาวะซึมเศรา   สวนพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวานาจะมีพบความแตกตางรายคู อยางนอย 1 คู จึงทําการ
ทดสอบโดยวธีิ Bonferroni's test ตอไป 
 

 เมื่อพิจารณาโดยวิธี Bonferroni's test   พบวา มีคูทดสอบ 6 คู ที่นาจะมคีวามสัมพันธกัน
ในเชิงสถิติ  จงึไดคํานวณหาคําตอบและไดผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 16   
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ตารางที่  16  แสดงการทดสอบความแตกตางรายคู   โดยวิธี Bonferroni's test             ของตัวแปร   
                     พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ (AB) กับภาวะซึมเศรา (D) 
 

                                          คาสถิติ 
ตัวแปร 

Z SEpi-pj L U pjpi −  

พฤติกรรมการเผชิญปญหาท่ีมุงปรับ
อารมณ (AB) กับภาวะซึมเศรา (D) 
ABต่ําDมี   (p1)              กับ AB ปานกลางDมี   (p2) 

ABต่ําDมี      (p1)           กับ ABสูงDมี   (p3) 
ABปานกลางDมี (p2)    กับ ABสูงDมี  (p3)         
ABต่ําDไมมี  (p4)          กับ AB ปานกลางDไมมี(p5) 
ABต่ําDไมมี  (p4)          กับ AB สูงDไมมี(p6) 
ABปานกลางDไมมี (p5)  กับ AB สูงDไมมี(p6) 

 
 

2.395 
 
 
 

 
 

.04 

.03 
.045 
.039 
.033 
.042 

 
 

.576 

.028 

.465 

.479 

.001 
.13 

 
 

.768 

.172 

.679 

.665 

.159 

.332 

 
 

.672* 
.10* 
.572* 
.572* 
.08* 
.231* 

 

  *  P < .05         NS    ถา         -a <  pi-pj < b    
  S      ถา          a <  pi-pj < b     เมื่อ a  คือ คาของ L ,  b  คือ คาของ U 
 

 จากตารางที่ 16 พบวา คูทดสอบ 6 คู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยพบวามีความแตกตางกนัระหวาง  1) กลุมที่มีภาวะซมึเศราและมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุง
ปรับอารมณระดับต่ํากับระดับปานกลาง   2) กลุมที่มีภาวะซึมเศราและมีพฤติกรรมการเผชิญปญหา
ที่มุงปรับอารมณระดับต่ํากบัระดับสูง    3) กลุมที่มีภาวะซึมเศราและมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่
มุงปรับอารมณระดับปานกลางกับระดับสูง   
 อีกทั้งพบความแตกตางกนัระหวาง 4)กลุมที่ไมมีภาวะซมึเศราและมีพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหาที่มุงปรับอารมณระดบัต่ํากับระดับปานกลาง  5) กลุมที่ไมมีภาวะซึมเศราและมีพฤติกรรมการ
เผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณระดับต่ํากับระดับสูง 6) กลุมที่ไมมีภาวะซึมเศราและมีพฤติกรรมการ
เผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณระดับปานกลางกับระดับสูง   
 

 4.2  การวิเคราะหความสมัพันธระหวางตัวแปรความพึงพอใจในชวีติกับภาวะซึมเศรา 
ของกลุมตัวอยาง เพื่อตอบปญหาการวิจยั ขอที่  4  ที่วา "ความพึงพอใจในชวีิตกับภาวะซึมเศรา ของ
นักเรียน มีความสัมพันธกันหรือไม"  ดังรายละเอียดในตารางที่  17 
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ตารางที่ 17   แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชีวิตกับภาวะซึมเศรา  ของกลุมตัวอยาง 
 

ความพึงพอใจในชีวิต 
มีภาวะซึมเศรา 
คน  (รอยละ) 

ไมมีภาวะซึมเศรา 
คน(รอยละ) 

รวม χ2 df Sig 
 

        ระดับนอย 
        ระดับมาก  

 

139 (26.4) 
   80  (15.2) 

 

102  (19.4) 
205  (39.0) 

 

241 (45.8) 
285 (54.2) 

รวม 219 (41.6) 307 (58.4) 526(100.0) 

 

47.101 
 

1 
 

.000 
 

  

 จากตารางที่  17  พบวา ความพึงพอใจในชีวิตกับภาวะซึมเศรามีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยกลุมตัวอยางที่มภีาวะซึมเศรา จะมีความพึงพอใจในชวีิตอยูใน
ระดับนอย เปนสวนใหญ คดิเปนรอยละ  26.4   และกลุมตัวอยางที่ไมมีภาวะซึมเศรา     จะมีความพงึ
พอใจในชีวิตในระดับมาก เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 39.0 
 

 4.3   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปร        แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะ
ซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง เพือ่ตอบปญหาการวิจัย ขอที่  5  ที่วา "แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะ
ซึมเศรา ของนักเรียน มีความสัมพันธกันหรือไม"  ดังรายละเอียดในตารางที่  18 
 

ตารางที่ 18  แสดงความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง 
 

แรงสนับสนุน 
ทางสังคม 

มีภาวะซึมเศรา 
คน (รอยละ) 

ไมมีภาวะซึมเศรา 
คน (รอยละ) 

รวม χ2 df Sig 
         

        ระดับนอย 
        ระดับมาก  

 

139 (26.4) 
 80 (15.2) 

 

111 (21.1) 
196 (37.3) 

 

250 (47.5) 
276 (52.5) 

รวม 219 (41.6) 307 (58.4) 526(100.0) 

 

38.237 
 

1 
 

.000 

 

 จากตารางที่ 18  พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยกลุมตัวอยางที่มภีาวะซึมเศราจะมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยู
ในระดับนอยเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 26.4    และกลุมตัวอยางที่ไมมีภาวะซมึเศราจะมีแรง
สนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 37.3 
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 4.4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปร    พฤติกรรมการเผชิญปญหา กับความ
พึงพอใจในชวีติ ของกลุมตัวอยาง เพื่อตอบปญหาการวิจยั ขอที่  6  ที่วา "พฤติกรรมการเผชิญปญหา
กับความพึงพอใจในชวีิต   ของนักเรียน   มีความสัมพันธกันหรือไม"     ดังรายละเอียดในตารางที ่ 
19 -20 
 

ตารางที่ 19  แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหากับความพึงพอใจในชวีิต   ของ   
                    กลุมตัวอยาง 
 

ความพึงพอใจในชีวิต 
พฤติกรรม 

การเผชิญปญหา ระดับนอย 
คน (รอยละ) 

ระดับมาก 
คน (รอยละ) 

รวม χ2 df Sig 

  แบบที่มุงแกไขปญหา 
         ระดับต่ํา 
         ระดับปานกลาง 
         ระดับสูง  

 
45  (8.6)   

 168  (31.9) 
 28  (5.3) 

 
14 (2.7) 

228 (43.3) 
43 (8.2) 

 
59  (11.2) 
396 (75.3) 
71 (13.5)   

รวม 241 (45.8) 285 (54.2) 526 (100.0) 

 
25.043 

 
 

 
2 

 
.021 

แบบที่มุงปรับอารมณ 
         ระดับต่ํา 
         ระดับปานกลาง 
         ระดับสูง 

 
17  (3.2) 

170  (32.3) 
54  (10.3) 

 
10 (1.9) 

183 (34.8) 
92 (17.5) 

 
27 (5.1) 

353 (67.1) 
146 (27.8) 

รวม 241 (45.8) 285 (54.2) 526 (100.0) 

 
8.563 

 
2 

 
.014 

 

 จากตารางที่ 19 พบวา พฤตกิรรมการเผชิญปญหาทั้งสองแบบมีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวานาจะมีพบความแตกตางรายคู อยางนอย 1 คู   จึงทําการ
ทดสอบโดยวธีิ Bonferroni's test ตอไป 
 

 เมื่อพิจารณาโดยวิธี Bonferonni's test   พบวา มีคูทดสอบ 4 คู ของพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหาที่มุงแกไขปญหากับความพึงพอใจในชีวิต และมคีูทดสอบ 6 คู ของพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหาที่มุงปรับอารมณกับความพึงพอใจในชีวิต ที่นาจะมีความสัมพนัธกันในเชิงสถิติ    จึงได
คํานวณหาคําตอบและไดผล  ดังรายละเอยีดในตารางที่ 20 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 87

ตารางที่  20  แสดงการทดสอบความแตกตางรายคู   โดยวิธี Bonferroni's test             ของตัวแปร   
                     พฤติกรรมการเผชิญปญหา(AA, AB)กับความพึงพอใจในชีวิต (B) 
  

                             คาสถิติ 
ตัวแปร 

Z SEpi-pj L U pjpi −  

พฤติกรรมการเผชิญปญหาท่ีมุงแกไขปญหา
(AA) กับความพึงพอใจในชีวิต(B) 
AAต่ํา   Bนอย (p1)               กับ AAปานกลาง Bนอย(p2) 

AAปานกลางBนอย (p2)      กับ AAสูง    Bนอย(p3) 

AAต่ํา     Bมาก  (p4)             กับ AAปานกลาง Bมาก(p5) 

AAปานกลาง Bมาก(p5)       กับ AAสูง Bมาก(p6) 

 
 

2.24 
 

 
 

.044 

.044 

.041 

.042 

 
 

.135 

.483 

.314 

.555 

 
 

331 
.679 
.498 
.743 

 
 

.233* 

.581* 

.406* 

.649* 
พฤติกรรมการเผชิญปญหาท่ีมุงปรับอารมณ
(AB) กับความพึงพอใจในชีวิต (B) 
ABต่ําBนอย  (p1)            กับ ABปานกลางBนอย (p2) 

ABต่ํา Bนอย  (p1)           กับ ABสูงBนอย (p3) 

ABปานกลางBนอย (p2) กับ ABสูงBนอย (p3) 

ABต่ําBมาก (p4)              กับ ABปานกลางBมาก (p5) 

ABต่ําBมาก(p4)               กับ ABสูงBมาก (p6) 

ABปานกลางBมาก(p5)   กับ ABสูงBมาก (p6) 

 
 

2.395 
 
 

 
 

.046 

.033 

.047 

.039 

.032 

.041 

 
 

.524 

.074 

.368 

.514 

.211 

.221 

 
 

.744 

.232 

.594 
.70 
.365 
.417 

 
 

.634* 

.153* 

.481* 

.607* 

.288* 

.319* 

    * P <  .05       NS    ถา         -a <  pi-pj < b    
  S    ถา            a <  pi-pj < b   เมื่อ a  คือ คาของ L ,  b  คือ คาของ U 
 
 

 จากตารางที่ 20   พบวา  คูทดสอบ 4 คู ของตัวแปรพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไข
ปญหากับความพึงพอใจในชีวิต   มีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา 
มีความแตกตางกันระหวาง 1) กลุมที่มีความพึงพอใจในชวีิตระดับนอยและมีพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหาที่มุงแกไขปญหาระดบัต่ํากับระดับปานกลาง 2) กลุมที่มีความพึงพอใจในชวีติระดับนอยและ
มีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาระดับปานกลางกับระดับสูง  3) กลุมที่มีความพึงพอใจ
ในชีวิตระดับมากและมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาระดับต่ํากับปานกลาง 4) กลุมที่
มีความพึงพอใจในชวีิตระดับมากและมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาระดับปานกลาง
กับสูง  
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 สําหรับคูทดสอบ 6 คู  ของพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณกับความพึงพอใจ
ในชีวิต  มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวามคีวามแตกตางกัน
ระหวาง 1)กลุมที่มีความพึงพอใจในชวีิตระดับนอยและมพีฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับ
อารมณระดับต่ํากับระดับปานกลาง  2) กลุมที่มีความพึงพอใจในชีวิตระดับนอยและมีพฤติกรรมการ
เผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณระดับต่ํากับระดับสูง  3) กลุมที่มีความพึงพอใจในชีวิตระดับนอยและมี
พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณระดับปานกลางกับระดับสูง  อีกทั้งยังพบความแตกตาง
กันระหวาง  4)กลุมที่มีความพึงพอใจในชีวิตระดับมากและมีพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับ
อารมณระดับต่ํากับระดับปานกลาง  5) กลุมที่มีความพึงพอใจในชีวิตระดับมากและมีพฤติกรรมการ
เผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณระดับต่ํากับระดับสูง   6) กลุมที่มีความพึงพอใจในชวีติระดับมากและ
มีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณระดับปานกลางกับระดับสูง    
  

 4.5  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปร    พฤติกรรมการเผชิญปญหากับแรง
สนับสนุนทางสังคม    ของกลุมตัวอยาง เพื่อตอบปญหาการวิจยั ขอที่  7  ที่วา "พฤติกรรมการเผชิญ
ปญหากับแรงสนับสนุนทางสังคม ของนักเรียน มีความสัมพันธกันหรือไม"        ดังรายละเอียดใน
ตารางที่  21 - 22 
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ตารางที่ 21  แสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหากับแรงสนับสนุนทางสังคม      
                   ของกลุมตัวอยาง 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม 
พฤติกรรม 

การเผชิญปญหา ระดับนอย 
คน (รอยละ) 

ระดับมาก 
คน (รอยละ) 

รวม χ2 df Sig 

  แบบที่มุงแกไขปญหา 
         ระดับต่ํา 
         ระดับปานกลาง 
         ระดับสูง  

 
44 (8.4) 

189 (35.9) 
17 (3.2) 

 
15 (2.9) 

207 (39.4) 
54 (10.3) 

 
59 (11.2) 
396 (75.3) 
71 (13.5) 

รวม 250 (47.5) 
 

276 (52.5) 526 (100.0) 

 
33.150 

 
2 

 
.000 

แบบที่มุงปรับอารมณ 
         ระดับต่ํา 
         ระดับปานกลาง 
         ระดับสูง 

 
19 (3.6) 

187 (35.6) 
44 (8.4) 

 
8 (1.5) 

166 (31.6) 
102 (19.4) 

 
27 (5.1) 

353 (67.1) 
 146 (27.8) 

รวม 250 (47.5) 
 

276 (52.5) 526 (100.0) 

 
27.554 

 
2 

 
.000 

 

 จากตารางที่ 21 พบวา พฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้งสองแบบกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .001 แสดงวานาจะมพีบความแตกตาง
รายคู อยางนอย 1 คู จึงทําการทดสอบโดยวิธี Bonferroni's test ตอไป 
 

 เมื่อพิจารณาโดยวิธี Bonferroni's test   พบวา มีคูทดสอบ 6 คู ของพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหาที่มุงแกไขปญหากับแรงสนับสนุนทางสังคมและ  5 คู  ของพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุง
ปรับอารมณกบัแรงสนับสนุนทางสังคมที่นาจะมีความสัมพันธกันในเชิงสถิติ       จึงไดคํานวณหา
คําตอบและไดผล ดังรายละเอียดในตารางที่ 22 
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ตารางที่  22  แสดงการทดสอบความแตกตางรายคู   โดยวิธี Bonferroni's test             ของตัวแปร   
                     พฤติกรรมการเผชิญปญหา(AA, AB)กับแรงสนับสนุนทางสังคม (C)  
 

                             คาสถิติ 
ตัวแปร 

Z SEpi-pj L  U pjpi −  

พฤติกรรมการเผชิญปญหาท่ีมุงแกไข
ปญหา(AA) กับแรงสนับ สนุนทาง
สังคม (C) 
AAต่ํา  Cนอย              กับ AAปานกลาง Cนอย 

AAต่ํา     Cนอย       กับ AAสูง Cนอย 

AAปานกลาง Cนอย  กับ AAสูง Cนอย 

AAต่ํา Cมาก          กับ AAปานกลาง Cมาก 

AAต่ํา  Cมาก                กับ AAสูง Cมาก 

AAปานกลางCมาก     กับ AAสูง Cมาก 

 
 
 

2.395 
 
 

 
 
 

.045 

.028 

.045 
.04 

.028 

.041 

 
 
 

.472 

.041 

.580 
.60 

.075 

.456 

 
 
 

.688 

.175 

.796 

.792 

.209 

.652 

 
 
 

.58* 
.108* 
.688* 
.696* 
.142* 
.554* 

พฤติกรรมการเผชิญปญหาท่ีมุง 
ปรับอารมณ(AB) กับแรงสนับ สนุ
นทางสังคม (C) 
ABต่ํา Cนอย         กับ  ABปานกลาง Cนอย 

ABปานกลาง Cนอย  กับ ABสูง Cนอย 

ABต่ํา Cมาก               กับ ABปานกลาง Cมาก 

ABต่ํา Cมาก               กับ ABสูง Cมาก 

ABปานกลาง Cมาก    กับ ABสูง Cมาก 

 
 
 

2.326 
 
 
 

 
 
 

.044 

.045 

.039 

.033 

.042 

 
 
 

.570 

.467 

.481 

.264 

.134 

 
 
 

.774 

.677 

.663 

.418 

.328 

 
 
 

