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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นชั้นปีที่ 1-4 จานวน 226 คน
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง 3) แบบวัดความเครียดของสวน
ปรุง 20 ข้อ และ 4) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 9Q วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและค่าไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 15.04 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด
คือ ร้อยละ 24.60 รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 โดยพบร้อยละ 15.50 ,11.90 และ 9.10 ตามลาดับ
นัก ศึ ก ษาพยาบาลมี ค่ าเฉลี่ ย การเห็น คุ ณ ค่ าในตนเองอยู่ ในระดั บสู ง (X̅ = 3.49, SD= 0.52) โดยพบว่ า นั กศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองสูงมากที่สุด (X̅ = 3.58 , SD= 0.54 ) รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 , 3 และ 2
ตามลาดับ (X̅ = 3.48, SD= 0.50; X̅ = 3.44, SD= 0.51 และ X̅= 3.46, SD= 0.52) นักศึกษาพยาบาลมีความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลางมากที่สุ ด (ร้อ ยละ 49.12) รองลงมาความเครี ยดอยู่ ในระดั บสู ง (ร้อ ยละ 28.32) โดยพบว่า นัก ศึกษาชั้ นปี ที่ 1
มีความเครียดอยู่ในระดับสูงมากที่สุด (ร้อยละ 47.30) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ
58.00) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 55.90) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 52.10) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองด้านการมีความสาคัญมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสาคัญ ( r =.218, p=.001 ) ความเครียดมีความสัม พันธ์ทางบวกกับภาวะ
ซึมเศร้าอย่างมีนัยสาคัญ ( r=.419, p<.001) และวิเคราะห์ความเครียดระดับสูงและระดับรุนแรงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ภาวะซึมเศร้า ( r =.163, p=.015 ; r=.321, p =0.01)
จากงานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาทักษะการจัดการ
ความเครียดเพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องการปรับตัวและการป้องกันภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การเรียนการ
สอนออนไลน์
คาสาคัญ : การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า และนักศึกษาพยาบาล

____________________________________________________________________________________________
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Abstract
The purpose of this research was to study factors associated with depression of nursing students
in the online teaching situations of private nursing education institution in KhonKaen Province in 1st - 4th
year. The sample through stratified random sampling, a total of 226. Data were collected using information
by questionnaires into 4 part: 1) general information; 2) self-esteem questionnaire; 3) SuanPrung stress test
20 points; and 4) depression screening 9Q. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson
correlation analysis and Chi-square test.
The results found that 15.04% of nursing students had depression. The 1st year students had the
most depression at 24.60%, followed by the 4th year, 3rd year and 2nd year students with 15.50%, 11.90%,
and 9.10% respectively. Self-esteem was at a high level (X̅ =3.49, SD=0.52), with the 1st year students having
the highest self-esteem average score (X̅ =3.58, SD = 0.54), followed by 4th, 3rd and 2nd year students, (X̅ =
3.48, SD = 0.52; X̅ = 3.44, SD = 0.51 and X̅ = 3.46, SD = 0.52 respectively). Nursing students had the most
moderate levels of stress at 49.12 %, followed by a high level of stress at 2 8 . 3 2 %. The 1st year students
were found to the most high levels of stress ( 4 7 . 3 0 %), The 2st year students were found to a moderate
levels of stress (58.00 %). The 3st year students were found to a moderate levels of stress (55.90%) and The
4st year students were found to have a moderate levels of stress ( 5 2 . 1 0%) . The result from correlation
analysis revealed a negative relation between the importance of self-esteem with depression (r =.218,
p= .001). On the other hand, a positive relation was high levels of stress and severe stress with depression
(r = .163, p = .015; r = .321, p = 0.01 respectively).
The suggestion of this research should have activities to promote self-esteem and develop stress
management skills to support the adaptation and prevention of depression among nursing students in online
teaching situations.
Keywords: Social Media Using, Stress, Self-esteem, Depression and Nursing Students
บทนา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เมื่ อเกิด การระบาดของโรคโควิ ด -19 จึ งส่ งผลกระทบต่ อ
การดารงชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กัน
ทุกทิศทาง รวมถึงด้านการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นการเรียนการออนไลน์อย่างกะทันหัน อาจก่อให้เกิด
แรงกดดันจนเกิดความเครียด (Stress) และภาวะซึมเศร้า
(Depression) ได้ ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่มีความรู้สึกเศร้า
เหงาหงอย ชีวิตน่าเบื่อ ไม่มีความสุข สูญเสียแรงจูงใจ ไม่มี
กาลังใจในการทาสิ่งใดๆ ไม่อยากพูดคุยกับผู้อื่น จนทาให้
บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติภารกิจพื้นฐานในชีวิตประจาวันได้
(กรมสุขภาพจิต, 2562) หากเกิดอารมณ์เศร้านานกว่า 2 สัปดาห์
โดยไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
(Major Depressive Disorder: MDD) อารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย
เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ความคิดเชื่องช้า สมาธิเสีย
ความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ความรู้สึกว่าตัวเองมีความผิด อาการ

