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บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคAเพ่ือศึกษาป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร เปSนการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะหAกลุ^มตัวอย̂างเปSน
นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปrท่ี 1 คณะสาธารณสุขศาสตรA มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในปr
การศึกษา 2562  จํานวน 100 คนการรวบรวมข]อมูลโดยใช]แบบสอบถามเก่ียวกับข]อมูลท่ัวไปของ
กลุ^มตัวอย̂างและแบบสอบถามดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย (TMHI-66) วิเคราะหAข]อมูลด]วยค̂าความถ่ี 
ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ Chi – square test และ Binary Logistic 
Regression โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว̂า นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปrท่ี 1 ส^วนใหญ^มีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับเท̂ากับคน
ท่ัวไป ร]อยละ 67รองลงมามีสุขภาพจิตมากกว̂าคนท่ัวไปร]อยละ 33และป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษา ได]แก̂การพักอาศัย รายได]เฉลี่ยต̂อเดือนของครอบครัว สัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวความสัมพันธAกับเพ่ือนในมหาวิทยาลัย และความสัมพันธAกับรุ̂นพ่ี รุ̂นน]องในมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจในคณะท่ีกําลังศึกษา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะและการเข]า
ร̂วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยป\จจัยดังกล^าวมีความสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตอย̂างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

คําสําคญั : สุขภาพจิต, นักศึกษาปริญญาตรี, ป\จจัยท่ีสมัพันธA 
 

Abstract 
 The objective of the research was to study the factors associated with the 
mental health of undergraduate students in a private university in Bangkok. The 
Analytical research was performed with a sample group of the year1 of undergraduate 
students in the Faculty of Public health in a private university in Bangkok in the 
academic year of 2562.One hundred students were recruited in the study.The data 
was collected using the demographic data questionnaire and Thai Mental Health 
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Indicator (TMHI-66) questionnaire. Descriptive statistics included the frequency, 
percentage and standard deviation, whereas the inferential statistics included the chi-
square test and Binary logistic regression with a significance level of 0.05. 
 The students explained that the students of year 1 of undergraduate had a 
mental health ofa level which was of a general population of 67 % was compared to 
the mental health in the level of more than the general population of33 % and the 
factors associated with mental health of students in the living conditions, the average 
family income, relationship between the members of a family, relationship with 
friends, relationship with their seniors and juniors, their contentment of satisfaction 
atfaculty, their contentment of the teaching schedule at their faculty and the 
activities carried in the faculty/university. The factors as mentioned above about 
mental health has been at a significance level of 0.05. 
 

