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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าของ

วัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-24 ปี จ านวน 
392 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการค านวณขนาดกลุม่ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi – stage sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินโรคซึมเศร้า 2Q 9Q และแบบ
ประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q ของกรมสุขภาพจิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จ านวน และร้อยละ 
 ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 69.90 รองลง 
มามีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 27.04 รองลงมา มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 2.81 และมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 0.26 วัยรุ่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มฆ่าตัว
ตายระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 46.61 รองลงมา ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย คิดเป็นร้อยละ 33.05 รองลงมา มีแนวโน้ม
ฆ่าตัวตายระดับรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 13.56 และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 6.78 
 
ค าส าคัญ : ภาวะซึมเศร้า / วัยรุ่น / ก าแพงเพชร 
 

ABSTRACT 
 The survey research aims at studying the depression of adolescents in Mueang District, 
Kamphaeng Phet Province. Study sample composed of 392 adolescents aged between 13-24 years 
old.  The sample size calculated by Taro Yamane and multi- stage sampling.  The research 
instruments were the 2Q 9Q depression assessment,8Q suicide assessment from the Department 
of Mental Health. The statistics used in data analysis are frequency and percentage. 
 Research result : Most of the adolescents were in the level of no symptom of depression 
accounting for 69.90 percent, followed by the symptoms of depression at a low level accounting 
for 27.04 percent, followed by the symptoms of depression Moderate accounting for 2.81 percent 
and having severe symptom accounting for 0.26 percent. 
 Most adolescents tendency to have suicide at a low level accounting for 46 .61 percent, 
followed by no tendency to suicide accounting for 33 . 0 5  percent, followed by a tendency to 
commit suicide at a severe level accounting for 13.56 percent and with a moderate tendency to 
suicide accounting for 6.78 percent 