ไม่ สบายทางกายจนน าไปสู่ การคิด ฆ่ าตั วตาย (สานั กงาน
กองทุนสนับ สนุนการสร้ างเสริมสุข ภาพ: 2553) จากการ
สารวจประชากรทั่วโลกพบว่า มีผู้ที่กาลังเผชิญภาวะซึมเศร้า
ประมาณ 350 ล้านคน (ร้อยละ 4.40 ของประชากรโลก)
เที ย บเท่ า กั บ 1 ต่ อ 20 คน (องค์ ก ารอนามัย โลก: WHO,
2563) ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 1.5 ล้านคน
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 1.70 เท่า ในจานวนนี้ร้อย
ละ 11.50 มีอายุในช่วง 15-24 ปี (กรมสุขภาพจิต , 2562)
ทั้งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 557,401
คน โดยจังหวัดขอนแก่นมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นอันดับสอง
คือ 40,628 คน ร้อยละ 2.69 และมีอายุ 20-29 ปีจานวน
645 คน ร้ อ ยละ 1.58 (โรงพยาบาลจิ ต เวชขอนแก่ น ราช
นครินทร์, 2561) พบมากที่สุดคือ วัยเรียนระดับอุดมศึกษา
จากทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และทฤษฎี
ภาวะซึม เศร้ าของเบลเซอร์ (Blazer, 1982) พบว่าปั จจั ย
หรือสาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะซึมเศร้า มาจากหลายปัจจัย ทั้ง
ภายในและภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ
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1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ ชั้ น ปี เกรดเฉลี่ ย โรค
ประจาตัว การออกกาลังกาย รายได้ต่อเดือน การใช้สื่อทาง
สังคมออนไลน์ 2) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem)
หมายถึง การที่บุคคลรับรู้และประเมินตนเองแล้ว แสดงออก
ถึงการยอมรับ หรื อ ไม่ ยอมรั บตนเอง ซึ่งแสดงถึงขอบเขต
ความเชื่ อ ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ ตนเองในด้ า นความสามารถ
ความส าคั ญ ความส าเร็ จ และความมี คุ ณ ค่ า ของตนเอง
รวมถึงการรับรู้ การประเมินของบุคคลอื่นจากคาพูดและ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลอื่นต่อตนเอง สอดคล้อง
กั บ ธนารั ฐ มี ส วยและคณะ (2553) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า น
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ส่งผลต่อการเห็น
คุณค่าในตนเอง พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองต่าหรือลด
ต่าลงอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ มักพบอาการ
เช่น ซึมเศร้า ท้อ แท้ วิตกกังวล กลัว รู้สึกอ่อนไหวเกินไป
อารมณ์ขึ้นลงโดยไม่เตือนล่วงหน้า อารมณ์ผสมผสาน เป็นต้น
ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาโรคซึมเศร้าได้ และ 3) ความเครียด
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความเครียดทาให้บุคคล
รู้สึก ไม่ สบายใจ วุ่นวายใจ ทุก ข์ใ จ หากบุค คลไม่ส ามารถ
ปรับตัวได้จะทาให้เกิดความเครียดรุนแรงมากขึ้น จนกระทั่ง
เสียความสมดุลในการดาเนินชีวิต ขาดประสิทธิภาพในการ
ทางาน และส่งผลให้เกิ ดโรคซึมเศร้าได้ (กรมสุขภาพจิต ,
2562) สอดคล้องกับการศึกษาของ ณรงค์กร ชัยวงศ์ (2559)
พบว่า นิ สิ ตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เวสเทิ ร์ น
มีความเครียดระดับปานกลาง โดยความมุ่งมั่นทางการศึกษา
เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดความเครียดในระดับสูงเพียงด้านเดียว
เช่น เดีย วกั บ นัก ศึก ษาพยาบาลซึ่งส่ วนใหญ่ อยู่ใ นช่ วงอายุ
17–22 ปี มีปัญหาสุขภาพจิตที่พบมาก ได้แก่ ความเครียด
และภาวะซึมเศร้า ทีอ่ าจเกิดจากการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ตามวัย การเปลี่ยนแปลงจากการอยู่กับผู้ปกครองมาใช้ชีวิต
อยู่ ใ นหอพั ก กั บเพื่ อ นใหม่ และการเรี ย นหลั ก สู ต รเฉพาะ
สาขาที่ เ รีย นหนั ก และต้ อ งปฏิบั ติ กั บ ผู้ ป่ วยจริ ง (เขมรั ศ มิ์
ดุจวรรณ และคณะ, 2560; นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ
แสงอ่อน, 2558) โดยเฉพาะปัจจุบัน นักศึกษาต้องปรับตัว
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กะทันหัน ในการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบในสถานการณ์
ระบาดของโรควิด -19 อันส่งผลให้นักศึกษามีความเครียด
และภาวะซึมเศร้ามากขึ้น จากความสาคัญของสถานการณ์
ดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจและเลือกศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การเรียน
การสอนแบบออนไลน์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ข้อมูลสาคัญ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบใน
การวางแผนจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านบุคคล
(เพศ ชั้นปี เกรดเฉลี่ย โรคประจาตัว การออกกาลังกาย รายได้
และการใช้สื่อสังคมออนไลน์) ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง
และปัจจัยความเครียดกับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล
สมมุติฐาน
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยการเห็นคุณค่าในตนเอง
และปัจจัยความเครียดมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ
นักศึกษาพยาบาล
ขอบเขตของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้พัฒนาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า และทฤษฎีภาวะ
ซึ ม เศร้ า ของเบลเซอร์ (Blazer, 1982) และการทบทวน
งานวิจัย ปัจจัยที่คาดว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของ
นักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์
แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ ชั้ น ปี เกรดเฉลี่ ย โรคประจ าตั ว การออกก าลั งกาย
รายได้ต่ อเดือน การใช้สื่ อทางสังคมออนไลน์ 2. การเห็ น
คุณค่าในตนเอง และ 3.ความเครียด ดังแสดงในภาพที่ 1
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ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- ชั้นปี
- เกรดเฉลี่ย
- โรคประจาตัว
- การออกกาลังกาย
- รายได้ต่อเดือน
- การใช้สื่อสังคมออนไลน์

