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บทสรุป
    โ ค รงก า รสาํ ร ว จสุ ขภ า ว ะ จิ ตนั ก ศึ กษ ามห า วิ ทย า ลั ย อุ บลร าชธ านี
มี วั ตถุ ป ร ะ สง ค์ เพื� อ สาํ ร ว จภ า ว ะคว าม เครียดแล ะภ า ว ะ ซึม เ ศ ร้ า ของ
นัก ศึกษ ามห า วิ ทย า ลั ย อุ บลร าชธ านี  แล ะ เพื� อ นาํ ข้ อ มู ล ที� ไ ด้ ไ ป ใ ช้ ใ น
ก า ร ว า งแผนดู แลช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก ศึกษ า ด้ านสุ ขภ า ว ะ จิ ต  เ ก็ บ ข้ อ มู ล
โดย ใ ช้ แบบทดสอบ  9Q  ของกรมสุ ขภ าพจิ ต  มี นั ก ศึ กษ าตอบแบบ
ทดสอบ ทั� ง สิ� น  1 ,004  คน  จ ากนั ก ศึ กษ ากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  1 ,868  คน
คิด เป� น ร้อ ยล ะ  53 .75  ผลกา รสาํ ร ว จพบว่ า  นั ก ศึ กษ ามห า วิ ทย า ลั ย
อุ บลร าชธ า นี  มี ภ า ว ะ ซึม เ ศ ร้ า  จาํ น วน  499  คน  ร้อยล ะ  49 .70  ซึ� ง
มี ภ า ว ะ ซึม เ ศ ร้ า ร ะ ดั บ รุ น แ รง  จาํ น วน  52  คน  ร้อยล ะ  5 .2  ของ
นัก ศึกษ า ที� ต อบแบบทดสอบ ทั� ง หมด
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          โรคซึมเศร้านับเป�นประเด็นสาํคัญระดับโลกจาก
รายงานการศึกษาวิจัยของธนาคารโลกร่วมกับมหา
วิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ระบุว่า  ในป�  2020 โรคซึมเศร้าจะ
เป�นป�ญหาสาธารณสุขระดับโลกอันดับที�  2  รองลงมา
จากโรคหัวใจหลอดเลือด  ด้วยป�จจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคม  ซึ� งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก  (WHO)
เขียนไว้ว่ า ในอนาคตคนจะฆ่า ตัวตายเป�นอันดับสองของ
โลกรองจากการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง  เพราะ
คนให้ความสนใจกันน้อยลงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
( Interpersonal Relationship) น้อยลงประเทศที�
ยิ�ง เจริญยิ�งฆ่า ตัวตายมากขึ� น  เพราะยิ�ง เจริญเท่าไหร่ก็
ยิ�งมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อยลงสาํหรับ
ประเทศไทยโรคนี� เป�นป�ญหาที� ต้องเฝ� าจับตาเป�นอันดับ
ที�  4 เป�นเรื� องที�สังคมต้องให้ความสาํคัญเพราะมีผลก
ระทบอย่างมาก  (กรมสุขภาพจิต .2561)  เนื� องจาก
สามารถเกิดได้ กับทุกคน  ทั�ง ในคนปกติ  ผู้ป�วยทางกาย
ผู้ป�วยจิตเวช  อาจเกิดได้ ตั�งแต่เศร้าธรรมดา  จนถึง
ภาวะเศร้า ที�ผิดปกติลักษณะอาการของภาวะซึมเศร้า
คือ  มีอาการเศร้า  รู ้สึกผิด  ตําหนิตนเองรู ้สึกว่าตนเอง
ไม่มีคุณค่า  ท้อแท้สิ�นหวัง  หมดกําลังใจ  หมดความ
สนใจในสิ�ง ต่างๆ  รอบตัว  ความคิดจะช้าลง  ขาดความ
เชื� อมั�น ในตนเอง  และมีอาการทางกายร่วมด้วยเช่นนํ�า
หนักลด  ท้องผูก  เบื� ออาหาร  นอนไม่หลับ  ถ้ามีอาการ
ทางกายมากจะบดบังอารมณ์ซึมเศร้า  ทํา ให้สัง เกตไม่ ได้
ว่ ามีภาวะซึมเศร้า เนื� องจากการแสดงออกที�คลุมเครือ
และแฝงภาวะซึมเศร้า ไว้ซึ� ง เรียกว่า  “Masked
Depression” หากผู้ป�วยที�มีภาวะซึมเศร้า ไม่ ได้รับการ
รักษาตั�งแต่เริ�มต้นจะส่งผลให้ระดับความรุนแรงของ
อาการซึมเศร้า เพิ�มขึ� นจากภาวะซึมเศร้าธรรมดาเป�น
ภาวะซึมเศร้ารุนแรง  (Major Depression) และ
กลายเป�นผู้ป�วยโรคซึมเศร้า  (Major Depressive
Disorder)  ไ ด้ ในที�สุด  ผลกระทบของภาวะซึมเศร้า ที�
เป�นอันตรายและน่า เป�นห่วงมากที�สุด  คือ  การฆ่า ตัว
ตาย  ผู้ ที� เป�นโรคซึมเศร้า รุนแรงและไม่ ได้รับการรักษา
จะจบชีวิตด้วยการฆ่า ตัวตายสาํเร็จสูงกว่าคนทั�ว ไปถึง
20 เ ท่า  ( นันทิรา    หงส์ศรีสุวรรณ์ .2559)
          นพ .ยงยุทธ    วงศ์ภิรมย์ศานติ�  ที�ปรึกษากรม
สุขภาพจิตรายงานสถานการณ์การฆ่า ตัวตายในกลุ่ม
นักศึกษา  ระหว่างวันที�  23 ม .ค .  -  25 เม .ย .  62