Keywords: Mental health, Students undergraduate level, Associated factors  
 

บทนํา 
 สุขภาพจิต เปSนป\ญหาท่ีมีความสําคัญและส^งผลกระทบอย̂างมากต̂อสังคมไทยและสังคมโลก 
เน่ืองจากสุขภาพจิตเปSนภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งโดยธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับเปลี่ยน
ตามสิ่งแวดล]อมท่ีอยู̂รอบตัว และในป\จจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย̂างรวดเร็วท้ังทางด]านเศรษฐกิจ 
สังคม วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย̂างต̂อเน่ือง สุขภาพจิตของคนเราจึงต]องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณAท่ีอาจก̂อให]เกิดความเครียด ภาวะซึมเศร]าและพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ̂า
ตัวตาย จากท่ีกล^าวมาเหล^าน้ีเปSนป\ญหาสุขภาพจิตท่ีสําคัญต̂อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกเพศ
ทุกวัยของไทยและท่ัวโลก จากข]อมูลสถิติขององคAการอนามัยโลกใน ค.ศ. 2017 ระบุว̂ามีผู]ป�วยโรค
ซึมเศร]าท่ัวโลกประมาณ 322 ล]านคน หรือคิดเปSนร]อยละ 4.4ของประชากรโลก(องคAการอนามัยโลก, 
2017) และจากข]อมูลการสํารวจความชุกของโรคซึมเศร]าในประเทศไทย พ.ศ.2551 พบว̂า มีคนไทย
ป�วยด]วยโรคซึมเศร]า 1.5 ล]านคน ุ(สํานักงานสถิติแห̂งชาติ, 2551)และข]อมูลจากกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 พบว̂า วัยรุ̂นเปSนกําลังของชาติในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งมี
แนวโน]มการฆ̂าตัวตายเพ่ิมข้ึน โดยมีข]อมูลพบว̂าใน พ.ศ. 2560 กลุ^มเยาวชน อายุ 20-24 ปr มีอัตราใน
การฆ̂าตัวตายอยู̂ที่ 4.94 ต̂อประชากรแสนคน และพ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนเปSน 5.33 ต̂อประชากรแสนคน 
ซึ่งสอดคล]องกับการให]บริการสายด̂วนสุขภาพจิตท่ีพบว̂า อันดับป\ญหาท่ีพบมากท่ีสุดในกลุ^มเด็กและ
เยาวชน คือ ป\ญหาความเครียดหรือวิตกกังวล ป\ญหาทางจิตเวช ป\ญหาความรัก ป\ญหาซึมเศร]าและ
ป\ญหาครอบครัว เม่ือจําแนกตามประเภทของป\ญหาพบว̂า สัดส^วนของเด็กและเยาวชนมีความคิด
หรือพยายามฆ̂าตัวตายมีแนวโน]มเพ่ิมสูงข้ึน (กรมสุขภาพจิต,2562) 
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 ป\ญหาสุขภาพจิตมักเร่ิมในช̂วงวัยรุ̂น ซึ่งอยู̂ในช̂วงของการเข]าเรียนในมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยน้ัน ถือว̂าอยู̂ในช̂วงวัยรุ̂นถึงวัยรุ̂นตอนปลาย ซึ่งเปSนวัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในด]านต̂างๆ ท้ังด]านร̂างกาย จิตใจ สังคมรวมไปถึงการใช]ชีวิตในมหาวิทยาลัยท่ีต]องมี
ภาระหน]าท่ีในการรับผิดชอบมากข้ึนท้ังการเรียน กิจกรรมและอาจมีความกดดันจากการแข̂งขันสูง 
ทําให]ต]องมีการปรับตัวเพ่ือให]เข]ากับสภาพแวดล]อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปย่ิงทําให]เกิดป\ญหาความเครียด
และสิ่งท่ีกระทบทางใจมากข้ึน สุขภาพจิตจึงมีผลต̂อการดําเนินชีวิตของนักศึกษา ดังน้ันผู]วิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาป\จจัยท่ีเก่ียวข]องกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพมหานคร และนําผลการศึกษาท่ีได]มาเปSนข]อมูลพ้ืนฐานในการเฝ�าระวังและติดตาม
นักศึกษากลุ^มเสี่ยงเพ่ือให]นักศึกษาสามารถวางแผนในการดูแลตนเองและมีประสิทธิภาพในการเรียน
มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ื อ ศึกษาภาวะสุขภาพ จิตของนัก ศึกษาป ริญ ญ าต รี มหาวิทยาลั ย เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยคร้ังน้ีผู]วิจัยได]ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข]องมาสนับสนุน และแนวคิด
ในการดําเนินวิจัยดังน้ี 

ส�วนท่ี 1องค�ความรู�เก่ียวกับสุขภาพจิต 
 ความหมาย 

องคAการอนามัยโลกได]นิยามคําว̂า สุขภาพจิต (mental health) ว̂าหมายถึง “สภาพสุข
ภาวะท่ีบุคคลรับรู]ศักยภาพของตน สามารถรับมือกับความเครียดในชีวิต สามารถทํางานให]เกิด
ประโยชนAและสร]างสรรคAและสามารถทําประโยชนAให]แก̂สังคมของตนเองได](กรมสุขภาพจิต, 2560) 

สุขภาพจิต หมายถึง ความสมบรูณAของจิตใจท่ีสามารถปรับปรุงจิตใจให]มีความสุข แก]ป\ญหา
ต̂างๆได]ถูกต]องและเหมาะสมกับเหตุการณA สุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงได]ตามภาวการณAและสิ่งแวดล]อม
บางขณะอาจไม̂ดี ทําให]เกิดความทุกขAและความสุขแล]วแต̂สุขภาพจิตในขณะน้ัน 

สุขภาพจิตหมายถึง สภาพท่ีดีของจิตใจท่ีสามารถควบคุมอารมณAมิให]เกิดความคับข]องใจหรือ
ขัดแย]งภายในจิตใจ สามารถปรับตัวเข]ากับสังคมและสิ่งแวดล]อมได]อย̂างมีความสุขหรือสภาพชีวิตท่ี
เปSนสุข 