ภาวะซึมเศร้า

การเห็นคุณค่าในตนเอง
ความเครียด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินงานวิจัย
1. ประชากรและตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบบรรยาย
เชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Descriptive Correlation research)
ประชากร คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4
สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่
1-4 สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 จานวน 226 คน
2. การคัดเลือกตัวอย่าง
การวิจัยแบบบรรยายเชิงวิเคราะห์ความสัมพันธ์
(Descriptive Correlation Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาต้น
ปี ก ารศึ ก ษา 2563 สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยคัดเลือกในการวิจัยด้วยวิธีการสุ่ม

แบบง่าย (Simple random sampling ) โดยวิธีการจับฉลาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสามารถอ่ า นและเขี ย นภาษาไทยได้ ยิ น ดี
ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบแบบสอบถามในการเข้ า ร่ ว ม
การวิจัยครั้งนี้ และอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2563
3. การกาหนดตัวอย่าง
ผู้ วิ จั ย ก าหนดขนาดตั ว อย่ า งตามหลั ก การ
การคานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตารางตามแบบของ
Krejcie & Morgan 1970 จากการเปิ ด ตารางจะได้ ข นาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 188 คน เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ หายของกลุ่ ม
ตัวอย่างระหว่างการวิจัย (attrition rate) ผู้วิจัยเพิ่มขนาด
กลุ่ม ตัวอย่างอีกร้อยละ 20 ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Polit
& Beck, 2004) คานวณได้ 38 ราย รวมจานวนกลุ่มตัวอย่าง
226 ราย จากนั้ น คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยการสุ่ ม กลุ่ ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ของแต่ละ
ชั้นปี ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับชั้นปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษา (คน)
ชั้นปีท1ี่
94
ชั้นปีท2ี่
89
ชั้นปีท3ี่
97
ชั้นปีท4ี่
89
รวม
363