รวมทั�งสิ�น  14 คน  กระโดดจากอาคารสูง  9 คน ,  รมควัน
ในหอพัก  2  คน ,  ผูกคอตาย  2  คน ,  กระโดดนํ�า  1  คน  ซึ� ง
ป�ญหาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความเครียดเรื� องการ
เรียน ,สุขภาพจิต  (ภาวะซึมเศร้า )  และสัมพันธภาพ  
(นพ .ยงยุทธ    วงศ์ภิรมย์ศานติ� .2562) จากเหตุการณ์ ที�
เ กิดขึ� น  นพ .ธีระ เ กียรติ   เจริญเศรษฐศิลป� รัฐมนตรี
ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ . )  เป�ดเผยว่า“ตนใน
ฐานะจิตแพทย์ เด็กและวัยรุ ่น  พบว่ามี เหตุการณ์นักเรียน
นักศึกษากระโดดตึกและเสียชีวิต  เรื� องนี�ควรให้ความ
สาํคัญที� เรื� องสุขภาพจิตซึ� งป�ญหาสุขภาพจิต  เป�นความ
เจ็บป�วยทางจิตไม่ ใช่ เรื� องว่า เครียดหรือไม่ เครียดอย่าง
เดียว  เด็กส่วนใหญ่ป�วย  โรคซึมเศร้ามากขึ� นและมีความ
เสี�ยงในเรื� องสุขภาพจิต  สาเหตุส่วนใหญ่ เ กิดจากความ
เครียดในการเรียน  ดังนั�น  สถานศึกษาทุกระดับตั�งแต่
ระดับการศึกษาขั�นพื� นฐานไปจนถึงมหาวิทยาลัยควร
ต้องมองเห็นความสาํคัญในมิ ติสุขภาพจิตสร้างระบบ
ดูแลสุขภาพจิตเด็กในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย”  
(นพ .ธีระ เ กียรติ  เจริญเศรษฐศิลป�.2562)
          ด้วยเหตุผลทั�งหมดที�กล่าวมาสาํนักงานพัฒนา
นักศึกษา  ตระหนักว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ควรมี
การสาํรวจสุขภาวะจิตของนักศึกษาอย่างเร่งด่วนเพื� อ ให้
สามารถคัดกรองและช่วยเหลือนักศึกษาที�มีภาวะเครียด
และภาวะซึมเศร้า ก่อนที�จะกลายเป�นโรคซึมเศร้า ในที�สุด
และเพื� อ นําข้อมูลที� ไ ด้ ไปใช้ ในการดูแลนักศึกษาป�องกันไม่
ให้ เ กิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝ�นขึ� นเพราะนักศึกษาที�มีภาวะ
ซึมเศร้าแต่ไม่ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะ
ทําให้คุณภาพชีวิตของนักศึกษาแย่ลงรบกวนการดาํเ นิน
ชีวิตประจาํวันส่งผล  กระทบต่อการเรียนทําให้ต้องขาด
หรือหยุดพักการเรียน  เ กิดป�ญหาการใช้สารเสพติดการ
ตั�งครรภ์ไม่พึงประสงค์  และการฆ่า ตัวตาย  ดังนั�น
สาํนักงานพัฒนานักศึกษา  จึงได้จัดทําโครงการสาํรวจ
สุขภาวะจิตนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขึ� น  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื� อสาํรวจภาวะความเครียดและภาวะ         
ซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ
เพื� อนาํข้อมูลที� ได้ ไปใช้ ในการวางแผนดูแลช่วยเหลือ
นักศึกษาด้านสุขภาวะจิตต่อไป