.672* 

.572* 

.572* 

.341* 

.231* 
       *  P < .05     NS    ถา         -a <  pi-pj < b    
  S       ถา          a <  pi-pj < b   เมื่อ a  คือ คาของ L ,  b  คือ คาของ U 
 จากตารางที่  22   พบวา คูทดสอบ 6 คู ของตัวแปรพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไข
ปญหากับแรงสนับสนุนทางสังคม  แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยพบวามี
ความแตกตางกันระหวาง 1)กลุมที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับนอยและมีพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหาที่มุงแกไขปญหาระดบัต่ํากับระดับปานกลาง    2) กลุมที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับนอย
และมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาระดับต่ํากับระดับสูง   3) กลุมที่มีแรงสนับสนุน
ทางสังคมระดับนอยและมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาระดับปานกลางกับระดับสูง   
4)กลุมที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับมากและมีพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา
ระดับต่ํากับระดับปานกลาง 5) กลุมที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับมากและมีพฤติกรรมการเผชิญ
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ปญหาที่มุงแกไขปญหาระดบัต่ํากับระดับสูง 6) กลุมที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับมากและมี
พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาระดับปานกลางกับระดับสูง  
 สําหรับคูทดสอบ 5 คู  ของพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบวามีความแตกตางกันระหวาง   
1)กลุมที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับนอยและมีพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ
ระดับต่ํากับระดับปานกลาง   2) กลุมที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับนอยและมีพฤติกรรมการ
เผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณระดับปานกลางกับระดับสูง  3) กลุมที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับ
มากและมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณระดับต่ํากับระดับปานกลาง   4) กลุมที่มีแรง
สนับสนุนทางสังคมระดับมากและมีพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณระดบัต่ํากับ
ระดับสูง   5) กลุมที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมระดับมากและมีพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับ
อารมณระดับปานกลางกับระดับสูง    
  

 4.6 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร   ความพงึพอใจในชีวิตกับแรงสนับสนุน
ทางสังคม    ของกลุมตัวอยาง เพื่อตอบปญหาการวิจยั ขอที่  8  ที่วา "ความพึงพอใจในชวีิตกับแรง
สนับสนุนทางสังคม ของนักเรียน มีความสมัพันธกันหรือไม"   ดังรายละเอียดในตารางที่  23 
 

ตารางที่ 23  แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม  ของ    
                    กลุมตัวอยาง 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม 
ความพึงพอใจในชีวิต ระดับนอย 

คน (รอยละ) 
ระดับมาก 
คน (รอยละ) 

รวม χ2 df sig 

 

        ระดับนอย 
        ระดับมาก  

 

174 (33.1) 
  76 (14.4) 

 

  67 (12.7) 
209 (39.7) 

 

241 (45.8) 
285 (54.2) 

รวม 250 (47.5) 276 (52.5) 526(100.0) 

 

108.553 
 

1 
 

.000 
 

  

 จากตารางที ่  23  พบวา ความพึงพอใจในชวีติกับแรงสนับสนุนทางสังคม มี
ความสัมพันธกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดย กลุมตวัอยางที่มีความพึงพอใจในชีวิต
อยูในระดับนอย มีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอยเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ  33.1   และ
กลุมตัวอยางทีม่ีความพึงพอใจในชวีิตอยูในระดับมาก มีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก
เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ  39.7   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง  "ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหา ความพึงพอใจใน
ชีวิต แรงสนับสนุนทางสังคม และภาวะซึมเศรา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมือง จังหวดัสุราษฎรธานี"  มุงศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง
ของภาวะซึมเศราของนักเรียน  จําแนกตามเพศ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถานภาพครอบครัว  และ
ภูมิลําเนา  และศึกษาความสมัพันธระหวางตัวแปรของนกัเรียน ไดแก        ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเผชิญปญหากับภาวะซึมเศรา    ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชีวิตกับภาวะ
ซึมเศรา ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศรา    ความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการเผชิญปญหากับความพึงพอใจในชวีิต ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหากับแรงสนับสนุนทางสังคม และความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชีวิตกับแรง
สนับสนุนทางสังคม  

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั  คือ นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  กลุมตัวอยางจํานวน  526 คน  สุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น (Stratified  Random Sampling) โดยจําแนกตามโรงเรียนและเพศ  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย เปนแบบสอบถามประกอบดวย  5 สวน คือ แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล    แบบสอบถาม
พฤติกรรมการเผชิญปญหา  แบบสอบถามความพึงพอใจในชวีิต  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทาง
สังคม  และแบบวัดภาวะซึมเศรา CDI (Children's Depression Inventory) สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ ความถี่ รอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหเปรียบเทยีบ
ความแตกตางระหวางกลุมใชการทดสอบคาที(t-test) ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใช
วิธีของ Scheffe'         และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใช คาไคสแควร (χ 2)   และ
ทดสอบความแตกตางรายคูโดยใช  Bonferroni's test 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจยัสรุปเปนประเดน็สําคัญ  ไดดงันี้ 

1. การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล  ของกลุมตัวอยาง     พบวากลุมตวัอยางเพศชาย
และเพศหญิง       มีจํานวนสัดสวนใกลเคียงกันคือ      เพศชาย รอยละ51.5     และเพศหญงิ

92 
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รอยละ 48.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 - 3.00  คิด
เปนรอยละ 57.0  สถานภาพครอบครัวของกลุมตัวอยาง สวนใหญบิดามารดาอยูรวมกัน คิดเปน
รอยละ 65.6    และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล  คิดเปนรอยละ 62.0  
 

2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเผชิญปญหา  ความพึงพอใจในชีวิต  แรง
สนับสนุนทางสังคม  และภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง  ผลการวิเคราะห ดังนี ้
   2.1 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเผชิญปญหา   กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ
เผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา อยูในระดับปานกลางสูงสุด  คิดเปนรอยละ 75.3 รองลงมาไดแก 
ระดับต่ํา และสูง คิดเปนรอยละ 13.5 และ 11.2 ตามลําดับ   สวนพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับ
อารมณ อยูในระดับปานกลางสูงสุด คิดเปนรอยละ 67.1  รองลงมาไดแก  ระดับต่ํา และสูง คิดเปน
รอยละ  27.8 และ 5.1  ตามลําดับ 
   2.2   การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตพบวา  กลุมตัวอยางมคีวามพึงพอใจ
ในชีวิตรวมทกุดาน อยูในระดับมากเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ  54.2   สวนในแตละดานพบวา 
ดานรางกายและสุขภาพ และดานการเรยีน กลุมตวัอยางมีระดับความพึงพอใจในชีวิตอยูในระดบั
มาก เปนสวนใหญ       คิดเปนรอยละ 54.8   และ  68.4  ตามลําดับ       สวนดานสังคม        และดาน
การมีสันทนาการ กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจในชีวิต อยูในระดับนอยเปนสวนใหญ      คิด
เปนรอยละ 57.8   และ  52.1  ตามลําดับ 
  2.3 การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคม  กลุมตัวอยางมแีรงสนับสนุนทาง
สังคมรวมทุกดาน อยูในระดับมากเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ  52.5  สวนในแตละดานพบวา กลุม
ตัวอยางไดรับการสนับสนุนทางอารมณ      การสนับสนุนทางวตัถุ  การสนับสนุนทางขอมูล
ขาวสาร  อยูในระดับมากเปนสวนใหญเชนกัน   คิดเปนรอยละ  76.8, 69.2, และ 55.1 ตามลําดับ 
  2.4 การวิเคราะหภาวะซึมเศรา  พบวากลุมตัวอยางมภีาวะซึมเศรา คิดเปนรอยละ 
41.6   
 

 3. การวิเคราะหเปรยีบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง  จําแนก
ตามเพศ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถานภาพครอบครัว และภูมิลําเนา  ผลการวิเคราะห   ดังนี้  
  3.1  การเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม
เพศ  พบวา  เพศชายและเพศหญิง  มีภาวะซึมเศราแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.001  โดยกลุมตัวอยางเพศหญิง ( X= 15.2314) มีภาวะซึมเศราสูงกวาเพศชาย ( X= 
13.7232) 
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  3.2  การเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง  จําแนก
ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา กลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน  มีภาวะ
ซึมเศราแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุมตัวอยางทีม่ีคะแนนเฉลี่ยต่ํา
กวา 2.00 ( X= 15.2313) มีภาวะซึมเศราสูงกวากลุมตัวอยางที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.00 
( X= 13.3924) อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตาง 
  3.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง  จําแนกตาม
สถานภาพครอบครัวพบวา   กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพครอบครัวแตกตางกัน  มีภาวะซึมเศราไม
แตกตางกนั 
  3.4  การเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศราของกลุมตัวอยาง   จําแนก
ตามภูมิลําเนาพบวา  กลุมตัวอยางที่อยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล มีภาวะซึมเศราไม
แตกตางกนั 
 4.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปร   ไดแก พฤติกรรมการเผชิญปญหา 
ความพึงพอใจในชีวิต  แรงสนับสนุนทางสังคม    และภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง   ผลการ
วิเคราะห ดังนี ้
  4.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหา กับภาวะ
ซึมเศรา ของกลุมตัวอยางพบวา   พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา     ไมมีความสัมพันธ
กับภาวะซึมเศรา   สวนพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
  4.2  การวเิคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชวีิต กบัภาวะซึมเศรา 
ของกลุมตัวอยางพบวา ความพึงพอใจในชีวิตกับภาวะซึมเศรามีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 โดยกลุมตัวอยางที่มภีาวะซึมเศรา จะมีความพึงพอใจในชวีิตอยูในระดับนอย
เปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ  26.4   และกลุมตัวอยางทีไ่มมีภาวะซึมเศรา     จะมีความพึงพอใจใน
ชีวิตในระดับมากเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 39.0 
  4.3  การวเิคราะหความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคม    กับภาวะ
ซึมเศรา ของกลุมตัวอยางพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยกลุมตัวอยางที่มภีาวะซึมเศราจะมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูใน
ระดับนอยเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 26.4    และกลุมตัวอยางที่ไมมีภาวะซมึเศราจะมีแรง
สนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 37.3 
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  4.4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้งสองแบบ กบั
ความพึงพอใจในชีวิตของกลุมตัวอยางพบวา พฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้งสองแบบมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในชวีิต  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  4.5   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหากับแรง
สนับสนุนทางสังคมของกลุมตัวอยางพบวา พฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้งสองแบบกับแรง
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
 

  4.6   การวิเคราะหความสมัพันธระหวางความพึงพอใจในชวีิต  กับแรงสนับสนุน
ทางสังคมของกลุมตัวอยางพบวา ความพึงพอใจในชีวิตกับแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001    โดยกลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจในชีวิตอยูในระดับ
นอย มีแรงสนบัสนุนทางสังคมอยูในระดบันอยเปนสวนใหญ        คิดเปนรอยละ  33.1   และกลุม
ตัวอยางที่มีความพึงพอใจในชีวิตอยูในระดบัมาก มีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากเปน
สวนใหญ คดิเปนรอยละ  39.7   
 

การอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยทีก่ลาวมา  สามารถนํามาอภิปรายผลในรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการเผชิญปญหา      ความพงึพอใจในชีวิต       
แรงสนับสนนุทางสังคม  และภาวะซึมเศรา ของกลุมตวัอยาง  มีรายละเอียดดังนี ้
 

1.1 ผลการวิเคราะหระดับพฤตกิรรมการเผชิญปญหา พบวากลุมตัวอยางมีระดับ
พฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้งสองแบบ คือแบบที่มุงแกไขปญหาและแบบที่มุงปรับอารมณ อยูใน
ระดับปานกลางเปนสวนใหญ    โดยพบวากลุมตวัอยางมีอัตรารอยละของพฤติกรรมการเผชิญ
ปญหาที่มุงแกไขปญหาสูงกวาพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ         (ดังรายละเอยีด
ในตารางที ่4  หนา 77)   แสดงวาเมือ่มีปญหากลุมตัวอยางแสดงพฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้ง
สองแบบผสมผสานกัน  โดยพยายามแกไขปญหากอนที่จะปรับอารมณ  สอดคลองกับการศึกษา
ของ เพ็ญศรี  วรสัมปติ (2537 : บทคัดยอ) พบวา วัยรุนมกีารเผชิญปญหาสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง และการศึกษาของ รักชนก คชไกร (2541 : 89) พบวาวยัรุนสวนใหญมีการเผชิญ
ปญหาอยูในระดับปานกลาง และเผชิญปญหาดวยวิธีมุงเนนที่ปญหามากกวาวิธีมุงเนนทางอารมณ 
และเมื่อพิจารณาพฤติกรรม  การเผชิญปญหาแตละแบบ พบวา 
   พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา  พบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรม
การเผชิญปญหาอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 75.3   สวนระดับต่ําและ
ระดับสูง มีเพียงรอยละ 13.5 และ 11.2 ตามลําดับ สามารถอธิบายไดวา พฤติกรรมการเผชิญ
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ปญหาที่มุงแกไขปญหาเกิดขึน้ไดจากการถายทอดความรู   การอบรมสั่งสอน   หรือการเลียนแบบ
ผูอ่ืนในสังคม   กลุมตัวอยางซึ่งกําลังอยูในชวงวัยรุน     มีโอกาสที่จะเรียนรูพฤตกิรรมการเผชิญ
ปญหาจากบุคคลใกลชิดและบุคคลในสังคมไดมากขึ้นกวาวยัเดก็  แตอยางไรก็ตามอาจเปนเพราะ
ดวยวยัที่อายยุงันอย ประสบการณและความชํานาญในการแกปญหาก็ยังไมมากนัก  จึงพบวายงัมี
พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่อยูในระดับสูง ในอัตราที่คอนขางนอย สอดคลองกับการศึกษาของ 
ศิริพร  ทองบอ (2539 : 73) ที่พบวา ชวงอายทุี่แตกตางกนั ทําใหเลือกเผชญิปญหาแตกตาง
กัน          ผูที่อายุนอยจะมขีอจํากัด 
ในการใชวิธีเผชิญปญหา เนือ่งจากตองอาศัยพัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจ  
   พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณพบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญมี
พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  67.1 สวน
ระดับต่ําและระดับสูง คิดเปนรอยละ 27.8 และ 5.1 ตามลําดับเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
(ภาคผนวก ค หนา 139)พบวา สวนใหญมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 2 ขอ
เทานั้น ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา  คือขอคําถาม "เมื่อมีปญหา ขาพเจามักระบายใหคนอืน่
ฟง"( X= 2.23) และ "เมือ่ถูกตําหน ิขาพเจามักรองไห" (X= 2.21) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเมื่อ
มีปญหากลุมตัวอยางใชการระบายออกทางอารมณนอยกวาวิธีการอื่น ๆ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุม
ตัวอยางมีทางเลือกในการใชวิธีลดความตึงเครียดมากขึ้นกวาวัยเด็ก  อีกทั้งอาจคิดวาตนเองโตแลว 
ไมสมควรรองไห 
 

  1.2  ผลการวิเคราะหระดบัความพึงพอใจในชวีิตพบวา  กลุมตัวอยางมีความพงึ
พอใจในชีวิตอยูในระดับมากคิดเปนรอยละ 54.2 และระดับนอยคิดเปนรอยละ 45.8   แสดงวา
ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในชีวิตอยูในระดบัมากในอัตราที่สูงกวาระดับนอย  และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา      
   ดานรางกายและสุขภาพ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ  54.8   และระดบันอยคิดเปนรอยละ 45.2 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานนี้
อยูในระดับมากในอัตราที่สูงกวาระดับนอย สามารถอธิบายไดวา วัยรุนเปนวยัที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามพัฒนาการดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว  การเปลี่ยนแปลงทางรางกายมีผลตอภาพลักษณและ
พฤติกรรมของวัยรุน  การที่มีรางกายปกติและสุขภาพสมบูรณแข็งแรง   ทําใหวยัรุนมีอิสระในการ
แสวงหาความสุขไดมากขึ้น    เมื่อพิจารณารายขอ (ภาคผนวก ค หนา 140)       พบวากลุม
ตัวอยางนอกจากพึงพอใจในความเปนหญิงหรือความเปนชายแลว  ยังมีความพึงพอใจในความ
แข็งแรง ความคลองแคลวในการเดินหรือเคลื่อนไหวของรางกายอยูในระดับมากอีกดวย ( X  = 
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4.12, 3.67, 3.69) ตามลําดับ      สอดคลองกับการศึกษาของ เยาวลักษณ   มั่นประชา 
(2542 : 95)  ที่พบวา  นักเรียนปกติมคีวามพึงพอใจในชีวิตมากกวานักเรียนที่มีความพิการ    
   ดานการเรียน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดบัมาก คิดเปนรอยละ  
68.4   และระดับนอยคิดเปนรอยละ 31.6  แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานนี้อยูใน
ระดับมากในอตัราที่สูงกวาระดับนอย   เมื่อพิจารณารายขอ (ภาคผนวก ค หนา 140)       
พบวากลุมตวัอยางรูสึกพึงพอใจเกีย่วกับการถายทอดความรูของครูผูสอน และความมีชื่อเสียงของ
โรงเรียน อยูในระดับมาก ( X  = 3.64, 3.41) ตามลําดับ    ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมตัวอยาง
สวนใหญเคยเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเดิมมากอน    จึงมีความคุนเคย สนิท และใกลชิดกบั
ครู และสภาพแวดลอมของโรงเรียน  ทําใหเกิดความเชื่อมั่น  ศรัทธาในตวัครูและโรงเรยีน     
สวนรายขอ "พึงพอใจผลการเรียนในเทอมที่ผานมา" พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับนอยและมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( X= 3.11)        ทั้งนี้เพราะกลุมตัวอยางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน
เฉล่ียสูงกวา 3.00 เพียงรอยละ 15.0 เทานั้น      อีกรอยละ  85.0 มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 
3.00 ลงมา   กลุมตัวอยางจึงมีความพึงพอใจเกีย่วกับผลการเรียนอยูในระดับนอย  
  