Keywords : Depression / Adolescence / Kamphaeng phet 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ภาวะซึมเศร้า (Depression) เป็นภาวะที่มีความรู้สึกเศร้า เหงาหงอย ชีวิตน่าเบื่อ ไม่มีความสุข สูญเสีย 
แรงจูงใจ ไม่มีก าลังใจในการท าสิ่งใด ๆ ไม่อยากพูดคุยกับผู้อื่น จนท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติภารกิจพื้นฐานใน 
ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งอารมณ์เศร้านี้คงอยู่นาน โดยไม่สามารถช่วยให้ตนเองหลุดพ้นจากความเศร้ามาสนุกสนาน
เหมือนเดิมได้ ซึ่งหากอารมณ์เศร้าหายไปเมื่อมีสิ่งดี ๆ เข้ามาแทนที่ ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อการด าเนินชีวิต แต่ถ้า 
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อารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นน้ันเป็นอยู่นานกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไปโดยไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น และมีอาการต่าง ๆ ติดตามมา เช่น  
นอนหลับๆ ตื่นๆ เบื่ออาหาร น้ าหนักลดลงมาก หมดความสนใจต่อโลกภายนอก ท าให้พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ
เปลี่ยนไป กลายเป็นคนเก็บตัว จนอาจคิดฆ่าตัวตาย สูญเสียหน้าที่การงานในชีวิตประจ าวัน และส่งผลชัดเจนต่อการ 
ใช้ชีวิตเข้าเกณฑ์เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder: MDD) (ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ, 2553) ผลกระทบของภาวะซึมเศร้าที่เป็นอันตรายและน่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ การฆ่าตัว
ตาย ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงและไม่ได้รับการรักษาจะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงกว่าคนทั่วไปถึง 20  
เท่า (สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานสารนิเทศ, 2555) 
  วัยรุ่นมีพัฒนาการที่ส าคัญดังนี้ 1) ด้านร่างกาย ร่างกายของวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ในช่วง 
วัยรุ่นตอนต้นจะเริ่มใส่ใจกับรูปร่างหน้าตามากข้ึน พวกเขาจะเริ่มลองผิดลองถูกกับรูปลักษณ์ของตัวเอง แต่เมื่อเข้าสู่  
วัยรุ่นตอนปลาย พวกเขาจะเริ่มยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง เด็กผู้ชายโตช้าและเด็กผู้หญิงที่โตเร็วมักประสบ 
ปัญหากับการปรับตัวมากกว่าเด็กผู้ชายที่โตเร็วและเด็กผู้หญิงที่โตช้า 2) ด้านอารมณ์ ช่วงวัยรุ่นตอนต้นจะสนใจแต่ 
ตัวเอง คิดว่าทุกคนก าลังจ้องมองอยู่และรู้สึกกระดากอายได้ง่าย มักมีอารมณ์แปรปรวนจาก Growth hormone มี 
เด็กจ านวนมากในวัยนี้ท่ีรู้สึกซึมเศร้าหรือเครียดง่าย ซึ่งอาจท าให้เรียนหนังสือได้ไม่ดี หันหน้าเข้าหาเหล้าหรือยาเสพ
ติด และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เริ่มตีตัวออกห่างจากพ่อแม่ และพยายามพึ่งพาตัวเองมากขึ้น จะค้นพบตัวตน 
ของตัวเองเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย 3) ด้านสังคม พยายามเป็นอิสระจากพ่อแม่ สนใจที่จะสร้างสัมพันธ์กับเพื่อน
ในวัยเดียวกันมากขึ้น ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่น้อยลง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลาง ยังอาจเริ่มทดลองมีเพศสัมพันธ์เพราะ 
ความอยากรู้อยากเห็น และเริ่มสนใจเพศตรงข้ามจริงจังเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย และพัฒนาความสัมพันธ์ลึกซึ้ง 4)
ด้านกระบวนการคิดและจิตใจ จะพัฒนาทักษะการคิดแบบนามธรรมและแก้ปัญหาได้ดีขึ้น จะเริ่มคิดวิเคราะห์ มี
หลักการ และมันใจในตัวเองยิ่งขึ้น จะพยายามถ่ายทอดอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกออกมาเป็นค าพูด และคิด
เกี่ยวกับการศึกษาและอนาคตของตัวเองมากขึ้น (The Asianparent, 2562) 
  ในประเทศไทย จากการส ารวจระบาดวิทยาความชุกโรคซึมเศรา้ในวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี โดยกรมสุขภาพจติ 
พบร้อยละ 1.6 (Ekasawin S,2016) และการส ารวจจากองค์การอนามัยโลก พบร้อยละ 4 (WHO,2014) ข้อมูลจาก
องค์การอนามัยโลกในการส ารวจปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า วัยรุ่นไทยร้อยละ  
15 มีความคิดอยากตาย และร้อยละ 13 เคยลงมือพยายามฆ่าตัวตาย (WHO,2017) ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากที่
สะท้อนถึงปัญหาสุขภาพจิตในหมู่วัยรุ่นไทย ในขณะที่มีวัยรุ่นเพียงจ านวนน้อยที่เข้ามารับการดูแลรักษาจากสถาน
บริการสาธารณสุขด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Jirapramukpitak T.,2017) จากการศึกษาการเข้าถึงบริการด้านจิต
เวชในปี 2560 พบผู้ป่วยซึมเศร้าที่มาเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพียงร้อยละ  61 
( Mental health service accessibility of patients with depressive disorder report 2017,2017)  ซึ่ ง ใ น
งานวิจัยดังกล่าวยังประมาณการว่าอัตราการเข้าถึงบริการน่าจะต่ ากว่านี้มากในกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าเด็กและวัยรุ่น8 
สาเหตุส าคัญอาจมาจากจ านวนสถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่นที่ไม่เพียงพอ 
การขาดแคลนจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง และระบบบริการสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งเป็น
ช่องว่างของการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชวัยรุ่นของประเทศไทย อีกประเด็นหนึ่งคือตัววัยรุ่นที่เสี่ยงภาวะ
ซึมเศร้าที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า ยังมีความเข้าใจและความเช่ือผิดๆ 
โดยเฉพาะความกลัวในการถูกตีตราว่าป่วยโรคจิตเวช รวมถึงความไม่เข้าใจของผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด เช่น พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง (วิมลวรรณ ปัญญาว่อง และคณะ,2561) 
  
 ประเทศไทยมีผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงร้อยละ 44 หรือ
มีประมาณ 3 ล้านกว่าคนจากวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ 8 ล้านคน และมีอัตราป่วยเป็นโรคนี้ร้อยละ 18 คาดว่าขณะนี้
ทั่วประเทศมีวัยรุ่นป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแล้วกว่า 1 ล้านคน แต่ยังเข้าถึงบริการน้อย วัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ซึมเศร้า มี 4 กลุ่มใหญ่ที่ควรให้ความส าคัญ ได้แก่ 1. ผู้ที่มีประวัติเป็นคนในครอบครัวเป็นโรคทางจิตเวช เช่น เป็น
โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์ 2 ขั้ว โรควิตกกังวล สมาธิสั้น 2. มีโรคเรื้อรังทางกาย เช่น  โรคมะเร็ง โรคไต โรคที่ท าให้
ร่างกายผิดรูปหรือมีผลต่อภาพลักษณ์ 3. ผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตสังคม เช่น อกหัก ใช้สารเสพติด ตั้งครรภ์ ปัญหา
การเรียน โดนรังแก ใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น และกลุ่มที่ 4 กลุ่มที่มีครอบครัวไม่อบอุ่น มีความขัดแย้งใน
ครอบครัว รวมทั้งการเลี้ยงดูที่ขาดการสอนทักษะการจัดการอารมณ์ตนเอง (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ , 2560) 
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   อ าเภอเมืองก าแพงเพชร มีประชากรอาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เป็น
นักเรียนและนักศึกษาจากหลายจังหวัดที่เข้ามาเรียนอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ
ให้กับทางครอบครัว ความคาดหวังของผู้ปกครอง สัมพันธภาพภายในครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน และส่วนใหญ่
ก็อาศัยหอพักอยู่คนเดียว การเรียนก็ส่งผลให้เกิดความเครียดได้  อีกทั้ง พบว่า อ าเภอเมืองก าแพงเพชรมีการฆ่าตัว
ตายส าเร็จ 22 รายคิดเป็น อัตรา 9.84 ต่อประชากรแสนคน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร, 2561) จาก
การศึกษาอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2562 กรมสุขภาพจิตได้
ตั้งเป้าหมายอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไว้ที่ ≥65% พบว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีอัตราการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพียง 58.42% ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมสุขภาพจิตตั้งไว้ (กรมสุขภาพจิต , 2561: 
ออนไลน์) สาเหตุที่ผู้ป่วยไม่เข้ารับบริการส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบของอาการแสดงของโรค เช่น สมาธิสั้น วิตก
กังวล ท าร้ายร่างกายตนเอง เก็บเนื้อเก็บตัว จนท าให้คนอื่นมองว่าเป็นคนที่แปลกแยก ถูกล้อว่าเป็นบ้า จากสาเหตุ
ดังกล่าวอาจท าให้ผู้ป่วยไม่กล้าที่จะไปพบแพทย์ ใน 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าวัยรุ่นทั่วโลกมีภาวะซึมเศร้า 1 ใน 20 คน 
ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ท าให้วัยรุ่นทั่วโลกฆ่าตัวตาย หรือไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ (องค์การ
อนามัยโลก, 2562) ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิตในอนาคต 
 จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น จึงได้ศึกษาภาวะซึมเศร้าของ
วัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 
เพื่อให้วัยรุ่นได้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อลดปัญหาการใช้ความรุนแรง 
และปัญหาการฆ่าตัวตาย ท่ีเกิดจากภาวะซึมเศร้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการ
วิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-24 ปี ที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา 

ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 18,781 คน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41, 2561, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2561) 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง      
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-24 ปี จ านวน 392 คน  
ซึ่งได้จากการใช้การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage sampling) ) โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก และ
การสุ่มแบบมีระบบ  