3,936
ประชากร

1,868
กลุ่มตัวอย่าง

เพื� อสาํรวจภาวะซึมเศร้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื� อ นําข้อมูลที� ได้ ไปใช้ ในการวางแผนดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาวะจิต

วัตถุประสงค์
1 .

2 .

กลุ่มเป�าหมาย  
:  นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชั�นป� ที�  1
จาํนวน  1 ,868  คน

ตัวชี�วัดความสาํเร็จและค่าเป�าหมาย
เชิงปริมาณ  :  นักศึกษากลุ่มเป� าหมายที�ตอบแบบทดสอบร้อยละ  80  ของนักศึกษา
                 แต่ละคณะ  
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วิธีการเก็บข้อมูล
(1 )  ทําบันทึกถึงคณบดีทุกคณะเพื� อขออนุญาตเข้า เ ก็บข้อมูล  และขอความอนุ เคราะห์
บุคลากรช่วยประสานนักศึกษากลุ่มตัวอย่างและอํานวยความสะดวก
(2 )  เ ก็บข้อมูล  online  ผ่านทาง  ubustudent@ubu .ac .th  

(3 )  ระยะเวลาที� ใช้ ในการเก็บข้อมูล  พ .ย . -  ธ .ค .62



       เครื� องมือ ที� ใ ช้ ใ นการสาํ รวจ  คือ
แบบทดสอบโรคซึม เศร้า  9Q  ของกรม
สุขภาพจิต โดยผู้ ร ับผิดชอบนาํ ไปพัฒนา
ให้ส ามารถแปลผลได้ ทัน ที อัต โนมั ติแล ะ
สามารถ ใช้ง าน  Onl ine  ได้ ทั� ง  PC

และ  Smartphone  ทั�งนี�  ได้ ส่ งแบบ
ทดสอบ  9Q  ฉบับ  Onl ine  ให้นั ก
จิตวิทยาค ลินิ กทดลอง ใช้ เพื� อตรวจสอบ
ความถูก ต้องและ เ ที� ยงตรงแ ล้ว  L ink  :

www .8q9q .ubu .ac . th

       ซึ� งการ ศึกษา ในครั�งนี�  ได้ รับการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุษย์  มหาวิทยา ลัย
อุบลราชธานี  หมาย เลข  UBU -REC

-38 /2562

เครื� องมือ ที� ใ ช้
ใ นการสาํ รวจ

การแปล
ผล

      น้อยกว่ า  7  คะแนน  หมาย ถึง  ไม่มี อ าการของภาว ะซึม เศร้า
                              หรือมีอ าการ ในร ะ ดับน้ อยมาก
             7-12  คะแนน  หมาย ถึง  มีอ าการของภาว ะซึม เศร้า  

                              ร ะดั บน้ อย
            13 - 18  คะแนน  หมาย ถึง  มีอ าการของภาว ะซึม เศร้า  

                              ร ะดั บปานกลาง
     มากกว่า  19  คะแนน  หมาย ถึง  มีอ าการของภาว ะซึม เศร้า  

                              ร ะดั บรุ นแรง  (นัก ศึกษาควร ไปพบ
                              ผู้ เ ชี� ย วชาญด้านสุขภาพจิต เพื� อ รับ
                              การปรึกษา เป� นการ เฉพา ะ )
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ผลการสาํรวจสุขภาวะจิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป�การศึกษา 2562

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตอบแบบทดสอบภาวะซึมเศร้า  9Q  จาํนวน
ทั�งสิ�น  1 ,004  คน  คิดเป�นร้อยละ  53 .75  