   ดานสังคม  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดบัมาก คิดเปนรอยละ  
42.2 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 57.8 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานนี้อยูใน
ระดับนอยในอัตราที่สูงกวาระดับมาก   เมื่อพิจารณารายขอ (ภาคผนวก ค หนา 140)   พบวา 
กลุมตัวอยางมคีวามพึงพอใจเกี่ยวกับความสัมพันธกับครอบครัว ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัว และความสัมพนัธกับเพื่อน อยูในระดับมาก ( X  = 3.93, 3.89, 3.76) 
ตามลําดับ   ในขณะที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การใชเวลารวมกนักับครอบครัว 
และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในครอบครัว อยูในระดับนอย ( X  = 3.33, 3.60) 
ตามลําดับ   แสดงวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการใชเวลาในการทํากิจกรรมรวมกัน และการ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัของสมาชิกในครอบครัว 
   ดานการมีสันทนาการ  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  คิดเปน
รอยละ  47.9 และระดับนอยคิดเปนรอยละ 52.1 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานนี้
อยูในระดับนอยในอัตราที่สูงกวาระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ(ภาคผนวก ค หนา 140)    
พบวา     กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความมอิีสระในการเลือกเลนกีฬา       ความมี
อิสระในการเลือกดูรายการตางๆในโทรทัศน อยูในระดับมาก( X  = 3.80,3.74)ตามลําดับ  
ในขณะที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกจิกรรมที่ทําในวนัหยดุ กิจกรรมยามวางที่ทํารวมกับ
สมาชิกในครอบครัว และความมีอิสระในการทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน      อยูในระดับนอย   
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( X  = 3.46,3.11,3.48) ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในวนัหยุดหรือเมื่อมีเวลาวาง กลุม
ตัวอยางตองชวยเหลืองานบานหรืองานที่ไดรับมอบหมายจากทางบาน ทําใหมีความเปนอิสระใน
การทํากิจกรรมกับกลุมเพื่อนนอยลง หรืออาจเปนเพราะพอแม ผูปกครอง ตองใชเวลาสวนใหญใน
การประกอบอาชีพ จึงมีเวลาในการทํากจิกรรมยามวางคอนขางนอย  กลุมตัวอยางสวนใหญจึงมี
ความพึงพอใจดานนี้อยูในระดับนอย 
 

  1.3  ผลการวิเคราะหระดบัแรงสนับสนุนทางสังคม        พบวากลุมตัวอยางมี
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.5     และระดับนอยคิดเปนรอยละ 
47.5  แสดงวาในภาพรวมกลุมตัวอยางมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากในอัตราทีสู่ง
กวาระดับนอย   และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา     
    การสนับสนุนทางอารมณ กลุมตัวอยางมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 76.8 และระดับนอยคิดเปนรอยละ 23.2        แสดงวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีแรงสนบัสนุนทางสังคมดานนี้อยูในระดับมากในอัตราที่สูงกวาระดับนอย          เมื่อ
พิจารณารายขอ(ภาคผนวก ค หนา 141) พบวา   กลุมตัวอยางไดรับการเอาใจใสดแูลจาก
ครอบครัว และมีเพื่อนทีเ่ปนที่ปรึกษาได อยูในระดับมาก ( X  = 3.58, 3.38) ตามลําดับ แต
ขณะเดียวกันในเรื่องกําลังใจ และการไดรับการเสริมแรง กลุมตัวอยางยังไดรับอยูในระดับนอย  
เห็นไดจากขอคําถามที่วา"เมื่อขาพเจาไมสบายใจจะมีคนใหกําลังใจ"( X  = 3.00) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะพฤติกรรมการเผชิญปญหาของกลุมตัวอยาง เมื่อมีปญหาจะระบายใหคนอื่นฟงอยูในระดับต่ํา
( X=2.23)  ดังนั้นเมื่อมีปญหา แลวไมไดระบายใหคนอื่นรับรู อาจทําใหไมไดรับการสนองตอบ
ตามที่ตองการก็ได และ"ขาพเจามกัไดรับคําชมจากทางบานเมือ่ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
สําเร็จ"( X=3.08) ที่เปนเชนนี้เพราะ ลักษณะของผูใหญในสังคมไทย เมื่อเดก็มีพฤติกรรม
ในทางที่ดีมกัไมชมเชย    แตถาการกระทําของเด็กไมเปนที่พอใจ ผูใหญจะใชการตักเตือน ดุดา 
ตําหน ิหรือส่ังสอน      (วรารัตน  รักวิจัย 2533, อางถึงใน ดวงเดือน  มูลประดับ 2541 : 
166)    
   ดานการสนับสนุนทางวัตถุ  กลุมตัวอยางมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับ
มาก  คิดเปนรอยละ69.2 และระดบันอยคิดเปนรอยละ 30.8 แสดงวากลุมตัวอยางมีแรง
สนับสนุนทางสังคมดานนี้อยูในระดับมากในอัตราที่สูงกวาระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอ    
(ภาคผนวก ค หนา 141)  พบวากลุมตวัอยางไดรับการชวยเหลือดานนี้ในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะ
ในเรื่อง การไดรับการดูแลเมื่อเจ็บปวย  การจัดหาอาหารที่มีประโยชน และการจัดหาของใชที่
จําเปน อยูในระดับมาก ( X  = 3.80, 3.41, 3.42) ตามลําดับ  สวนในบางเรื่องที่เปนความ
ตองการของเดก็อาจไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร เชนขอคําถาม  "เมื่อขาพเจาอยากไปเทีย่วใน
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ที่ตางๆ พอแม ผูปกครอง จะพาไป" อยูในระดับนอย ( X  = 2.79)  ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
พอแมผูปกครองสวนใหญมปีญหาทางเศรษฐกิจและมีฐานะที่คอนขางต่ํา          ดังการศึกษาของ 
สําราญ  ชุมทอง (2543,อางถึงใน สุเมธ ฉายศิริกุล และ 2543 : 2)   พบวา บิดามารดาสวน
ใหญของนักเรยีนโรงเรียนบานโพหวายมปีญหาเศรษฐกิจ      และการศึกษาของ สุเมธ  ฉายศิริกุล 
และคณะ (2543:16) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโพ
หวาย   พบวาบิดามารดาประกอบอาชพีรับจางเปนสวนใหญ  และมีรายได 1-5,000 บาทตอ
เดือน คิดเปนรอยละ 59.4 ทําใหกลุมตัวอยางไมสามารถไดรับการสนับสนุนบางอยางเพยีงพอได 
   ดานการสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร  กลุมตัวอยางมแีรงสนับสนุนทางสังคม
อยูในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 55.1  และระดับนอยคิดเปนรอยละ 44.9        แสดงวากลุม
ตัวอยางมแีรงสนับสนุนทางสังคมดานนี้อยูในระดับมากในอัตราที่สูงกวาระดับนอย     เมื่อ
พิจารณารายขอ(ภาคผนวก ค หนา 141)   พบวากลุมตัวอยางไดรับ การอบรมสั่งสอนจาก พอ
แม ผูปกครอง เกี่ยวกับการคบเพื่อน และสอนวายาเสพติดเปนสิ่งไมด ี อยูในระดับมาก ( X  = 
3.76, 4.40) ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานการณปจจุบันมีการแพรระบาดของยาเสพติด
มาก พอแม ผูปกครอง      จึงตื่นตัวและใหความสนใจในการอบรมสั่งสอนเรื่องยาเสพติดและการ
คบเพื่อนเปนพิเศษ  กลุมตัวอยางจึงไดรับการสนับสนุนรายขอดังกลาวอยูในระดบัมาก  สวนขอ
คําถามที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก "เพื่อน ๆ ชวยอธิบายวชิาที่ไมเขาใจ" ( X  = 3.15)  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะเมื่อมีปญหาไมเขาใจเกีย่วกับการเรียนรายวิชาตางๆ อาจารยที่สอนรายวิชานั้นๆ จะเปนผู
อธิบายมากกวาที่เพื่อนจะเปนผูอธิบาย  
 

  1.4 ผลการวิเคราะหระดับภาวะซึมเศรา  พบวากลุมตัวอยางมภีาวะซึมเศรารอยละ  
41.6  ถือวาเปนอัตราที่คอนขางสูง สามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางจัดอยูในชวงวยัรุนตอนตน  
ซ่ึงนับวาเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศรา    จากรายงานอุบัติการณของภาวะซมึเศรา  พบวา 
ภาวะซึมเศราจะเพิ่มขึ้นในชวงวัยรุนตอนตน  ดังการศึกษาของ รัตเตอร (Rutter 1995, อาง
ถึงใน ชอเพชร  เบาเงิน 2537 : 2) พบวา ความรูสึกทุกข และความรูสึกวาตนเองมีคาลดลง 
พบมากในเด็กอายุ 14 ป   นอกจากนี้กลุมตวัอยางสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจคอนขางต่ํา   ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกจิต่ํา จะพบภาวะซึมเศราไดสูง
กวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงและปานกลาง  (Garrison et al. 1989, อางถึงใน เรไร  ที
วะทัศน 2535 : 26; เรไร  ทีวะทัศน 2535 :52-53 ; ภัทรีนาฎ บุญชู 2543:66) ดวย
เหตุนี้จึงทําใหกลุมตัวอยางมภีาวะซึมเศราในอัตราคอนขางสูง แตภาวะซึมเศราในวัยรุนมกัจะเปน
ส่ิงที่ถูกมองขามจากครอบครัวและคนใกลชิด  ทั้งนี้เนือ่งจากวยัรุนเปนวัยที่ผูใหญมักจะมองวามแีต
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ความสนุกสนาน ราเริง  ความไมสบายใจเปนเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชัว่ครูชั่วยามเทานั้น   และอาการ
ซึมเศราของเด็กจะไมชัดเจนเหมือนผูใหญ  ผลการวิจัยครั้งนี้เมื่อพิจารณาการเลือกคําตอบในแบบ
วัดภาวะซึมเศรา(ภาคผนวก ค หนา 142)      พบวากลุมตัวอยางเลือกคําตอบเกี่ยวกับดานการ
มองตนในแงลบสูงสุด เห็นไดจากขอคําถาม "ส่ิงตาง ๆ มีอุปสรรค" (รอยละ 75.3)    
รองลงมาไดแก ดานความรูสึกไรประสิทธิภาพ เห็นไดจากขอคําถาม "ทําอะไรไมดีเทาคนอืน่" 
และ "ตองใชความพยายามอยางหนกัเวลาทําการบาน"(รอยละ 66.1, 63.3)ตามลําดับ       
ในขณะที่เลือกคําตอบดานอารมณคอนขางต่ํา เห็นไดจากขอคําถาม "รูสึกเศรา"(รอยละ 28.9)  
เชนเดยีวกันกบัการศึกษาของ ชอเพชร เบาเงิน (2537 : บทคัดยอ) ที่พบวา นักเรียนที่มีภาวะ
ซึมเศราเลือกคําตอบเกี่ยวกับความนึกคิดมากกวาคําตอบเกี่ยวกับอารมณเศราตรงๆ อุมาพร ตรังค
สมบัติ  และ ดุสิต ลิขนะพชิิตกุล (2539 ก : 170) พบวานักเรยีนเลือกคําตอบเกี่ยวกับอารมณ
เศราตรงๆ เพยีงรอยละ 41.0    และเปนไปตามกับแนวคิดของ นงพงา ล้ิมสุวรรณ และ โกวทิ  
นพพร (2527 : 21-22)  ที่กลาววา ภาวะซึมเศราแฝง จะพบในวัยรุนสูง  ซ่ึงอาการซึมเศรา
อาจไมปรากฏใหเห็น แตแสดงออกเปนอาการอื่นๆ ไดแก มองตนเองไมมีคุณคา สมาธิลดลง มี
ปญหาการเรียน เปนตน    ผลการวิจัยครั้งนี้เมื่อเทียบกับงานวจิัยที่ใชเครื่องมือชนิดเดยีวกันและ
กลุมประชากรที่ใกลเคียงกัน พบวาไดผลใกลเคียงกับการศึกษาของ อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดุสิต 
ลิขนะพิชิตกุล (2539 ก : 167)  ที่ศึกษาภาวะซึมเศราของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เขตกรุงเทพมหานคร       คือพบวามีภาวะซึมเศรารอยละ 40.8  ซ่ึงอัตรารอยละที่พบภาวะ
ซึมเศราในการวิจัยครั้งนี ้เปนเพียงการประเมินจากแบบคัดกรอง      ถาคัดกรองจากการตรวจโดย
จิตแพทยอัตรารอยละของภาวะซึมเศราอาจจะต่ํากวา        เชนเดยีวกับการศึกษาของ อุมาพร 
ตรังคสมบัติ และ ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล (2535, อางถึงใน อุมาพร ตรังคสมบัติ และ ดุสิต ลิขนะ
พิชิตกุล 2539 ก : 170) พบวาเด็กอายุ 10 - 15 ป ที่มารับบริการในแผนกกุมารเวชศาสตร 
พบความชุกของภาวะซึมเศราจากการตรวจสภาพจิตรอยละ 34.6  และรอยละ 40.0 จากการวัด
ดวย CDI 
 

 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศรา      จําแนกตามเพศ  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถานภาพครอบครัว  และภูมิลําเนา   มีรายละเอียดดังนี ้
 

  2.1   เพศ   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง   มีภาวะ
ซึมเศราแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001  โดยกลุมตัวอยางเพศหญิง ( X= 
15.2314)    มีภาวะซึมเศราสูงกวาเพศชาย( X=13.7232)  สามารถอธิบายไดวา     แมวา
ปจจุบันเพศหญิงจะไดรับการยอมรับจากสงัคมวามีความสามารถเทาเทียมกับเพศชายในทุกๆ ดาน   
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อยางไรก็ตามในสังคมไทยเพศหญิงยังคงถูกส่ังสอนใหเปนผูตาม        อยูภายใตกฎเกณฑ  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณ ี  ทําใหเพศหญิงเกิดความคับของใจ  มีโอกาสเกิดอารมณเศราไดงาย   
ขณะที่เพศชาย มีความเปนอสิระในการแสดงออกมากกวา  รวมทั้งสังคมยังใหโอกาสในหลาย ๆ 
ดาน    นอกจากนี้เพศชายยังถูกส่ังสอนใหเขมแข็ง  อดทน  เปนผูนํา   ไมออนแอ สอดคลองกับ
ขอเสนอความเห็นของ  ไวสแมน   และ เคลอแมน (Weissman  and Klerman 
1977, อางถึงใน เรไร  ทีวะทัศน 2535 : 22 -23) ที่วาความแตกตางในอตัราสวนที่ทําให
เพศหญิงแสดงความซึมเศราออกมามากกวาเพศชาย เปนผลมาจากกระบวนการทางสังคมดาน
บทบาททางเพศ บทบาททางเพศที่ตางกัน จะทําใหเพศหญิงประสบปญหาความยุงยากมากกวา        
เชนเดยีวกับการศึกษาของ  อัมพร  โอตระกูล และคณะ (2530, อางถึงใน อังคณา  ปรีชาเมตตา 
2540 : 9) พบวา     นกัเรียนหญิงมปีญหาสวนตวัมากกวานักเรยีนชาย   อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  โดยเฉพาะดานสุขภาพ  การเรยีน เรื่องบานและครอบครัว ซ่ึงผลการวิจยัครั้งนี้ตรงกับ
แนวคดิของ สมภพ  เรืองตระกูล (2543 : 1) พบวา อุบัติการณการเกิดภาวะซึมเศราพบในเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย  และสอดคลองกับงานวิจยัสวนใหญวา       เพศเปนปจจัยสําคัญในการเกิด
ภาวะซึมเศรา 
อาทิ การศึกษาของ เรไร  ทีวะทัศน (2535 : 38) และ ภัทรีนาฎ  บุญชู (2543 : 57)     
ที่พบวา นักเรยีน 
เพศหญิงมีภาวะซึมเศรามากกวาเพศชาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 
ตามลําดับ   
 

