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บทคัดย่อ
เหตุผลของการท�ำวิจัย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มของภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าใน
ประชากรโลกมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งนี้ “ครู” นับเป็นอาชีพ
หนึ่งที่มีภาระงานหนัก ท�ำให้พบความชุกของภาวะซึมเศร้าได้สูง อย่างไรก็ตามข้อมูลปัญหาสุขภาพจิต
ของครูในประเทศไทยยังมีอยูน่ อ้ ย ซึง่ อาจไม่เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงในยุคปัจจุบนั อีกทัง้
ยังไม่มีการศึกษาที่ศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยของปัญหาสุขภาพจิตของครูมาก่อน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในครู
โรงเรียนเอกชนประจ�ำหญิงล้วนแห่งหนึ่ง
วิธีการศึกษา : การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจภาคตัดขวาง ศึกษาในครูที่ท�ำงานอยู่ในโรงเรียน
เอกชนประจ�ำหญิงล้วนแห่งหนึง่ ระหว่างช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 โดยใช้แบบสอบถาม
แบบตอบเอง ในการส�ำรวจข้อมูลด้านบุคคล สังคม การท�ำงาน The State-Trait Anxiety Inventory
ฉบับภาษาไทย และ Beck Depression Inventory II ฉบับภาษาไทย
ผลการศึกษา ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จ�ำนวน 114 ราย จากทัง้ หมด 339 ราย คิดเป็นอัตราการตอบรับร้อยละ 33.6
พบความชุกของภาวะวิตกกังวล อยู่ในระดับวิตกกังวลต�่ำ ปานกลาง และสูง เท่ากับ ร้อยละ 52.6 43.9
และ 3.5 ตามล�ำดับ ความชุกของภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย น้อย ปานกลาง ร้อยละ 85.1 8.8 และ 6.1
ตามล�ำดับ และไม่พบภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง โดยปัจจัยทีส่ มั พันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญกับภาวะวิตกกังวล
คือ รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท ภาระหนี้สินมากกว่า 50,000 บาท ระยะเวลาในการ
ท�ำงานอาชีพครูน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ความไม่พึงพอใจต่อเวลาในการท�ำงาน พฤติกรรมของนักเรียน
ความมัน่ คงของงาน ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน อาชีพครู และมีความวิตกกังวลแฝงในระดับปานกลาง
ถึงสูง ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญกับภาวะซึมเศร้า คือ การไม่มีบุตร ระยะเวลาในการท�ำงาน
อาชีพครูน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และมีความวิตกกังวลแฝงปานกลางถึงสูง
สรุป อาชีพ “ครู” เป็นอาชีพทีส่ ง่ ผลต่อสภาพจิตใจสูง ซึง่ เห็นได้จากผลการศึกษาทีพ่ บความชุกของภาวะ
วิตกกังวลร้อยละ 47.4 และพบภาวะซึมเศร้าร้อยละ 14.9 โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ปัญหาเศรษฐกิจ
การท�ำงาน และมีความวิตกกังวลแฝง ซึ่งผลการศึกษานี้จะท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผน
ให้ความช่วยเหลือแก่ครูที่มีภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าได้ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ครู
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ABSTRACT
Introduction : The trend of anxiety and depression in the world population has increased
significantly over the past 10 years and is associated with several factors. “Teacher” is
a hard-working profession. It has been found that the prevalence of depression among teachers
was very high. Research on mental health problems of teachers in Thailand is still scarce and
out of date. In addition, there is no data on the factors of the teachers’ mental health problems
in those studies.
Objective : To identify the prevalence and the associated factors of anxiety and depression
among teachers of one private all-girls boarding school.
Methods : This cross-sectional survey was conducted with collecting data from teachers of
one private all-girls boarding school from December 2019 to March 2020. The information
was collected by self-rated questionnaires of demographic data, socioeconomic factors
and job factors, Thai version of the State-Trait Anxiety Inventory and Thai version of the Beck
Depression Inventory II.
Results : There were 114 participants included in the study. The prevalence of low, moderate,
and high level of anxiety were 52.6%, 43.9% and 3.5%, respectively. Regarding depression,
the prevalence of minimal, mild, and moderate level of depression were 85.1%, 8.8% and
6.1%, respectively. No participants with severe level of depression were found. Factors
significantly associated with anxiety were monthly income less than or equal to 30,000 Baht,
debt burden greater than 50,000 Baht, experience in the teaching profession less than or
equal to 10 years, dissatisfaction of the time management, dissatisfaction of student behaviors,
dissatisfaction with job, dissatisfaction of co-worker relationships, dissatisfaction with the
“teacher” career and having moderate to high anxiety trait. Factors significantly associated
with depression were childlessness, experience in the teaching profession less than or equal
to 10 years and having moderate to high anxiety trait.
Conclusion : “Teacher” is a profession that affects the state of mind. This can be seen from
the study that found high prevalence of anxiety (47.4%) and depression (14.9%). The
associated factors were socioeconomic problems, job dissatisfaction and anxiety trait. The
results of the study will enable the relevant departments to plan further assistance for teachers
with anxiety and depression.
Keywords: anxiety, depression, teacher
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บทน�ำ