ลักษณะของสขุภาพจิต 
ลักษณะของสขุภาพจิตมีคุณสมบัติเฉพาะพอจะจําแนกได]ดังต̂อไปน้ี  
1. ไม̂คงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู̂ตลอดเวลา 
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2. แต̂ละบุคคลมีสุขภาพจิตแตกต̂างกัน บางคนมีสุขภาพจิตดี บางคนมีสุขภาพจิตไม̂ดี 
3. สภาวะของสุขภาพจิตดีหรือไม̂ดี ข้ึนอยู̂กับสิ่งแวดล]อมในขณะน้ัน 
4. สามารถปรับปรุงและส^งเสริมให]ดีขึ้นได] 
5. มีความต]องการการทะนุถนอม ดูแลปกป�อง บําบัด รักษาเหมือนเช̂นเดียวกับสุขภาพกาย 
ป̂จจัยท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพจิต 
ป\จจัยท่ีมีผลต̂อสุขภาพจิตเกิดจากป\จจัยท่ีหลากหลายและมีลักษณะแบบพหุป\จจัย โดยป\จจัย

เหล^าน้ีมีปฏิสัมพันธAระหว̂างกันไม̂สามารถระบุได]อย̂างชัดเจนว̂าป\จจัยใดป\จจัยหน่ึงท่ี เปSนสาเหตุ
โดยตรง เน่ืองสุขภาพจิตมีความซับซ]อนท่ีเปSนประสบการณAส^วนบุคคลไม̂ได]ข้ึนอยู̂กับป\จจัย ใดป\จจัย
หน่ึงแต̂เปSนการผสมผสานกันระหว̂างป\จจัยท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอก ป\จจัยท่ีมีผล ต̂อ
สุขภาพจิตประกอบด]วยป\จจัย 3 ด]านดังต̂อไปน้ี(สํานักงานสถิติแห̂งชาติ, 2551) 

1. ลักษณะส^วนบุคคลและพฤติกรรม (Individual attributes and behaviors) เปSน
ลักษณะท่ีติดตัวบุคคลมาต้ังแต̂เกิด การเรียนรู]ภายหลังการเผชิญและการจัดการกับความคิด 
ความรู]สึกในชีวิตประจําวันท่ีเรียกว̂า ความฉลาดทางอารมณA (Emotional intelligence) หรือเปSน 
ความสามารถในการเผชิญและจัดการทางสังคม เช̂น การมีส^วนร̂วมในกิจกรรมทางสังคม ความ
รับผิดชอบและการเคารพมุมมองความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนท่ีเรียกว̂า ความฉลาดทางสังคม (Social 
intelligence)  

2 . ป\ จ จั ย ท างสั งค ม แ ล ะ เศ รษ ฐ กิ จ  (Social and economic circumstance) เปS น
ความสามารถของบุคคลในการพัฒนาในขณะท่ีอยู̂ในสิ่งแวดล]อม เช̂น การเปSนส^วนหน่ึงของครอบครัว 
เพ่ือน ผู]ร̂วมงานและการมีข]อจํากัดหรือด]อยโอกาสทางการศึกษาและการมีรายได]ท่ีดีก็เปSนป\จจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีส^งเสริมให]บุคคลมีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพจิตได] 

3. ป\จจัยด]านสิ่งแวดล]อม (Environmental factors) ป\จจัยด]านสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล]อมท่ีบุคคลใช]ชีวิตอยู̂มีผลต̂อสุขภาพจิตของบุคคล เช̂น การเข]าถึงสิ่งอํานวยความสะดวก และ
บริการต̂างๆการถูกครอบงําด]วยความเช่ือทางวัฒนธรรม ทัศนคติ หรือการปฏิบัติต̂างๆ การถูก
แบ̂งแยกเช้ือชาติ  