จานวนแบบสอบถาม
57
55
59
55
226

51
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4. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถาม 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไป ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ เพศ ชั้นปี เกรดเฉลี่ย
โรคประจาตัว การออกกาลังกาย รายได้และการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การ
เห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาจากการทบทวน
วรรณกรรมและทฤษฎี ข อง Coopersmith's (1984) ซึ่ งได้
แบ่ งการเห็ นคุ ณ ค่ าในตนเองเป็น 4 ด้ าน ได้แ ก่ ด้า นการ
มีความสาคัญ ด้านการมีความสามารถ ด้านการมีคุณธรรม
และด้ า นการมี อ านาจ โดยมี ข้ อ ค าถามทั้ ง หมด 27 ข้ อ
โดยลักษณะการตอบแบบ Likert scale ลักษณะการตอบ
4 ตัวเลือก คือ เป็นจริงมากที่สุด (4 คะแนน) เป็นจริงมาก
(3 คะแนน) เป็นจริงน้อย (2 คะแนน) และเป็นจริงน้อยที่สุด
(1 คะแนน) และทาการกลับค่าคะแนนในข้อคาถามเชิงลบ
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 4.00 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยมาก หมายความว่า ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองมากที่สุด
ส่ ว นที่ 3 แบบวั ด ความเครี ย ดของ
สวนปรุง 20 ข้อ (SPST - 20) ลักษณะการตอบแบบ Likert
scale ลักษณะการตอบ 5 ตัวเลือก คือ รู้สึกเครียดมากที่สุด
(5 คะแนน) รู้ สึ ก เครี ย ดมาก (4 คะแนน) รู้ สึ ก เครี ย ด
ปานกลาง (3 คะแนน) รู้สึกเครียดเล็กน้อย (2 คะแนน) และ
ไม่รู้สึกเครียด (1 คะแนน) ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1-100 คะแนน
แบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดั บ (สวนปรุ ง , 2542) คะแนนมาก
หมายความว่า มีความเครียดในระดับรุนแรง
ส่วนที่ 4 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 9Q
ลั ก ษณะการตอบแบบ Likert scale ลั ก ษณะการตอบ
4 ตั วเลื อก คือ เป็ นทุก วัน (3 คะแนน) เป็ นบ่อ ย > 7 วั น
(2 คะแนน) เป็ น บางวั น 1 – 7 วั น (1 คะแนน) ไม่มี เ ลย
(0 คะแนน) ค่ า คะแนนอยู่ ร ะหว่ า ง 0-27 คะแนน แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ระดั บ (กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2542) คะแนนมาก
หมายความว่า มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของภาษา (content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และการพยาบาล
อนามัยชุมชน แล้วนามาแก้ไขความเหมาะสม แล้วนาไปหา
ค่าความเที่ยง โดยได้หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือส่วนที่ 2
ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.82
52

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ขั้นเตรียมการ ภายหลังจากได้รับการ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง และความเที่ ย งตรงของแบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยประสานงานกับคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนรายละเอียดต่างๆของการวิจัย
รวมทั้ งขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ผู้ วิ จั ย ท าการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จัดทาขั้นตอนการเก็บรวมรวบข้อมูล
(protocol) เตรียมแบบสอบถาม ประชุมปรึกษาชี้แจงแก่
ผู้ช่วยวิจัยจานวน 7 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาพยาบาล
ที่ผ่านการเรียนในภาคทฤษฎีวิชาวิจัยทางการพยาบาล และ
นัดหมายการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.2 ขั้นดาเนินการ ชี้แจงวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยที่ผู้วิจัย 2 คน
ต่อ กลุ่ มตั ว อย่ าง 1 ชั้น ปี พร้อ มทั้ งให้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งเซ็น ใบ
ยินยอม พร้อมอธิบายข้อสงสัยทีละข้อและให้กลุ่มตัวอย่าง
ตอบ ใช้ เ วลา 20 นาที / คน เก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สถิติบรรยายประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 วิเ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ความเครียดกับภาวะซึมเศร้า โดยใช้
สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation)
6.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ ชั้นปี เกรดเฉลี่ย โรคประจาตัว การออก
กาลังกาย รายได้และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ) กับ ภาวะ
ซึมเศร้า โดยใช้สหสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi – square Test)
สรุปผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
97.30) เกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2.51-2.99 (ร้อยละ
44.20) รองลงมา 3.00-3.24 (ร้ อยละ 21.70) ส่ วนใหญ่ไ ม่
ออกกาลังกาย (ร้อยละ 73.90) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
5001-10,000 บาท (ร้อยละ 53.50) รองลงมาไม่เกิน 5,000 บาท
(ร้อยละ 35.00) ส่วนใหญ่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละ
วันเฉลี่ย 4 ชั่วโมงขึ้นไป (ร้อยละ 80.10) รองลงมาคือ ใช้
2-4 ชั่ ว โมง/วั น (ร้ อ ยละ 16.80) เกื อ บทั้ ง หมดไม่ มี โ รค
ประจาตัว (ร้อยละ 97.3) และมีโรคประจาตัว ร้อยละ 2.70
ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคไทรอยด์ และโรคซึมเศร้า และพบว่า
นักศึกษาพยาบาลมีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 15.04 โดยนักศึกษา
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ชั้ น ปี ที่ 1 มี ภ าวะซึ ม เศร้ า มากที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 24.60
รองลงมาคื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ชั้ น ปี ที่ 3 และชั้ น ปี ที่ 2

