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การเห็นคุณคาในตนเอง ความแข็งแกรงในชีวิตและภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล
ในวิทยาลัยพยาบาลแหงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทคัดยอ

นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมี แ นวโน ม ในการเกิ ด ภาวะซึ ม เศร า ได แต ก ารศึ ก ษาภาวะซึ ม เศร า ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลยังมีจํานวนจํากัด การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยพรรณนาเชิงสหสัมพันธ เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล ผูเขารวมการวิจัยเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษา
ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยพยาบาลแหงหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 275 คน คัดเลือก
โดยวิ ธี ก ารสุ  ม แบบแบ ง ชั้ น เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ประกอบด ว ย แบบสอบถามข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
แบบวัดภาวะซึมเศรา แบบประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และแบบประเมินความแข็งแกรงใน
ชีวิต ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก เทากับ .87, .86 และ .91 ตามลําดับ เก็บรวบรวมขอมูล
ในชวงระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สถิติการทดสอบแบบครัสคัล วอลลิส และสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบสเปยรแมน ผลการวิจยั พบวานักศึกษาพยาบาล สวนใหญ (รอยละ 95.27) ไมมภี าวะซึมเศรา
และเห็นคุณคาในตนเองอยูใ นระดับมากและมากทีส่ ดุ (รอยละ 62.50) อยางไรก็ตามยังมีนกั ศึกษาบางสวน
(รอยละ 4.73) ทีก่ าํ ลังประสบกับภาวะซึมเศราและเปนกลุม ทีม่ คี ะแนนการเห็นคุณคาในตนเองอยูใ นระดับ
นอยและปานกลาง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา คะแนนการเห็นคุณคาในตนเองและคะแนนความ
แข็งแกรงในชีวิตมีความสัมพันธทางลบกับคะแนนภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (rs(275) = -.707, p < .001; rs(275) = -.509, p < .001) ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา
นักศึกษาพยาบาลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองและมีความแข็งแกรงในชีวิตสูงมีโอกาสในการเกิด
ภาวะซึมเศราไดนอย ดังนั้นควรออกแบบการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะการเห็นคุณคาในตนเอง
และการพัฒนาความแข็งแกรงในชีวิตใหกับนักศึกษาพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดภาวะซึมเศรา
คําสําคัญ: การเห็นคุณคาในตนเอง, ความแข็งแกรงในชีวิต, นักศึกษาพยาบาล, ภาวะซึมเศรา
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Abstract