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของกรม

สุขภาพจิต ที่ใช้วัดอารมณ์เศร้าในด้านความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม และอาการทางกาย และใช้แบบประเมินการ
ฆ่าตัวตาย ท่ีสามารถประเมินผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากอาการหรือความคิด ความรู้สึก 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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 วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-24 ป ีที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 18,781 คน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต41 2561, 
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร, 2561) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-24 ปี จ านวน 
392 คน ซึ่งได้จากการใช้การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage sampling) โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับ
ฉลากเลือกต าบลในอ าเภอเมืองก าแพงเพชรขึ้นมา 4 ต าบล  จากนั้นจับฉลากเลือกโรงเรียนในต าบลนั้น แล้วค านวณ
ขนาดกลุ่มอย่างโดยเทียบบัญญัติตาราง  จากนั้นใช้วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยมี เกณฑ์การคัดเข้า จาก
การสมัครใจตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง   เกณฑ์การคัดออก ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นแบบประเมินโรคซึมเศร้าและแบบประเมินการฆ่าตัวตายของกรม
สุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, ม.ป.ป.). ซึ่งมีวิธีด าเนินการดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบประเมินปลายเปิด (Open Ended Question) มี
รายการให้เลือก ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา จ านวน 4 ข้อ 
   ส่วนท่ี 2 แบบประเมินโรคซึมเศร้า 2Q คือ วัดอารมณ์เศร้าในด้านความรูส้ึก ความคิด พฤติกรรม และ
อาการทางกาย ในระยะช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้  เป็นแบบประเมินตรวจสอบรายการ (Check-List) 
แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี ้มี และไม่มี 
    การแปลผล  
    ถ้าค าตอบ ไมม่ี ท้ัง 2 ค าถาม ถือ ว่า ปกติ ไม่เป็นโรคซมึเศร้า  
    ถ้าค าตอบ  มี ข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ัง 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ในค าถามที่ 1 และ 2 ) หมายถึง “เป็นผู้
มีความเสี่ยง” หรือ “มีแนวโน้มทีจ่ะเป็นโรคซึมเศร้า” ให้ประเมินตอ่ด้วยแบบประเมิน โรคซึมเศร้า 9Q 
  ส่วนท่ี 3 แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q คือ วัดอารมณ์เศร้าในด้านความรูส้ึก ความคิด พฤติกรรม และ
อาการทางกาย ประกอบด้วยค าถาม 9 ข้อ ในระยะช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ เป็นแบบประเมินตรวจสอบ
รายการ (Check-List) แบ่งเป็น 4 ระดับดังน้ี 
   ไม่มีเลย     หมายความว่า ความรู้สึกนั้นไม่เกิดขึ้น 
   เป็นบางวัน หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น 1-7 วัน 
   เป็นบ่อย   หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น >7 วัน 
   เป็นทุกวัน หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นทุกวัน 
เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดไว้ดังน้ี 
   ไม่มีเลย      ให้คะแนน = 0 
   เป็นบางวัน ให้คะแนน = 1 
   เป็นบ่อย   ให้คะแนน = 2 
   เป็นทุกวัน ให้คะแนน = 3 

คะแนนรวม การแปลผล 
<7 ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก 

7-12 มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย 
13-18 มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง 
≥19 มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง 

  ส่วนที่ 3 แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q คือ สามารถประเมินผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจากอาการ
หรือความคิด ความรู้สึก ประกอบด้วยค าถาม 8 ข้อ ในระยะช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันน้ี และตลอดชีวิตที่ผ่านมา 
เป็นแบบประเมินตรวจสอบรายการ (Check-List) แบ่งเป็น 4 ระดับดังน้ี ไม่มี, มี, ได้ และไม่ได้ 
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  เกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดไว้ดังน้ี 
   ไม่มี ให้คะแนน = 0 
   มี ให้คะแนน = 1,2,4,6,8,9 และ10 
      (แต่ละค าถามคะแนนไม่เท่ากัน) 
   ได้ ให้คะแนน = 0 
   ไม่ได้ ให้คะแนน = 8 