ส�วนท่ี 2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับสุขภาพจิต 
 ณัฐวุธ แก]วสุทธาณรงคAศักด์ิ เหล^าศรีสินและวิกุล วิสาลเสสถA(2557) ศึกษาภาวะสุขภาพจิต
และป\จจัยท่ีสัมพันธAในนิสิตทันตแพทยA เปSนการศึกษาแบบสํารวจภาคตัดขวาง จากผลการศึกษาพบว̂า 
มีนิสิตทันตแพทยA จํานวน 107 คน (ร]อยละ 37.3) ซึ่งจัดว̂าเปSนกลุ^มท่ีมีโอกาสมีป\ญหาสุขภาพจิต จาก
การทดสอบความสัมพันธAด]วยสถิติวิเคราะหAพหุตัวแปร พบว̂า ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAต̂อการมีป\ญหา
สุขภาพจิตอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ ช้ันปr และภูมิลําเนา เปSนป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAกับ
โอกาสมีป\ญหาสุขภาพจิตของนิสิตทันตแพทยA 
 เกสร สายธนู สงวน ธานี และไวพจนA อุ̂นใจ(2557) ศึกษาป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อสุขภาพจิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปSนการวิจัยเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว̂า สุขภาพจิตของกลุ^ม
ตัวอย̂าง ส^วนใหญ^อยู̂ในเกณฑAปกติ (ร]อยละ74.6) ป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAทางบวกกับสุขภาพจิต ได]แก̂ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

83 
 

สภาพแวดล]อมของมหาวิทยาลัย โรคประจําตัว และการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม บังคับ เคร̂งครัด
กฎระเบียบ ส^วนป\จจัยท่ีมีความสัมพันธAทางลบกับสุขภาพจิต ได]แก̂ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
พฤติกรรมปรับตัว การจัดการป\ญหา สัมพันธภาพกับผู]อ่ืน  และการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลให]อิสระ
ในการตัดสินใจ ส^วนป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อสุขภาพจิตของกลุ^มตัวอย̂าง ได]แก̂ สภาพแวดล]อมของ
มหาวิทยาลัย และการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลให]อิสระในการตัดสินใจ  
 ณัฐดนัย เอ่ียมวัฒนเสรี(2556) ศึกษาสุขภาพจิตและป\จจัยท่ีเก่ียวข]อง ของนิสิตปริญญาตรีช้ัน
ปrท่ี1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร โดยใช]วิธี Stratified Random Sampling ตาม
สัดส^วนของจํานวนนิสิตแต̂ละคณะ พบว̂า นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปrท่ี1 ส^วนใหญ^ ร]อยละ 41.2 มี
สุขภาพจิตอยู̂ในระดับเทียบเท̂ากับบุคคลท่ัวไป โดยมีนิสิตร]อยละ 38.9 ท่ีมีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับ
ดีกว̂าบุคคลท่ัวไปและมีนิสิตร]อยละ 19.9 ท่ีมีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับตํ่ากว̂าบุคคลท่ัวไป โดยป\จจัยท่ี
เก่ียวข]องสุขภาพจิตอย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ศุภชัย ตู]กลาง(2555) ศึกษาป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อภาวะซึมเศร]าของนักเรียนวัยรุ̂นตอนต]นใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร เปSนการศึกษาแบบเชิงพรรณนาสํารวจ