  2.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน มีภาวะซึมเศราแตกตางกัน      อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05     โดยกลุม 
ตัวอยางที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  2.00   ( X= 15.2313)              มีภาวะซมึเศราสูงกวา
กลุมตัวอยางทีม่ี 
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา3.00 ( X= 13.3924) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    สามารถ
อธิบายไดวา  นักเรยีนที่แสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่มีปญหาทางการเรียน   เชน   ขาด
เรียน      หนีเรียน ไมสนใจเรียนหนังสือ   ยอมสงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และ
นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ํายอมเกิดความรูสึกไมมั่นใจ วติกกังวล รูสึกวาตนเองลมเหลว  ดังที่ ยง
ยุทธ วงศภิรมยศานต (2528 : 4-7) ศึกษาพบวา มากกวาครึ่งหนึ่งของเดก็ทีม่ีปญหาทางการ
เรียนจะมีปญหาทางอารมณ ไดแก มีความมั่นใจในตนเองนอย      มีความวิตกกงัวล  ซึมเศรา 
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หรือรูสึกไมประสบผลสําเร็จ และในทางกลับกันเดก็ที่มีภาวะซึมเศรายอมสงผลทําใหขาดสมาธ ิ   
ขาดแรงจูงใจในการเรียน ดังที่ มณีรัตน กฤษณพนัธ (2529 : 76) ศึกษาพบวา ปจจัยดาน
สุขภาพจิตของเด็กนกัเรียนที่มีปญหาการเรียน มีความสัมพันธกับระดบัผลการเรียนของนักเรียนมาก
เปนอันดับแรก     แสดงใหเห็นวานักเรียนที่มีสุขภาพจิตไมด ี จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  
ผลการวิจัยครัง้นี้สอดคลองกับงานวจิัยสวนใหญ  อาทิ เรไร  ทีวะทัศน (2535 : 52) พบวา 
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตางกัน มีคาเฉลี่ยของคะแนนความซึมเศราแตกตางกนั  โดยนกัเรียน
ที่มีระดับผลการเรียนสูง มีคะแนนความซมึเศราต่ํากวากลุมที่มีระดับผลการเรียนต่ํา  อรวรรณ  หนู
แกว (2536 : 49) ที่พบวา เด็กวัดสระแกวและเด็กในครอบครัวปกติที่มีผลการเรียนระดบัต่ํา         
มีภาวะซึมเศรามากกวาเด็กทีม่ีผลการเรียนระดับสูง  วารีรัตน หอมโกศล (2537 :96)พบวา 
เด็กที่มีผลการเรียนต่ํา     มีความชุกของภาวะซึมเศรามากกวา ผลการเรียนปานกลางและสูง  ชอ
เพชร เบาเงิน (2537 : 104)  พบวา ผลการเรียน มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา อยางมี
นัยสําคัญ          และการศกึษาของ อุมาพร  ตรังคสมบัติ และ ดุสิต ลิขนะพิชิตกลุ (2539 ก : 
167) พบวาผลการเรียนไมดี  เปนปจจยัที่มีความเกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา อยางมีนัยสําคัญ   
   

  2.3  สถานภาพครอบครัว   พบวากลุมตวัอยางที่มีสถานภาพครอบครัวแตกตางกัน  
มีภาวะซึมเศราไมแตกตางกนั  แสดงวาไมวากลุมตัวอยางจะมีสถานภาพครอบครัวที่ บิดามารดาอยู
รวมกัน แยกกันอยูเพราะความจําเปน แยกทางกนั และเสียชีวิตคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคน  ก็มี
ภาวะซึมเศราไมแตกตางกนั  สามารถอธิบายไดวา โดยสภาพเด็กทีเ่รียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่คอนขางต่ํา ผูปกครองสวนใหญ
ประกอบอาชพีรับจาง รายไดไมแนนอน  ดังที่ สําราญ ชุมทอง (2543, อางถึงใน สุเมธ ฉายศิริ
กุล และคณะ 2543 :2) พบวา  โรงเรียนบานโพหวายซึ่งเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
อยูในเขตที่ผูวจิัยศึกษาครั้งนีด้วย พบวา ผูปกครองรอยละ 80 ขาดคุณภาพชวีิตทีด่ี  สวนใหญมี
ปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาครอบครัว     ดวยสภาพความเปนอยูและการประกอบอาชีพ    ทําใหพอ
แมตองมีกิจกรรมนอกบานเปนสวนใหญ  ไมคอยมีเวลาพบปะกนั  กอใหเกดิความหางเหนิ   ขาด
การสื่อสารที่ดี และอาจมีปญหาทะเลาะหรอืขัดแยงเกิดขึน้ภายในครอบครัว  ดังที ่สุเมธ  ฉายศิริกุล 
และคณะ (2543 : 19)      พบวาความสัมพันธในครอบครัวของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา
ตอนตน      โรงเรียนบานโพหวาย สวนใหญมีการทะเลาะกนั  ตางฝายตางอยู และขัดแยงกนั    
เพราะฉะนั้นถึงแมวาบิดามารดาอยูรวมกนั   แตถาความสัมพันธและบรรยากาศในครอบครัวไมดี         
ก็ทําใหเด็กเกิดความคับของใจ มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศราได   ดังการศึกษาของ ชอเพชร  เบาเงนิ 
(2537 : 97)  ที่พบวา  นักเรียนที่มีบรรยากาศในครอบครัวแบบมีความขัดแยง ทะเลาะกัน     
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จะมีภาวะซึมเศราไดสูงกวานักเรียนที่ครอบครัวมีบรรยากาศแบบมีความสุข    สวนเดก็ที่มาจาก
ครอบครัวที่บิดามารดาแยกทางกัน  เบญจพร  ปญญายง (2541 : 38)  กลาววา เด็กวัยรุน
สามารถรับรูความจริงมากขึน้  เขารูวาพอแมเขากันไมได ทะเลาะกันเปนประจํา  และรูสึกโลงอกที่
พอแมหยารางกัน  แทนที่จะอยูดวยกันอยางไมมีความสุข  เด็กวัยนี้สามารถปรับตัวเมื่อพอแมหยา
รางกันไดดีกวากอนการหยาราง   สวนเด็กที่บิดามารดาแยกกันอยูเพราะความจําเปน   ถึงแมวา
แยกกันอยูทั้ง ๆ ที่เขาใจกัน      ไมมีปญหาความขัดแยงใด ๆ ก็มีโอกาสเกิดภาวะซึมเศราได ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ  เมื่อมีคนใดคนหนึ่งออกจากบาน  จะกอใหเกดิความเครียดขึ้นในครอบครัว  เปน
ผลใหรบกวนการทําหนาที่ของคนที่รับภาระดูแลลูก  มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในครอบครัว  
เวลาในการเอาใจใสดแูลลูกกน็อยลง   โดยเฉพาะลูกทีอ่ยูในวัยรุน  แมวาวยันีใ้หความสําคัญกับ
กลุมเพื่อน  แตยังคงตองการความรัก ความสนใจจากพอแมอยูนัน่เอง  
  นอกจากนี้สภาพความเปนอยูในตางจังหวดัยังมีลักษณะครอบครัวขยายอยูมาก 
แมวาจะแยกเปนครอบครัวเดี่ยวอยูบาง แตมักจะยังอยูในละแวกเดียวกับบานบิดามารดา  หรือเครือ
ญาติ โดยสภาพของกลุมตัวอยางแมวาบิดามารดาแยกทางกัน  หรือคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือทัง้
สองคน  สวนใหญกย็ังมีคนใกลชิดหรือญาติที่สามารถทําหนาที่ในการดูแลแทนบดิามารดาได จึง
พบวา สถานภาพครอบครัวที่แตกตางกัน มีภาวะซึมเศราไมแตกตางกัน ผลการวิจยัครั้งนี้สอดคลอง
กับ สกล  ดานภักด ี(2542 :213 - 227)  พบวานักเรียนที่มีสถานภาพครอบครัวแตกตางกัน         
มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน และ ภัทรีนาฎ บุญชู (2543 : บทคัดยอ) พบวา นักเรียนทีม่ี
สถานภาพสมรสของบิดามารดาแตกตางกนั  มีภาวะซึมเศราไมแตกตางกัน  แตผลการวิจัยครัง้นี้
ขัดแยงกับการศึกษาของ เรไร  ทีวะทัศน (2535 : 35)          พบวานักเรียนที่พอแมมี
สถานภาพสมรสแตกตางกันมีคาเฉลี่ยความซึมเศราแตกตางกัน โดยกลุมที่บิดามารดาแยกกันอยู  
จะมีคะแนนความซึมเศราสูงกวากลุมอ่ืนๆ   และอุมาพร  ตรังคสมบัติ และ ดุสิต  ลิขนะพิชติกุล 
(2539 ก : 167)พบวานักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีครอบครัวแตกแยก โดยบิดาหรือ
มารดาเสียชีวติ หยารางหรอืแยกทางกันโดยเดด็ขาด เปนปจจยัที่เกีย่วของกับภาวะซึมเศรา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะสภาพความเปนอยูของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกัน เชน 
เขตกรุงเทพมหานครกับตางจังหวดั       ทําใหผูปกครองที่ทําหนาที่ดแูลเดก็แทนบดิามารดา
แตกตางกนั จึงสงผลใหเกิดภาวะซึมเศราแตกตางกัน 
 

  2.4   ภูมิลําเนา   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มภีูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล มีภาวะซึมเศราไมแตกตางกนั   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ เขตพื้นที่ที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้อยูในเขตอําเภอเมือง  ถึงแมวาจะแบงเปนเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลก็ตาม  
จากการศึกษาตามสภาพพื้นที่พบวา  มีความแตกตางระหวางความเปนเมืองและชนบทนอยมาก     
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เนื่องจากปจจบุันพื้นที่ดังกลาวมีความเจริญกาวหนาไมวาจะเปนทางเทคโนโลยี ทางเศรษฐกิจ และ
อ่ืน ๆ ไดกระจายคอนขางทัว่ถึง    ทําใหพบความแตกตางระหวางสังคมเมืองและนอกเมืองนอยลง  
ดังที่ อารยา  พัฒนพิพิธไพศาล และคณะ (2538 :10)  พบวา   การที่สังคมเมืองและสังคม
ชนบทมีความแตกตางลดลง เพราะสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไป คือ ชีวิตแบบเมอืงไดแพรเขาไป
ในชนบท เครื่องใชตาง ๆ ตลอดจนบริการซึ่งเคยมีแตในเมือง  ก็ไดมีผูนําเขาไปในชนบทมากขึน้ 
คนในเมืองโยกยายไปตั้งบานเรือนในเขตนอกเมืองมากขึ้น ในขณะทีค่นในชนบทกโ็ยกยายเขาเมอืง
เชนกัน        ขณะเดยีวกนัโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ออกไปตั้งนอกเมืองมากขึน้ ลักษณะความ
เปนอยูของผูคนในบริเวณนัน้ก็เปลี่ยนแปลงไป ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  
สุเมธ   ฉายศริิกุล  และคณะ (2543 : 22) พบวานักเรียนที่มทีี่อยูอาศัยในเขตอําเภอที่ตั้งของ
โรงเรียน        และนอกเขตอําเภอที่ตั้งของโรงเรียน   มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน     แต
พบวาขัดแยงกบัการศึกษาของ ขนิษฐา วิเศษสาธร(2529 : 9-17) พบวา   นักศกึษาที่มาศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร  ที่มีภมูิลําเนาอยูตางจังหวดั  มีภาวะซึมเศรามากกวานักเรยีนที่มีภูมิลําเนาอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร            ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนตางจังหวดัที่ตองไปเรียนที่
กรุงเทพมหานคร ตองอยูตามลําพัง หางไกลครอบครัว จึงทําใหเกิดภาวะซึมเศราทีแ่ตกตางกนั 
 

 3.  ผลการวิเคราะหความสมัพันธระหวางตัวแปร ไดแก            ความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหากับภาวะซึมเศรา  ความพึงพอใจในชีวติกับภาวะซึมเศรา แรง
สนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศรา  พฤติกรรมการเผชิญปญหากับความพึงพอใจในชีวติ  
พฤติกรรมการเผชิญปญหากบัแรงสนับสนนุทางสงัคม   และความพึงพอใจในชีวิตกับแรง
สนับสนุนทางสังคม   มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
  3.1 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหา กับภาวะซึมเศราของนักเรียน 
ผลการศึกษาพบวา    พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาไมมีความสัมพันธกับภาวะ
ซึมเศรา   
สวนพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา     อยางมี
นัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05  สามารถแยกอภิปรายไดวา 
   พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา ไมมีความสมัพันธกับภาวะซึมเศรา 
สามารถอธิบายไดวา บุคคลที่มีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา แสดงใหเห็นถึงความ
พยายามทีจ่ะจดัการกับปญหาที่เกิดขึ้น เชน การลงมือกระทําการแกปญหา การวางแผนในการ
แกปญหา การชะลอการเผชิญปญหา และการคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อขอความชวยเหลือ 
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เปนตน พฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาจะชวยลดหรือแกปญหา  มากกวาทีจ่ะชวยลด
สภาพเครียดทางดานจิตใจ              ดังที่  ลาซารัส และ โฟลคแมน  (Lazarus and Folkman 1980, 
อางถึงใน  กรพินธ  วัฒนสขุ 2542 : 20) พบวา บุคคลจะใชวิธีเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาที่เกิดจาก
เรื่องงานหรือเมื่อคาดวาจะสามารถจัดการกับปญหาได  นอกจากนี้ปญหาที่เกิดขึน้จะไดรับการแกไข
มากนอย ขึ้นอยูกับประสบการณ และความชํานาญในการแกปญหา สอดคลองกับ แมคเนท (McNett 
1987, อางถึงใน จรรยา เกษศรีสังข 2537 : 35) ที่พบวา วิธีเผชิญปญหาแบบมุงแกไขปญหา มี
ความสัมพันธดานบวกกับความสําเร็จในการเผชิญปญหา       แสดงวาถากลุมตัวอยางมีความชํานาญ 
และประสบการณในการเผชิญปญหามาก ก็ทําใหสามารถเผชิญปญหาไดดี ทําใหงานมีความสําเร็จ
มากผลการวิจยัครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ กานดา  พูพุฒ (Kanda Pooput  1994)   พบวา  
วิธีการจัดการกับปญหาแบบเผชิญหนาไมมีความสัมพันธกับภาวะซมึเศรา 
   พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณมีความสัมพนัธกับภาวะซมึเศรา 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิตที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมตวัอยางที่มีพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับ
อารมณระดับต่ํา ระดับปานกลาง และระดับสูง มีภาวะซึมเศราแตกตางกัน  สามารถอธิบายไดวา   
พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ เปนการเผชิญปญหาที่มุงลดสภาพเครียดภายในจิตใจ 
มักถูกใชในสถานการณที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได ถาหากใชวิธีการเผชิญปญหาดวยวธีินี้
เปนประจํา กจ็ะสงผลตอสุขภาพกายและจิตใจ  เพราะวิธีการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณเปนวิธี
ชวยลดหรือขจัดอารมณความตึงเครียดเทานั้น  แตตนเหตุของปญหายังไมไดรับการแกไขอยาง
ถูกตอง ทําใหปญหายังคงอยูและปญหานั้นจะคอยรบกวนจิตใจอยูตลอดเวลา ทําใหเกดิปญหาทาง
อารมณและปญหาสุขภาพจติตามมาได (สุชา จันทนเอม 2531, อางถึงใน ศิริพร ทองบอ 2539:72)    
เห็นไดจากการศึกษาของ นยิดา พงศพาชาํนาญเวช (2535 : บทคัดยอ)ที่พบวา นักเรียนที่มีความวติก
กังวลสูงกับต่ํา  จะมีพฤตกิรรมการเผชิญปญหาแตกตางกัน  และ มธุริน  คําวงศปน (2543:บทคัดยอ) 
ที่พบวา บุคคลที่เคยฆาตัวตาย วิถีปรับแกเมื่อมีปญหาที่ใชบอยที่สุดคอื วิถีปรับอารมณ  ผลการวิจัย
คร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ       กานดา  พูพุฒ (Kanda Pooput  1994) พบวา  วธีิการจัดการกบั
ปญหาโดยใชอารมณมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา 
 

  3.2   ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชวีิตกับภาวะซึมเศรา ของนักเรียน
 ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในชวีติมีความสัมพนัธกับภาวะซมึเศรา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยกลุมตัวอยางที่มภีาวะซึมเศรา       จะมีความพึงพอใจในชวีติ
อยูในระดับนอยเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 26.4     และกลุมตัวอยางที่ไมมภีาวะซึมเศราจะมี
ความพึงพอใจในชีวิตอยูในระดับมากเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ  39.0  แสดงวากลุมตัวอยาง
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ที่ไมไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตนตองการ ไมวาจะเปนดานรางกายและสุขภาพ ดานการเรียน 
ดานสังคม     และดานการมีสันทนาการ  ยอมทําใหเกิดความคับของใจ  เกิดความขัดแยงในใจ 
และมองตนเองแยลง   สามารถอธิบายไดวา  บุคคลที่มีความคิดในทางลบเกี่ยวกับตนเอง มีทัศนคติ
เกี่ยวกับตนเอง เชน  ความรูสึกมีปมดอย  ไมมั่นคง รูสึกไรคา  จะตีความเรื่องตาง ๆ ในลักษณะ
ของความพายแพ  ทําใหมีแนวโนมที่จะเกิดภาวะซึมเศราไดสูงกวาบุคคลอื่น (Beck 1973 
:6) ในทางกลับกัน บุคคลที่มีความสุข     หรือพึงพอใจในชวีิต ยอมแสดงออกถึงการมีสุขภาพจิต
ที่ดี  ผูที่มีสุขภาพจิตดีมกัเปนผูที่มีความมั่นคงทางใจ สามารถเผชิญปญหาและปรับตัวใหเขากบั
ส่ิงแวดลอมไดอยางมีความสุข (สาลิกา โควบุญงาม 2533, อางถึงใน เยาวลักษณ  มั่นประชา  
2542  : 96)  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  เดคเกอร และ ชูสซ (Decker  
and  Schulz  1985 : 740-745) ที่ศึกษากับผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังเปนอัมพาตที่
อาศัยอยูในชุมชน  พบวา ผูที่มีความพึงพอใจในชวีิตต่ํา  จะมีความซึมเศราอยูในระดับสูง  และ มา
เทล (Matel 1992 : Abstract) ที่ศึกษาภาวะซึมเศรา  ทัศนคติที่ไมถูกตอง และความพึง
พอใจในชีวิตของผูหญิง  พบวา ภาวะซึมเศรามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตของผูหญิง  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติ 
 