โดยพบร้อยละ 15.50 ,11.90 และ 9.10 ตามลาดับ ดังตาราง
ที่ 2

ตารางที่ 2 ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล (n=226)
ระดับชั้นปี
จานวน (n)
ชั้นปีที่ 1
57
ชั้นปีที่ 2
55
ชั้นปีที่ 3
59
ชั้นปีที่ 4
55
รวม
226
2. จากการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลการเห็นคุณค่า
ในตนเองพบว่ า นั กศึ กษาพยาบาลมี ค่าเฉลี่ ยการเห็นคุ ณค่ า
ในตนเองอยู่ ใ นระดั บ สู งมากที่ สุ ด (X̅ = 3.49, SD = 0.52)
โดยพบว่ า นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี มี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการ

ภาวะซึมเศร้า
14
5
7
8
34

เห็นคุณค่าสูงมากที่สุด (X̅ = 3.49, SD= 0.52) โดยมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนการเห็นคุณค่าตามชั้น ปีที่ 1, 2, 3 และ 4 คื อ
X̅ =3.58, SD=0.54; X̅ =3.46, SD = 0.52; X̅ =3.44, SD = 0.51;
X̅ =3.48, SD =0.50 ตามลาดับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาล (n=226)
ระดับชั้นปี
จานวน (n)
ค่าเฉลี่ย( x )
ชั้นปีที่ 1
57
3.58
ชั้นปีที่ 2
55
3.46
ชั้นปีที่ 3
59
3.44
ชั้นปีที่ 4
55
3.48
รวม
226
3.49
3. จากการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลความเครียด
พบว่า นักศึกษาพยาบาลเกือบครึ่งมีความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้ อ ยละ 49.12) รองลงมาความเครี ย ดอยู่ ใ น
ระดับสูง (ร้อยละ 28.32) โดยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
ความเครี ย ดอยู่ ใ นระดั บ สู ง มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 47.30)
ตารางที่ 4 ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล (n=226)
น้อย
ปานกลาง
ระดับชั้นปี
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ชั้นปีที่ 1
7 (12.30)
17 (29.90)
ชั้นปีที่ 2
14 (25.60)
32 (58.00)
ชั้นปีที่ 3
6 (10.20)
33 (55.90)
ชั้นปีที่ 4
10 (18.20)
29 (52.10)
รวม
37 (16.37)
111(49.12)

ร้อยละ (%)
24.60
9.10
11.90
15.50
15.04

SD
0.54
0.52
0.51
0.50
0.52

ระดับการเห็นคุณค่าในตัวเอง
เห็นคุณค่าในตนเองมากที่สดุ
เห็นคุณค่าในตนเองมากที่สดุ
เห็นคุณค่าในตนเองมากที่สดุ
เห็นคุณค่าในตนเองมากที่สดุ
เห็นคุณค่าในตนเองมากที่สดุ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางมาก
ที่สุด (ร้อยละ 58.00) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 55.90) นักศึกษาชั้นปีที่ 4
มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด (ร้อยละ 52.10)
ตารางที่ 4
สูง
จานวน
(ร้อยละ)
27 (47.30)
6 (10.90)
17 (28.80)
14 (25.60)
64 (28.32)