ปัจจุบันภาวะซึมเศร้ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในปี
พ.ศ. 2558 องค์การอนามัยโลกได้ท�ำการส�ำรวจ พบว่า
ความชุกของภาวะซึมเศร้าของประชากรโลกอยูท่ รี่ อ้ ยละ
4.4 โดยพบในประชากรเพศหญิงร้อยละ 5.1 มากกว่า
เพศชายที่อยู่ที่ร้อยละ 3.6 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นถึง
ร้ อ ยละ 18.4 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี พ.ศ. 2548 1 ส� ำ หรั บ
ประเทศไทย ได้มกี ารส�ำรวจระบาดวิทยาของคนไทยใน
ปี พ.ศ. 2556 พบความชุกของภาวะซึมเศร้าเฉลี่ยคือ
ร้อยละ 1.82 โดยมีปจั จัยทีส่ มั พันธ์คอื ปัจจัยส่วนตัวของ
ผู้ป่วย เช่น เพศ อายุ โรคประจ�ำตัว ประวัติโรคจิตเวชใน
ครอบครัว การใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด ปัจจัยทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้ แ ก่ การศึ ก ษา เศรษฐานะ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ภาระงานที่ท�ำในปัจจุบัน
และความเป็นอยู่ในสังคมเมือง3-5
ภาวะวิ ต กกั ง วลเป็ น อี ก หนึ่ ง ภาวะทางจิ ต ใจที่
ส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของ
สุขภาพและเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับภาวะซึมเศร้า6,7
ซึง่ ความชุกของภาวะวิตกกังวลของคนทัว่ โลกเฉลีย่ อยูท่ ี่
ร้อยละ 3.61 ในขณะทีป่ ระเทศไทยและกรุงเทพมหานคร
พบความชุกของภาวะวิตกกังวลเฉลี่ยเท่ากันที่ร้อยละ
0.32 โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะวิตกกังวล
ได้แก่ เพศ การสูบบุหรี่ ปัจจัยทางพันธุกรรม การผ่าน
เหตุการณ์ตึงเครียด โรคเรื้อรัง และการติดต่อกับสังคม
ภายนอก8-10
“ครู” เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีภาระงานหนัก11-13 ซึ่ง
นอกจากจะต้องดูแลทั้งนักเรียนแล้วยังต้องจัดการกับ
ภาระงานด้านบริหารอืน่ ๆ จากการส�ำรวจในต่างประเทศ
พบว่ า อาชี พ ครู เ ป็ น อาชี พ ที่ พ บความชุ ก ของภาวะ
ซึมเศร้าได้สูง โดยการศึกษาในเมืองบังกลอร์ ประเทศ
อินเดีย พบภาวะซึมเศร้าในครูสูงถึงร้อยละ 52.414 หรือ
ในเมืองกลัง ประเทศมาเลเซีย พบภาวะซึมเศร้าในครู
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ร้ อ ยละ 43.0 นอกจากนี้ ยั ง พบความชุ ก ของภาวะ
วิตกกังวลร้อยละ 68.0 และความชุกของภาวะเครียด
ร้อยละ 32.315
อย่ า งไรก็ ดี ค รู ที่ มี ป ั ญ หาทางด้ า นจิ ต ใจอาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนได้ โดยการศึกษาที่
ผ่ า นมาชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ครู ที่ อยู ่ ใ นสภาวะตึ ง เครี ยดจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนน้อยลง ส่งผลให้บรรยากาศใน
การเรียนการสอนตึงเครียดขึ้น และส่งผลกระทบต่อผล
การเรียนของนักเรียน16-18 นอกจากนีก้ ารศึกษาทีผ่ า่ นมา
พบว่านักเรียนที่เรียนกับครูที่มีภาวะวิตกกังวลจะให้
คะแนนภาวะวิตกกังวลของครูแปรผกผันกับบรรยากาศ
ที่ดีในการเรียนและการบริหารจัดการที่ดีของครู19
ข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตของครูในประเทศไทย
ยั ง มี จ� ำ นวนน้ อย และเป็ น ข้ อมู ลที่ ไ ม่ เ ท่ า ทั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย (พ.ศ. 2526) อีกทั้งยังจ�ำกัด
การศึกษาอยูเ่ ฉพาะในกลุม่ ครูมธั ยม20 รวมถึงยังไม่มกี าร
ศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยของปัญหาสุขภาพจิตของครู
ผูว้ จิ ยั ได้มโี อกาสด�ำเนินกิจกรรม school mental
health consultation ในโรงเรียนเอกชนประจ�ำหญิงล้วน
แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นเอกชนที่ เ ปิ ด รั บ นั ก เรี ย น
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและ
รับเฉพาะนักเรียนหญิง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมจะ
พักที่โรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจ�ำ ตั้งอยู่ในเมือง
ใหญ่ โดยผูว้ จิ ยั พบว่าพฤติกรรมของนักเรียนมีผลกระทบ
ต่ อ สภาพจิ ต ใจของครู นอกจากนี้ ค� ำ แนะน� ำ ในการ
จัดการอารมณ์ของตนเองมีประโยชน์ต่อครูหลายท่าน
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิต
ซึง่ เป็นปัญหาทีพ่ บได้มากขึน้ ในปัจจุบนั จึงมีความสนใจ
ที่จะหาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าของครู โดยผู้วิจัยได้เลือก
ศึกษาในโรงเรียนเอกชนประจ�ำหญิงล้วนแห่งหนึ่งเพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาและให้ความช่วยเหลือต่อไป
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วิธีการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาค
ตัดขวาง ท�ำการศึกษาในครูที่ท�ำงานอยู่ในโรงเรียน
เอกชนประจ�ำหญิงล้วนแห่งหนึ่งในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563 โดยเกณฑ์การคัดเข้า
คือ ครูที่ก�ำลังท�ำงานอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ สามารถอ่าน
เขียนและสื่อสารภาษาไทยได้ดี และยินดีที่จะเข้าร่วม
โครงการวิจัย ในส่วนของเกณฑ์การคัดออก ประกอบ
ด้ ว ยครู ที่ ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นระหว่ า งการลาระยะยาว เช่ น
ลาป่วยติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ ลาคลอดบุตร ลา
อุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นต้น
เมื่ อ ค� ำ นวณจ� ำ นวนประชากรจากสู ต รของ
Daniel21 (
) โดยก�ำหนดให้ p = 0.5
เนือ่ งจากยังไม่มกี ารศึกษาในประเทศไทย และ d = ช่วง
กว้างของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ 0.1 จะได้
n = 96
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา แบบสอบถามชนิด
ตอบเอง ประกอบด้วย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล จ�ำนวน 9 ข้อ ได้แก่ อายุ
เพศ ระดับการศึกษา ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด
โรคประจ� ำ ตั ว ทางกาย โรคประจ� ำ ตั ว ทางจิ ต เวช
สถานภาพสมรส การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ข้อมูลด้านครอบครัว ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถาม
ขึ้ น เองจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึ ก ษา
ทีเ่ กีย่ วข้อง15,20 ซึง่ ประเมินปัจจัย 3 ด้าน คือ ลักษณะของ
ครอบครัว ลักษณะของที่อยู่อาศัย และ เศรษฐานะของ
ครอบครัว
3. ข ้ อมู ลด ้ า น ก า ร ท� ำ ง า น ผู ้ วิ จั ย ส ร ้ าง
แบบสอบถามขึ้นเองจากการทบทวนการศึกษาของ
Ferguson และคณะ22 ประกอบไปด้วย ประสบการณ์
ด้านการท�ำงาน ภาระงาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
ความพึงพอใจพฤติกรรมของนักเรียน และความพึง
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พอใจในการท�ำงาน แบบประเมินภาวะวิตกกังวลแฝง
หรือพืน้ นิสยั ภาวะวิตกกังวล ฉบับภาษาไทย (STAI form
Y-2, A-Trait)23 ซึ่งมีค่า Cronbach’s alpha coefficient
เท่ า กั บ 0.82 4.) แบบประเมิ น ภาวะวิ ต กกั ง วลต่ อ
สถานการณ์ ฉบั บ ภาษาไทย (STAI Form X-1,
A-State)24 ซึ่งมีค่า Cronbach’s alpha coefficient
เท่ากับ 0.91 และ 5.) แบบประเมินอาการซึมเศร้า Beck
Depression Inventory II (BDI-II) ฉบับภาษาไทย25
ซึ่งมีค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.91
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา ได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์โดยตัดชุดข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วน
ในส่วนของตัวแปรตาม คือ ภาวะวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศร้าออก แล้วน�ำไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS version 22
(statistical package for social science) และ Stata
version 11 ซึ่งจะน�ำไปวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
รายงานผลเป็น ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-square test, Fisher
exact test และ crude odd ratio เพื่อดูความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะวิตกกังวลและภาวะ
ซึมเศร้า โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p <0.05
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ของ
คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ IRB
No. 606/62

ผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมวิจัย 114 ราย จากครู
ทัง้ หมด 339 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.6 โดยมีรายละเอียด
ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)

339
ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
280

ไม่ยินดีเข้าร่วมวิจัย

133

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

114

รูปภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้เข้าร่วมวิจัย
จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 114 ราย พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 96.5) มีอายุเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 40.3 ± 10.4 ปี นับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 90.0) ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 67.5) รายได้ตอ่ เดือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 30,000 บาท (ร้อยละ 69.3) ภาระหนี้สิน
น้อยกว่า 50,000 บาท (ร้อยละ 45.0) ด�ำเนินการสอน
อยูใ่ นระดับชัน้ ประถมศึกษา (ร้อยละ 44.7) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวแปรศึกษา
เพศ (N=114)
หญิง
ชาย
อายุ (ปี) (N=113)
21-30
31-40
41-50
51-60
ศาสนา (N=111)
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ระดับการศึกษา (N=114)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

จ�ำนวน (ร้อยละ)
109 (95.6)
5 (4.4)
26 (23.0)
27 (23.9)
39 (34.5)
21 (18.6)
90 (81.1)
18 (16.2)
3 (2.7)
77 (67.5)
36 (31.6)
1 (0.9)

ตัวแปรศึกษา
จ�ำนวน (ร้อยละ)
มีโรคประจ�ำตัว (N=113)
ไม่มีโรคประจ�ำตัว
79 (69.9)
มีโรคประจ�ำตัว
34 (30.1)
มีโรคประจ�ำตัวทางจิตเวช (N=113)
ไม่มีโรคประจ�ำตัวทางจิตเวช
106 (93.8)
มีโรคประจ�ำตัวทางจิตเวช
7 (6.2)
มีประวัติโรคจิตเวชในครอบครัว (N=114)
ไม่มี
110 (96.5)
มี
4 (3.5)
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (N=114)
ไม่ดื่ม
70 (61.4)
ดื่ม
44 (38.6)
สถานภาพสมรส (N=114)
โสด
64 (56.1)
สมรส
45 (39.5)
หม้าย
5 (4.4)
ลักษณะครอบครัว (N=112)
ครอบครัวเดี่ยว
82 (73.2)
ครอบครัวขยาย
30 (26.8)
การมีบุตร (N=114)
ไม่มี
71 (62.3)
มี
43 (37.7)
รายได้ต่อเดือน (N=114)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท
79 (69.3)
มากกว่า 30,000 บาท
35 (30.7)
รายได้ครอบครัวต่อเดือน (N=114)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท
64 (56.1)
มากกว่า 50,000 บาท
50 (43.9)
ภาระหนี้สิน (N=111)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท
50 (45.0)
มากกว่า 50,000 บาท
61 (55.0)
ระดับชั้นที่ท�ำการสอน (N=114)
ครูระดับปฐมวัยและครูผสู้ นับสนุนการสอน
25 (21.9)
ครูระดับประถมศึกษา
51 (44.8)
ครูระดับมัธยมศึกษา
38 (33.3)
ภาระงานบริหาร (N=113)
ไม่มีภาระงานบริหาร
97 (85.8)
มีภาระงานบริหาร
16 (14.2)
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ตัวแปรศึกษา
จ�ำนวน (ร้อยละ)
งานดูแลหอพัก (N=114)
ไม่มีงานดูแลหอพัก
56 (49.1)
มีงานดูแลหอพัก
58 (50.9)
ระยะเวลาในการท�ำงานอาชีพครู (N=111)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
45 (40.5)
มากกว่า 10 ปี
66 (59.5)
ระยะเวลาในการท�ำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ (N=112)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
49 (43.7)
มากกว่า 10 ปี
63 (56.3)
ความพึงพอใจต่อภาระงานโดยรวม (N=113)
พอใจ
71 (62.8)
ไม่พอใจ
42 (37.2)
ความพึงพอใจต่อเวลาในการท�ำงาน (N=112)
พอใจ
72 (64.3)
ไม่พอใจ
40 (35.7)
ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน (N=113)
พอใจ
86 (76.1)
ไม่พอใจ
27 (23.9)
ความพึงพอใจต่อความมั่นคงของงาน (N=113)
พอใจ
72 (63.7)
ไม่พอใจ
41 (36.3)
ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน (N=114)
พอใจ
101 (88.6)
ไม่พอใจ
13 (11.4)
ความพึงพอใจต่ออาชีพครู (N=114)
พอใจ
76 (66.7)
ไม่พอใจ
38 (33.3)
ระดับความวิตกกังวลแฝง (N=114)
ต�่ำ
65 (57.0)
ปานกลางถึงสูง
49 (43.0)

ผลการศึกษาพบความชุกของภาวะวิตกกังวล
ของครูในโรงเรียนเอกชนประจ�ำหญิงล้วนแห่งหนึง่ อยูใ่ น
ระดับวิตกกังวลต�่ำร้อยละ 52.6 อยู่ในระดับวิตกกังวล
ปานกลางร้อยละ 43.9 และอยู่ในระดับวิตกกังวลสูง
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ร้อยละ 3.5 ความชุกของภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับ
ซึ ม เศร้ า เล็ ก น้ อ ยร้ อ ยละ 85.1 อยู ่ ใ นระดั บ ซึ ม เศร้ า
เล็กน้อยร้อยละ 8.8 อยู่ในระดับซึมเศร้าปานกลาง
ร้อยละ 6.1 และไม่พบผู้ที่อยู่ในระดับซึมเศร้ารุนแรง
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความชุกของภาวะวิตกกังวลต่อสถานการณ์
และภาวะซึมเศร้า
ตัวแปรศึกษา
ภาวะวิตกกังวล
ต�่ำ
ปานกลาง
สูง
ภาวะซึมเศร้า
เล็กน้อย
น้อย
ปานกลาง
รุนแรง

จ�ำนวน (ร้อยละ)
60 (52.6)
50 (43.9)
4 (3.5)
97 (85.1)
10 (8.8)
7 (6.1)
0 (0.0)

จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า
ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ภาวะวิตกกังวลปานกลางถึงสูงอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติได้แก่ รายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 30,000 บาท ภาระหนี้สินมากกว่า 50,000 บาท
ระยะเวลาในการท�ำงานอาชีพครูน้อยกว่าหรือเท่ากับ
10 ปี ความไม่พึงพอใจต่อเวลาในการท�ำงาน ความ
ไม่พงึ พอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน ความไม่พงึ พอใจ
ต่ อ ความมั่ น คงของงาน ความไม่ พึ ง พอใจต่ อ ความ
สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความไม่พึงพอใจต่ออาชีพครู
และมีระดับความวิตกกังวลแฝงในระดับปานกลางถึงสูง
ในขณะที่ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ คือ การไม่มีบุตร ระยะเวลาในการ
ท�ำงานอาชีพครูน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีความ
วิตกกังวลแฝงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (ตารางที่ 3
และ 4)
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับระดับของภาวะวิตกกังวล
ภาวะวิตกกังวลต�่ำ
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ภาวะวิตกกังวล
ปานกลางถึงสูง
จ�ำนวน (ร้อยละ)

58 (53.2)

51 (46.8)

2 (40.0)

3 (60.0)

25 (47.2)

28 (52.8)

41-60
ศาสนา (N=111)
พุทธ

35 (58.3)

25 (41.7)

50 (55.6)

40 (44.4)

อื่นๆ
รายได้ต่อเดือน (N=114)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท

9 (42.9)

12 (57.1)

36 (45.6)

43 (54.4)

มากกว่า 30,000 บาท
รายได้ครอบครัวต่อเดือน (N=114)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท

24 (68.6)

11 (31.4)

29 (45.6)

35 (54.7)

มากกว่า 50,000 บาท
ภาระหนี้สิน (N=111)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท

31 (62.0)

19 (38.0)

34 (68.0)

16 (32.0)

มากกว่า 50,000 บาท
ระดับชั้นที่ท�ำการสอน (N=114)
ครูระดับปฐมวัยและครูผสู้ นับสนุนการสอน

24 (39.3)

37 (60.7)

10 (40.0)

15 (60.0)

ครูระดับประถมศึกษา

27 (52.9)

24 (47.1)

ครูระดับมัธยมศึกษา (=1)
ภาระงานบริหาร (N=113)
ไม่มีภาระงานบริหาร

23 (60.5)

15 (39.5)

53 (54.6)

44 (45.4)

มีภาระงานบริหาร
งานดูแลหอพัก (N=114)
ไม่มีงานดูแลหอพัก

7 (43.8)

9 (56.3)

28 (50.0)

28 (50.0)

32 (55.2)

32 (44.8)

ตัวแปรศึกษา
เพศ (N=114)
หญิง
ชาย
อายุ (ปี) (N=113)
21-40

มีงานดูแลหอพัก
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X2

p-value

Crude OR
(95% CI)

0.666#

1.706
(0.274-10.616)

1.408

0.235

1.568
(0.745-3.301)

1.103

0.294

1.667
(0.639-4.349)

5.147 0.023*

2.606
(1.125-6.036)

3.135

0.077

1.969
(0.927-4.185)

9.044 0.003*

3.276
(1.494-7.186)

2.552

0.279

0.435
(0.136-1.370)
0.734
(0.286-1.867)

0.654

0.419

1.549
(0.534-4.495)

0.306

0.580

1.231
(0.589-2.570)
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ประจ�ำหญิงล้วนแห่งหนึ่ง

กชวรรณ พลอยทับทิม และคณะ

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับระดับของภาวะวิตกกังวล (ต่อ)
ตัวแปรศึกษา

ภาวะวิตกกังวลต�่ำ
จ�ำนวน (ร้อยละ)

ระยะเวลาในการท�ำงานอาชีพครู (N=111)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี

ภาวะวิตกกังวล
ปานกลางถึงสูง
จ�ำนวน (ร้อยละ)

18 (40.0)

27 (60.0)

มากกว่า 10 ปี
42 (63.6)
ระยะเวลาในการท�ำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ (N=112)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
21 (42.9)

24 (36.4)

มากกว่า 10 ปี
38 (60.3)
ความพึงพอใจต่อภาระงานโดยรวม (N=113)
พอใจ
42 (59.2)

38 (39.7)

ไม่พอใจ
17 (40.5)
ความพึงพอใจต่อเวลาในการท�ำงาน (N=112)
พอใจ
46 (63.6)

25 (59.5)

ไม่พอใจ
13 (32.5)
ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน (N=113)
พอใจ
51 (59.3)

27 (67.5)

ไม่พอใจ
8 (29.6)
ความพึงพอใจต่อความมั่นคงของงาน (N=113)
พอใจ
43 (59.7)

19 (70.4)

ไม่พอใจ
16 (39.0)
ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (N=114)
พอใจ
58 (57.4)

25 (61.0)

ไม่พอใจ
ความพึงพอใจต่ออาชีพครู (N=114)
พอใจ

2 (15.4)

11 (84.6)

46 (60.5)

30 (39.5)

14 (36.8)

24 (63.2)

56 (86.2)

9 (13.8)

4 (8.2)

45 (91.8)

ไม่พอใจ
ระดับความวิตกกังวลแฝง (N=114)
ต�่ำ
ปานกลางถึงสูง
* p < 0.05, # = Fisher’s exact test
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21 (57.1)

29 (40.8)

26 (36.1)

35 (40.7)

29 (40.3)

43 (42.6)

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 66 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564

X2

p-value

Crude OR
(95% CI)

6.019 0.014*

2.625
(1.204-5.722)

3.371

0.066

2.027
(0.950-4.326)

3.690

0.055

2.130
(0.979-4.632)

10.163 0.001*

3.675
(1.622-8.326)

7.251 0.007*

3.461
(1.364-8.783)

4.485 0.034*

2.317
(1.057-5.077)

8.165 0.004*

7.419
(1.563-35.212)

5.700 0.017*

2.629
(1.177-5.872)

68.164 <0.001*

70.000
(20.228-242.240)

Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression among
Teachers of One Private All-Girls Boarding School

Kotchawan Ploytabtim et al.

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับระดับของภาวะซึมเศร้า
ตัวแปรศึกษา
เพศ (N=114)
หญิง
ชาย
อายุ (ปี) (N=113)
21-40

ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย ภาวะซึมเศร้าน้อยถึง
2
จ�ำนวน (ร้อยละ) ปานกลาง จ�ำนวน (ร้อยละ) X p- value

Crude OR
(95% CI)

92 (84.4)
5 (100.0)

17 (15.6)
0 (0.0)

1.000#

42 (79.2)

11 (20.8)

2.547 0.111

41-60
ศาสนา (N=111)
พุทธ

54 (90.0)

6 (10.0)

2.357
(0.806-6.895)

76 (84.4)

14 (15.6)

1.000#

อื่นๆ
ระดับการศึกษา (N=114)
ปริญญาตรี

18 (85.7)

3 (14.3)

1.105
(0.287-4.258)

66 (85.7)

11 (14.3)

0.073 0.786

สูงกว่าปริญญาตรี
มีโรคประจ�ำตัว (N=113)
ไม่มีโรคประจ�ำตัว

31 (83.8)

6 (16.2)

1.161
(0.393-3.428)