Nursing students are a population who tend to suffer from mental health problems, especially
depression. However, studies regarding depression in nursing students in the north-east region of Thailand
are limited. This correlation study aimed to explore what factors are associated with depressive symptoms
among nursing students in the region. Participants consisted of 275 nursing students who were studying
for a bachelor’s degree at a nursing college in the northeastern region of Thailand. Stratiﬁed random
sampling was used to select the participants. The research instruments included a personal information
questionnaire, the Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D), the Coopersmith
Self-esteem Inventory (SEI), and the Resilience Inventory, which reported Cronbach’s alpha coefﬁcient
.87, .86, and .91 respectively. The data were collected between October 2019 and March 2020.
Statistics used for the data analysis included: frequencies, percentages, means, standard deviations,
One-way ANOVAs, Kruskal-Wallis tests, and Spearman’s rank correlation coefﬁcients. The results
of the study illustrated that most of the nursing students (95.27 %) had no depressive symptoms and
over half of the nursing students (62.50 %) had a high or very high level of self-esteem. However,
4.73 percent of the nursing students were found to be suffering from depressive, and the group showed
a low and moderate of self-esteem. Furthermore, the results of the study illustrated that the scores
for self-esteem and resilience were signiﬁcantly negatively correlated with the scores for depressive
symptoms (rs(275) = -.707, p < .001; rs(275) = -.509, p < .001), respectively. The result of study indicates that nursing students with high self-esteem and resilience are less likely to develop depression.
Threrefore, teching should be designed to enhance self-esteem skills and developing resilience among
nursing students to prevent depression.
Keyword: self-esteem, resilience, nursing student, depressive symptoms
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ปจจุบันพบวาจํานวนผูที่เจ็บปวยดวยโรคซึมเศราทั่วโลกมีมากกวา 284 ลานคน สวนใหญ
เปนเพศหญิง (World Health Organization [WHO], 2020) นอกจากนี้ยังพบวาผูที่มีภาวะซึมเศรามีอัตรา
การฆาตัวตายสูงเกือบ 800,000 คนในทุก ๆ ป ซึ่งพฤติกรรมการฆาตัวตายมักเกิดขึ้นในกลุมประชากร
ที่มีอายุระหวาง 15-29 ป (WHO, 2020) สําหรับประเทศไทย ในป พ.ศ. 2563 มีจํานวนผูที่ปวยดวยโรค
ซึมเศราสูงถึง 1.2 ลานคน (ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา กรมสุขภาพจิต, 2563) ซึ่งเขตสุขภาพที่ 9
(จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย และสุรนิ ทร) พบวามีผปู ว ยโรคซึมเศราจํานวน 149,380 คน โดยผูป ว ย
ดังกลาวมีอตั ราการเขาถึงบริการรอยละ 80.44 (ศูนยวจิ ยั และสารสนเทศโรคซึมเศรา กรมสุขภาพจิต, 2563)
สําหรับจังหวัดนครราชสีมาพบวามีผูปวยโรคซึมเศรา 58,790 คน มีผูปวยเขาถึงระบบบริการสุขภาพจิต
รอยละ 81.26 (ศูนยวิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา กรมสุขภาพจิต, 2563) การเขาถึงบริการของผูปวยที่
จํากัด อาจเนื่องมาจากการรับรูถึงตราบาป (Internalized stigma) ของการเจ็บปวยทางจิตเวชโดยเฉพาะใน
ผูปวยที่กําลังประสบกับภาวะซึมเศรา (Tosangwarn, Clissett, & Blake, 2017)
ภาวะซึมเศรา หมายถึง สภาวะที่จิตใจมีการแสดงออกของอารมณที่ผิดปกติ โดยทั่วไปผูปวย
มักเกิดความรูสึกเศรา หดหู สิ้นหวัง เซื่องซึม ไมมีสมาธิ เบื่ออาหาร (ภัคจิรา ภูสมศรี, 2563) การวินิจฉัย
วาเปนโรคซึมเศรานั้นมักใชเกณฑในการวินิจฉัยของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 5th Edition (DSM5) ของ American Psychiatric Association ซึง่ ไดกลาวถึงเกณฑรายละเอียดตาง ๆ
ของอาการโรคซึมเศรา ภาวะซึมเศราสงผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจ โดยอาการทางดานรางกาย
เชน ปวดศีรษะ ปวดทอง อาการทางดานจิตใจและความคิด เชน เครียด ซึมเศรา ทอแท สิ้นหวัง หดหู กลัว
อารมณเปลี่ยนแปลงงาย และอาการทางพฤติกรรม เชน ซึม เฉยเมย กระสับกระสายไมอยูนิ่ง กาวราว
ไมสนใจตนเองและสิ่งแวดลอม (มาโนช หลอตระกูล, 2558) อาการดังกลาวสงผลกระทบทางลบตอการ
ดําเนินชีวติ ประจําวัน ผูป ว ยบางรายอาจรับประทานอาหารไดนอ ยลง เบือ่ อาหาร หรือนอนไมหลับ (WHO,
2020) ผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุดคือ การฆาตัวตาย จากรายงานอัตราการฆาตัวตายแยกตามชวงอายุ
ของกรมสุขภาพจิต ป พ.ศ.2562 พบวา อายุ 10-19 ป และ อายุ 20-29 ป มีอัตราการฆาตัวตายถึง รอยละ
2.51 และรอยละ 15.10 ตามลําดับ (กรมสุขภาพจิต, 2563)
ผลการวิจัยที่ผานมาพบวานักศึกษาพยาบาลเปนกลุมประชากรที่มีแนวโนมในการเกิดปญหา
สุขภาพจิตโดยเฉพาะภาวะซึมเศราที่คอนขางสูง (นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน, 2558) ผลการ
ศึกษาพบวาความชุกของภาวะซึมเศราในนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย อยูร ะหวาง รอยละ 8.30 - 50.10
(กชกร แกวพรหม และชนกฤทัย ชื่นอารมณ, 2556; นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน, 2558; Ross
et al., 2005) และจากการศึกษาความชุกของภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแหงหนึง่
ในเขตภาคเหนือป 2563 พบวานักศึกษามีอาการของภาวะซึมเศราอยูในระดับนอยหรือปานกลาง รอยละ
22.58 (พรภิมล เพ็ชรกุล และพัชรบูรณ ศรีวิชัย, 2563)
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สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศราในนักศึกษาพยาบาลเกิดมาจากหลายปจจัย เชน การเผชิญกับ
ความกดดัน ความคับของใจ ความวิตกกังวล และความเครียด เนื่องจากตองมีการปรับตัวทั้งในดาน
พัฒนาการตามวัย และดานการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เชน การเรียนทัง้ ภาคทฤษฎี
และการฝ ก ปฏิ บัติ การปรับ ตัว กับ สิ่ง แวดลอม และรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ เ ปลี่ ย นไปโดยเน น