รุนแรง
จานวน
(ร้อยละ)
6 (10.50)
3 (5.50)
3 (5.10)
2 (3.60)
14 (6.19)

รวม
จานวน
(ร้อยละ)
57 (100.00)
55 (100.00)
59 (100.00)
55 (100.00)
226 (100.00)
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4. จากการวิ เคราะห์ความสัมพั นธ์ พบว่ า การ
เห็นคุณค่าในตนเองด้านการมีความสาคัญ มีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสาคัญ (r= .218, p= .001)
ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าอย่างมี

นั ย ส าคั ญ (r= .419, p< .001) และเมื่ อ วิ เ คราะห์ ร ะดั บ
ความเครียด พบว่าความเครียดระดับสูงและระดับรุนแรงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า (r= .163, p= .015;
r= .321, p = .01) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ของการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเครียดกับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล (n=226)
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบ
p-value
ตัวแปร
Pearson ของภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล
การเห็นคุณค่าในตนเอง
ด้านการมีความสาคัญ
-0.218**
0.001
ด้านการมีความสามารถ
-0.115
0.084
ด้านการมีคณ
ุ ธรรม
-0.036
0.588
ด้านการมีอานาจ
-0.036
0.357
การเห็นคุณค่าในตนเองเฉลี่ยรวม
-0.405
1.795
ความเครียด
ความเครียดน้อย
0.897
0.641
ความเครียดปานกลาง
0.764
0.512
ความเครียดสูง
0.163*
0.015
ความเครียดรุนแรง
0.321**
0.010
ความเครียดเฉลี่ยรวม
0.419**
0.000
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ ชั้นปี เกรดเฉลี่ย โรคประจาตัว การออกกาลังกาย

รายได้ต่อเดือนและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>.05) ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล (n=226)
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ Chi-square
ตัวแปร
ของข้อมูลทั่วไปกับภาวะซึมเศร้า
เพศ
7.093
ชั้นปี
8.473
เกรดเฉลี่ย
6.956
โรคประจาตัว
2.645
การออกกาลังกาย
3.970
รายได้ต่อเดือน
8.753
การใช้สื่อสังคมออนไลน์
8.501
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง
(Self Esteem) ของนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีมีค่าคะแนน
ในระดับสูง (X̅ =3.49, SD =0.52) และพบว่านักศึกษาพยาบาล
ส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 49.12)
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของพิ ม พ์ พิ ส าข์ จอมศรี (2553)
54

(P-value)
0.069
0.053
0.138
0.450
0.681
0.460
0.204

เรื่ อ งความเครี ย ดและความรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเองของ
นัก ศึ กษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิ ท ยาลั ย เชี ย งราย พบว่ า
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่
อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 42.70) และพบว่าความเครียดระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 47.50) จากการที่นักศึกษาพยาบาลได้
ประเมินตนเองว่า มีความสามารถ ความสาคัญ มีอานาจ
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และความดีอยู่ภายในตนเอง มีศักดิ์ศรีเทียบกับผู้อื่น ประสบ
ความสาเร็จ ได้รับการยอมรับจากสังคม ตลอดจนมีเจตนคติ
ที่ดีต่อตนเองนั้น ส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ มีการ
เห็นคุณค่าในตนเองสูง (Coopersmith, 1984) ส่วนความเครียด
ระดับปานกลางเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากมีสิ่งคุกคามหรือพบเหตุการณ์สาคัญ ๆ ในสังคม
โดยบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมาในลักษณะความ
วิตกกังวลความกลัว ฯลฯ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วๆ ไป
ไม่รุนแรงจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย และเป็นระดับ
ความเครียดที่ทาให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น โดยเฉพาะ
นักศึกษาพยาบาลที่เริ่มมีการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้ง
แรก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ณรงค์ ก ร ชั ย วงศ์
(2559) เรื่องการศึกษาความเครียด สาเหตุความเครียดของ
นิสิ ตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยเวสเทิ ร์ น พบว่ า
ความมุ่งมั่นทางการศึกษา เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเครียด
ในระดั บ สู งเพี ย งด้ า นเดี ย ว โดยมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนเท่ า กั บ
17.17 (SD= 2.61)
2. จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่า ง
ปัจจัยส่วนบุคคล การเห็นคุณค่าในตนเอง ความเครียดกับ
ภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล พบว่าการเห็นคุณค่าใน
ตนเองด้านการมีความสาคัญมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ
ซึมเศร้าอย่างมีนัยสาคัญ ( r= .218, p= .001) สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของกาญจนา วั น นา (2558) เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิ ทยาลัย
เอกชนพบว่า ความแข็งแกร่งในชีวิต ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสุขของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
นุชนาถ แก้วมาตร .(2554) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ซึมเศร้าของนิสิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่าปัจจัยที่ทานายภาวะซึมเศร้าได้แก่ ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง (β =-.41, p< .001) โดยถ้านักศึกษาพยาบาล
มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงจะส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า
น้อยลง
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสาคัญ (r=.419, p<.001)
และเมื่อวิเคราะห์ความเครียดระดับสูงและระดับรุนแรงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า (r =.163, p=.015 ;
r=.321, p=0.01) สอดคล้องกับการศึกษาของนุชนาถ แก้วมาตร
(2554) เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ภาวะซึ ม เศร้ า ของนิ สิ ต
พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย บูร พา พบว่ า