  3.3   ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศรา    ของ
นักเรียนผลการศึกษาพบวาแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 โดยกลุมตวัอยางที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอย 
พบวามภีาวะซึมเศราเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 26.4        และกลุมตัวอยางที่มแีรง
สนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก พบวาไมมีภาวะซึมเศราเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 37.3   
สามารถอธิบายไดวา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม ไมวาจะเปนทางอารมณ วัตถุ  และขอมูล
ขาวสาร ทั้งจากบุคคลใกลชิดและบุคคลในสังคม  ทําใหนกัเรียนเชือ่วาตนไดรับการดูแลเอาใจใส  
มีกําลังใจ  ไดรับการยอมรับจากคนรอบขาง    ทําใหสามารถปรับตัวและดําเนินชวีิตอยูในสังคมได
ตามปกติสุข   สอดคลองกับการศึกษาของ ดวงเดือน  มูลประดับ (2541: 164)  ที่พบวา  
แรงสนับสนุนทางสังคมมีผลตอการปรับตัวอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ        และ เดวิด และคณะ 
(David et al. 1992, อางถึงใน รักชนก  คชไกร 2541 : 39) ที่พบวา การสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธในทางบวกกับการปรับตัวของวยัรุนตอนตน  และสอดคลองกับคําอธิบาย
ของ โคเฮน และ วิลล (Cohen and Wills, อางถึงใน จริยาวัตร  คมพยัคฆ 2531 : 
96) อธิบายวา แรงสนับสนุนทางสังคมทําใหบุคคลมีประสบการณที่ด ี  มีอารมณมั่นคง 
นอกจากนี้ยังชวยลดภาวะวิกฤต  โดยเปนตัวชวยลดความเครียด จึงพบวาคนที่แยกตัวออกจากสังคม
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มีโอกาสเจ็บปวยงาย  เนื่องจากคนที่แยกตัวมักเปนผูที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมนอย  สงผลตอ
สภาพจิตใจ  ทําใหรูสึกซึมเศรา  และนําไปสูพฤติกรรมเสี่ยงและการฆาตัวตายได    ผลการวิจัย
คร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ ออลโกเวอร, วารเดิ้ล และ สเตปโท (Allgower, 
Wardle, and Steptoe 2001 : Abstract) ที่ศึกษาในกลุมนักศกึษา พบวา ภาวะ
ซึมเศรามีความสัมพันธทางลบกับแรงสนับสนุนทางสังคมทั้งเพศชายและเพศหญิง  และ มธุริน  
คําวงศปน (2543 : 78) ที่ศึกษาบุคคลที่พยายามฆาตัวตาย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รอย
ละ 66.67 ที่มีความคิดฆาตัวตาย  มีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับต่ํา 
 

  3.4  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหา  กับความพงึพอใจในชีวิต
ของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้งสองแบบกับความพงึพอใจในชีวิต มี
ความสัมพันธกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  สามารถอธิบายไดวา     โดยปกติบุคคลมี
พฤติกรรม 
การเผชิญปญหาทั้งแบบมุงแกไขปญหาและมุงปรับอารมณผสมผสานกัน ขึ้นอยูกับสถานการณ  
เมื่อประสบปญหาจะมองปญหาวา เปนส่ิงที่แกไขได หรืออาจใชวิธีปรับอารมณ เพื่อลดสภาพ
เครียดทางจิตใจในระยะสั้น ๆ ทําใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพการณนั้นได  สอดคลองกับ
การศึกษาของ นริศว  ปรารมย (2539 : 95) ที่พบวา นักเรยีนวยัรุนที่มีลักษณะการเผชญิ
ปญหาระดับปกติ จะมีความรูสึกนึกคิดเกีย่วกับตนเองสูง และนกัเรียนที่มีลักษณะการเผชิญปญหาที่
มีแนวโนมจะเปนปญหา จะมีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองต่ํา  ดังนั้นกลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจในชีวิตอยูในระดับมาก  แสดงวามองตนเองในทางบวก มีแนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับตนเอง
ในทางที่ด ี มีความสุขหรือมีความพึงพอใจในชวีิต  ก็จะทําใหสามารถเผชิญหนากบัปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้น และสามารถใชชีวิตตามปกติได  
 

  3.5  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหากับแรงสนับสนุนทาง
สังคม ของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้งสองแบบมีความสมัพันธกับ
แรงสนับสนุนทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถอธิบายไดวา แรง
สนับสนุนทางสังคมชวยใหบุคคลประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นวาไมรุนแรง    มีความรูสึกวาไมวาจะ
เกิดเหตุการณใด  จะมีผูคอยชวยเหลือ (Thoits 1986, อางถึงใน มธุริน คําวงศปน 2543 : 
39)  ดังนั้นวัยรุนทีก่ําลังใจไมเขมแข็งและขาดผูใหญที่เขาใจ  คอยชวยเหลือสนับสนุนก็มีโอกาส
ลมเหลวงาย เพราะเปนระยะกําลัง 
เริ่มตน และยงัขาดประสบการณ   วัยรุนจะรับรูตอความลมเหลว ตัดสินใจแกปญหาอยางหนุหัน
พลันแลนไดงาย (สุรางค  เลิศคชาธาร 2545) แสดงวาถาวัยรุนไดรับการสนับสนุนใหความ
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ชวยเหลืออยางเพียงพอ  เมื่อมีปญหาอุปสรรค จะมีการตดัสินใจเผชิญปญหาตางๆ ไดดีขึ้น 
สอดคลองกับการศึกษาของ  นริศว  ปรารมย  (2537 : 99) พบวานกัเรียนวัยรุนทีไ่ดรับการ
สนับสนุนทางสังคมมาก    มีลักษณะการเผชญิปญหาระดับปกติ และนกัเรียนทีไ่ดรับการ
สนับสนุนนอย   จะมีลักษณะการเผชิญปญหาที่มีแนวโนมจะเปนปญหา         ผลการวิจัยคร้ังนี้
สอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญศรี  วรสัมปติ (2537 : บทคัดยอ) พบวา  การสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดในวยัรุนตอนตน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และการศึกษาสวนใหญที่พบวา วยัรุนที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะเผชิญปญหาได
ดีกวาวยัรุนที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมต่ํา  (Dillon 1996, อางถึงใน อรอนงค  ทรงสกุล 
2544 : 47 ; รักชนก  คชไกร 2541 : 94)  
 

  3.6  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชวีติกับแรงสนับสนุนทางสังคม  
ของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในชีวิต มีความสัมพันธกับแรงสนับสนุนทางสังคม  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบวา กลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจในชีวิตอยูใน
ระดับมาก  จะมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมากเปนสวนใหญ  คิดเปนรอยละ 39.7      
และกลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจในชีวิตอยูในระดับนอย  พบวามแีรงสนับสนุนทางสังคมอยูใน
ระดับนอยเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 33.1 อธิบายไดวา วัยรุนที่ไดรับการชวยเหลือสนับสนุน
จากครอบครัวและสังคม ไมวาจะเปนการสนับสนุนทางอารมณ  วัตถุส่ิงของ  และขอมูลขาวสาร      
จะสงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวัยรุน นําไปสูการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางดานรางกายและ
จิตใจ นอกจากนี้การอยูรวมกันในสังคมมีลักษณะที่พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน จะทําใหบุคคลรูสึก
ปลอดภัย  ไดรับการตอบสนองความตองการ   รูสึกวาตนเองไดรับการยอมรบั  รูสึกวาชีวิตมี
ความหมาย ดังการศึกษาของ  ดีมาน และ ลีดัก (Deman and Leduc 1995, อางถึงใน 
มธุริน  คําวงศปน 2543 : 79) พบวา วัยรุนที่คิดฆาตัวตาย  จะมแีรงสนับสนุนทางสังคมนอย            
ซ่ึงแตกตางกับกลุมตัวอยางทีไ่มคิดฆาตัวตาย ที่พบวาสวนใหญรอยละ58.82 มีแรงสนับสนุนทาง
สังคมสูง แสดงวา การที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมสูง  จะทําใหบุคคลรูสึกวาชีวิตมีคา  หรือมี
ความพึงพอใจในชีวิต  ขณะเดียวกนัถาไดรับแรงสนบัสนุนทางสังคมนอย จะทาํใหเกดิความพึง
พอใจในชีวิตนอยไปดวย    ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ ฉัตรวลัย  ใจอารีย 
(2533 :บทคัดยอ)พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชวีิต  ของ
ผูปวยโรคหัวใจวายเลือดคั่ง  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  การศึกษาของ อารีรัตน  อุ
ลิศ (2539 : 139)พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจใน
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ชีวิตของสตรีวยัหมดประจําเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการศึกษาของ สินี
นุช  รัตนสมบัติ (2540 : บทคัดยอ) พบวา ผูติดเชือ้ เอชไอว ี
ที่ไดรับการพยาบาลแบบสนับสนุน        มีความพึงพอใจในชวีติและสามารถดูแลตนเองได
มากกวา 
กลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญ 
  

 ดังนั้นพอจะสรุปไดวา ผลการศึกษาในครัง้นี้ กลุมตัวอยางมีภาวะซึมเศรารอยละ 41.6 
ซ่ึงถือวาเปนอัตรารอยละที่คอนขางสูง     ถึงแมเปนเพียงผลที่ไดจากการคัดกรองโดยใชแบบวัด
ภาวะซึมเศราก็ตาม  และจากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปร พบวาภาวะซึมเศรามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ  ความพึงพอใจในชีวิต และแรง
สนับสนุนทางสังคม และยงัพบวาตวัแปรแตละตัวแปรก็มีความสัมพนัธกันดวย  มีเพียงตวัแปร
พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหากับภาวะซึมเศราเทานั้น ที่ไมมีความสัมพันธกัน    เมื่อ
พิจารณาผลที่ไดของตัวแปรแตละตัวแปรที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศรา  สามารถอธิบายในภาพรวม
ไดวา 
 กลุมตัวอยางทีม่ีภาวะซึมเศรา  จะมีความพึงพอใจในชีวิตอยูในระดบันอย เปนสวน
ใหญ 
เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา มีความพึงพอใจในชีวิตดานสังคม และดานการมีสันทนาการ อยูใน
ระดับนอยเปนสวนใหญ  และเมื่อพิจารณารายขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับนอย    ดานสังคม
ไดแก การใชเวลารวมกนัในครอบครัว  และการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในครอบครัว  สวน
ดานการมีสันทนาการที่มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับนอย ไดแก กิจกรรมที่ทําในวนัหยดุ  กิจกรรม
ยามวางที่ทํารวมกับสมาชิกในครอบครัว  และความมีอิสระในการทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพือ่น  
สามารถอธิบายไดวา การที่บุคคลมีความพึงพอใจในชีวิตนอย  แสดงวาบุคคลนั้นไมไดรับการ
ตอบสนองในสิ่งที่ตองการ ทําใหเกดิความคับของใจ เกิดความขัดแยงในใจ     มีความไมมั่นคง จะ
ตีความ 
เรื่องตางๆ ในลักษณะของความพายแพ (Beck 1973 :6)    และเปนผูมีแนวโนมที่จะเกดิ
ภาวะซึมเศราไดสูง  เมื่อมีการเผชิญปญหาหรือความเครยีด ก็จะแสดงออกและตีความสถานการณ
ในลักษณะของความพายแพ โดยไมพยายามที่จะแกไขปญหา            ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้
พบวากลุมตวัอยางมีพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณอยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ       
ในขณะที่กลุมตัวอยางอกีรอยละ  27.8 ยังมีพฤตกิรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณอยูใน
ระดับต่ํา  และพบวาวิธีการระบายออกทางอารมณมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยกวาวิธีการอื่น ๆ เห็นได
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จากขอคําถาม "เมื่อมีปญหา มักระบายใหคนอื่นฟง" และ"เมื่อถูกตําหน ิ มักรองไห"  สามารถ
อธิบายไดวา เมื่อมีปญหาหรอืความเครียดแลวไมไดรับการแกไขหรือระบายออกมา   ทําใหปญหา
นั้นคงอยูและคอยรบกวนจติใจตลอดเวลา    ทําใหเกิดปญหาทางอารมณและปญหาสุขภาพจิต
ตามมาได (สุชา  จันทนเอม 2531, อางถึงใน ศิริพร  ทองบอ 2539 :72) เชน บุคคลที่
พยายามฆาตวัตาย ซ่ึงพบเห็นไดบอยตามหนาหนังสือพิมพหรือผานสื่อตาง ๆ บุคคลเหลานี้มักมี
ความคิดวาปญหาไมมีทางออก  ไมมีใครสามารถใหความชวยเหลือได  เชนเดียวกันการศึกษาครั้ง
นี้ พบวากลุมตัวอยางที่มภีาวะซึมเศรา จะมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอยเปนสวนใหญ  
และเมื่อพิจารณาแรงสนับสนุนทางสังคมดานการสนับสนุนทางอารมณรายขอที่มคีาคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับนอย   ไดแก "เมื่อไมสบายใจ มักมีคนใหกาํลังใจ" ซ่ึงมีความสอดคลองกับพฤติกรรม
การเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณเกีย่วกับการระบายออกทางอารมณรายขอ "เมื่อมีปญหา จะระบาย
ใหคนอื่นฟง" อยูในระดับนอยเชนกัน ดังนั้นเมื่อมีปญหาแลวไมไดระบายใหคนอื่นรับรู    จงึทํา
ใหไมไดรับการตอบสนองตามที่ตองการได  อยางไรก็ตามถึงแมพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุง
แกไขปญหาไมมีความสัมพันธกับภาวะซมึเศรา  แตกพ็บวาพฤติกรรมการเผชิญปญหาทั้งสองแบบ
มีความคาบเกีย่วกันอยู            งานวิจยัสวนใหญก็พบวากลุมตัวอยางจะแสดงพฤติกรรมการ
เผชิญปญหาทั้งแบบที่มุงแกไขปญหาและที่มุงปรับอารมณผสมผสานกัน  (เพ็ญศรี  วรสัมปติ 
2537 : บทคัดยอ ; รักชนก คชไกร 2541 : 89) ดังนั้นเมื่อมีปญหาแลวไดระบายออกมาให
คนอื่นโดยเฉพาะคนใกลชดิ  นอกจากเปนการระบายออกทางอารมณ เพื่อจะไดหันมาพิจารณา
แกปญหาตอไปแลว ยังเปนการคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อไดรับกําลังใจหรือขอความ
ชวยเหลือดวยในที่สุด  นอกจากนีย้ังมีงานวิจยัที่เกีย่วของกับกลุมตัวอยาง   พบวาบิดามารดาสวน
ใหญมีปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาครอบครัว      สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง (สําราญ  ชุมทอง 
2543, อางถึงใน สุเมธ  ฉายศิริกุล และคณะ 2543 : 2 ; สุเมธ  ฉายศิริกุล และคณะ 2543 
: 16) จงึมีผลทําใหกลุมตัวอยางไมสามารถไดรับการตอบสนองตามที่ตองการไดอยางเพียงพอ  
เห็นไดจากแรงสนับสนุนทางสังคมทางวัตถุรายขอ "เมื่ออยากไปเทีย่วในที่ตางๆ พอแมผูปกครอง
จะพาไป"        และสอดคลองกับความพึงพอใจในชีวิตดานสังคมและดานการมีสันทนาการ ที่
พบวากลุมตวัอยางมีความพงึพอใจอยูในระดับนอยเปนสวนใหญ     
 ปจจัยเหลานี้ซ่ึงไดแก พฤติกรรมการเผชิญปญหา ความพึงพอใจในชีวิต แรงสนบัสนุน
ทางสังคม   จึงเปนปจจัยทีม่ีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา   และสามารถที่จะนําปจจัยดังกลาวมา
วางแผนจัดกจิกรรม หรือนํามาเปนแนวทางในการสงเสริมและปองกันภาวะซึมเศราตอไปได  
 

ขอเสนอแนะ 
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 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวจัิยไปใช 
 จากผลการวิจยัครั้งนี ้กลุมตัวอยางมภีาวะซึมเศรารอยละ 41.6 ซ่ึงนับวาเปนอัตรารอย
ละที่คอนขางสูง ดังนั้นหนวยงานที่เกีย่วของเชน หนวยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 
สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน เปนตน   ควรตระหนักและมีมาตรการในการสงเสริมและปองกัน
ภาวะซึมเศรา ผูวิจัยใครขอเสนอแนะแนวทางดําเนินการ ดังนี ้

1. หนวยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต  ควรจัดโครงการอบรมใหความรู
ทางสุขภาพจิตเกี่ยวกับภาวะซึมเศราในเด็กวัยรุน  แกครูโดยเฉพาะครูประจําชั้นหรือครูแนะแนว 
เพราะถือวาเปนบุคคลที่ใกลชิดและตองดแูลนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบ  เพื่อจะไดนําความรูที่
ไดไปใชในการสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติ  และสามารถคัดกรองเด็กทีม่ีภาวะซึมเศรา          โดย
ใชแบบคัดกรองภาวะซึมเศรา หรือจากการพูดคุย  รวมทั้งการเฝาระวังและหาแนวทางในการ
ชวยเหลือในเบื้องตนหรือสงตอได 