ผูเรียนเปนศูนยกลาง และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนมากขึ้น ประกอบกับภาระงาน
และความกดดันที่มากระหวางการเรียน หากนักศึกษาไมสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ ได อาจสงผล
ให เ กิ ด ภาวะซึ ม เศร า ตามมา รวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นการใช ชี วิ ต ประจํ า วั น ภายในหอพั ก สิ่ ง เหล า นี้
เปนสวนหนึ่งที่อาจสงผลใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลได (นุชนาถ แกวมาตร, 2556;
นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน, 2558)
นอกจากป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเรี ย นการสอนและการปรั บ ตั ว ในการใช ชี วิ ต แล ว
ผลการวิจัยยังพบวา ความเพียงพอของรายได บรรยากาศในครอบครัว ภาวะสุขภาพ การเขารวม
กิจกรรมออกกําลังกาย มีความเกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ เชน นักศึกษาพยาบาลที่มีรายไดไมเพียงพอ
ไมสามารถจัดสรรเงินทีม่ กี บั คาใชจา ยตาง ๆ ในการใชชวี ติ ประจําวันได อาจเกิดความรูส กึ เปนปมดอย เก็บกด
หรือถูกเปรียบเทียบจนขาดความมั่นใจในตนเอง ไมกลาเขาสังคมรวมกับเพื่อน ๆ นําไปสูภาวะซึมเศราได
(นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน, 2558) บรรยากาศในครอบครัวก็อาจสงผลตอการเกิดภาวะซึมเศรา
สําหรับครอบครัวที่มีความรักใครกลมเกลียวกัน เมื่อมีปญหานักศึกษาก็สามารถสื่อสารขอคําปรึกษาได
จึงทําใหเกิดภาวะซึมเศราตํา่ (นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน, 2558) ในขณะทีก่ ารเขารวมกิจกรรม
ออกกํ า ลั ง กาย เป น การทํ า กิ จ กรรมออกแรงที่ ทํ า ให ร  า งกายเคลื่ อ นไหวอย า งต อ เนื่ อ งอย า งน อ ย
30 นาที ทําใหจิตใจแจมใส รูสึกมีความสุข ชวยรักษาภาวะซึมเศราระดับนอยถึงระดับปานกลางได
(นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน, 2558)
นอกจากปจจัยทีก่ ลาวมาขางตน ผลการศึกษายังพบวา การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกบั
ภาวะซึมเศรา (นุชนาถ แกวมาตร, ชนัดดา แนบเกสร, และจันทนา เกิดบางแขม, 2554) การเห็นคุณคาใน
ตนเองมีความสําคัญอยางยิง่ เนือ่ งจากเปนความตองการขัน้ พืน้ ฐานของจิตใจ ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวติ
อยูอยางมีคุณคา และยังเปนสิ่งสําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเห็น
คุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศรา เนื่องจากบุคคลที่มีการรับรูการเห็นคุณคาในตนเองสูง
จะมีอบุ ตั กิ ารณการเกิดภาวะซึมเศราตํา่ โดยจะเปนบุคคลทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ในตนเอง มองตนเองในทางบวก
ยอมรับความแตกตางของตนเองและผูอื่น ปรับตัวไดดี และสามารถเผชิญกับปญหาตาง ๆ ได แตถาหากมี
การรับรูการเห็นคุณคาในตนเองตํ่า ก็จะนําไปสูภาวะซึมเศราได ผลการศึกษาในนักศึกษาพยาบาลพบวา
การรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศรา ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาที่มี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง มีโอกาสในการเกิดภาวะซึมเศราไดนอย (นุชนาถ แกวมาตร, 2556)
นอกจากนี้ผลการศึกษาของ Ross et al. (2014) สนับสนุนวาการเห็นคุณคาในตนเองสามารถที่จะทํานาย
ภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาลในไทยได
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ความแข็งแกรงในชีวิตเปนอีกปจจัยที่สําคัญที่มีสวนชวยในการปองกันการเกิดภาวะซึมเศราได
เนื่องจากเปนศักยภาพหรือความสามารถของบุคคลในการยืนหยัดอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ ทามกลาง
สภาพการณทกี่ อ ใหเกิดความเครียด (Grotberg, 2003) เปนการมองตนเอง 3 องคประกอบหลัก ประกอบดวย
I Have, I am and I can หมายถึง ฉันมี ฉันเปน และฉันสามารถ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะมีสวนชวยในการ
ลดภาวะซึมเศราได (พัชรินทร นินทจันทร, โสภิณ แสงออน, และทัศนา ทวีคูณ, 2555) ผลการศึกษาที่ผาน
มาในนักศึกษาพยาบาลพบวา ความแข็งแกรงในชีวติ มีความสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศรา ขอมูลดังกลาว
แสดงใหเห็นวานักศึกษาพยาบาลทีม่ คี วามแข็งแกรงในชีวติ สูงมีโอกาสในการเกิดภาวะซึมเศราคอนขางตํา่
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาการศึกษาภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล ยังมีอยูอยางจํากัด
โดยเฉพาะในกลุม ของนักศึกษาพยาบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนัน้ การวิจยั นีท้ เี่ กีย่ วกับปจจัยทีม่ ี
ความสัมพันธกบั ภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล จะเปนแนวทางการศึกษาทีส่ าํ คัญในการพัฒนาความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล เพือ่ เปนแนวทางในการ
สรางองคความรูและพัฒนาแนวทางในการลดหรือปองกันการเกิดภาวะซึมเศราในประชากรกลุมนี้ได
วัตถุประสงคการวิจัย
เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลแหงหนึง่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ไดรับแนวคิดมาจากทฤษฎีชีวจิตสังคม (Biopsychosocial model) ซึ่งกลาวถึง
3 ปจจัยหลักที่มีความเกี่ยวของกับการเกิดภาวะซึมเศรา (Santos, Bashaw, Mattcham, Cutcliffe, &
Vedana, 2018) ประกอบดวย ปจจัยทางชีวภาพ (Biological factor) ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor)
และปจจัยทางสังคม (Social factor) ซึง่ พบวามีความสัมพันธกบั ภาวะซึมเศราในนักศึกษาพยาบาล โดยปจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธทางลบกับภาวะซึมเศรา เปนปจจัยดานสังคม และจิตวิทยา ไดแก ความเพียงพอของรายได
สัมพันธภาพในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง และความแข็งแกรงในชีวติ ในขณะทีภ่ าวะสุขภาพและ
การออกกําลังกายของนักศึกษาพยาบาลพบวามีความสัมพันธกบั ภาวะซึมเศราอีกดวย (นุชนาถ แกวมาตร,
2556; นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน, 2558) รายละเอียดของปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึม
เศราแสดงใหเห็นในแผนภาพที่ 1
- ภาวะสุขภาพ
- ความเพียงพอของรายได
- สัมพันธภาพในครอบครัว
- การออกกําลังกาย
- การเห็นคุณคาในตนเอง
- ความแข็งแกรงในชีวิต