ปัจจัยที่ทานายภาวะซึมเศร้าของนิสิตพยาบาลได้แก่ รูปแบบ
การใช้ชีวิตด้านการรั บรู้ ต่อความเครียด (β=.30, p < .001)
และดวงใจ วัฒนสินธุ์ สิริพิมพ์ ชูปาน และภาคิณี เดชชัยยศ
(2562) ศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาทางสังคมและภาวะซึมเศร้า
ของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 มีคะแนน
เฉลี่ยภาวะซึมเศร้าต่ากว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษา
พยาบาลชั้นปี ที่ 1 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่ เริ่มเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก ซึ่งถือเป็นช่วง
เปลี่ยนผ่านที่สาคัญระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายเข้าสู่
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่
แตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยต้องมีความเป็นผู้ใหญ่และต้อง
รับผิดชอบตนเองมากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังต้องปรับตัว
เข้ากับเพื่อน อาจารย์หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ ต้องย้ายเข้ามาอยู่
ในหอพั กของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งบางคนค่ อนข้ างห่ างไกลจาก
ครอบครั วมาก รวมถึ งเหตุ การณ์ โ รคระบาดโควิ ด 2019
ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ซึ่ งเข้ ามาเรี ยนได้
ประมาณ 1 เดือนแล้วได้หยุดยาว ต้องปรับตัวต่อระบบการ
เรี ย นออนไลน์ หรื อ บางคนไม่ ไ ด้ ก ลั บ บ้ า นเนื่ อ งจากมี
กฎหมายบั ง คั บ การเดิ น ทางระหว่ า งจั ง หวั ด ในช่ ว งการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนทาให้นักศึกษา
จาเป็นต้องปรับตัวเพิ่มขึ้น หากนักศึกษาพยาบาลไม่สามารถ
ปรับตัวได้หรือขาดแหล่งสนับสนุนที่ดีก็มักเกิดปัญหาเรื่อง
เครียดหรือซึมเศร้าได้
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเห็น
คุณค่าในตนเองในช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์
1.2 ส่งข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
แนะแนว และอาจารย์ประจ าชั้นเพื่อ ให้การดูแ ลเบื้องต้ น
และติดตามต่อไป
1.3 ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
จัดการความเครียดเพื่อช่วยส่งเสริมเรื่องการปรับตัวและการ
ป้องกันภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์
การเรียนการสอนออนไลน์
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 การศึก ษาวิ จัย ครั้ งนี้ เ ป็น การศึก ษาใน
รูปแบบพรรณนา เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า
ในนั ก ศึ ก ษาพยาบาลในสถานการณ์ ก ารเรี ย นการสอน
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ออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งแรก ดังนั้น
ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม อี ก ครั้ ง เพื่ อ เป็ น การติ ด ตามผลและ
เปรียบเทียบแต่ละชั้นปี
2.2 สามารถนาเอาข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้
ไปศึกษาต่อในรูปแบบการศึกษาเชิงทดลอง เช่นการจัด
โปรแกรมในการลดอุบัติการณ์ของภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่ง
สามารถช่ ว ยป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาภาวะซึ ม เศร้ า ใน
นักศึกษาพยาบาลในระยะต้นๆได้
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