2. โรงเรียนควรมมีาตรการในการปองกันภาวะซึมเศราในกลุมนักเรียนวัยรุน  โดยการ
จัดโครงการติดตามเยีย่มบาน  เพื่อจะไดทราบและเขาใจถึงสภาพความเปนอยูทางบานของนักเรียน  
และรับรูปญหาที่เกี่ยวของกบัตัวนักเรียน รวมทั้งหาแนวทางในการปองกันภาวะซึมเศราที่
สอดคลองกับบริบทนั้นๆ โดยกลุมเปาหมายในการติดตามเยี่ยมบาน    อาจใชกลุมนักเรียนที่มผีล
การเรียนต่ําเปนกลุมเปาหมายนํารอง  เพราะจากการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางที่มีผลการเรียนต่ํา ถือ
เปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศรา  แลวคอยขยายผลติดตามเยีย่มบานในกลุมอื่นๆ ตอไป 

3. ควรมีการรณรงคผานสื่อตางๆ เกีย่วกับสถาบันครอบครัว  โดยรณรงคเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางพอแมกับวยัรุน  เพราะการที่พอแมใหความสนใจ เขาใจ และรับฟงปญหา
ของลูก  เมือ่วัยรุนมีปญหา ก็จะปรึกษาและขอความชวยเหลือจากพอแม  นอกจากนี้ควรเนน
เกี่ยวกับ การใชเวลารวมกนัในครอบครัว  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในครอบครัว และการทํา
กิจกรรมรวมกนั เพราะจากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในชวีิตดานสังคมและดาน
การมีสันทนาการรายขอดังกลาว อยูในระดับนอยเปนสวนใหญ 
 4.  หนวยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตประสานงาน  กับ
สถาบันการศึกษา หรือโรงเรียน        เพื่อจัดโครงการเพิ่มความสามารถในการเผชิญปญหาแก
นักเรียน     กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลอง หรือเหตุการณสมมตใิน
ชีวิตประจําวันที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับวยัรุน    รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณของนักเรียนใน
การเผชิญปญหา เพื่อใหนกัเรียนเกดิการเรยีนรู มีทักษะในการเผชิญกับปญหาหรือความเครียดที่อาจ
เกิดขึ้นกับตนเองได   เพราะจากผลการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางรอยละ 27.8 มีพฤติกรรมการ
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เผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณอยูในระดับต่ํา  นอกจากนีย้ังพบวาพฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุง
ปรับอารมณมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราดวย 
 5.  ผูบริหารสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน ควรมีนโยบายในการจดักิจกรรมสันทนา
การ นอกเหนอืจากกิจกรรมการเรียนการสอน ในลักษณะพัฒนาผูเรยีนหรือการใชกระบวนการกลุม  
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหนกัเรียนไดเขาสังคมกับกลุมเพือ่น และมอิีสระในการเลือกทํากิจกรรม
ตามที่ตนเองสนใจ เชน การเลนกฬีา งานศิลปะ การเลนดนตรี และทางโรงเรียนควรมกีาร
สนับสนุนและ เสริมแรงตามสมควร  เพราะนกัเรียนบางคนผลการเรียนต่ํา แตถาไดรับการ
สนับสนุนทําในสิ่งที่ตนเองสนใจ เชน เรียนไมเกงแตเปนนักกฬีาของโรงเรียน  ก็สามารถทําให
นักเรียนมีความมั่นใจ  รูสึกตนเองมีคุณคา โอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะซึมเศราก็นอยลง 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรจะศกึษาภาวะซึมเศราของนักเรียนวยัรุน    ที่มีปญหาพฤติกรรมตาง ๆ     เชน 
กาวราว  ไมสนใจเรยีน  ลักขโมย  หรือใชสารเสพติด  เพราะปญหาทางพฤติกรรมเหลานี ้อาจจะ
เปนอาการของภาวะซึมเศราแฝงได    

2. ควรศึกษาเปรยีบเทียบระหวางตัวแปรสถานภาพสมรสของบิดามารดา กับ
ความสัมพันธในครอบครัววา ตัวแปรใดที่มีความสาํคัญกวากัน ตอการเกิดภาวะซึมเศรา         
หรือภาวะสุขภาพจิตอืน่ ๆ ของนักเรียน 

3. ควรมีการศึกษาเชิงลึกหรือกรณีศึกษา  ในกลุมที่ไมพบภาวะซึมเศรา   เชน         
กลุมตัวอยางทีม่ีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอยและไมมภีาวะซึมเศรา  วามีปจจัยอะไรที่
เกี่ยวของบาง ที่ทําใหมีความสุข สามารถปรับตัวและใชชวีิตอยางปกติได    
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จุรีรัตน  ชุมอ่ิม. "การศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของผูใหญตอนตนทีท่ํางานแลว ใน 

กรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควชิาจิตวิทยา 
บัณฑิตวิทยาลยั    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 

ฉัตรวลัย  ใจอารีย.  "ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
กับคุณภาพชีวติของผูปวยโรคหัวใจวายเลือดคั่ง."  วิทยานิพนธปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533. 

ชรัสนิกูล  ยิ้มบุญณะ.  "ความสัมพันธระหวางปจจัยคดัสรรกับความพึงพอใจในการดําเนินชวีิต
ของ 
ผูปวยโรคกลามเนื้อหวัใจขาดเลือด."  วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาพยาบาลศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2532. 

ชอเพชร  เบาเงิน.  "ภาวะซึมเศราของนักเรยีนวยัรุนในจังหวัดสมุทรปราการ." วิทยานพินธปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต  บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537. 

ณรงค  สุภัทรพันธุ, ผูแปล.  โรคอารมณซึมเศรา คําถามที่คุณมี คําตอบที่คุณตองการ.   
กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพหนาตางสูโลกกวาง จํากัด, 2543. 

ดวงใจ  กสานติกุล.ก  "โรคอารมณแปรปรวน." ใน ตําราจิตเวชศาสตร สมาคมจิตแพทยแหง
ประเทศไทย, 348 - 411.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2536. 

_________. ข  "วัยรุน." ใน ตําราจิตเวชศาสตร สมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย, 818 
- 851. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536. 

ดวงเดือน  มูลประดับ.  "แรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของวยัรุนตอนตน." วิทยานิพนธ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. 

เติมศักดิ ์ คทวณิช.  "ตัวแปรที่เกี่ยวของกับปญหาการเรียนและวิธีเผชิญปญหาทางการเรียน     
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง  สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยา
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เขตเทคนิคกรงุเทพ."  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  วชิาเอกจิตวิทยา
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540. 

นงพงา  ล้ิมสุวรรณ.  "ความซึมเศราในเด็กวัยรุน."  วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย 
     25 (มิถุนายน 2523)  : 137 - 147. 

นงพงา   ล้ิมสุวรรณ และ โกวิท  นพพร.  "อุบัติการณของโรคอารมณเศราในเดก็ไทย."   
วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย  29, 1 (1 มีนาคม 2527)  : 21-27. 

 นงลักษณ  เทพสวัสดิ.์  ความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยทางจิต ความเครียดและสุขภาพจิต.  
 กรุงเทพมหานคร : เจพรินท, 2542. 
นริศว  ปรารมย.  "ปจจัยที่มีความสัมพันธกับลักษณะการเผชิญปญหาของนักเรยีนวัยรุนใน

กรุงเทพมหานคร."  วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิชาเอก 
 การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ, 

2539. 
นิยดา  พงศพาชํานาญเวช.  "ความวิตกกงัวลในการศกึษาตอและการเผชิญปญหาของนักเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวดัราชบุรี." วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  
 วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ, 

2535. 
เบญจพร  ปญญายง.  "ครอบครัวหยาราง."  วารสารศูนยสุขวิทยาจิต  2 (มกราคม - ธันวาคม 

2541) 
 : 37-42. 
เบญจมาภรณ  มรกต.  "เชาวปญญาและสขุภาพจิตของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดการประถมศึกษา อําเภอแมอาย จังหวัดเชยีงใหม." 
วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  
บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545. 

ประคอง  กรรณสูต.  สถิติเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร :  
 ดานสุทธาการพิมพ, 2542. 
 ปราโมทย  สุคนิตย.  "โรคซึมเศราในเดก็และวัยรุน."  วารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย  
                   42, 1 (มกราคม - มีนาคม 2540) :35 -45. 
ปรีชา  สุวังบตุร.  "ภาวะซมึเศราและการแสวงหาความชวยเหลือของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลายเขตกรุงเทพมหานคร."  วิทยานพินธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข บัณฑติวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหดิล
, 2543. 
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พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังที่ 8.  
กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2543. 

เพ็ญศรี  วรสัมปติ. "ความสัมพันธระหวางความเครียด สติปญญา และการสนับสนุนทางสังคม 
กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในวยัรุนตอนตน."  วิทยานิพนธปริญญา 
การศึกษามหาบัณฑิต   วิชาเอกจิตวิทยาพฒันาการ    บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2537. 

ภัทรสุดา  ฮามคําไพ.  "ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคดิพิจารณาความเปนจริง 
ตอวิธีการเผชิญปญหาของนักศึกษาพยาบาล."  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวทิยาการปรึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538. 

ภัทรีนาฎ    บุญชู.  " ความชุกของภาวะซมึเศราและความสัมพันธระหวางปจจยัดานจิต - สังคม
กับ   
                   ภาวะซึมเศราของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 จังหวัดอุบลราชธานี."  

วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 

มหาวิทยาลัยบรูพา.  บัณฑิตวิทยาลัย.  คําศัพทที่นาสนใจในการทําวิทยานิพนธ  [ออนไลน]. 
เขาถึงเมื่อ 12 พฤศจิกายน  2545.  เขาถึงไดจาก  http:// 
graduate.buu.ac.th. 

มหาวิทยาลัยศลิปากร.  บัณฑิตวิทยาลัย.  คูมือการพิมพวิทยานพินธ.  นครปฐม : ม.ป.ท., 
2543. 

มณีรัตน  กฤษณพนัธ.  "การศึกษาภูมหิลังครอบครัวและสภาพสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน ที่มีปญหาการเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร." วิทยานพินธปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว    บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542. 

มธุริน  คําวงศปน. "ความเครียด วิถีการปรับแก และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคย
พยายามฆาตวัตาย." วิทยานพินธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชา 
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543. 

มาโนช  หลอตระกูล.  เร่ืองนารูเกี่ยวกับโรคซึมเศรา. กรุงเทพมหานคร :บียอนด เอ็นเตอรไพรซ, 
2544. 
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 มาลี  เลิศมาลีวงศ และ สุทธิศรี  ตระกลูสิทธิโชค. "ความสามารถในการดแูลตนเอง  แรง
สนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชวีิตของผูสูงอายุ."  วารสารรามาธิบดีสาร 1, 1 
(2538) : 24 -32. 

ยงยุทธ  วงศภริมยศานต.  "การศึกษาปญหาการเรียนในเด็กชัน้มัธยมศึกษาตอนตน."  เอกสาร
ประกอบการรายงานประชุมวิชาการสุขภาพจิต, 2528. (อัดสําเนา) 

เยาวลักษณ  มั่นประชา.  "ผลของกลุมจิตสัมพันธตอความพึงพอใจในชีวิตของนกัเรียนปกต ิ   
และนักเรียนทีม่ีความพิการ." วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวทิยาการปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2542. 

รักชนก  คชไกร.  "ความเครียด บุคลิกภาพแบบเขมแขง็ แรงสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรม 
การเผชิญปญหาของวัยรุน : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร." วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก 
อนามัยครอบครัว  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. 

รัชดา  ไชยโยธา.  "ความสัมพันธระหวางความเชื่อในปจจัยควบคุมภายในและภายนอก        
     กับพฤติกรรมการเผชิญปญหาของผูถูกคุมความประพฤติ ในกรุงเทพมหานคร."  

วิทยานพินธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543. 

เรไร  ทีวะทัศน.  "ภาวะซมึเศราของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดชลบุรี."  
วิทยานพินธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาคลีนิค บัณฑิตวิทยาลัย   

                   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. 
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี.  ฝายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ.  "รายงานการทํารายตนเองโดย

วิธีตาง ๆ ของประชาชน จังหวัดสุราษฎรธานี."  2545. (อัดสําเนา) 
ลิขิต  กาญจนาภรณ.  สุขภาพจิต.  พิมพคร้ังที่  2.  นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2542. 
ลีณา  ฐิติเบญจพล.  "ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษารวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการ

เลิกสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาชายจงัหวัดนนทบุรี."        วิทยานิพนธปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดิล, 
2537. 

วงคพรรณ  มาลารัตน.  "ความเครียดและพฤติกรรมการแกปญหาความเครียดของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวัดเชียงใหม."  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  
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 สาขาวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 
2543. 

วรพร  อินทบุหร่ัน. "การศกึษาความชกุของภาวะซึมเศราในวยัรุนที่กระทําผิดกฎหมาย."        
     วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพจิต  บัณฑิตวิทยาลัย  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. 
วรัญญา  คุมผาติ.  "ผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมที่มีตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ."  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง 

"ความสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการเผชิญปญหา  ความพึงพอใจในชีวิต แรงสนับสนุนทาง
สังคมและภาวะซึมเศรา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
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โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี" 
-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 
   

แบบสอบถามชุดนี้เปนเครื่องมือ เพื่อเก็บขอมูลในการศึกษาวจิัยและนาํผลที่ไดจากการ
ตอบแบบสอบถามของนักเรียนเปนแนวทางในการวางแผนการดําเนนิงานสุขภาพจิตโรงเรียน
ตอไป   

 

คําอธิบาย 
 1. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้ ถือเปนความลับ       นักเรียนไมตอง
เขียนชื่อ-สกุล ลงในแบบสอบถาม เพื่อนักเรียนจะไดตอบแบบสอบถามดวยความสบายใจและตรง
ตามความเปนจริงมากที่สุด 

2.   กอนตอบแบบสอบถามแตละสวน นักเรียนตองอานคําอธิบายใหเขาใจชดัเจน ถา
ไมเขาใจสามารถสอบถามผูวิจัยได  ซ่ึงแบบสอบถาม ประกอบดวย  5 สวน ดังนี ้

สวนที ่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 
สวนที ่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเผชิญปญหา 
สวนที ่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิต 
สวนที ่ 4 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม 
สวนที ่ 5 แบบวัดภาวะซึมเศราของนักเรียน 

 

ผูวิจัยขอขอบคุณนักเรยีนเปนอยางมาก ที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามดวย
ความตั้งใจและครบถวนทุกขอ  และขอใหโชคดีทุกๆ คน 

 
       รัชจณา  สิงหทอง 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว 

มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง 

"ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหา  ความพึงพอใจในชีวิต แรงสนับสนุนทางสังคมและ
ภาวะซึมเศรา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเมอืง จังหวัดสรุาษฎรธานี" 
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********************************************** 

สวนที่   1    แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล      
 
คําอธิบาย   โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงของนักเรียน 
 
1. ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศ      

 ชาย   
 หญิง 

  
2.   ผลการเรยีนของนักเรียนในภาคเรียนท่ีผานมา       

 คะแนนเฉลี่ย  ต่ํากวา 2.00 
 คะแนนเฉลี่ย  2.00 -3.00 
 คะแนนเฉลี่ย สูงกวา  3.00  

 
3.  สถานภาพครอบครัวของนักเรียน       
      บิดามารดาอยูรวมกัน 

 บิดามารดาแยกกันอยูเพราะความจําเปน 
 บิดามารดาแยกทางกัน 

     บิดามารดาเสียชีวิตคนใดคนหนึ่ง หรือท้ังสองคน 
 
4.  ท่ีพักปจจุบันของนักเรียนตั้งอยูใน    

 เขตเทศบาล 
 นอกเขตเทศบาล 

 
 
 
สวนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเผชิญปญหา 
คําอธิบาย  

แบบสอบถามสวนนี ้แตละขอความ  หมายถึง  การปฏิบัติในการจัดการกับเหตุการณหรือ
ปญหาที่เกิดข้ึน  ขอใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับ
ความเปนจริงท่ีนักเรียนปฏิบัติมากที่สุด แตละขอเลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น 

ขอความ ระดับการปฏิบัติ 
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 ไม
เคย 

นาน ๆ 
ครั้ง 

บาง
 

บอยค
 

ทุก
 

พฤติกรรมการเผชิญปญหาท่ีมุงแกไขปญหา 
1. เมื่อเรียนไมทันเพื่อน ขาพเจาจะพยายามอานหนังสือให

มากขึ้น 

     

2. เมื่อครูอธิบายแลวยังไมชัดเจนในเรื่องใด  ขาพเจามักหา 
       ขอมูลเพิ่มเติม 

     

3. ขณะที่ครูสอนแลวขาพเจาไมเขาใจ  มักยกมือใหอธิบาย
อีกครั้ง 

     

4. เมื่อขัดแยงหรอืทะเลาะกับเพื่อน ขาพเจาควบคุมตนเอง 
ไมดวนตัดสินใจโตตอบทันที 

     

5. เมื่อมีปญหาการทํางานกลุมกับเพื่อน   ขาพเจาตรึกตรอง
และคิดวาจัดการกับปญหาอยางไรใหดีท่ีสุด 

     

6. เมื่อถูกเพื่อนชวนทําในสิ่งท่ีไมเหมาะสม ขาพเจา   
มักหาทางปฏิเสธอยางนุมนวล 

     