68 (86.1)

11 (13.9)

1.000#

มีโรคประจ�ำตัว
มีโรคประจ�ำตัวทางจิตเวช (N=113)
ไม่มีโรคประจ�ำตัวทางจิตเวช

29 (85.3)

5 (14.7)

1.066
(0.340-3.343)

91 (85.8)

15 (14.2)

0.283#

มีโรคประจ�ำตัวทางจิตเวช
5 (71.4)
มีประวัติโรคจิตเวชในครอบครัว (N=114)
ไม่มี
93 (84.5)

2 (28.6)

2.427
(0.431-13.666)

0.56

0.813

1.135
(0.398-3.241)

0.56

0.813

1.135
(0.398-3.241)

2.126 0.145

2.379
(0.723-7.828)

1.000#

1.225
(0.366-4.099)

8.620 0.003*

12.218
(1.558-95.846)

17 (15.5)

มี
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (N=114)
ไม่ดื่ม

4 (100.0)

0 (0.0)

60 (85.7)

10 (14.3)

ดื่ม
สถานภาพสมรส (N=114)
ไม่มีคู่สมรส

37 (84.1)

7 (15.9)

56 (81.2)

13 (18.8)

มีคู่สมรส
ลักษณะครอบครัว (N=112)
ครอบครัวเดี่ยว

41 (91.1)

4 (8.9)

69 (84.1)

69 (15.9)

ครอบครัวขยาย
การมีบุตร (N=114)
ไม่มี

26 (86.7)

26 (13.3)

55 (77.5)

16 (22.5)

42 (97.7)

1 (2.3)

มี
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ประจ�ำหญิงล้วนแห่งหนึ่ง

กชวรรณ พลอยทับทิม และคณะ

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับระดับของภาวะซึมเศร้า (ต่อ)
ตัวแปรศึกษา
รายได้ต่อเดือน (N=114)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท

ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย ภาวะซึมเศร้าน้อยถึง
2
จ�ำนวน (ร้อยละ) ปานกลาง จ�ำนวน (ร้อยละ) X p- value
65 (82.3)

14 (17.7)

มากกว่า 30,000 บาท
รายได้ครอบครัวต่อเดือน (N=114)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท

32 (91.4)

3 (8.6)

55 (85.9)

9 (14.1)

มากกว่า 50,000 บาท
ภาระหนี้สิน (N=111)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท

42 (84.0)

8 (16.0)

42 (84.0)

8 (16.0)

มากกว่า 50,000 บาท
ระดับชั้นที่ท�ำการสอน (N=114)
ครูระดับปฐมวัยและครูผู้สนับสนุนการ
สอน
ครูระดับประถมศึกษา

52 (85.2)

9 (14.8)

20 (80.0)

5 (20.0)

44 (86.3)

7 (13.7)

ครูระดับมัธยมศึกษา (=1)
ภาระงานบริหาร (N=113)
ไม่มีภาระงานบริหาร

33 (86.8)

5 (13.2)

84 (86.6)

13 (13.4)

มีภาระงานบริหาร
งานดูแลหอพัก (N=114)
ไม่มีงานดูแลหอพัก

13 (81.2)

3 (18.8)

50 (89.3)

6 (10.7)

มีงานดูแลหอพัก
47 (81.0)
ระยะเวลาในการท�ำงานอาชีพครู (N=111)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
34 (75.6)

11 (19.0)

มากกว่า 10 ปี
61 (92.4)
ระยะเวลาในการท�ำงานที่โรงเรียนแห่งนี้ (N=112)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
38 (77.6)

5 (7.6)

มากกว่า 10 ปี
57 (90.5)
ความพึงพอใจต่อภาระงานโดยรวม (N=113)
พอใจ
63 (88.7)
ไม่พอใจ
34 (81.0)
ความพึงพอใจต่อเวลาในการท�ำงาน (N=112)
พอใจ
65 (90.3)
ไม่พอใจ

31 (77.5)
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11 (24.4)

11 (22.4)

1.600 0.206

2.297
(0.616-8.573)

0.083 0.773

1.164
(0.414-3.272)

0.033 0.856

1.101
(0.391-3.100)

0.659 0.719

0.606
(0.123-3.016)
0.952
(0.218-3.849)

0.697#

1.491
(0.373-5.955)

1.529 0.216

1.950
(0.668-5.694)

6.172 0.013*

3.947
(1.266-12.308)

3.576 0.059

2.750
(0.938-8.006)

1.314 0.252

1.853
(0.639-5.375)

3.429 0.064

2.696
(0.919-7.910)

6 (9.5)
8 (11.3)
8 (19.0)
7 (9.7)
9 (22.5)
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Crude OR
(95% CI)

Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression among
Teachers of One Private All-Girls Boarding School

Kotchawan Ploytabtim et al.