0 100 200 300

เกษตรศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์

วศิวกรรมศาสตร ์

ศิลปประยุกต์ 

ศิลปศาสตร ์

บรหิารศาสตร ์

รฐัศาสตร ์

นติิศาสตร ์

พยาบาลศาสตร ์

เภสชัศาสตร ์

วทิยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 

1,004 คน
จาํนวนนักศึกษาทั�งหมดที�ตอบ
แบบทดสอบ

53.75 %
จาํนวนนักศึกษาที�ตอบแบบ
ทดสอบคิดเป�นร้อยละ

คณะเกษตรศาสตร์ นักศึกษาตอบแบบทดสอบ
ทั�งสิ�น  186  คน  คิดเป�นร้อยละ  18 .53

คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาตอบแบบทดสอบ
ทั�งสิ�น  261 คน  คิดเป�นร้อยละ  26
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาตอบแบบ
ทดสอบทั�งสิ�น  69 คน  คิดเป�นร้อยละ  6.87
คณะศิลปประยุกต์ฯ  นักศึกษาตอบแบบทดสอบ
ทั�งสิ�น  11  คน  คิดเป�นร้อยละ  1 . 10
คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาตอบแบบทดสอบทั�ง
สิ�น  46 คน  คิดเป�นร้อยละ  4 .58

จากแผนภูมิข้างต้น  สามารถจาํแนกนักศึกษาที�
ตอบแบบทดสอบรายคณะได้  ดังนี�
1 .

2.

3.

4.

5.

6 .  คณะบริหารศาสตร์ นักศึกษาตอบแบบ
ทดสอบทั�งสิ�น  62  คน  คิดเป�นร้อยละ  6 .18

7 .  คณะรัฐศาสตร์ นักศึกษาตอบแบบทดสอบ
ทั�งสิ�น  54  คน  คิดเป�นร้อยละ  5 .38  

8 .  คณะนิ ติศาสตร์ นักศึกษาตอบแบบทดสอบ
ทั�งสิ�น  119  คน  คิดเป�นร้อยละ  11 .85

9 .  คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาตอบแบบ
ทดสอบทั�งสิ�น  83  คน  คิดเป�นร้อยละ  8 .27

10 .  คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษาตอบแบบ
ทดสอบทั�งสิ�น  58  คน  คิดเป�นร้อยละ  5 .78

11 .  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  นักศึกษาตอบแบบ
ทดสอบทั�งสิ�น  55  คน  คิดเป�นร้อยละ  5 .48

186 (18.5%)

261 (26%)

69 (6.87%)

11 (1.10%)

46 (4.58%)

62 (6.18%)

54 (5.38%)

119 (11.85%)

83 (8.27%)

58 (5.78%)

55 (5.48%)



ชั�นป�ที� 1 ชั�นป�ที� 2 ชั�นป�ที� 3 ชั�นป�ที� 4 ชั�นป�ที� 5 ชั�นป�ที� 6

750 

500 

250 

0 

50.3 %
นักศึกษาไม่มีอาการของ
ภาวะซึมเศร้า จาํนวนทั�งสิ�น
505 คน คิดเป�นร้อยละ
50.30

ภาวะซมึเศรา้ของนักศึกษามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
ป�การศึกษา 2562
จากผลการสาํรวจ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีภาวะซึมเศร้า คิดเป�นร้อยละ 49.70

โดยแบ่งเป�น
มีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย         จาํนวน 323 คน   คิดเป�นร้อยละ 32.2

มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง  จาํนวน 124 คน    คิดเป�นร้อยละ 12.3

มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง      จาํนวน  52 คน    คิดเป�นร้อยละ 5.2
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5.2 %

นักศึกษาที�มีภาวะ
ซึมเศร้าระดับรุนแรง 

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับปานกลาง

มภีาวะซมึเศรา้ระดับรุนแรง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

740 

(73.71%)         

 
50.3%

 
32.2%

 
12.3%

 
5.2%

69 

(6.87%)         

82 

(8.17%)         

9 

(0.90%)         

97 

(9.66%)         

7 

(0.70%)         
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ตร
ศา
สต
ร์

วทิ
ยาศ
าสต
ร์

วศิ
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ศิล
ปป
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กต์
ฯ