ภาวะซึมเศรา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิ ดในการวิจัย
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และชั้นปที่ 4 จํานวน 76 คน
Population
Stratum
Sample in
each stratum

ภาพที
ภาพที่ ่ 22 การสุ
การสุ่ มมแบบแบ่
แบบแบงงชัชั้น้น (Stratified
(Stratiﬁed random sampling)
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ผู้ให้ ข้อมูล
การวิจยั ในครั้ งนี้ ได้ผ่า นการรั บ รองการพิ จารณาจริ ยธรรมงานวิจยั ในมนุ ษย์จากคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมงานวิจยั ในมนุ ษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา (เอกสารรับรองเลขที่ 007/
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การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ไดผานการรับรองการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในมนุษยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (เอกสารรับรองเลขที่
007/ 2563 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562) ผูวิจัยตระหนักถึงอิทธิพลในบทบาทของผูสอนที่อาจมีตอผูเรียน
จึงติดตออาสาสมัครผานผูชวยผูวิจัย ซึ่งเปนนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 จํานวน 6 คน ซึ่งทั้งหมดไมได
เปนสวนหนึ่งของอาสาสมัคร อาสาสมัครทุกคนไดรับคําชี้แจงวัตถุประสงค ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การรักษาความลับของขอมูลโดยผลในการวิจัยครั้งนี้ถูกนําเสนอในภาพรวมและไมระบุเชื่อมโยงถึง
อาสาสมัครเปนรายบุคคล นอกจากนี้อาสาสมัครยังไดรับการชี้แจงวามีสิทธิ์ในการถอนตัวออกจาก
งานวิจัยนี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงเหตุผล ซึ่งการยกเลิกเขารวมการวิจัยจะไมสงผลกระทบใด ๆ
ตออาสาสมัครตอไปในอนาคต
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
ชุดที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 7 ขอ มีลักษณะคําตอบเปนแบบ
เลือกตอบและแบบเติมคํา ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ เพศ ระดับชั้นป รายได สถานภาพสมรส
ของบิดาและมารดา ปญหาสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว และการออกกําลังกาย
ชุดที่ 2 แบบวัดภาวะซึมเศรา (Center for Epidemiological Studies-Depression Scale [CES-D])
มีจาํ นวน 20 ขอ พัฒนาโดย Radloff (1977) แปลเปนภาษาไทยโดย อุมาพร ตรังคสมบัต,ิ วชิระ ลาภบุญทรัพย,
และปยลัมพร หะวานนท (2540) ลักษณะคําตอบเปนแบบใหประเมินคา เปน 4 ระดับ คือ ไมเลย (0 คะแนน)
ถึงตลอดเวลา (3 คะแนน) มีคาคะแนนรวมตั้งแต 0-60 คะแนน การแปลผลคะแนนใชเกณฑของ เปรมฤดี
ศรีวิชัย และพิมพิมล วงศไชยา (2555) ซึ่งแบงภาวะซึมเศราเปน 5 ระดับ ไมมีภาวะซึมเศรา (< 21 คะแนน)
ซึมเศราขัน้ ออน (21-25 คะแนน) ซึมเศราขัน้ ปานกลาง (26-34 คะแนน) ซึมเศราขัน้ รุนแรง (35-40 คะแนน)
และซึมเศราขั้นรุนแรงมาก (มากกวา 40 คะแนน)
ชุดที่ 3 แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง (Coopersmith Self-esteem Inventory [SEI]) ของนาตยา
วงศหลีกภัย (2532) มีจํานวน 25 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบใหประเมินคา เปน 6 ระดับ คือ นอยที่สุด
(1 คะแนน) ถึงมากที่สุด (6 คะแนน) การคิดคะแนนโดยการรวมคะแนนทั้ง 25 ขอ (บังอร สุปรีดา, 2546)
คะแนนเฉลี่ย 4.6-5.0 หมายถึง ระดับการเห็นคุณคาในตนเองมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.6-4.5 หมายถึง
การเห็นคุณคาในตนเองระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.6-3.5 หมายถึง การเห็นคุณคาในตนเองระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.6-2.5 หมายถึง การเห็นคุณคาในตนเองระดับนอย คะแนนเฉลี่ย 1.0-1.5 หมายถึง การเห็น
คุณคาในตนเองระดับนอยที่สุด
ชุดที่ 4 แบบประเมินความแข็งแกรงในชีวติ (Resilience Inventory) พัฒนาโดยพัชรินทร นินทจันทร
และคณะ (2555) มีจํานวน 28 ขอ มีองคประกอบหลัก คือ 1) I Have (ฉัน มี...) เปนแหลงสนับสนุน
ภายนอกที่ทําใหเกิดความแข็งแกรงในชีวิต 2) I am (ฉันเปนคนที่...) เปนความเขมแข็งภายในของแตละ
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บุคคล และ 3) I can (ฉันสามารถที่จะ...) เปนปจจัยดานทักษะในการจัดการกับปญหาและสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล ลักษณะคําตอบเปนแบบประเมินทีใ่ หรายงานตนเอง มีลกั ษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
แบบลิเคิรท (Likert scale) มี 5 ระดับ คือ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (1 คะแนน) ถึงเห็นดวยอยางยิ่ง (5 คะแนน)
คาคะแนนความแข็งแกรงในชีวติ มีคา ตัง้ แต 28-140 คะแนน คะแนนสูงแสดงวามีความแข็งแกรงในชีวติ มาก
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เนื่องจากแบบวัดภาวะซึมเศรา (CES-D) แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง (SEI) และแบบประเมิน
ความแข็งแกรงในชีวิต (Resilience Inventory) ไดรับการพัฒนาจากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายสาขา เชน จิตแพทย พยาบาลจิตเวชศาสตร และนักจิตวิทยา มีคาความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง
ดังนี้ คาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha coefﬁcient) เทากับ .86 (อุมาพร ตรังคสมบัติ
และคณะ, 2540) .89 (นาตยา วงศหลีกภัย, 2532) และ .86 (พัชรินทร นินทจันทร และคณะ, 2555) ตามลําดับ
และแบบประเมินทัง้ สามชุดถูกนําไปใชอยางกวางขวางในกลุม นักศึกษาพยาบาล ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไมไดทดลอง
ใชเครื่องมือดังกลาวกับกลุมที่มีคุณสมบัติคลายกลุมตัวอยาง สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหหาคาความเชือ่ มัน่ ของแบบวัด CES-D, SEI และ Resilience Inventory ภายหลังจากการเก็บขอมูล
กับอาสาสมัครนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปที่ 1-4 จํานวน 275 คน ไดคา สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาก เทากับ
.87, .86 และ .91 ตามลําดับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลมีดังตอไปนี้
1. เมือ่ ไดรบั อนุญาตใหดาํ เนินการวิจยั จากคณะกรรมการวิจยั พิทกั ษสทิ ธิใ์ นมนุษยแลว ผูช ว ยผูว จิ ยั
เขาพบนักศึกษาพยาบาลในแตละชั้นปตามวันและเวลาที่นักศึกษาพยาบาลสะดวก
2. ผูช ว ยผูว จิ ยั ทัง้ หมดไดรบั การถายทอดองคความรูด า นการวิจยั จากผูว จิ ยั และมีความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการวิจัย ซึ่งประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย
การออกแบบและการดํ า เนิ น การวิ จั ย รวมถึ ง การใช เ ครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ จั ย
และการพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
3. ผูชวยผูวิจัยอธิบายใหนักศึกษาพยาบาลไดทราบเกี่ยวกับโครงการวิจัย เชน ความเปนมา
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ประโยชน ที่ ค าดว า จะได รั บ และสิ ท ธิ ใ นการถอนตั ว จากการวิ จั ย
ดําเนินการพิทักษสิทธิ์อาสาสมัคร และการรักษาความลับ และเปดโอกาสใหผูที่สนใจในการเขารวมวิจัย
ไดซักถามขอสงสัย
4. นักศึกษาพยาบาลที่สนใจในการเขารวมวิจัยลงนามยินยอมเขารวมการวิจัยดวยความสมัครใจ
และใชเวลาในการทําแบบสอบถามประมาณ 25-30 นาที ซึ่งนักศึกษาที่เขารวมวิจัยสามารถนําแบบสอบ
ถามกลับไปทําที่บานและสงคืนในภายหลังที่ผูชวยผูวิจัย การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลอยูในระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
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การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลระดับภาวะซึมเศรา ระดับการเห็นคุณคาในตนเอง และระดับ
ความแข็ ง แกร ง ในชี วิ ต วิ เ คราะห ด  ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ประกอบด ว ย ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การเปรียบเทียบความแตกตางของภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาลศาสตรในแตละชั้นป
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบแบบครัสคัล วอลลิส (Kruskal-Wallis test) และการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของการเห็นคุณคาในตนเองและความแข็งแกรงในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรใน
แตละชั้นป วิเคราะหดวยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
3. การหาความสัมพันธระหวาง ภาวะสุขภาพ ความเพียงพอของรายได สัมพันธภาพในครอบครัว
การออกกําลังกาย การเห็นคุณคาในตนเอง ความแข็งแกรงในชีวติ และภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรวิเคราะหดวยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน

ผลการวิจัย

ขอมูลสวนบุคคล
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา อาสาสมัครมีจํานวนทั้งหมด 275 คน สวนมาก (รอยละ 92)
เปนเพศหญิง แบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 รอยละ 22.55 ชั้นปที่ 2 รอยละ 29.09 ชั้นปที่ 3 รอยละ 20.72
และชั้นปที่ 4 รอยละ 27.64 นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 86.50) ไมมีปญหาสุขภาพหรือโรคประจําตัว
สวนอีกรอยละ 13.50 มีปญ
 หาสุขภาพหรือโรคประจําตัว นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 79.60) ออกกําลังกาย
(ประมาณ 30 นาทีขึ้นไป) จํานวนระหวาง 1-6 ครั้งตอสัปดาห โดยเฉลี่ย 1.89 ครั้งตอสัปดาห (SD = 1.43)
ในขณะทีน่ กั ศึกษารอยละ 20.40 ไมออกกําลังกาย นักศึกษาไดรบั เงินคาใชจา ยอยูร ะหวาง 1,500 - 20,000 บาท
ตอเดือน โดยเฉลี่ย 4,542.60 บาทตอเดือน (SD = 1,822.72) สวนใหญ (รอยละ 79.60) รับรูถึงความเพียงพอ
ของรายไดที่ตนเองไดรับในแตละเดือน อยางไรก็ตามยังมีนักศึกษาบางสวน (รอยละ 20.40) รับรูถึงความ
ไมเพียงพอของรายได บิดาและมารดาของนักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 73.50) อยูดวยกัน รองลงมา
คือหยารางกัน (รอยละ 11.60) และบิดาหรือมารดาเสียชีวิต รอยละ 7.60 ตามลําดับ นักศึกษาสวนใหญ
(รอยละ 90.90) รับรูวาสัมพันธภาพในครอบครัวรักใครกันดี สวนอีกรอยละ 9.10 รับรูวาในครอบครัวมี
เรื่องทะเลาะเบาะแวงกันบาง
ภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล
ผลการวิเคราะหขอ มูลพบวา นักศึกษาพยาบาลกําลังประสบกับภาวะซึมเศรารอยละ 4.73 (n = 13)
โดยแยกออกเปนภาวะซึมเศราระดับเล็กนอย รอยละ 3.27 (n = 9) และภาวะซึมเศราระดับปานกลาง
รอยละ 1.46 (n = 4) ตามลําดับ ในขณะที่ส ว นใหญไม มีภาวะซึ มเศร า ร อ ยละ 95.27 (n = 262)
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา นักศึกษาพยาบาลในแตละชั้นปมีคะแนนภาวะซึมเศราที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรี ย บเที ย บคะแนนภาวะซึ ม เศร า ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลตามระดั บ ชั ้ น ป โดยใช ส ถิ ต ิ
Kruskal-Wallis test
คะแนนภาวะ
n
(%)
Mean
SD Median Mean Chi- p-value
ซึมเศรา
rank square
ชั้นปที่ 1
62
22.55 9.37
5.44
8
147.66 18.01 .001
ชั้นปที่ 2
80
29.09 10.59 6.26
9
162.40
ชั้นปที่ 3
57
20.72 7.09
6.20
6
108.25
ชั้นปที่ 4
76
27.64 7.88
5.20
7
126.75
การเห็นคุณคาในตนเองและความแข็งแกรงในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลสวนใหญเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับมากและมากที่สุด
รอยละ 62.50 อยางไรก็ตามยังมีนักศึกษาพยาบาลสูงถึงรอยละ 37.50 ที่เห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับ
ปานกลางและระดับนอย คะแนนการเห็นคุณคาในตนเองและความแข็งแกรงในชีวติ โดยรวมและรายดาน
ของนักศึกษาพยาบาลตามระดับชั้นป แสดงใหเห็นดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนการเห็นคุณคาในตนเองและความแข็งแกรงในชีวิตโดยรวมและรายดานของนักศึกษา
พยาบาลตามระดับชั้นป
ทุกชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
การเห็นคุณคาในตนเอง 111.19 13.24 108.89 11.49 108.52 13.43 114.60 14.06 113.30 13.04
ความแข็งแกรงในชีวิต 125.60 9.09 125.06 7.61 123.66 9.39 126.89 9.74 127.11 9.11
โดยรวม
41.40 2.87 41.65 2.61 40.58 2.91 41.88 2.80 41.72 2.95
- ดาน I have
ตัวแปรที่ศึกษา