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับระดับของภาวะซึมเศร้า (ต่อ)
ภาวะซึมเศร้าเล็กน้อย ภาวะซึมเศร้าน้อยถึง
2
จ�ำนวน (ร้อยละ) ปานกลาง จ�ำนวน (ร้อยละ) X p- value
ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน (N=113)
พอใจ
72 (83.7)
14 (16.3)
0.350 #
ตัวแปรศึกษา

ไม่พอใจ
25 (92.6)
ความพึงพอใจต่อความมั่นคงของงาน (N=113)
พอใจ
65 (90.3)

2 (7.4)

ไม่พอใจ
32 (78)
ความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (N=114)
พอใจ
87 (86.1)

9 (22)

7 (9.7)

14 (13.9)

ไม่พอใจ
ความพึงพอใจต่ออาชีพครู (N=114)
พอใจ

10 (76.9)

3 (23.1)

65 (85.5)

11 (14.5)

ไม่พอใจ
ระดับความวิตกกังวลแฝง (N=114)
ต�่ำ
ปานกลางถึงสูง
* p < 0.05, # = Fisher’s exact test

32 (84.2)

6 (15.8)

65 (100.0)
32 (65.3)

0 (0.0)
17 (34.7)

อภิปรายผล

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาความชุ ก และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า
ในครูโรงเรียนเอกชนประจ�ำหญิงล้วนแห่งหนึ่ง โดยมี
อาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด 114 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 33.6 ของจ�ำนวนครูทงั้ หมดในโรงเรียน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 96.5) มีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี
นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 90.0) มีการศึกษาสูงสุดอยู่
ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 67.5) รายได้ตอ่ เดือนน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท (ร้อยละ 69.3) ภาระหนี้
สินน้อยกว่า 50,000 บาท (ร้อยละ 45.0) ด�ำเนินการสอน
อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 44.7) และพบว่า
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อภาระงานโดยรวม ต่อเวลา
ในการท�ำงาน ต่อพฤติกรรมของนักเรียน ต่อความมัน่ คง
ของงาน ต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และต่อ
อาชีพครู (ร้อยละ 62.8, 64.3, 76.1, 63.7, 88.6 และ

Crude OR
(95% CI)
2.431
(0.516-11.450)

3.214 0.073

2.612
(0.892-7.649)

0.408 #

1.864
(0.456-7.623)

0.035 0.853

1.108
(0.376-3.266)