ศิล
ปศ
าสต
ร์

บร
หิาร
ศา
สต
ร์

รฐั
ศา
สต
ร์

นติิ
ศา
สต
ร์

พย
าบ
าลศ
าสต
ร์

เภส
ชัศ
าสต
ร์

วทิ
ยาลั
ยแ
พท
ยศ
าสต
ร์

20 

15 

10 

5 

0 

นักศึกษาที�มภีาวะซมึเศรา้ระดับรุนแรง
นักศึกษาที�มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง จาํนวนทั�งสิ�น 52 คน
คิดเป�นร้อยละ 5.2 ของจาํนวนนักศึกษาทั�งหมดที�ตอบแบบ
ทดสอบ ซึ�งจาํแนกเป�นรายคณะได้ ดังนี�

นักศึกษาที�มีภาวะซึมเศร้าระดับ
รุนแรง ซึ�งมีคะแนนมากกว่า
19 คะแนน ควรไป
พบผู้เชี�ยวชาญด้านสุขภาพจิต
เพื� อรับการปรึกษาเป�นการ
เฉพาะ (นักจิตวิทยาคลินิก
หรือจิตแพทย์)

คําแนะนาํ
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3

5.77%     

17

32.69%   

6

11.54%   

6

11.54%   

6

11.54%   

2

3.85%

4

7.69%  

1

1.92%  

4

7.69%

2

3.85%   

1

1.92%  

คน



 
55% 

31.4%

 
9.7%

 
3.9%740 คน

นักศึกษา ชั�นป�ที� 1 ตอบ
แบบทดสอบทั�งสิ�น

39.61%
คิดเป�นร้อยละ ซึ�งตํ�ากว่า
ค่าเป�าหมายที�ตั�งไว้

            จากผลการสาํรวจ พบว่า นักศึกษาชั�นป�ที� 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอบแบบทดสอบภาวะซึมเศร้า
9Q จาํนวนทั�งสิ�น 740 คน จากกลุ่มเป�าหมาย 1,868 คน
คิดเป�นร้อยละ 39.61 ซึ�งตํ�ากว่าค่าเป�าหมายที�ตั�งไว้
นักศึกษาชั�นป�ที� 1 ส่วนใหญ่ไม่มีอาการของภาวะซึมเศร้า
จาํนวน  407 คิดเป�นร้อยละ 55 มีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย
จาํนวน 232 คน คิดเป�นร้อยละ 31.4 มีภาวะซึมเศร้า
ระดับปานกลาง จาํนวน 72 คน คิดเป�นร้อยละ 9.7 และ
นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง จาํนวน 29 คน 
คิดเป�นร้อยละ 3.9  

ชั�นป�ที� 1
ผลการสาํรวจสขุภาวะจตินกัศึกษา
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3.9 %
นักศึกษาชั�นที� 1 มี
ภาวะซึมเศร้าระดับ
รุนแรง 

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดบัปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้ระดับรุนแแรง

ตัวชี�วัดความสาํเร็จและค่าเป�าหมาย
       :  นักศึกษากลุ่มเป� าหมายที�ตอบ
แบบทดสอบร้อยละ  80  ของนักศึกษา
แต่ละคณะ  ซึ� งคณะที�นักศึกษา  ชั�นป� ที�  1
ตอบแบบทดสอบเกินค่าเป� าหมายที� ตั�ง ไว้
มี เพียง  1  คณะ  คือ  คณะเกษตรศาสตร์



          จากการสาํรวจ พบว่า
นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ตอบ
แบบทดสอบ ทั�งสิ�นจาํนวน 183 คน
เป�นนักศึกษากลุ่มเป�าหมายชั�นป�ที� 1
จาํนวน 162 คน ซึ�งมากกว่าค่าเป�า
หมายที�ตั�งไว้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มี
อาการภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 56.5

นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย
ร้อยละ 34.9 นักศึกษามีภาวะซึม
เศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ 7 และ
นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับ
รุนแรง ร้อยละ 1.6  

คณะเกษตรศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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56.5%

 
34.9%

 
7%

 
1.6%

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดบัปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับรนุแแรง

162 คน

18 คน
6 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
คณะเกษตรศาสตร์
มีภาวะซึมเศร้า คิด
เป�นร้อยละ 26.56
ของนักศึกศึกษา
ชั�นป�ที� 1 ทั�งหมด
ของคณะ