7.    เมื่อถูกพอแม/ผูปกครอง ทําโทษ   ขาพเจามักรอเวลาที่ 
        เหมาะสมเพื่อพูดคุยหรอืคลี่คลาย ปญหากับทาน         

     

8.     เมื่อมีปญหาไมเขาใจกับทางบาน ขาพเจา             
        พูดคุยกับคนที่สามารถใหคําแนะนําได 

     

9. เมื่อมีปญหา ขาพเจาพยายามพิจารณาไตรตรอง    
         ถึงข้ันตอนการแกปญหา 

     

10.    เมื่อมีปญหา ขาพเจาจะตั้งใจแกปญหาอยางเต็มที่       
11.   เมื่อมีเรือ่งขัดแยงภายในครอบครัว  ขาพเจาหา

ทางแกไขปญหานั้น 
     

12.    เมื่อไมสบายใจเรื่องใด       ขาพเจาจะปรึกษากับ   
         ผูอื่น   เพื่อหาแนวทางในการแกปญหานั้น 

     

ระดับการปฏิบัติ 
ขอความ ไม

เคย 
นาน ๆ 
ครั้ง 

บาง
ครั้ง 

บอยค
รั้ง 

ทุก
ครั้ง 

พฤติกรรมการเผชิญปญหาท่ีมุงปรับอารมณ 
 

13.   เมื่อถูกตําหนิ   ขาพเจามักรองไห 

     

ครั้ง รั้ง ครั้ง

34

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

AA12
AB1AB1
5
AB1
6
AB1
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14.   เมื่อเตรียมตัวสอบไมทัน ขาพเจามักอธิษฐานให   
        สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยเหลือ 

     

15.   เมื่อมีปญหาขาพเจามักคิดฝนเรื่องอื่น  มากกวา     
        ท่ีจะคิดถึงปญหาที่กําลังเกิดขึ้น 

     

16.   เมื่อมีปญหาขาพเจามักระบายความรูสึกใหคนอื่นฟง      
17. เมื่อมีเรือ่งกลุมใจ  ขาพเจามักขอกําลังใจจาก  

คนที่สนิทหรือใกลชิด 
     

18. เมื่อมีอุปสรรคในการทํางานหรือกิจกรรมใดๆ  ขาพเจา 
         มักเลิกลมความพยายามที่จะจัดการกับปญหานั้น 

     

19. ขาพเจามักมองปญหาที่เกิดข้ึน  ในทางที่ดีวาเปน 
ประสบการณชีวิตอยางหนึง่   

     

20.    เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับขาพเจา     ขาพเจามักยอมรับใน
สิ่งท่ีเกิดขึ้น   

     

21.   เมื่อมีปญหาขาพเจาจะทํากิจกรรมอื่น เพื่อใหคิดถึง 
        ปญหานอยลง เชน ฟงเพลง หรอืออกไปเที่ยว  
        กับเพื่อน ๆ 

     

22.    เมื่อสูญเสียสิ่งที่รักหรอืชอบ  ขาพเจามักบอก   
         ตัวเองวาเรื่องที่เกิดขึ้นไมเปนความจริง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
สวนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต 
คําอธิบาย 
 แบบสอบถามสวนนี ้  แตละขอความ   หมายถึง ความรูสึกความพึงพอใจของนักเรียนใน
ดานนั้น ๆ ขอใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอ  แลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับ
ความรูสึกมากที่สุด  แตละขอเลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น 

นักเรียนรูสึกพงึพอใจกับสิ่งเหลานี้ระดับใด ระดับความรูสึกพึงพอใจ 
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 นอย 
ท่ีสุด นอย 

ปาน
กลาง มาก 

มาก 
ท่ีสุด 

ดานรางกายและสุขภาพ 
 

1.   ความแข็งแรงของรางกายขาพเจา 

     

2.    ความคลองแคลวในการเดินหรือเคลือ่นไหว  
       ของขาพเจา 

  
 

  

3.   สีผิวของรางกายขาพเจา      

4.   ความเปนหญิง หรือความเปนชายของขาพเจา       

5.    หนาตาของขาพเจา      

6.    สัดสวนของขาพเจา        

7.    น้ําเสียงของขาพเจา       
ดานการเรียน 

 

8.    ผลการเรยีนของขาพเจาในเทอมที่ผานมา 
     

9.  อุปกรณการเรียนที่มีอยูของขาพเจา      

10.  วิชาตาง ๆ ท่ีขาพเจากําลังเรียนอยู      
11.  การถายทอดความรูของครผููสอนสวนใหญ      

12.  บรรยากาศในหองเรียนของขาพเจา      
13.  ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีขาพเจาเรียนอยู      

ดานสังคม 
14.  การใชเวลารวมกันของขาพเจากับสมาชิกใน   

ครอบครัว 

     

15. การชวยเหลอืซึง่กันและกันภายในครอบครัว 
       ของขาพเจา       

     

ระดับความรูสึกพึงพอใจ 
นักเรียนรูสึกพงึพอใจกับสิ่งเหลานี้ระดับใด นอย 

ท่ีสุด นอย 
ปาน
กลาง มาก 

มาก 
ท่ีสุด 

16. ความสัมพันธของขาพเจากับบิดามารดา      

17.  ความรูสึกวาขาพเจาเปนสวนหนึ่งของครอบครัว             

B 15 

B17 B18 

B19 
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18.   ความสัมพันธของขาพเจากับเพื่อนท่ีคบอยู      

19.   ความรูสึกวาขาพเจาเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อน             

ดานการมีสันทนาการ 
20.  ความมีอิสระในการเลือกเลนกีฬาของขาพเจา 

     

21. ความมีอิสระของขาพเจา  ในการเลือกดรูายการ 
       ตาง ๆ ในโทรทัศน 

     

22.  กิจกรรมที่ขาพเจาทําในวันหยุด      

23.  ความมีอิสระในการทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน 
       ของขาพเจา  

     

24.  กิจกรรมยามวาง  ท่ีทํารวมกับสมาชิกใน ครอบครัว 
        ของขาพเจา 

     

 
สวนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
คําอธิบาย 
 แบบสอบถามสวนนี ้แตละขอความ   หมายถึง   สิ่งท่ีนักเรียนไดรับจากพอ แม/ ผูปกครอง  
ครู และเพื่อน  ขอใหนักเรียนพิจารณาขอความแตละขอ   แลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับ
ความเปนจริงตามสิ่งท่ีนักเรียนไดรับมากที่สุด แตละขอเลือกตอบไดเพียงชองเดียวเทานั้น 
 

ระดับการไดรับการสนับสนุน 
ขอความ  นอย 

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

ดานอารมณ 
 

1.    เมื่อขาพเจาไมสบายใจ จะมีคนใหกําลังใจ 

     

2.    ครูคอยไตถามเกี่ยวกับเรือ่งการเรียนของ      ขาพเจา        

3.  ขาพเจาไดรับการเอาใจใสดูแลจากครอบครัว      

ระดับการไดรับการสนับสนุน 
ขอความ  นอย 

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

4.   ขาพเจามักไดรับคําชมจากทางบาน  เมื่อทํางานที่   
      ไดรับมอบหมายสําเร็จ 

 
 

 
 

 
C4 
C5 

C2 
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5.   ขาพเจามีเพื่อนท่ีสามารถเปนที่ปรึกษา ไวใจได            
6.    พอ แม /ผูปกครอง คอยใหกําลังใจ    เมื่อขาพเจา   
       รูสึกทอแท 

 
 

 
 

 

ดานวัตถ ุ
7.    เมื่อเงินคาใชจายไมเพียงพอ สามารถขอเพิ่มเติม  
      จากทางบานได 

 
 

 
 

 

8.    เมื่อขาพเจาเจ็บปวย  ขาพเจาตองดูแลตนเองตาม    
       ลําพัง        

 
 

 
 

 

9.    เมื่อขาพเจาอยากไปเที่ยวในที่ตาง ๆ พอ แม / 
ผูปกครอง จะพาไป 

 
 

 
 

 

10.   พอ แม/ผูปกครอง เปนผูจัดหาอาหารทีม่ี  
        ประโยชน       ใหขาพเจารับประทาน 

 
 

 
 

 

11.   พอ แม/ผูปกครอง จัดหาของใชท่ีจําเปนให   
        ขาพเจาอยางเพียงพอ 

 
 

 
 

 

ดานขอมูลขาวสาร 
12. พอแม/ผูปกครองสอนขาพเจาเกี่ยวกับการเลือก   
        คบเพื่อน 

 
 

 
 

 

13.   เพื่อน ๆ ชวยอธิบายวิชาที่ขาพเจาไมเขาใจ      

14.    ครูช้ีแนะเกี่ยวกับแนวทางในการเรียนตอ  แก   
        ขาพเจา 

     

15.   พอ แม/ ผูปกครอง     แนะนําเกี่ยวกับการดูแล    
        ตนเอง  เมื่อเขาสูวัยรุน 

     

16.   พอ แม/ผูปกครอง สอนขาพเจาวายาเสพติด   
        เปนสิ่งไมดี 

     

17.   ครูชวยแกปญหาที่ขาพเจาขอคําแนะนําได      

สวนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะซึมเศรา 
คําอธิบาย โปรดเลือกประโยคที่ตรงกับความรูสึก หรอืความคิดของนักเรียนมากที่สุดในระยะเวลา 2   

สัปดาหท่ีผานมา   โดยการทําเครื่องหมาย  ลงในชอง   เลือกตอบไดชองเดียว 
 
 

ขอ ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา ขาพเจามีความรูสึก ความคิด… 
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1.  ขาพเจารูสึกเศรานาน ๆ ครั้ง         
 ขาพเจารูสึกเศราบอยครั้ง   
      ขาพเจารูสึกเศราตลอดเวลา 

2.  อะไร ๆ ก็มีอุปสรรคไปเสียหมด      
 ขาพเจาไมแนใจวาสิ่งตาง ๆ จะเปนไปดวยดี 
      สิ่งตาง ๆ จะเปนไปดวยดีสําหรับขาพเจา 

3. 
 ขาพเจาทําอะไร ๆ ไดคอนขางดี 

      ขาพเจาทําผิดพลาดหลายอยาง 
                 ขาพเจาทําผิดพลาดไปเสียหมด 

4. 
 ขาพเจารูสึกสนุกกับหลายสิ่งหลายอยาง   
      ขาพเจารูสึกสนุกเฉพาะกับบางสิ่งบางอยาง 
      ไมมีอะไรสนุกสําหรับขาพเจาเลย 

5.  ขาพเจาทําตัวไมดีเสมอ 
        ขาพเจาทําตัวไมดีบอยครั้ง           

      ขาพเจาทําตัวไมดีนาน ๆ ที 
6.      นาน ๆ ครั้งขาพเจาจะคิดถึงสิ่งไมดีท่ีอาจเกิดขึ้นกับขาพเจา 

     ขาพเจาวิตกวาจะมีสิ่งไมดีเกิดขึ้นกับฉัน  
     จะตองมีสิ่งไมดีเกิดขึ้นกับขาพเจาแน ๆ 

7.  ขาพเจาเกลียดตัวเอง  
 ขาพเจาไมชอบตัวเอง  
      ขาพเจาชอบตัวเอง 

8.                   สิ่งเลวรายทัง้หมดที่เกิดขึ้นเปนความผิดของขาพเจา  
                 สิ่งเลวรายหลายสิ่งท่ีเกิดขึ้นเปนความผิดของขาพเจา  
                  สิ่งเลวรายที่เกิดขึ้นมักไมใชความผิดของขาพเจา 

9.  ขาพเจาไมคิดจะฆาตัวตาย          
      ขาพเจาคิดถึงการฆาตัวตาย แตจะไมทําเชนนั้น  

                  ขาพเจาตองการฆาตัวตาย 

ขอ ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา ขาพเจามีความรูสึก ความคิด… 

10
. 

 ขาพเจารูสึกอยากรองไหทุกวนั  
     ขาพเจารูสึกอยากรองไหบอยครั้ง 
    ขาพเจารูสึกอยากรองไหนาน ๆ ครั้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

D11
D12
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11
. 

 ขาพเจารูสึกหงุดหงิดใจตลอดเวลา  
     ขาพเจารูสึกหงุดหงิดใจบอยครั้ง 
     ขาพเจารูสึกหงุดหงิดใจนาน ๆ ครั้ง 

12
. 

 ขาพเจาชอบอยูกับคนอื่น       
                ขาพเจาไมชอบอยูกับคนอื่น 
                ขาพเจาไมตองการอยูกับใครเลย 

13
. 

 ขาพเจาไมสามารถตัดสินอะไรตาง ๆ ดวยตนเอง 
      ขาพเจาตัดสินเรื่องตาง ๆ ไดลําบาก 

                 ขาพเจาตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ไดงาย 
14
. 

 ขาพเจาเปนคนหนาตาดี 
       ขาพเจาเปนคนหนาตาไมคอยดี 
                 ขาพเจาเปนคนหนาตานาเกลียด 

15
. 

      ขาพเจาตองใชความพยายามอยางหนักทุกครั้งท่ีทําการบาน 
      ขาพเจาตองใชความพยายามอยางหนักบอยครั้งเวลาทาํการบาน 
      การทําการบานไมใชปญหาสําหรับขาพเจา 

16
. 

 ขาพเจานอนไมหลับทุกคืน              
                   ขาพเจานอนไมหลับหลายคืน    
                   ขาพเจานอนหลับสบาย 

17
. 

 ขาพเจารูสึกเหนื่อยนาน ๆ ครั้ง            
     ขาพเจารูสึกเหนื่อยบอยครั้ง 

                ขาพเจารูสึกเหนื่อยตลอดเวลา 
18
. 

 มีหลายวันที่ขาพเจาไมรูสึกอยากกินอาหาร 
      มีบางวันที่ขาพเจาไมรูสึกอยากกินอาหาร 

      ขาพเจากินอาหารไดด ี
19
. 

 ขาพเจาไมกังวลกับการเจ็บปวย           
                 ขาพเจากังวลกับการเจ็บปวยบอยครั้ง 
                 ขาพเจากังวลกับการเจ็บปวยตลอดเวลา 

ขอ ในชวง 2 สัปดาหท่ีผานมา ขาพเจามีความรูสึก ความคิด… 

20
. 

 ขาพเจาไมรูสึกเหงา 
 ขาพเจารูสึกเหงาบอยครั้ง      
     ขาพเจารูสึกเหงาตลอดเวลา 
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21
. 

 ขาพเจาไมรูสึกสนุกเลย เวลาอยูท่ีโรงเรียน         
 ขาพเจารูสึกสนุกนาน ๆ ครั้ง เวลาอยูท่ีโรงเรียน 
       ขาพเจารูสึกสนุกบอยครั้ง เวลาอยูท่ีโรงเรียน 

22
. 

 ขาพเจามีเพื่อนมาก               
 ขาพเจามีเพื่อนไมกี่คน และอยากมีมากกวานี้ 

                 ขาพเจาไมมีเพื่อนเลย 
23
. 

 การเรียนของขาพเจาอยูในขั้นใชไดดี  
     การเรียนของขาพเจาไมคอยดีเหมือนเมือ่กอน 
     การเรียนของขาพเจาแยลงมาก 

24
. 

 ขาพเจาทําอะไรไมไดดีเทาคนอื่น  
 ขาพเจาทําอะไรไดดีเทาคนอื่น ถาขาพเจาพยายาม 
      ขาพเจาทําไดดีพอ ๆ กับคนอื่นอยูแลว ในขณะนี้ 

25
. 

 ไมมีใครรักขาพเจาจริง  
      ขาพเจาไมแนใจวามีใครรักขาพเจาหรือเปลา 

                 ขาพเจารูสึกวามีคนรักขาพเจา 

26
. 

 ขาพเจาทําตามคําสั่งท่ีไดรับเสมอ 
      ขาพเจาไมทําตามคําสั่งบอยครั้ง 

                 ขาพเจาไมเคยทําตามคําสั่ง 
27
. 