ภาคตัดขวาง พบว̂า ป\จจัยด]านความคิดอัตโนมัติทางลบ และสนับสนุนทางสังคมน]อย สามารถร̂วม
ทํานายภาวะซึมเศร]าของกลุ^มตัวอย̂างได]ร]อยละ 39.1 อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ดังน้ัน 
การส^งเสริมให]นักเรียนวัยรุ̂นตอนต]นมีความคิดอัตโนมัติทางลบท่ีน]อยลง และมีการสนับสนุนทาง
สังคมท่ีดีขึ้นจึงเปSนสิ่งท่ีจําเปSน 
 วารีรัตนA ถาน]อยและคณะ(2555) ศึกษาป\จจัยท่ีมีอิทธิพลต̂อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตรA มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือทดสอบโมเดลสมการเชิงโครงสร]างระหว̂างป\จจัยเสี่ยง 
ได]แก̂ ความครุ̂นคิด และเหตุการณAในชีวิตเชิงลบ ป\จจัยเก้ือหนุน ได]แก̂ ความเข]มแข็งในชีวิตและการ
สนับสนุนทางสังคมท่ีมีผลต̂อภาวะสุขภาพจิต ได]แก̂ความเครียดทางอารมณAและพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ฆ̂าตัวตายของวัยรุ̂น ซึ่งพบว̂า มีความสอดคล]องกับข]อมูลเชิงประจักษAโดยสามารถ อธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ̂าตัวตายได]ร]อยละ 16.30 และอธิบายความตึงเครียดทาง
อารมณAได]ร]อยละ 70 โดยพบว̂าเหตุการณAในชีวิตเชิงลบและความครุ̂นคิดมีอิทธิพลต̂อพฤติกรรมเสี่ยง
ในการฆ̂าตัวตายของวัยรุ̂นโดยส^งผ^านตัวแปรความตึงเครียดทางอารมณA การสนับสนุนทางสังคมและ
ความเข]มแข็งในชีวิตทําหน]าท่ีเปSนตัวแปรส^งผ^านจากเหตุการณAในชีวิตเชิงลบในการช̂วยลดการเกิด
ความตึงเครียดทางอารมณAอันจะส^งผลต̂อการลดพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ̂าตัวตายนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตรA มหาวิทยาลัยมหิดล  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิ จัยค ร้ัง น้ี เปS นการวิ จัย เชิ งวิ เคราะหA (Analytical Research) ใน รูปแบบ Cross 
Sectional Study 
 คํานวณขนาดกลุ^มตัวอย̂าง จากสูตรคํานวณขนาดกลุ^มตัวอย̂าง Yamane (1973) กลุ^ม
ตัวอย̂าง คือ นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปrท่ี 1 คณะสาธารณสุขศาสตรA ในปrการศึกษา 2562  จํานวน 
100 คน 
 การรวบรวมข�อมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู]วิจัยเปSนผู]เก็บรวบรวมข]อมูลด]วยตนเอง โดยมีการดําเนินงานดังน้ี 
 1. ผู]วิจัยทําหนังสือขอความร̂วมมือในการเก็บรวบรวมข]อมูลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. ผู]วิจัยติดต̂อประสานงานและทําหนังสือติดต̂อกับคณะสาธารณสุขศาสตรA เพ่ือขออนุญาต
และขอความร̂วมมือในการดําเนินการทําวิจัย  
 3. แนะนําตัวพร]อมแสดงเอกสารช้ีแจงถึงวัตถุประสงคAของการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี และช้ีแจง
รายละเอียดของแบบสอบถาม การรักษาความลับของข]อมูลการวิจัยและขอความร̂วมมือในการทํา
วิจัย 
 4. แจกแบบสอบถามให]กลุ^มตัวอย̂างท่ียินยอมให]ความร̂วมมือในการทําวิจัย 
 5. รวบรวมแบบสอบถามการวิจัย ตรวจสอบความถูกต]องของข]อมูลและวิเคราะหAข]อมูล 
 