- ดาน I am

45.03

3.45

45.13

2.83

44.45

3.59

45.05

3.82

45.55

3.43

- ดาน I can

39.15

3.69

38.29

3.20

38.65

3.82

39.88

3.93

39.83

3.57

นอกจากนีผ้ ลการศึกษายังพบวา นักศึกษาพยาบาลมีคา เฉลีย่ การเห็นคุณคาในตนเองทีแ่ ตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับชั้นป F(3, 271) = 3.72, p = .012 ดังแสดงใหเห็นในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาพยาบาลตามระดับชั้นป โดยใชสถิติ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
การเห็นคุณคาในตนเอง

df

SS

MS

F

p-value

ระหวางกลุม

3

1897.623

632.541

3.718

.012

ภายในกลุม

271

46107.918

170.140

274

48005.542

ระดับชั้นป

รวม

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนความแข็งแกรงในชีวิตโดยรวม และรายดาน คือ
ดาน I am พบวาไมมคี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตติ ามระดับชัน้ ป แตเมือ่ พิจารณารายดาน คือ
ดาน I have และดาน I can พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับชั้นป (F(3, 271) =
3.29, p = .021; F(3, 271) = 3.29, p = .021) รายละเอียดแสดงใหเห็นในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแข็งแกรงในชีวิตโดยรวมและรายดานของนักศึกษาพยาบาลตาม
ระดับชั้นป โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
โดยรวม

ความแข็งแกรงในชีวิต

df

SS

MS

F

p-value

ระหวางกลุม
ภายในกลุม

3
271
274

585.844
22034.156
22620.000

195.281
81.307

2.402

.068

3
271
274

79.115
2173.081
2252.196

26.372
8.019

3.289

.021

3
271
274

48.306
3204.399
3252.705

16.102
11.824

1.362

.255

3
271
274

130.996
3595.891
3726.887

43.665
13.269

3.291

.021

รวม
ดาน I have
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดาน I am
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ดาน I can
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
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ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับคะแนนภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ความเพียงพอของรายได สัมพันธภาพในครอบครัว คะแนนการเห็น
คุณคาในตนเอง มีความสัมพันธทางลบกับคะแนนภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (rs(275) = -.214, p < .001; rs(275) = -.274, p < .001; rs(275) = -.707, p < .001) นอกจากนี้พบวา
คะแนนความแข็งแกรงในชีวิตโดยรวม และองคประกอบยอยของความแข็งแกรงในชีวิต ไดแก ฉันมี...
(I have), ฉันเปน... (I am) และฉันสามารถ... (I can) มีความสัมพันธทางลบกับคะแนนภาวะซึมเศรา
ของนักศึกษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (rs(275) = -.509, p < .001; rs(275) = -.486, p < .001;
rs(275) = -.436, p < .001; rs(275) = -.484, p < .001 ตามลําดับ) รายละเอียดแสดงใหเห็นในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับคะแนนภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล โดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบสเปยรแมน (Spearman’s rank correlation coefﬁcient) (N=275)
ตัวแปรที่ศึกษา