 
50.6%

 
29.9%

 
13%

 
6.5%

คณะวทิยาศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา

PAGE 09

          จากการสาํรวจ พบว่า
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ตอบ
แบบทดสอบ ทั�งสิ�นจาํนวน 261 คน
เป�นนักศึกษากลุ่มเป�าหมายชั�นป�ที� 1
จาํนวน 203 คน ซึ�งตํ�ากว่าค่าเป�า
หมายที�ตั�งไว้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มี
อาการภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 50.6

นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย
ร้อยละ 29.9 นักศึกษามีภาวะซึม
เศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ 13 และ
นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับ
รุนแรง ร้อยละ 6.5  

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดบัปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับรุนแแรง

203 คน

17 คน 25 คน
14 คน

1 คน 1 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
คณะวิทยาศาสตร์
มีภาวะซึมเศร้า คิด
เป�นร้อยละ 23.09
ของนักศึกศึกษา
ชั�นป�ที� 1 ทั�งหมด
ของคณะ



 
37.7%

 
30.4%

 
23.2%

 
8.7%

คณะวศิวกรรมศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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       จากการสาํรวจ พบว่า นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ตอบแบบ
ทดสอบ ทั�งสิ�นจาํนวน 69 คน เป�น
นักศึกษากลุ่มเป�าหมายชั�นป�ที� 1
จาํนวน 26 คน ซึ�งตํ�ากว่าค่าเป�าหมาย
ที�ตั�งไว้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 37.7 นักศึกษา
มีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย ร้อยละ
30.4 นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 23.2 และนักศึกษา
มีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง ร้อยละ
8.7

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดบัรุนแแรง

20 คน

6 คน

20 คน
18 คน

3 คน 2 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีภาวะซึมเศร้า คิด
เป�นร้อยละ 0.75
ของนักศึกศึกษาชั�นป�
ที� 1 ทั�งหมดของคณะ



 
41.7%

 
41.7%

 
8.3%

 
8.3%

คณะศิลปประยุกต์และสถาป�ตยกรรมศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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       จากการสาํรวจ พบว่า
นักศึกษา คณะศิลปประยุกต์และ
สถาป�ตยกรรมศาสตร์ ตอบแบบ
ทดสอบ ทั�งสิ�นจาํนวน 11 คน เป�น
นักศึกษากลุ่มเป�าหมายชั�นป�ที� 1
จาํนวน 7 คน ซึ�งตํ�ากว่าค่าเป�าหมาย
ที�ตั�งไว้ นักศึกษาที�ไม่มีอาการของ
ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 41.7
นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย
ร้อยละ 41.7 นักศึกษามีภาวะซึม
เศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ 8.3

และนักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับ
รุนแรง ร้อยละ 8.3

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดบัปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดบัรุนแแรง

7 คน

1 คน

2 คน

1 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1 
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาป�ตยกรรมศาสตร์
มีภาวะซึมเศร้า คิดเป�น
ร้อยละ 3.70 ของนัก
ศึกศึกษาชั�นป�ที� 1
ทั�งหมดของคณะ



 
45.7%

 
26.1%

 
15.2%

 
13%

คณะศิลปศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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       จากการสาํรวจ พบว่า นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ตอบแบบทดสอบ ทั�ง
สิ�นจาํนวน 46 คน เป�นนักศึกษากลุ่ม
เป�าหมายชั�นป�ที� 1 จาํนวน 23 คน ซึ�ง
ตํ�ากว่าค่าเป�าหมายที�ตั�งไว้ นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย
ร้อยละ 45.7 นักศึกษาไม่มีอาการ
ภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 26.1 นักศึกษามี
ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ
15.2 และนักศึกษามีภาวะซึมเศร้า
ระดับรุนแรง ร้อยละ 13

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับนอ้ย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับรุนแแรง

23 คน

10 คน

5 คน

8 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
คณะศิลปศาสตร์ มี
ภาวะซึมเศร้า คิด
เป�นร้อยละ 3.42
ของนักศึกศึกษา
ชั�นป�ที� 1 ทั�งหมด
ของคณะ



