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Abstract

 Objective: This study aimed at testing the 

effect of social problem-solving skill enhancement 

program on depression among nursing students.

  Methods: The sample of this quasi-

experimental research were 60 first to fourth year 

nursing students with mild to moderate levels of 

depression. They were randomly selected and 

assigned into either the experimental group (n = 

30) or the control group (n = 30). The research 

instruments included the general information form, 

the Center for Epidemiologic Studies Depression 

Scale with Cronbach’s alpha of .83, and the Social  

problem-solving skill enhancement program 

which was content validated by three experts.  

The data collection was conducted from January 

to May, 2018. Descriptive statistics, independent 

t-test, two-way repeated measures ANOVA and 

pairwise comparison using Bonferroni method 

were employed for data analyses.

 Results: The results showed that the mean 

scores of depression at post - test and 1 month 

follow-up phases in the experimental group were 

significantly different from the control group with 

p < .001. (F1, 58 =54.116, p < .001). Within the 

experimental group, the mean scores of depres-

sion at post-test (mean = 13.30, SD = 4.63) and 

1- month follow-up (mean = 8.70, SD = 4.42) were 

significantly lower than those at pre-test (mean 

=19.03, SD = 2.04) with p < .01.
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 Conclusion: The social problem-solving 

skill enhancement program could be applied to 

improve social  problems -solving skill among 

nursing students in order to decrease their depres-

sion. 

Keywords: Social problem-solving skill  

enhancement program, Depression, Nursing 

students.

บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม

การเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางสังคมต่อ

ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล

	 วิธีการศึกษา: กลุ ่มตัวอย่างของการวิจัย

แบบกึ่งทดลองนี้เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4  

ที่ มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง 

จ�านวน 60 คนที่ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

ง่าย โดยสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมกลุ่ม

ละ 30 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึก

ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินภาวะซึมเศร้าซึ่ง

มีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .83  

และโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา

ทางสังคมซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน ด�าเนินการ

ทดลองระหว่างเดือนมกราคมถึง เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน

สองทางแบบวัดซ�้า และการเปรียบเทียบรายคู่ด้วย

วิธีบอนเฟอโรนี 

	 ผลการศึกษา:	 ผลการศึกษาพบว่ากลุ ่ม

ทดลองและกลุ ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียภาวะ 

ซึมเศร้าในระยะหลังการทดลองเสร็จส้ินทันที 

และระยะติดตามผล 1 เดือนแตกต่างกันอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (F1, 58 = 54.116, 

p = < .001) ในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียภาวะ 

ซึมเศร้าในระยะหลังการทดลองเสร็จส้ินทันที 

(mean = 13.30, SD = 4.63) และระยะติดตามผล

หนึ่งเดือน (mean = 8.70, SD = 4.42) ต�่ากว่าระยะ

ก่อนการทดลอง (mean = 19.03, SD = 2.04) อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

	 สรปุ: โปรแกรมการเสรมิสร้างทักษะการแก้

ปัญหาทางสังคมสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล

เพื่อช่วยลดภาวะซึมเศร้า

ค�าส�าคัญ:	 โปรแกรมการเสริมสร้างทักษะการแก้

ปัญหาทางสังคม ภาวะซึมเศร้า นักศึกษาพยาบาล

ความส�าคัญของปัญหา

 นักศึกษาพยาบาลเป็นกลุ่มเส่ียงต่อภาวะ 

ซึมเศร้าเนื่องจากต้องปรับตัวท้ังด้านพัฒนาการ

ตามวัยและด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต การปรับตัวตามระยะ

พัฒนาการของช่วงวัยนั้น นักศึกษาพยาบาลเป็น

นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีช่วงอายุระหว่าง  

17 - 22 ปี ซ่ึงคาบเกีย่วระหว่างวยัรุน่  ตอนปลายและ 

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Steinberg & Morris, 2001) 

เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากท้ังทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม พัฒนาทางด้าน

ร่างกายเริ่มเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว แต่สภาพอารมณ์

และจิตใจยังไม่มั่นคง มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของ

20-0307 005.indd   87 5/18/2563 BE   9:44 AM