ป�จจัยส�วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- ศาสนา 
- คณะ 
- ผลการเรียนเฉล่ีย  
- โรคประจําตัว  
- ค�าใช+จ�ายท่ีได+รับ 

ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 ป�จจัยที่สัมพันธ' 
- สัมพันธภาพภายในครอบครัว 
- ความเพียงพอของรายได+ในครอบครัวและ  
รายได+ของครอบครัว 
- สัมพันธภาพกับเพ่ือนในสถานท่ีศึกษา 
- ความพึงพอใจในคณะท่ีกําลังศึกษา 
- การเข+าร�วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ตัวแปอิสระ 

ตัวแปรตาม 
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เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช]ในการวิจัยคร้ังน้ี เปSนแบบสอบถามประกอบด]วย 3 ส^วน ดังน้ี 
 ส^วนท่ี 1 แบบสอบถามข]อมูลท่ัวไป ได]แก̂ เพศ อายุ ศาสนา คณะ ผลการเรียนเฉลี่ย โรค
ประจําตัว ค̂าใช]จ^ายท่ีได]รับ 
 ส^วนท่ี 2 ป\จจัยท่ีสัมพันธA ได]แก̂ สัมพันธภาพภายในครอบครัว ความเพียงพอของรายได]ใน
ครอบครัวและรายได]ของครอบครัว  สัมพันธภาพกับเพ่ือนในสถานท่ีศึกษา ความพึงพอใจในคณะท่ี
กําลังศึกษา การเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 
 ส^วนท่ี 3 ดัชนีช้ีวัดความสุขคนไทย Thai Mental Health Indicator (TMHI-66) เปSนแบบ
ประเมินสุขภาพจิตด]วยตนเอง ซึ่งมีค̂าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) โดยมีค̂า cronbach’s 
alpha coefficient จําแนกตามองคAประกอบหลักดังน้ี1. สภาพจิตใจ 0.86 2. สมรรถภาพของจิตใจ 
0.83 3. คุณภาพของจิตใจ 0.77 4. ป\จจัยสนับสนุน 0.80(อภิชัย มงคล, 2544) 
 การวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ  
 วิเคราะหAข]อมูลทางสถิติด]วยโปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดความเช่ือม่ันในการทดสอบทางสถิติ 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  เท̂ากับ 0.05 โดยสถิติเชิงพรรณนา ได]แก̂ ค̂าความถ่ี ร]อยละ ค̂าเฉลี่ย ส^วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข]อมูลท่ัวไปของกลุ^มตัวอย̂าง และสถิติเชิงอนุมาน ได]แก̂ Chi square 
เพ่ือวิเคราะหAป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิต และวิเคราะหAความสัมพันธAระหว̂างป\จจัยต̂างๆกับ
สุขภาพจิตโดยใช] การวิเคราะหAการถดถอยแบบโลจิสติก (Binary Logistic Regression)  
 
ผลการวิจัย 

กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^เปSนเพศหญิง ร]อยละ 93 เพศชาย ร]อยละ 7 ส^วนใหญ^มีอายุไม̂เกิน 20 
ปr ร]อยละ 96 นับถือศาสนาพุทธ ร]อยละ 96 และมีผลการเรียนเฉลี่ยมากกว̂า 2.50 ร]อยละ 100 ไม̂มี
โรคประจําตัว ร]อยละ 100 ค̂าใช]จ̂ายท่ีได]รับต̂อเดือนประมาณ 5,000-10,000 บาท ร]อยละ 84 และ
ค̂าใช]จ^ายมีความเพียงพอ ร]อยละ 87 

กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^ป\จจุบันพักอาศัยอยู̂คนเดียว ร]อยละ 54 พักอาศัยอยู̂หอพักตนเองร]อย
ละ 84 ส^วนใหญ^แล]วมีสัมพันธภาพในครอบครัวดีมากร]อยละ 72 ส^วนใหญ^มีรายได]เฉลี่ยต̂อเดือนของ
ครอบครัวประมาณ 20,000-30,000 บาท ร]อยละ 57 กลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^แล]วกลุ^มตัวอย̂างมีกลุ^ม
เพ่ือน/เพ่ือนสนิทในมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ร]อยละ 57 มีสัมพันธภาพกับเพ่ือนในมหาวิทยาลัยดีมาก 
ร]อยละ 45 และนอกจากน้ีกลุ^มตัวอย̂างส^วนใหญ^มีสัมพันธภาพกับรุ̂นพ่ี รุ̂นน]องในมหาวิทยาลัยดีมาก 
ร]อยละ 49 ส^วนใหญ^แล]วมีความพึงพอใจในคณะท่ีกําลังศึกษาอยู̂ ร]อยละ 89 มีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนของคณะ ร]อยละ 89 มีการเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยเปSน
บางคร้ังถึงไม̂เคย ร]อยละ 59 
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ผลการประเมินสุขภาพจิตของกลุ�มตัวอย�าง 
 

สุขภาพจิต จํานวน ร�อยละ 
สุขภาพจิตเท̂ากับคนท่ัวไป (Fair) 67 67.0 
สุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไป (Good) 33 33.0 

รวม 100 100 
 
จากตาราง พบว̂ากลุ^มตัวอย̂างมีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับเท̂ากับคนท่ัวไป ร]อยละ 67และมี

สุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไป ร]อยละ 33 
 
ป̂จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับสถานะสุขภาพจิต 
 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน สุขภาพภาพจิต Adjusted OR 
(95% CI) 

p-value* 

Fair Good 

อายุ(ปe)      0.060 
  - ไม̂เกิน 20 ปr 96 66 (68.8) 30 (31.3) ref   
- มากกว̂า 20 ปr 4 1 (25.0) 3 (75.0) 10.30 (0.91 - 117.08)  
ค�าใช�จ�ายท่ีได�รับต�อเดือน      0.013 
- ไม̂เกิน10,000 บาท 84 60 (71.4) 24 (28.6) ref   
- มากกว̂า 10,000 บาท 16 7 (43.8) 9 (56.3) 4.48 (1.37 – 14.64)  
เข�าร�วมกิจกรรมของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