rs

ภาวะซึมเศรา

p

ภาวะสุขภาพ

.046

.443

ความเพียงพอของรายได

-.214

.001

สัมพันธภาพในครอบครัว

-.274

.001

การออกกําลังกาย

-.104

.084

การเห็นคุณคาในตนเอง

-.707

.001

ความแข็งแกรงในชีวิตโดยรวม

-.509

.001

ฉันมี... I have

-.486

.001

ฉันเปน... I am

-.436

.001

ฉันสามารถ... I can

-.484

.001

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของนักศึกษา
พยาบาล อาสาสมัครเปนนักศึกษาพยาบาลที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยพยาบาลแหงหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบวานักศึกษาพยาบาลสวนใหญไมมภี าวะซึมเศรา (รอยละ 95.27 )
อยางไรก็ตามพบวา มีนักศึกษาพยาบาลบางสวนประสบกับภาวะซึมเศราถึงรอยละ 4.73 โดยจําแนก
เปนมีภาวะซึมเศราเล็กนอย รอยละ 3.27 และมีซมึ เศราปานกลางรอยละ 1.46 ซึง่ ตํา่ กวาการศึกษาที่ผา นมา
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ที่พบวาความชุกของภาวะซึมเศราในนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทยอยูระหวาง รอยละ 8.30 - 50.10
(ดวงใจ วัฒนสินธุ, สิริพิมพ ชูปาน, และภาคิณี เดชชัยยศ, 2562; นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน,
2558; Ross et al., 2005)
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลแตละชั้นปมีคะแนนภาวะซึมเศราแตกตางกัน โดยพบวา
นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 มีคะแนนของภาวะซึมเศรามากที่สุด รองลงมาคือ ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 4 และ
ชั้นปที่ 3 ตามลําดับ การศึกษาของดวงใจ วัฒนสินธุ และคณะ (2562) และการศึกษาของกชกร แกวพรหม
และชนกฤทัย ชืน่ อารมณ (2556) สนับสนุนผลการศึกษาดังกลาว โดยพบวานักศึกษาทีเ่ รียนอยูช นั้ ปตา งกันมี
คะแนนภาวะซึมเศราตางกัน อาจเนือ่ งจากนักศึกษาตองเผชิญกับการปรับตัวและรูปแบบการเรียนการสอน
ที่แตกตางกัน ตองจัดสรรเวลาเรียนทั้งในหองเรียนและนอกเวลาเรียน เพื่อฝกปฏิบัติการพยาบาลใน
การเตรียมตัวที่จะขึ้นฝกปฏิบัติ จะเห็นไดวานักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 มีคะแนนภาวะซึมเศรามากกวา
ชั้นปอื่น อาจเนื่องมาจากจะตองขึ้นฝกภาคปฏิบัติบนหอผูปวยเปนครั้งแรก เริ่มฝกประสบการณวิชาชีพ
บนหอผูปวยและสถานการณจริงมากขึ้นทําใหตองเผชิญกับสถานการณที่กดดันมากขึ้น จึงสงผลให
มีภาวะซึมเศราได (ดวงใจ วัฒนสินธุ และคณะ, 2562)
ในขณะที่นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 มีคะแนนภาวะซึมเศรารองลงมา อาจเกี่ยวเนื่องจากการที่
นักศึกษาเริ่มเขามาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปนปแรกซึ่งถือเปนชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญ
ระหวางนักเรียนชั้นมัธยมตอนปลายเขาสูการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่
แตกตางกันคอนขางมากโดยตองมีความเปนผูใหญและตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษา
ยังตองปรับตัวเขากับเพือ่ น อาจารย และสิง่ แวดลอมใหม ตองยายเขามาอยูใ นหอพักของวิทยาลัยซึง่ บางคน
คอนขางหางไกลจากครอบครัวมาก ซึง่ สิง่ ตาง ๆ เหลานีล้ ว นทําใหนกั ศึกษาจําเปนตองปรับตัว การปรับตัว
ดังกลาวลวนเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความเครียด ความสุขในการเรียนรูลดลงและสงผลกระทบตอภาวะ
สุขภาพจิตและทําใหมีภาวะซึมเศราได (ดวงใจ วัฒนสินธุ และคณะ, 2562)
สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ซึ่งเปนปการศึกษาสุดทายของการศึกษา นักศึกษาสามารถ
ปรั บ ตั ว ในการเรี ย นได ดี เ นื่ อ งจากมี ป ระสบการณ ใ นการเรี ย นการสอนทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาอาจมี กํ า ลั ง ใจในการศึ ก ษามากขึ้ น เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษารั บ รู  ถึ ง ความสํ า เร็ จ ของ
การศึกษาที่กําลังจะมาถึง (ดวงใจ วัฒนสินธุ และคณะ, 2562; นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน,
2558) จึ ง ส ง ผลให พ บคะแนนภาวะซึ ม เศร า ในกลุ  ม นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 4 น อ ยกว า ชั้ น ป ที่ 1 และ 2
และนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 3 มีคะแนนภาวะซึมเศราในระดับเล็กนอยอาจเนื่องมาจากการปรับตัวดาน
การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาลชั้นปนี้ตองศึกษาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎี
ควบคูไ ปกับการเริม่ ฝกประสบการณวชิ าชีพบนหอผูป ว ยมากขึน้ ซึง่ การฝกประสบการณวชิ าชีพนักศึกษา
พยาบาลตองฝกทักษะปฏิบัติการพยาบาลที่มีความยุงยากซับซอนเพื่อใหการดูแลผูปวยที่หลากหลายมาก
ขึ้น ตองใชความอดทนและระมัดระวังเปนอยางมาก การปรับตัวดังกลาวลวนเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความ
เครียดและอาจนําไปสูภาวะซึมเศราได (ดวงใจ วัฒนสินธุ และคณะ, 2562)
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ผลการศึกษาพบวาระดับคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองสวนใหญอยูใ นระดับมาก คิดเปนรอยละ
61.1 ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ ณภัทรารัตน ขาวสะอาด, มณี อาภานันทิกลุ , และพรรณวดี พุทธวุฒนะ
(2556) ที่พบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ที่กําลังศึกษาใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองอยูในระดับคะแนนสูง โดยพบวานักศึกษาสวนใหญคิดวาตนเองมีประโยชนตอครอบครัวและผูอื่น
รูสึกวาตนเองเปนที่นับถือ โดยในอาสาสมัครของการศึกษานี้มีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับมากและ
มากทีส่ ดุ อาจเนือ่ งมาจาก นักศึกษาสวนใหญทเี่ ขามาเรียนพยาบาลเชือ่ วาตนเองมีความสามารถ มีความภูมใิ จ
ในตนเองที่ไดเขามาเรียน และวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่สังคมยกยองใหเกียรติ (นงพิมล นิมิตอานันท
และทินกร จังหาร, 2555) เพราะเปนวิชาชีพที่ตองใชความเสียสละอดทน ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
รูสึกวาตนเองมีคุณคาเห็นวาตนเองเปนที่ยอมรับของสังคม และในการเรียนการสอนไดจัดใหนักศึกษาได
แสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยการยึดนักศึกษาเปนศูนยกลาง ทําใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพของตนเอง และเมือ่ ทําสําเร็จไดมกี ารชืน่ ชม ใหกาํ ลังใจแกนกั ศึกษา สงผลใหนกั ศึกษาเห็นคุณ
คาในตนเองและเกิดความสุขในการดําเนินชีวติ (กาญจนา วันนา, นุจรี ไชยมงคล, และพิชามญชุ ปุณโณทก,
2560; แสงเทียน ธรรมลิขิต และสิริรัก สินอุดมผล, 2562)
ผลการศึกษาพบวา ความแข็งแกรงในชีวิตโดยรวม และองคประกอบยอยของความแข็งแกรงใน
ชีวติ ไดแก ฉันมี... (I have), ฉันเปน... (I am) และฉันสามารถ... (I can) ของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ
ทางลบกับภาวะซึมเศรา อธิบายไดวา นักศึกษาพยาบาลทีม่ คี ะแนนของความแข็งแกรงในชีวติ สูงจะมีระดับ
คะแนนของภาวะซึมเศราที่ตํ่า ขอมูลดังกลาวสนับสนุนผลการศึกษาที่ผานมา (พัชรินทร นินทจันทร,
โสภิณ แสงออน, และจริยา วิทยะศุภร, 2556; นฤมล สมรรคเสวี และโสภิณ แสงออน, 2558) นอกจากนี้
ยังพบวาความแข็งแกรงในชีวติ มีความสัมพันธทางลบกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ดังนัน้ นักศึกษา
พยาบาลที่มีความแข็งแกรงในชีวิตสูงมีโอกาสในการเกิดภาวะซึมเศราที่ตํ่า ซึ่งผลการศึกษาของพัชรินทร
นินทจันทร และคณะ (2555) พบวา อาจเนือ่ งมาจากความสามารถในการจัดการตอเหตุการณทยี่ งุ ยากหรือ
ความตึงเครียดทางอารมณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการรับรูถ งึ แหลงสนับสนุนภายนอก (I have) การรับรู
ถึงความเขมแข็งภายในตนเอง (I am) และการจัดการกับปญหาและการมีสมั พันธภาพระหวางบุคคล (I can)
ผลการศึกษาพบวา การเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธทางลบกับภาวะ
ซึมเศรา อธิบายไดวานักศึกษาพยาบาลที่มีคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีระดับคะแนนของภาวะ
ซึมเศราที่ตํ่า ขอมูลดังกลาวสนับสนุนผลการศึกษาที่ผานมา (นุชนาถ แกวมาตร, 2556) โดยการรับรูการมี
คุณคาในตนเองจะทําใหบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถมองตนในดานบวก ยอมรับความแตกตาง
ของตนเองและผูอื่น ทําใหปรับตัวไดดี และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา ตลอดจนสามารถเผชิญ
ปญหาและจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอารมณซึมเศราเกิดจากการที่บุคคลรูสึกวาตน
ไมมีความสามารถ ไมมีอํานาจ โดยเฉพาะในวัยรุน หากมองตนเองในทางลบวาบกพรอง ไรประสิทธิภาพ
ไมมีคุณคา ก็มีแนวโนมที่จะโทษตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดตาง ๆ ทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ยิ่งลดตํ่าลง และสงผลใหเกิดภาวะซึมเศราตามมา (นุชนาถ แกวมาตร, 2556)
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สรุปและขอเสนอแนะ

