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Factors Correlated with Depress ion among  
Adolescents in Foster Homes*
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Abstract
 Purpose: To examine the prevalence of depression and the relationships of intelligence quotient, 
history of being abused, self-esteem and social support with depression among adolescents in foster 
homes.
 Design: Descriptive correlational study.
 Methods: The sample consisted of 100 adolescents with 10-19 years of age retrieved from 4 
foster homes. Data were collected by using 4 instruments: the demographic questionnaire, the 
Children’s Depression Inventory, the revised version of the Rosenberg Self-Esteem Scale, and a 
revised Thai Multi-dimensional Scale of Perceived Social Support. Descriptive statistics, Pearson’s 
product moment correlation, point bi-serial correlation, and t-test were used for data analysis.
 Main findings: The findings revealed that the prevalence of depression in this sample was 48 
percent. History of being abused was significantly and positively correlated with depression at a 
moderate level (r = .409, p < .01). Additionally, self-esteem and social-support were negatively  
correlated with depression at a moderate level and at a low level (r = - .639, p < .01; r = - .313,  
p < .01, respectively). However, intelligence quotient was not correlated with depression in  
adolescents in foster homes.
 Conclusion and recommendations: History of being abused, self-esteem and social support 
were significantly correlated with depression in adolescents in foster homes. Screening for  
depression among adolescents in foster homes is highly recommended, especially in adolescents 
with a history of being abused. Mental health promotion program should be emphasized on  
self-esteem and social support in order to enhance psychological well-being and reduce a prevalence 
rate of major depressive disorder among adolescents in foster homes.
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ในสถานสงเคราะห์*

ประยูรศรี ศรีจันทร์1, พวงเพชร เกษรสมุทร, ปร.ด.1 วารีรัตน์ ถาน้อย, ปร.ด.1

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและความสัมพันธ์ของเชาวน์ปัญญา	 การถูกทารุณกรรม	 
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	และการสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยความสัมพันธ์เชิงบรรยาย
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์อายุระหว่าง	10-19	ปี	จำานวน	100	คน	เก็บข้อมูล 
ในสถานสงเคราะห์จำานวน	4	แห่ง	ใช้แบบสอบถามจำานวน	4	ชุด	ได้แก่	แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	แบบคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในเด็ก	 แบบวัดความภาคภูมิใจในตนเองของโรเซนเบิร์กฉบับปรับปรุง	 และแบบวัดความรู้สึกหลากหลายมิติ 
เก่ียวกับความช่วยเหลือทางสังคมฉบับปรับปรุงภาษาไทย	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน	และการทดสอบที
 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ	48	ประวัติถูกทารุณกรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง
กับภาวะซึมเศร้า	 (r	=	 .409,	p	<	 .01)	ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ
ระดับปานกลาง	และระดับน้อยกับภาวะซึมเศร้า	(r	=	-	.639,	p	<	.01	และ	r	=	-	.313,	p	<	.01	ตามลำาดับ)	และ 
เชาวน์ปัญญาไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ท่ีนัยสำาคัญ	 .05	 คือ	
ประวัติถูกทารุณกรรม	 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 และการสนับสนุนทางสังคม	 จึงควรมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
ของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างย่ิงวัยรุ่นท่ีมีประวัติถูกทารุณกรรม	และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต
สำาหรับวัยรุ่นกลุ่มน้ีควรเน้นการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม	 เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ 
ทางจิต	และลดอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์

คำาสำาคัญ:	การทารุณกรรม	ภาวะซึมเศร้า	สถานสงเคราะห์	ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	การสนับสนุนทางสังคม

ผู้ประสานงานการเผยแพร่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงเพชร เกษรสมุทร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,  
e-mail: paungpet.kas@mahidol.ac.th
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ีรับบทความ: 7 กุมภาพันธ์ 2563 / วันท่ีแก้ไขบทความเสร็จ: 11 มีนาคม 2563 / วันท่ีตอบรับบทความ: 18 มีนาคม 2563