คะแนนรวม การแปลผล 
0 ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน 

1-8 มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับน้อย 
9-16 มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับปานกลาง 
≥17 มีแนวโน้มฆ่าตัวตายในปัจจุบัน ระดับรุนแรง 

 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค าถาม (2Q) มีความไวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม 97% และมีค่าความจ าเพาะ 
44% การใช้แบบคัดกรองนี้จะท าให้ค้นพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อย่างไรก็ตาม
แบบคัดกรองนี้จะมีผลบวกลวงอยู่จ านวนหนึ่ง จึงจ าเป็นต้องประเมินอีกครั้งด้วยแบบประเมินที่มีความจ าเพาะสูง
ได้แก่ แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 ค าถาม (9Q) ซึ่งมีความจ าเพาะ 93% และการท านายโรคมีผลเป็นบวก 11.4 
(ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, 2557) 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  
  1. เตรียมเครื่องมือข้อมูล 
  2.  วางแผนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ ได้ก าหนดไว้  คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง  
13-24 ปี ท่ีอาศัยอยู่ใน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
  3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
  4. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจความสมบูรณ์ถูกต้อง และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาตรวจสอบความเรียบร้อย ความสมบูรณ์ ความครบถ้วนของข้อมูล 
บรรยายลักษณะของประชากรที่ศึกษา และน าผลการวัดภาวะซึมเศร้าและวัดภาวะฆ่าตัวตายโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Statistical Package for the Social Science: spss มาวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา น าข้อมูลมาจ าแนกตามกลุ่ม หา
จ านวน (Frequency) ร้อยละ (percentage)  
  4.2 แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q (9 ค าถาม) น าข้อมูลมาจ าแนกตามกลุ่ม หาจ านวน (Frequency) 
ร้อยละ (percentage)  
  4.3 แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q (8 ค าถาม) น าข้อมูลมาจ าแนกตามกลุม่ หาจ านวน 
(Frequency) ร้อยละ (percentage) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล (N=392) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
168 
224 

 
42.86 
57.14 

อาย ุ
13-15 ปี 
16-18 ปี 
มากกว่า 19 ปี ขึ้นไป 
Mean = 16.32 
Minimum = 13 
Maximum = 23 

 
153 
183 
56 

 
39.03 
46.68 
14.29 

 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี 

 
151 
144 
48 
49 

 
38.52 
36.73 
12.24 
12.50 

สถานศึกษา 
วชิรปราการวิทยาคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
นาบ่อค าวิทยา 
นครไตรตรึงษ์ 
ก าแพงเพชรพิทยาคม 
วัชรวิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
ภักดีพานิชยาการและเทคโนโลยี 

 
49 
49 
98 
98 
25 
25 
24 
24 

 
12.5 
12.5 
25 
25 

6.38 
6.38 
6.12 
6.12 

 จากตารางที่ 1 พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 อายุเฉลี่ย 16 ปี 
ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 16-18 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 46.68 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 38.52 ส่วนใหญ่ศึกษาที่โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม และโรงเรียนนคร
ไตรตรึงษ์ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 
ตอนที่ 2 ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q (N=392) 

ค าถาม มี 
(ร้อยละ) 

ไม่มี 
(ร้อยละ) 

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือ
ท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่ 

98 
(25) 

294 
(75) 

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ท าอะไรก็ไม่
เพลิดเพลิน หรือไม่ 

118 
(30.10) 

274 
(69.90) 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี ้รู้สึก เบื่อ 
ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10 รองลงมา ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ รู้สึก 
หดหู่ เศร้า หรือ ท้อแท้สิ้นหวัง จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25  

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของระดับความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น (N=392) 

ระดับความเสี่ยง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า 274 69.90 
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย 106 27.04 
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง 11 2.81 
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง 1 0.26 