 
46.8%

 
25.8%

 
17.7%

 
9.7%

คณะบรหิารศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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       จากการสาํรวจ พบว่า นักศึกษา
คณะบริหารศาสตร์ตอบแบบทดสอบ
ทั�งสิ�นจาํนวน 62 คน เป�นนักศึกษา
กลุ่มเป�าหมายชั�นป�ที� 1 จาํนวน 11 คน
ซึ�งตํ�ากว่าค่าเป�าหมายที�ตั�งไว้
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาการภาวะซึม
เศร้า ร้อยละ 46.8 นักศึกษามีภาวะ
ซึมเศร้าระดับน้อย ร้อยละ 25.8

นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับปาน
กลาง ร้อยละ 17.7 และนักศึกษามี
ภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง ร้อยละ 9.7

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับรุนแแรง

11 คน

8 คน

16 คน

 26 คน

1 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
คณะบริหารศาสตร์
มีภาวะซึมเศร้า คิด
เป�นร้อยละ 0.55
ของนักศึกศึกษา
ชั�นป�ที� 1 ทั�งหมด
ของคณะ



 
49.1%

 
38.2%

 
7.3%

 
5.5%

คณะรฐัศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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       จากการสาํรวจ พบว่า นักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ตอบแบบทดสอบ ทั�ง
สิ�นจาํนวน 54 คน เป�นนักศึกษากลุ่ม
เป�าหมายชั�นป�ที� 1 จาํนวน 44 คน ซึ�ง
ตํ�ากว่าค่าเป�าหมายที�ตั�งไว้ นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการภาวะซึมเศร้า
ร้อยละ 49.1 นักศึกษามีภาวะซึมเศร้า
ระดับน้อย ร้อยละ 38.2 นักศึกษามี
ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ
7.3 และนักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับ
รุนแรง ร้อยละ 5.5

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับรุนแแรง

44 คน

4 คน 4 คน
2 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
คณะรัฐศาสตร์ มี
ภาวะซึมเศร้า คิด
เป�นร้อยละ 4.74
ของนักศึกศึกษา
ชั�นป�ที� 1 ทั�งหมด
ของคณะ



 
47.9%

 
36.1%

 
12.6%

 
3.4%

คณะนติิศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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       จากการสาํรวจ พบว่า นักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ตอบแบบทดสอบ ทั�ง
สิ�นจาํนวน 119 คน เป�นนักศึกษากลุ่ม
เป�าหมายชั�นป�ที� 1 จาํนวน 106 คน ซึ�ง
ตํ�ากว่าค่าเป�าหมายที�ตั�งไว้ นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการภาวะซึมเศร้า ร้อย
ละ 47.9 นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับ
น้อย ร้อยละ 36.1 นักศึกษามีภาวะซึม
เศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ 12.6 และ
นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง
ร้อยละ 3.4

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับรุนแแรง

106 คน

5 คน 6 คน
2 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
คณะนิติศาสตร์ มี
ภาวะซึมเศร้า คิด
เป�นร้อยละ 14.25
ของนักศึกศึกษา
ชั�นป�ที� 1 ทั�งหมด
ของคณะ



 
66.3%

 
28.9%

 
3.6%

คณะพยาบาลศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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               จากการสาํรวจ พบว่า
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ตอบ
แบบทดสอบ ทั�งสิ�นจาํนวน 83 คน
เป�นนักศึกษากลุ่มเป�าหมายชั�นป�ที� 1
จาํนวน 80 คน ซึ�งตํ�ากว่าค่าเป�า
หมายที�ตั�งไว้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มี
อาการภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 66.3

นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับน้อย
ร้อยละ 28.9 นักศึกษามีภาวะซึม
เศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ 3.6

และนักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับ
รุนแรง ร้อยละ 1.2

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับนอ้ย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

1.2% มภีาวะซมึเศรา้
ระดับรนุแแรง

80 คน

 1 คน 2 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
คณะพยาบาลศาสตร์
มีภาวะซึมเศร้า คิด
เป�นร้อยละ 24.27
ของนักศึกศึกษาชั�นป�
ที� 1 ทั�งหมดของคณะ



 
34.5%

 
32.8%

 
25.9%

 
6.9%

คณะเภสชัศาสตร์
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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       จากการสาํรวจ พบว่า นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ตอบแบบทดสอบ ทั�ง
สิ�นจาํนวน 58 คน เป�นนักศึกษากลุ่ม
เป�าหมายชั�นป�ที� 1 จาํนวน 36 คน ซึ�ง
ตํ�ากว่าค่าเป�าหมายที�ตั�งไว้ นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่มีอาการภาวะซึมเศร้า ร้อย
ละ 34.5 นักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับ
น้อย ร้อยละ 32.8 นักศึกษามีภาวะซึม
เศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ 25.9

