




15



  
 

  
 



  
  
 

       
      
     
      
       

  

    
   
  
 

  

          


  
   
     
  




16





        

          
           
            
         
            
         
 
       



          
 
        

       

          

     
         
      
     
   





 
 

 
 







17




 
   
   

    
 
  
  



  

   





  
 


 




   


 
  




    

 

 
   

   
    
  
    
   
    
  
    
   
  



 




 


 
 

     







18






 

 









 









 
 




  



  










 

   




  
 







   








 







    
 
 
 
  

  








19

    


 
  



 





  


 


 
  
  

  



    

  



    






 



  



   
  
 
     

     


 

 






 
 
 
 



     





20






  

    
   
 
   
 


 
   

     








   

 



  

  



   


  

    


 
 
   

    
   


    
   

 



 
 
 
 


  


 

 


  



 

 
   


 







21




 


  
  






 


  

   
   





 




 










  
 
  
   
 

   


  


 
 
 

 


 



 



 












22





 
 


 





    

  


  




   




 
    
 
    


 
  


  


ภาวะซึมเศร้า x¯  S.D. df t p-value 

ก่อนการทดลอง 14.69 2.27 15 9.34 0.000 

หลงัการทดลอง 8.94 1.44    

 


 


   



   

ภาวะซึมเศร้า x¯  S.D. df t p-value 

กลุ่มทดลอง 
 

8.94 1.44 30 0.95 .349 

กลุ่มควบคุม 
 

9.81 3.39    
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