 จากตารางที่ 3 พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า จ านวน 274 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.90 รองลง มามีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อย จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.04 รองลงมา มี
อาการของโรคซึมเศร้าระดับปานกลาง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 และมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับ
รุนแรง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของระดับความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น (N=118) 

ระดับความเสี่ยง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย 39 33.05 
มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย ระดับน้อย 55 46.61 
มีแนวโน้มฆ่าตัวตายใน ระดับปานกลาง 8 6.78 
มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย ระดับรุนแรง 16 13.56 

 จากตารางที่ 4 พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับน้อย จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 46.61 
รองลงมา ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33.05 รองลงมา มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับรุนแรง 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.56 และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายในระดบัปานกลาง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า จ านวน 
274 คน คิดเป็นร้อยละ 69.90 มีอาการของโรคซึมเศร้า จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 ซึ่งสูงกว่าในประเทศ
จากการส ารวจของ Ekasawin S (2016) ที่ส ารวจระบาดวิทยาความชุกโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี โดยกรม
สุขภาพจิต พบร้อยละ 1.6 และการส ารวจจากองค์การอนามัยโลก พบร้อยละ 4 (WHO,2014)  ภาวะซึมเศร้าระดับ
ต้น หรือระดับอ่อน คือ ผู้ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม บางครั้งมีสาเหตุในการเศร้า แต่
บางครั้งไม่มีสาเหตุ บางครั้งมีอาการให้เห็น เช่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ กลัวโดยไม่มีเหตุผล รับประทาน
อาหารเพิ่มขึ้น สามารถสื่อสารและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ซึ่งอาการดังกล่าวมักมาจากอาการสูญเสีย แต่เมื่อสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความเศร้าถูกขจัดไป หรือแก้ไขสถานการณ์ได้ บุคคลนั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ถ้าไม่สามารถ
ปรับตัวได้ ความซึมเศร้ายังคงอยู่นาน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความคิดความรู้สึก พฤติกรรม ซึ่งจะน าไปสู่ภาวะ
ซึมเศร้าปานกลาง กลุ่มที่มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบประเมินกลุ่มนี้ อาจมีอาการพูดน้อยลง 
ท้อแท้ หมดหวัง แต่ยังสามารถด าเนินชีวิตประจ าวัน หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม สอดคล้องกับ วราภรณ์ ว รรณพิรุณ 
(2545) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้าระดับกลาง หมายถึง ผู้ที่หาความสุขไม่ได้ เห็นค่าในตนเองต่ า ท้อแท้ หมดหวัง มี
อารมณ์โกรธ จึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว การงาน แต่ก็ยังสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถึงแม้จะไมส่มบูรณ์นัก มี
อาการย้ าคิดย้ าท า ร้องไห้ไม่มีสาเหตุ เคลื่อนไหวช้า อ่อนเพลีย การสื่อสารมักจะออกในทางไม่พอใจตนเอง ไม่
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ยืดหยุ่น และพูดน้อยลง มีความจ ากัดในเนื้อเรื่องที่จะพูด บางครั้งจะไม่พูดเลย หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม บุคคลที่มี
ภาวะซึมเศร้าในระดับนี้มีความต้องการที่จะประเมินตนเองจากบุคคลอื่น การเข้าสังคมในระยะแรกจะเป็นไปอย่าง
เสียไม่ได้ ต่อมาจะละทิ้งสังคมทีละน้อย หันมาสนใจตนเองมากข้ึน พยายามมองคุณค่าของตนเอง เมื่อเห็นว่าตนเอง
เป็นคนไม่มีคุณค่าก็จะเลิกเอาใจใส่ตนเอง ละทิ้งสังคม ไม่ต้องการคบเพื่อน และกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง 
ผู้ตอบแบบประเมินจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย สอดคล้องกับ วรา
ภรณ์ วรรณพิรุณ (2545) กล่าวว่า ภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง หมายถึง ผู้ที่มีความเศร้าในระดับลึกเป็นอยู่ระยะ
เวลานาน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มีอารมณ์เศร้าลึกมากขึ้น เฉยชา มองเห็นคุณค่าในตนเองต่ า ปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ไม่ได้ มีความคิดแบบหลงผิดหรือมีอาการประสาทหลอน อาจคิด หรือ พยายามฆ่าตัวตาย วิตกกังวล
มากคิดว่าตนเองเป็นบุคคลไม่มีประโยชน์ เป็นภาระครอบครัว ไม่เคลื่อนไหวนั่งอยู่เฉยๆ เป็นเวลานาน เกือบจะไม่มี
การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ และเข้าสังคมเลย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

จากผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า 
เนื่องจากวัยรุ่นในกลุ่มนี้อาจมีการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่อบอุ่น อาจไม่มีปัญหาภายในครอบครัวหรืออาจมีแต่น้อย
ครั้ง ปัญหาของวัยรุ่นส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุเบื้องต้นมาจากปัญหาภายในครอบครัว  ดังนั้นในการแก้ปัญหาวัยรุ่น 
หนทางหนึ่งที่สามารถเป็นไปได้คือการเริ่มแก้ปัญหาของครอบครัวก่อน และเมื่อครอบครัวมีปัญหาน้อยลง ปัญหา
ของวัยรุ่นก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย รองลงมาเป็นกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับน้อย ผู้ตอบแบบประเมินกลุ่มนี้อาจ
มีความคิดด้านลบในบางเรื่อง มีความสุขน้อยลง แต่ยังสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ภาวะซึมเศร้าระดับต้น หรือ
ระดับอ่อน หมายถึง ผู้ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม บางครั้งมีสาเหตุในการเศร้า แต่
บางครั้งไม่มีสาเหตุ บางครั้งมีอาการให้เห็น เช่น วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ กลัวโดยไม่มีเหตุผล รับประทาน
อาหารเพิ่มขึ้น สามารถสื่อสารและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ซึ่งอาการดังกล่าวมักมาจากอาการสูญเสีย แต่เมื่อสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดความเศร้าถูกขจัดไป หรือแก้ไขสถานการณ์ได้ บุคคลนั้นก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ถ้าไม่สามารถ
ปรับตัวได้ ความซึมเศร้ายังคงอยู่นาน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความคิดความรู้สึก พฤติกรรม ซึ่งจะน าไปสู่ภาวะ
ซึมเศร้าปานกลาง กลุ่มที่มีอาการของโรคซึมเศร้าระดับปานกลาง ผู้ตอบแบบประเมินกลุ่มนี้ อาจมีอาการพูดน้อยลง 
ท้อแท้ หมดหวัง แต่ยังสามารถด าเนินชีวิตประจ าวัน หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม ภาวะซึมเศร้าระดับกลาง หมายถึง  
ผู้ที่หาความสุขไม่ได้ เห็นค่าในตนเองต่ า ท้อแท้ หมดหวัง มีอารมณ์โกรธ จึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว การงาน  
แต่ก็ยังสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์นัก มีอาการย้ าคิดย้ าท า ร้องไห้ไม่มีสาเหตุ เคลื่อนไหวช้า 
อ่อนเพลีย การสื่อสารมักจะออกในทางไม่พอใจตนเอง ไม่ยืดหยุ่น และพูดน้อยลง มีความจ ากัดในเนื้อเรื่องที่จะพูด 
บางครั้งจะไม่พูดเลย หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม บุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับนี้มีความต้องการที่จะประเมินตนเอง
จากบุคคลอื่น การเข้าสังคมในระยะแรกจะเป็นไปอย่างเสียไม่ได้ ต่อมาจะละทิ้งสังคมทีละน้อย หันมาสนใจตนเอง
มากขึ้น พยายามมองคุณค่าของตนเอง เมื่อเห็นว่าตนเองเป็นคนไม่มีคุณค่าก็จะเลิกเอาใจใส่ตนเอง  ละทิ้งสังคม  
ไม่ต้องการคบเพื่อน และกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง ผู้ตอบแบบประเมินจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองได้ มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย ภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง หมายถึง ผู้ที่มีความเศร้าในระดับลึกเป็นอยู่
ระยะเวลานาน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มีอารมณ์เศร้าลึกมากขึ้น เฉยชา มองเห็นคุณค่าในตนเองต่ า 
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ไม่ได้ มีความคิดแบบหลงผิดหรือมีอาการประสาทหลอน อาจคิด หรือ พยายามฆ่าตัวตาย วิตก
กังวลมากคิดว่าตนเองเป็นบุคคลไม่มีประโยชน์ เป็นภาระครอบครัว ไม่เคลื่อนไหวนั่งอยู่เฉยๆ เป็นเวลานาน เกือบจะ
ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ และเข้าสังคมเลย ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
 นอกจากนี้ จากผลการประเมินภาวะซึมเศร้า 9Q (9 ค าถาม) ผู้ที่มีคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน
ให้ประเมินการฆ่าตัวตาย 8Q (8 ค าถาม) พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีแนวโน้มในการฆ่าตัวตาย  
ร้อยละ 33.05 รองลงมามีแนวโน้มระดับน้อย ร้อยละ 46.61 มีแนวโน้มระดับรุนแรง ร้อยละ 13.56 และมีแนวโน้ม
ระดับปานกลาง ร้อยละ 6.78 ซึ่งการมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายนั้น ส่วนมากจะเกิดกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับ
รุนแรง ทั้งนี้เนื่องมาจาก วัยรุ่นกลุ่มที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง จะมีความคิดที่ผิดๆ คิดว่าตนเองเป็นบุคคลที่ไม่
มีประโยชน์ อยู่ไปก็ไร้ค่า จนกระทั่งคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งสอดคล้องกับ วราภรณ์ วรรณพิรุณ (2545) ภาวะซึมเศร้าระดับ
รุนแรง หมายถึง ผู้ที่มีความเศร้าในระดับลึกเป็นอยู่ระยะเวลานาน พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มีอารมณ์
เศร้าลึกมากขึ้น เฉยชา มองเห็นคุณค่าในตนเองต่ า ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ไม่ได้ มีความคิดแบบหลงผิดหรือมีอาการ
ประสาทหลอน อาจคิด หรือ พยายามฆ่าตัวตาย วิตกกังวลมากคิดว่าตนเองเป็นบุคคลไม่มีประโยชน์ เป็นภาระ