และนักศึกษามีภาวะซึมเศร้าระดับ
รุนแรง ร้อยละ 6.9

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับรุนแแรง

36 คน

8 คน

3 คน
5 คน

2 คน
4 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
คณะเภสัชศาสตร์
มีภาวะซึมเศร้า คิด
เป�นร้อยละ 15.22
ของนักศึกศึกษา
ชั�นป�ที� 1 ทั�งหมด
ของคณะ



 
67.3%

 
18.2%

 
10.9%

 
3.6%

วทิยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสขุ
ภาวะซมึเศรา้ของนกัศึกษา
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       จากการสาํรวจ พบว่า
นักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ตอบแบบ
ทดสอบ ทั�งสิ�นจาํนวน 55 คน
เป�นนักศึกษากลุ่มเป�าหมายชั�นป�ที�
1 จาํนวน 47 คน ซึ�งตํ�ากว่าค่าเป�า
หมายที�ตั�งไว้ นักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่มีอาการภาวะซึมเศร้า ร้อยละ
67.3 นักศึกษามีภาวะซึมเศร้า
ระดับน้อย ร้อยละ 18.2 นักศึกษา
มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง
ร้อยละ 10.9 และนักศึกษามีภาวะ
ซึมเศร้าระดับรุนแรง ร้อยละ 3.6

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับน้อย

มภีาวะซมึเศรา้
ระดบัปานกลาง

ไมม่อีาการ
ภาวะซมึเศรา้

มภีาวะซมึเศรา้
ระดับรุนแแรง

47 คน

3 คน
2 คน 2 คน 1 คน

นักศึกษาชั�นป�ที� 1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มี
ภาวะซึมเศร้า คิดเป�น
ร้อยละ 7.43 ของนัก
ศึกศึกษาชั�นป�ที� 1
ทั�งหมดของคณะ



NIMITA     PALAWONG

Educational and  Vocational

Guidance Counselor

ขอ้เสนอแนะ
นักศึกษาที�ไมม่อีาการภาวะซมึเศรา้
     นักศึกษาในกลุ่มนี�มคีะแนนน้อยกวา่ 7 คะแนน
ไมม่อีาการของภาวะซมึเศรา้ มหาวทิยาลัยสามารถจดั
กิจกรรมสง่เสรมิและพฒันาศักยภาพ ทักษะชวีติ
Soft Skill ได้ตามปกติ
 

นักศึกษาที�มภีาวะซมึเศรา้ระดับน้อยถึงปานกลาง
     นักศึกษาในกลุ่มนี�มคีะแนนอยูร่ะดับหวา่ง  7-18

คะแนน มภีาวะซมึเศรา้ระดับน้อยถึงปานกลาง ดังนั�น
มหาวทิยาลัยควรจดักิจกรรมที�เกี�ยวกับวธิจีดัการ
ความเครยีดหรอืกิจกรรมที�ชว่ยเสรมิสรา้ง Self-

Esteem ใหกั้บนักศึกษากลุ่มนี�
 

นักศึกษาที�มภีาวะซมึเศรา้ระดับรุนแรง
     นักศึกษาในกลุ่มนี�มคีะแนนมากกวา่ 19 คะแนน 

 มภีาวะซมึเศรา้ระดับรุนแรงและมคีวามเสี�ยงต่อการ
ฆา่ตัวตาย จงึควรไปพบผูเ้ชี�ยวชาญด้านสขุภาพจติ
(นักจติวทิยาคลินิกหรอืจติแพทย)์ เพื�อรบัการปรกึษา
เป�นการเฉพาะ 
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MEET
THE
TEAM

045-353-033

nimita.p@ubu.ac.th

ป�ญหาอุปสรรค
     นักศึกษากลุ่มเป�าหมายไมค่่อยใหค้วามรว่มมอืใน
การตอบแบบทดสอบ เนื�องจากประเดน็ของแบบ
ทดสอบสอบเป�นเรื�องสว่นตัวที�มคีวามละเอียดอ่อน
ต่อจติใจ  อีกทั�งเป�นป�แรกที�มหาวทิยาลัยมกีารสาํรวจ
สขุภาวะจติของนักศึกษา