     0.040 

- บางคร้ัง ถึงไม̂เคย 23 19 (82.6) 4 (17.4) Ref   
  - ประจําสมํ่าเสมอ 77 48 (62.3) 29 (37.7) 3.82 (1.06 – 13.76)  

*Multivariate Analysis 
 
จากการวิเคราะหAความสัมพันธAแบบตัวแปรพหุ พบว̂าผู]ท่ีมีอายุมากกว̂า 20 ปr มีโอกาสมี

สุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไปมากกว̂าเปSน 10.30 เท̂าของผู]ท่ีมีอายุไม̂เกิน 20 ปr อย̂างไม̂มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (adjusted OR = 10.30, 95% CI 0.91 - 117.08, p-value 0.060) ผู]ท่ีมีค̂าใช]จ̂ายท่ีได]รับต̂อ
เดือนมากกว̂า 10,000 บาท มีโอกาสมีสุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไปมากกว̂าเปSน 4.48 เท̂าของผู]ท่ีมี
ค̂าใช]จ̂ายท่ีได]รับต̂อเดือนไม̂เกิน10,000 บาท อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ (adjusted OR 4.48, 95% 
CI 1.37 – 14.64, p-value 0.013)  และผู]ท่ีเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยประจําสมํ่าเสมอ
มีโอกาสมีสุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไปมากกว̂า เปSน 3.82 เท̂าของผู] ท่ีเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะ/
มหาวิทยาลัยบางคร้ังถึงไม̂เคย อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติ (adjusted OR = 3.82, 95% CI 1.06 – 
13.76, p-value 0.040) 
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อภิปราย 
 จากผลการศึกษาพบว̂าภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี ส^วนใหญ^มีสุขภาพจิตอยู̂ใน
ระดับเท̂ากับคนท่ัวไป ร]อยละ 67และมีสุขภาพจิตดีกว̂าคนท่ัวไป ร]อยละ 33ซึ่งสอดคล]องกับผล
การศึกษาสุขภาพจิตและป\จจัยท่ีเก่ียวข]องของนิสิตปริญญาตรีช้ันปrท่ี1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐใน
กรุงเทพมหานคร(ณัฐดนัย เอ่ียมวัฒนเสรี, 2556) และการศึกษาภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของ
นิสิตปริญญาตรีช้ันปrท่ี1 (โสภาวดี บุญยฤทธิกิจ, 2545) เน่ืองจากนักศึกษาส^วนใหญ^อยู̂ในช̂วงวัยรุ̂น 
เปSนวัยท่ีกําลังเรียนรู] และสามารถปรับตัวได]ท้ังในด]านการเรียนและสังคม ซึ่งไม̂ได]มีผลกระทบต̂อการ
ดําเนินชีวิต นักศึกษาจึงมีสุขภาพจิตอยู̂ในระดับดี 
 จากผลการศึกษาพบว̂า ป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรี ได]แก̂ 
ค̂าใช]จ̂ายท่ีได]รับต̂อเดือน และเข]าร̂วมกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย มีความสัมพันธAกับสุขภาพจิต 
อย̂างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรจัดให]มีกิจกรรมเพ่ือเผยแพร̂ และส^งเสริมสุขภาพจิตให]แก̂นักศึกษา 
เพ่ือให]นักศึกษามีการปรับตัวให]เข]ากับสภาพแวดล]อมของมหาวิทยาลัยได]ดีข้ึน ซึ่งจะส^งผลดีต̂อการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกๆด]าน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะสุขภาพจิตโดยมีการเปรียบเทียบกลุ^มตัวอย̂าง 2 กลุ^ม ท่ี
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 
 3. ควรมีการศึกษาป\จจัยท่ีสัมพันธAกับภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาปริญญาตรีอย̂างต̂อเน่ือง
จากกลุ^มตัวอย̂างเดิม เพ่ือสํารวจภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษาว̂ามีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางใดบ]างหรือไม̂ 
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