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวานักศึกษาพยาบาลสวนใหญไมมีภาวะซึมเศรา อยางไรก็ตามยังคงมี
นักศึกษาพยาบาลบางสวนที่กําลังเผชิญกับภาวะซึมเศรา ขณะที่ผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวาคะแนน
การเห็นคุณคาในตนเองและคะแนนความแข็งแกรงในชีวิตมีความสัมพันธทางลบกับคะแนนภาวะ
ซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล
ขอเสนอแนะสําหรับการนําวิจัยไปใชประโยชน
ควรออกแบบการเรียนการสอนที่ควรสอดแทรกกิจกรรมการเสริมสรางทักษะการเห็นคุณคาใน
ตนเอง และการพัฒนาความแข็งแกรงในชีวิตใหกับนักศึกษาพยาบาล เพื่อปองกันการเกิดภาวะซึมเศรา
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรออกแบบงานวิจัยเปนการวิจัยแบบระยะยาว (Longitudinal study) เพื่อใหทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของการเห็นคุณคาในตนเอง ความแข็งแกรงในชีวิต และภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล
เมื่อเวลาผานไปในระยะยาว โดยอาจทําการศึกษา เชน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับภาวะซึมเศราของนักศึกษาพยาบาล เพือ่ สรางองคความรู
ใหมใหเพิ่มมากขึ้น
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมปองกันการเกิดภาวะซึมเศรา โปรแกรมการพัฒนาการ
เห็นคุณคาในตนเอง และความแข็งแกรงในชีวิตในนักศึกษาพยาบาลใหเพิ่มมากขึ้น
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