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บทคดัย่อ   

 นักศึกษาพยาบาลเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกดิภาวะซึมเศร้าเน่ืองจากต้องเผชิญกบัการปรับตัวที่หลากหลายทั้ง

ด้านพัฒนาการตามวัย การเรียน และการปรับตวักบัสิง่แวดล้อมในมหาวิทยาลัย การศกึษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา

ชนิดวิเคราะห์ความสมัพันธเ์พ่ือศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าและความสมัพันธร์ะหว่างการแก้ปัญหาทางสงัคม

กบัภาวะซึมเศร้าของนักศกึษาพยาบาลที่ก�าลังศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในภาคตะวันออก ปีการศกึษา 2560 

จ�านวน 650 คน เคร่ืองมอืวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมนิภาวะซึมเศร้า

ในวัยรุ่น และแบบสอบถามการแก้ปัญหาทางสงัคมของวัยรุ่นซ่ึงมีค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากบั .89 

และ .83 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่า

สมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั  ผลการศกึษาพบว่านักศกึษาพยาบาลมภีาวะซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ 32 จ�าแนก

เป็นภาวะซึมเศร้าเลก็น้อยถงึปานกลางร้อยละ 18 และภาวะซึมเศร้ารนุแรงร้อยละ 14 ซ่ึงนักศกึษาพยาบาลแต่ละช้ัน

ปีมคีะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั .05 (F3,436=3.484, p<.05) นอกจากน้ี

นักศกึษาพยาบาลมกีารแก้ปัญหาทางสงัคมในระดบัปานกลาง ( =107.28, SD=13.05)  ผลการวิเคราะห์ความ

สมัพันธ ์พบว่า การแก้ปัญหาทางสงัคมมคีวามสมัพันธท์างลบกบัภาวะซึมเศร้า (r=-.497, p<.001) 

 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีช้ีให้เหน็ว่าภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลเป็นประเดน็ที่ส�าคัญและต้องตระหนัก

ถึงเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีบริการส่งเสริมสขุภาพจิตที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง

ทักษะการแก้ปัญหาทางสังคมเพ่ือให้นักศึกษามีการแก้ปัญหาทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและไม่มีภาวะซึมเศร้า
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Abstract   
 Nursing students are at risk of depression since they have to adapt themselves to changes in their personal 

developmental, learning and teaching styles, and the university environment. This research aimed to explore 

depression and the relationship of social problem-solving and depression among 650 nursing students studying 

at the Nursing Faculty of one particular university in the Eastern part of Thailand in academic year 2017. 

Three research instruments were used to collect the data, including an Information form, the Center for    

Epidemiologic Studies Depression Scale, and the Social Problem-solving Inventory for Adolescents, each 

giving a Cronbach’s alpha of .89, and .83, respectively.  Descriptive statistics, one-way ANOVA and Pearson’ 

product moment coefficient analysis were employed for data analyses.  The results revealed that 32% of 

nursing students had depression in which 18 percent had mild and moderate depression and 14 percent had 

severe depression. There were significant differences in the occurrence of depression which varied according 

to the year of study, with significance level of .05 (F3,436=3.484, p<.05). Moreover, nursing students had 

a moderate level of social problem-solving ( =107.28, SD=13.05). The correlation analysis showed that 

depression had a negative relationship with social problem-solving among nursing students (r=-.497, p<.001).

 The research findings indicate that depression among the nursing students is a major mental health issue 

that needs to be addressed by faculty members or related health care providers through the development of 

the mental health services focused on enhancing the social problem-solving skills of nursing students.
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