 ขาพเจาเขากับคนอื่นไดด ี             
                 ขาพเจาทะเลาะกับคนอื่นบอยครั้ง  
                 ขาพเจาทะเลาะกับคนอื่นตลอดเวลา 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณนักเรียนทุก ๆ คนที่ทําครบถวนทุกขอ ดวยความตั้งใจคะ 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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RELIABILITY   ANALYSIS  -  SCALE  (ALPHA) 
พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา 

 

Statistics for         Mean     Variance        Std Dev          N of Variables 
SCALE         40.7333    48.2023        6.9428                      12 

Item-total Statistics 
              Scale           Scale       Corrected 
               Mean          Variance      Item-           Alpha 
                if Item         if Item       Total            if Item 
              Deleted       Deleted     Correlation         Deleted 
 
AA1                    37.5000       45.3621         .2356           .8183 
AA2          37.6667        44.4368         .3566             .8112 
AA3         37.8667         45.0161              .2707               .8163 
AA4         37.4333         43.1506             .2170               .8293 
AA5            36.9667         41.6885        .4924               .8008 
AA6        36.6000     45.4207                 .2284              .8188 
AA7           37.6333          39.2747              .4747               .8030 
AA8            37.4000         36.0414             .6740               .7806 
AA9          37.2000       39.1310              .7341               .7813 
AA10          37.0333        38.2402                .7054               .7807 
AA11          37.4667        37.9816                .5744               .7921 
AA12          37.3000       38.4241                .6488               .7853 
Reliability   Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 12                           Alpha =    .8160 
 

 RELIABILITY   ANALYSIS  -  SCALE  (ALPHA) 
พฤ

                                                    
ติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงปรับอารมณ 

Statistics for        Mean    Variance     Std Dev  N of Variables 
       SCALE        34.4333     41.8402      6.4684                10 
Item-total Statistics 
                Scale           Scale       Corrected 
                Mean          Variance     Item-             Alpha 
                if Item         if Item        Total            if Item 
             Deleted         Deleted     Correlation          Deleted 
 
AB13       31.5667        39.0126        .2515            .8192 
AB14          31.1333         37.0851         .2144             .8335 
AB15           30.6667         35.8851          .4788               .8011 
AB16                   30.3000       39.2517          .2246            .8211 
AB17           31.3333         32.7126         .5342           .7950 
AB18           31.1000         30.6448         .6636          .7778 
AB19           30.9000       33.4034        .7336         .7772 
AB20           30.7333         32.6161          .7006            .7769 
AB21           31.1667         32.4195         .5646            .7910 
AB22                   31.0000        32.8276         .6396            .7828 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 10                    Alpha =    .8154 
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RELIABILITY   ANALYSIS  -  SCALE  (ALPHA) 
 ความพึงพอใจในชวีิต 

 
Statistics for        Mean            Variance         Std Dev  N of Variables 
      SCALE        93.1667         91.1092          9.5451            24 

 
Item-total Statistics  
       Scale           Scale       Corrected 
               Mean         Variance   Item-             Alpha 
               if Item         if Item          Total            if Item 
               Deleted       Deleted       Correlation        Deleted 
 
B1           89.1667         88.0747         .2440            .8713 
B2           89.1333         84.3954         .4695            .8658 
B3           89.5000         82.9483         .5494            .8634 
B4           88.3667         87.2057         .4919            .8674 
B5           89.7000         80.9069         .6467            .8601 
B6           89.7000         84.3552         .3413            .8702 
B7            89.6000         80.5241         .5530            .8627 
B8            89.4667         83.4299         .5197            .8643 
B9            89.0667         83.0989         .5031            .8646 
B10          89.5667        86.1161         .3624            .8687 
B11          89.4000         83.2138         .4848            .8652 
B12          89.7000         87.5966         .2003            .8734 
B13          89.3333         85.0575         .4714            .8660 
B14         89.2333         82.2540         .5143            .8642 
B15         89.2000         83.4069         .4772            .8654 
B16          88.8667        81.3609         .5146            .8641 
B17          89.1333         83.7057         .4060            .8678 
B18          89.0333         85.2747         .5220            .8653 
B19         89.0667         84.9609         .4681            .8661 
B20           89.2667         85.3747         .3679            .8686 
B21            89.3000         84.7690         .3535            .8694 
B22           89.1333         84.5333         .4587            .8661 
B23           89.6333         80.2402         .5456            .8630 
B24            89.2667        86.6161         .2120            .8745 
 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                     N of Items = 24                        Alpha =    .8715 
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RELIABILITY   ANALYSIS  -  SCALE  (ALPHA)  
แรงสนับสนุนทางสังคม 

 

Statistics for       Mean    Variance   Std Dev  N of ariables 
       SCALE        69.2000     73.9586      8.5999          18 
 
Item-total Statistics 

              Scale         Scale      Corrected 
                Mean          Variance     Item-          Alpha 
                if Item         if Item      Total            if Item 
              Deleted         Deleted    Correlation    Deleted 
 
C1                       65.6000       67.9034        .3376            .8241 
C2           65.9667          66.9989           .4188             .8199 
C3           65.1667          63.3161           .7331             .8044 
C4           65.6667           64.0230          .5529            .8121 
C5           65.4333          68.3920         .3402          .8237 
C6           65.4667          62.6023         .5958          .8090 
C7           65.2000          69.1310         .2644          .8277 
REC8        65.3000         66.4931         .3992          .8210 
C10         65.8000           60.3724          .5874           .8089 
C11        65.0667         66.7540           .5206           .8157 
C12         65.2333           62.0471           .7229              .8026 
C13       65.0333           67.5506           .4767             .8179 
C14          65.6000          69.6276          .2225            .8300 
C15                     65.1333                69.3609           .2838             .8263 
C16           65.1667           65.6609           .4715            .8169 
C17          64.6667                69.0575           .2910            .8261 
C18         61.7000                66.3552           .4427           .8392 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 17       Alpha =    .8465 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คาเฉล่ีย และคาระดับ ของรายดานและรายขอของแบบสอบถามการวิจัย 
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ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียรายดานและรายขอ ของตัวแปรพฤติกรรมการเผชิญปญหา  
ความพึงพอใจในชีวติ  แรงสนับสนุนทางสงัคม  และคารอยละของภาวะซึมเศรา ของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางที่  24  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอ     ของ    
                     พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหา  ของกลุมตัวอยาง 
 

พฤติกรรมการเผชิญปญหาท่ีมุงแกไขปญหา X  S.D ระดับ 

1. เมื่อเรียนไมทันเพื่อน ขาพเจาจะพยายามอานหนังสือให 
       มากขึ้น 
2. เมื่อครูอธิบายแลวยังไมชัดเจนในเรื่องใด    ขาพเจามักหา 
        ขอมูลเพิ่มเติม 
3. ขณะที่ครูสอนแลวขาพเจาไมเขาใจ  มักยกมือใหอธิบาย 
        อีกครั้ง 
4. เมื่อขัดแยงหรอืทะเลาะกับเพื่อน ขาพเจาควบคุมตนเอง ไม

ดวนตัดสินใจโตตอบทันที 
5. เมื่อมีปญหาการทํางานกลุมกับเพื่อน   ขาพเจาตรึกตรองและ

คิดวาจัดการกับปญหาอยางไรใหดีท่ีสุด 
6. เมื่อถูกเพื่อนชวนทําในสิ่งท่ีไมเหมาะสม ขาพเจามักหาทาง

ปฏิเสธอยางนุมนวล 
7. เมื่อถูกพอแม/ผูปกครอง ทําโทษ      ขาพเจามักรอเวลาที่

เหมาะสมเพื่อพูดคุยหรือคลี่คลายปญหากับทาน 
8. เมื่อมีปญหาไมเขาใจกับทางบาน ขาพเจา   พูดคุยกับคนที่

สามารถใหคําแนะนําได 
9. เมื่อมีปญหา ขาพเจาพยายามพิจารณาไตรตรองถึงข้ันตอน

การแกปญหา 
10. เมื่อมีปญหา ขาพเจาจะตั้งใจแกปญหาอยางเต็มที่ 
11. เมื่อมีเรือ่งขัดแยงภายในครอบครัว  ขาพเจาหาทางแกไข

ปญหา 
12. เมื่อไมสบายใจเรื่องใด       ขาพเจาจะปรึกษากับผูอื่น   เพื่อ

หาแนวทางในการแกปญหานั้น 
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ตารางที่  25  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาระดบัรายขอ      ของพฤติกรรมการเผชิญปญหา   
                    ที่มุงปรับอารมณ  ของกลุมตวัอยาง 
 

พฤติกรรมการเผชิญปญหาท่ีมุงปรับอารมณ X  S.D ระดับ 

1.   เมื่อถูกตําหนิ   ขาพเจามักรองไห 
2. เมื่อเตรียมตัวสอบไมทัน ขาพเจามักอธิษฐานใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ชวยเหลอื 
3. เมื่อมีปญหา ขาพเจามักระบายความรูสึกใหคนอื่นฟง 
4. เมื่อมีปญหาขาพเจามักคิดฝนเรื่องอื่น  มากกวาท่ีจะคิดถึง   
       ปญหาที่กําลังเกิดขึ้น 
5.    เมื่อมีปญหา  ขาพเจามักระบายความรูสึกใหคนอื่นฟง 
6. เมื่อมีเรือ่งกลุมใจ  ขาพเจามักขอกําลังใจจากคนที่สนิทหรือ 

ใกลชิด 
7. เมื่อมีอุปสรรคในการทํางานหรือกิจกรรมใด ๆ ขาพเจา 
        มักเลิกลมความพยายามที่จะจัดการกับปญหานั้น 
8.   เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับขาพเจา   ขาพเจามักยอมรับในสิ่งท่ี 
      เกิดขึ้น 
9.    เมื่อมีปญหาขาพเจาจะทํากิจกรรมอื่น เพื่อใหคิดถึงปญหา    

นอยลง  เชน ฟงเพลง หรอืออกไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ 
10.   เมื่อสูญเสียสิ่งที่รักหรอืชอบ  ขาพเจามักบอกตัวเองวาเรือ่ง  
        ท่ีเกิดขึ้นไมเปนความจริง 
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ตารางที่  26  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาระดบัรายขอ ของความพึงพอใจในชีวิต  ของ    
                     กลุมตัวอยาง 
 

ความพึงพอใจในชีวิต X  S.D ระดับ 
ดานรางกายและสุขภาพ 

1. ความแข็งแรงของรางกายขาพเจา 
2. ความคลองแคลวในการเดินหรือเคลื่อนไหวของขาพเจา 
3. สีผิวของขาพเจา 
4. ความเปนหญิง หรือความเปนชายของขาพเจา 
5. หนาตาของขาพเจา 
6. สัดสวนของขาพเจา 
7. น้ําเสียงของขาพเจา 
 

ดานการเรียน 
8. ผลการเรยีนของขาพเจาในเทอมที่ผานมา 
9. อุปกรณการเรียนท่ีมีอยูของขาพเจา 
10. วิชาตาง ๆ ท่ีขาพเจากําลังเรียน 
11. การถายทอดความรูของครูผูสอนสวนใหญ 
12. บรรยากาศในหองเรยีนของขาพเจา 
13. ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีขาพเจาเรียนอยู 
 

ดานสังคม 
14. การใชเวลารวมกันของขาพเจากับสมาชิกในครอบครัว 
15. การชวยเหลอืซึง่กันและกันภายในครอบครัวของขาพเจา 
16. ความสัมพันธของขาพเจากับบิดามารดา 
17. ความรูสึกวาขาพเจาเปนสวนหนึ่งของครอบครัว 
18. ความสัมพันธของขาพเจากับเพื่อนท่ีคบอยู 
19. ความรูสึกวาขาพเจาเปนสวนหนึ่งของกลุมเพือ่น 
 

ดานการมีสันทนาการ 
20. ความมีอิสระในการเลือกเลนกีฬาของขาพเจา 
21. ความมีอิสระของขาพเจา ในการเลือกดรูายการตาง ๆ ในโทรทัศน 
22. กิจกรรมที่ขาพเจาทําในวันหยุด 
23. ความมีอิสระในการทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อนของขาพเจา 
24. กิจกรรมยามวางที่ทํารวมกับสมาชิกในครอบครัวของขาพเจา  

3.4764 
3.67 
3.69 
3.10 
4.12 
3.28 
3.21 
3.26 

 

3.3470 
3.11 
3.31 
3.36 
3.64 
3.24 
3.41 

 

3.7075 
3.33 
3.60 
3.93 
3.89 
3.76 
3.54 

 

3.5190 
3.80 
3.74 
3.46 
3.48 
3.11 

.5006 
.74 
.78 
.77 
1.03 
.84 
.89 
.82 

 

5241 
.76 
.81 
.80 
.99 
.94 
1.00 

 

.6533 
1.04 
.89 
1.03 
1.03 
.86 
.87 

 

.6531 
.99 
.98 
.98 
.89 
1.06 

- 
มาก 
มาก 
นอย 
มาก 
นอย 
นอย 
นอย 

 

- 
นอย 
นอย 
นอย 
มาก 
นอย 
มาก 

 

- 
นอย 
นอย 
มาก 
มาก 
มาก 
นอย 

 

- 
มาก 
มาก 
นอย 
นอย 
นอย 
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ตารางที่  27  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ      ของ   
                     แรงสนับสนุนทางสังคม ของกลุมตัวอยาง 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม X  S.D ระดับ 

การสนับสนุนทางอารมณ 
1. เมื่อขาพเจาไมสบายใจ จะมีคนใหกําลังใจ 
2. ครูคอยไตถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของขาพเจา 
3. ขาพเจาไดรับการเอาใจใสดูแลจากครอบครัว 
4. ขาพเจามักไดรับคําชมจากทางบาน  เมื่อทํางานที่ไดรับ

มอบหมายสําเรจ็ 
5. ขาพเจามีเพื่อนท่ีสามารถเปนท่ีปรึกษา ไวใจได 
6. พอ แม /ผูปกครอง คอยใหกําลังใจ    เมื่อขาพเจารูสึกทอแท 

 

การสนับสนุนทางวัตถุ 
7.    เมื่อเงินคาใชจายไมเพียงพอ สามารถขอเพิ่มเติมจากทางบานได 
8.   เมื่อขาพเจาเจ็บปวย  ขาพเจาตองดูแลตนเองตามลําพัง 
9. เมื่อขาพเจาอยากไปเที่ยวในที่ตาง ๆ พอ แม /ผูปกครอง  
       จะพาไป 
10. พอ แม/ผูปกครอง เปนผูจัดหาอาหารที่มีประโยชน   ใหขาพเจา

รับประทาน 
11. พอ แม/ผูปกครอง จัดหาของใชท่ีจําเปนให ขาพเจาอยาง 
       เพียงพอ 

 

การสนับสนุนทางขอมูลขาวสาร 
12. พอแม/ผูปกครองสอนขาพเจาเกี่ยวกับการเลือกคบเพื่อน 
13. เพื่อน ๆ ชวยอธิบายวิชาที่ขาพเจาไมเขาใจ 
14. ครูช้ีแนะเกี่ยวกับแนวทางในการเรียนตอแกขาพเจา 
15. พอ แม/ ผูปกครอง     แนะนําเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  เมื่อเขา 
      สูวัยรุน 
16. พอ แม/ผูปกครอง สอนขาพเจาวายาเสพติดเปนสิ่งไมดี 
17. ครูชวยแกปญหาที่ขาพเจาขอคําแนะนําได 

3.2305 
3.00 
3.10 
3.58 
3.08 

 
3.38 
3.28 

 

3.3468 
3.30 
3.80* 
2.79 

 
3.41 

 
3.42 

 
 
 

3.6686 
3.76 
3.15 
3.67 
3.58 

 
4.40 
3.47 

.6612 
.94 
.88 
1.04 
.98 

 
1.05 
1.17 

 

.7309 
1.07 
1.03 
1.14 

 
1.09 

 
1.03 

 
 

.6180 
.96 
.83 
.95 
1.03 

 
.91 
1.02 

- 
นอย 
นอย 
มาก 
นอย 

 
มาก 
มาก 

 

- 
นอย 
มาก 
นอย 

 
มาก 

 
มาก 

 

 
- 

มาก 
นอย 
มาก 
นอย 

 
มาก 
นอย 

 
*  ขอคําถามเชิงนิเสธ ผลที่ไดกลับคะแนนเรียบรอยแลว 
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ตารางที่  28   แสดงผลการวเิคราะหรอยละ   ของการเลือกคําตอบแบบวัดภาวะซึมเศรา (CDI) ของ
กลุมตัวอยาง 

 

รอยละของคะแนนความรุนแรง ความรูสึก ความคิด ของนักเรียน 
ในชวง 2 สัปดาห คะแนน 0 (%) คะแนน 1 (%) คะแนน 2 (%) 

1. รูสึกเศรา 
2. สิ่งตาง ๆ มีอุปสรรค 
3. ทําอะไรผิดพลาด 
4. ไมรูสึกสนุกสนาน 
5. ทําตัวไมดี 
6. วิตกกังวลเกีย่วกับอนาคต 
7. ไมชอบตัวเอง 
8. รูสึกผิด 
9. คิดจะฆาตัวตาย 
10. อยากรองไห 
11. รูสึกหงุดหงิด 
12. ไมอยากอยูกับผูอื่น 
13. ตัดสินใจลําบาก 
14. รูสึกตนเองหนาตาไมดี 
15. ตองใชความพยายามอยางหนักเวลาทํา 
        การบาน 
16. นอนไมหลับ 
17. รูสึกเหนื่อย 
18. ไมอยากอาหาร 
19. กังวลกับความเจ็บปวย 
20. รูสึกเหงา 
21. ไมรูสึกสนุกเวลาอยูท่ีโรงเรียน 
22. รูสึกไมมีเพื่อน 
23. การเรียนแยลง 
24. ทําอะไรไมดีเทาคนอื่น 
25. ไมมีใครรัก 
26. ไมทําตามคําสั่ง 
27. เขากับผูอื่นไมได 

71.1 
24.7 
42.8 
41.3 
58.2 
47.1 
69.6 
37.1 
54.9 
64.6 
54.4 
71.7 
43.7 
45.7 
36.7 

 
68.6 
52.1 
39.0 
57.4 
53.7 
60.2 
73.6 
54.6 
34.0 
39.7 
56.5 
71.7 

24.3 
59.3 
48.7 
53.6 
31.7 
39.4 
20.5 
48.3 
42.4 
24.7 
33.3 
20.7 
38.2 
48.3 
41.6 

 
23.2 
36.5 
46.0 
31.9 
35.8 
28.2 
23.4 
39.0 
56.5 
46.4 
37.3 
24.1 

4.6 
16.0 
8.5 
5.1 
10.1 
13.5 
9.9 
14.6 
2.7 
10.6 
12.4 
7.6 
18.1 
6.0 
21.7 

 
8.2 
11.4 
15.0 
10.6 
10.5 
11.6 
3.0 
6.5 
9.6 
13.9 
6.2 
4.2 
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