26.503 <0.001*

-

66.7 ตามล� ำ ดั บ ) โดยอาสาสมั ค รในการศึ ก ษานี้
มีคุณลักษณะแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา20 ซึ่งมี
เพศชายและเพศหญิงในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันและ
เป็นครูในระดับมัธยมที่อยู่ในโรงเรียนรัฐบาล ส่วนการ
ศึ ก ษานี้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง และ
ครอบคลุมครูที่ท�ำการสอนอยู่ในทุกระดับชั้น
จากผลการศึกษาพบความชุกของภาวะวิตกกังวล
รวมกับภาวะซึมเศร้าอยู่ที่ร้อยละ 48.2 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ กิตติพร ปัญญาภิญโญผล20 ทีพ่ บว่ามีครู
ที่โน้มเอียงจะมีสุขภาพจิตไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 42.9 ใน
ด้านความชุกของภาวะวิตกกังวลระดับปานกลางและ
สูงอยู่ที่ร้อยละ 47.4 โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
วิตกกังวลอย่างมีนยั ส�ำคัญ คือ รายได้ตอ่ เดือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 30,000 บาท ภาระหนี้สินมากกว่า 50,000
บาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
ครั ว เรื อ นไทยในปี พ.ศ. 2562 จากการส�ำ รวจของ
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ประจ�ำหญิงล้วนแห่งหนึ่ง
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ26 อยู่ที่ 20,742 บาทต่อเดือน
แล้ว จะเห็นได้วา่ ปัญหาเศรษฐานะของกลุม่ อาสาสมัคร
ที่รายได้ต่อเดือนอาจเพียงพอต่อการบริโภคในชีวิต
ประจ�ำวัน แต่อาจไม่มากพอทีจ่ ะช�ำระหนีส้ นิ รวมถึงการ
มีเงินออมเหลือเก็บไว้ใช้ในยามจ�ำเป็น ซึ่งก่อให้เกิด
ความวิตกกังวลได้ นอกจากนี้ระยะเวลาในการท�ำงาน
อาชีพครูน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
สัมพันธ์กบั ภาวะวิตกกังวล ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
การศึ ก ษาที่ ผ ่ า นมา 22 ที่ พ บว่ า ประสบการณ์ ใ นการ
ท�ำงานมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญในทางบวกต่อ
ความพึ ง พอใจในการท� ำ งาน เนื่ อ งจากครู มี ค วาม
สามารถในการท�ำงานและการบริหารจัดการมากขึ้น
สาเหตุของการมีระยะเวลาของการท�ำงานทีน่ อ้ ยสัมพันธ์
กับภาวะวิตกกังวลอาจเกิดจาก การต้องปรับตัวต่อการ
เปลีย่ นแปลง การไม่ได้บรรจุเข้ารับต�ำแหน่งงานทีม่ นั่ คง
ความไม่มนั่ ใจในการท�ำงานเนือ่ งจากประสบการณ์ยงั มี
น้อย และการท�ำงานที่อยู่ในระบบอาวุโส อย่างไรก็ตาม
ความไม่พึงพอใจต่อเวลาในการท�ำงาน ต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน ต่อความมั่นคงของงาน ต่อความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงาน และต่ออาชีพครู สะท้อนให้เห็นถึง
ความพึงพอใจโดยรวมทีม่ ตี อ่ การท�ำงานทีส่ ง่ ผลต่อภาวะ
วิตกกังวลอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับ
การศึกษาของ Shetageri และ Gopalakrishnan14
นอกจากนี้ระดับความวิตกกังวลแฝงปานกลางถึงสูงยัง
มีความสัมพันธ์อย่างมากกับภาวะวิตกกังวล แสดงให้
เห็นว่าการมีพนื้ ฐานของภาวะวิตกกังวลแฝงอยูเ่ ดิม อาจ
ส่งผลให้รู้สึกกังวลเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ตรึงเครียดได้ง่ายกว่า
ประชากรทั่วไป
ในด้านความชุกของภาวะซึมเศร้าระดับน้อยถึง
ภาวะซึมเศร้าสูงในงการศึกษานี้พบร้อยละ 14.9 ซึ่งมี
ความแตกต่างจากการศึกษาที่ผ่านมาของ Othman
และ Sivasubramaniam15 ที่พบความชุกของภาวะ
ซึมเศร้าในครูมาเลเซียมากถึงร้อยละ 43.0 ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากในการศึ ก ษานั้ น จั ด ท� ำ ในช่ ว งที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาภายในประเทศซึ่ง
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ส่งผลต่อสภาพจิตใจของครูในพืน้ ทีน่ นั้ จากการศึกษานี้
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�ำคัญ
คือ การไม่มบี ตุ ร ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาของ
Othman และ Sivasubramaniam15 ที่พบว่าการมีบุตร
ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยั ส�ำคัญ อาจเป็นผลจาก
ทางวัฒนธรรมและวิถีการด�ำเนินชีวิตของประชากรใน
แต่ละประเทศที่แตกต่างกัน อีกทั้งการไม่มีบุตรอาจจะ
ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ประสบความส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินชีวิตในขั้นการสืบทอดกับการค�ำนึงถึงแต่ตนเอง
(generativity vs. stagnation) ตามหลักพัฒนาการทาง
จิตสังคม 8 ขัน้ ของแอริคสัน27 ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า
ได้ นอกจากนีร้ ะยะเวลาในการท�ำงานอาชีพครูนอ้ ยกว่า
หรือเท่ากับ 10 ปี และมีวิตกกังวลแฝงอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงสูง สามารถส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าอย่างมี
นัยส�ำคัญเช่นเดียวกับภาวะวิตกกังวล ในส่วนของปัจจัย
อื่นๆ ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมี
นัยส�ำคัญในการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ภาระงาน การ
จัดการเวลา พฤติกรรมของนักเรียน ระดับการศึกษาที่
ต�่ำกว่าปริญญา แต่ไม่พบความสัมพันธ์ในการศึกษานี้
อาจจะเกิดจากการที่พบจ�ำนวนผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าค่อย
ข้างน้อยท�ำให้ไม่สามารถหาความส�ำคัญทางสถิติได้
ข้อจ�ำกัดของการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิง ซึง่ เป็นตัวแปรทีม่ ผี ลต่อปัญหาทาง
สุขภาพจิตและ อาจส่งผลท�ำให้เกิดความเอนเอียงใน
การแปลผลได้ นอกจากนี้ แ บบสอบถามที่ ใ ช้ เ ป็ น
แบบสอบถามที่ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตอบเองทั้งหมด อาจมี
ข้อค�ำถามบางส่วนที่ผู้เข้าร่วมวิจัยอาจเข้าใจไม่ตรงกัน
นอกจากนัน้ แบบประเมินภาวะวิตกกังวลต่อสถานการณ์
และแบบประเมินภาวะวิตกกังวลแฝงมีความคล้ายคลึง
กันมาก อาจท�ำให้เกิดความสับสนในการตอบแบบสอบถาม
ท�ำให้ขอ้ มูลทีอ่ อกมาเกือบจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน และมี
ผลต่อการหาค่าความสัมพันธ์ทางสถิติ และแบบสอบถาม
ทั้งหมดเป็นเพียงแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองจึงไม่
สามารถน�ำไปใช้ในการวินจิ ฉัยได้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป
จึงควรเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มกลัวอย่าง โดยการ
เพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง เพิ่มโรงเรียนที่มีคุณลักษณะ
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ต่างจากโรงเรียนในการศึกษานี้ เช่น โรงเรียนรัฐบาล เละ
โรงเรียนสหศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ควรท�ำการศึกษา
ต่อยอดในเรื่องของผลกระทบจากสุขภาพจิตของครูที่
ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน ผลการ
เรียนของนักเรียนที่ครูดูแล และสุขภาพจิตของนักเรียน
เพิ่มเติม เพื่อการวางแผนในการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพจิตของครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจ�ำกัดของการศึกษา

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้จัดท�ำขึ้นในโรงเรียน
เพี ย งโรงเรี ย นเดี ย วและมี ก ลุ ่ ม ประชากรที่ ค ่ อ นข้ า ง
จ�ำเพาะ คือ เป็นครูโรงเรียนเอกชนและส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ท�ำให้ไม่สามารถจะอนุมานผลจากการศึกษา
นี้ไปใช้ในกลุ่มประชากรอื่นได้

สรุปผลการศึกษา

อาชีพ “ครู” เป็นอาชีพที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจสูง
ซึ่ ง เห็ น ได้ จ ากผลการศึ ก ษาที่ พ บความชุ ก ของภาวะ
วิตกกังวลระดับปานกลางถึงสูง ร้อยละ 47.4 และ
พบภาวะซึมเศร้าระดับน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 14.9
โดยปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยส�ำคัญส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านการท�ำงาน รวมถึงการ
ที่ มี ค วามวิ ต กกั ง วลแฝงอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลางถึ ง สู ง
ผลการศึกษาดังกล่าวจะท�ำให้ทางโรงเรียนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนให้การช่วยเหลือแก่ครูท่ีอยู่
ในภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าดังกล่าวได้ต่อไป

แหล่งที่มาของทุน

การศึกษาครัง้ นีไ้ ม่ได้รบั แหล่งเงินทุนและไม่มผี ล
ประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานใด
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