 
 

 
 

1332 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ครอบครัว ไม่เคลื่อนไหวนั่งอยู่เฉยๆ เป็นเวลานาน เกือบจะไม่มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ และเข้าสังคมเลย ไม่
สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. จากจ านวนผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า 118 คน ซึ่งมีภาวะในการฆ่าตัวตายสูง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
การดูแลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า ควรให้ทางสถานศึกษามีการประเมนิภาวะซึมเศร้า และประเมินการ
ฆ่าตัวตายให้กับนักเรียน/นักศึกษา และจัดให้มีกิจกรรมคลายความเครียด จัดห้องให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักเรียน/
นักศึกษาได้เล่าปัญหาให้ผู้ให้ค าปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น 
  2. ในการเก็บรวบรวมข้อมลูควรท าในสถานท่ีๆ เงียบสงบ ท่ีวัยรุ่นรู้สกึเป็นส่วนตัว สามารถให้ค าตอบได้
อย่างอิสระและตรงความเป็นจริงมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาของวัยรุ่น 
 2. ควรจัดกิจกรรมให้ค าปรึกษาควบคู่ไปกับการเก็บแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 

 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของแต่ละช่วงอายุ เนื่องจากแต่ละช่วงอายุอาจเกิดปัญหาที่แตกต่างกัน 
ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 การใช้เครื่องมือในการวิจัยควรมีความระมัดระวัง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนั้นในข้อค าถามที่ใช้ถามผู้ตอบแบบสอบถามไม่ควรใช้ค าที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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