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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวจัิยกึง่ทดลอง เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการปรบัความคดิและพฤตกิรรมแบบกลุม่
ต่อความรูส้กึมคุีณค่าในตนเองและภาวะซมึเศร้าของผูส้งูอายใุนชมุชน กลุม่ตวัอย่างเป็นผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป
ทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลแกลง จงัหวดัระยอง จ�านวน 24 คน แบ่งออกเป็นกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ กลุ่มละ 12 คน เครือ่งมอืการวจิยัประกอบด้วย โปรแกรมการปรบัความคดิและพฤตกิรรมแบบกลุม่
แบบทดสอบสภาพสมองของไทย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีค่า
ความเชือ่มัน่ .81 และแบบประเมนิภาวะซมึเศร้า มค่ีาความเชือ่ม่ัน .93 ด�าเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู
ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม ถงึวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน independent t-test และ two-way repeated measures ANOVA โดยทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วยวธิ ีBonferroni
 ผลการวจัิยพบว่า 1) ระยะหลงัการทดลองเสรจ็สิน้ทนัท ีและระยะตดิตามผล 1 เดอืน กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่
ความรูส้กึมีคณุค่าในตนเองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .001) 2) ระยะหลงัการทดลองเสรจ็สิน้

 มุกดาวรรณ ผลพานิช, พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 1

 Mukdawan Pholpanich, M.N.S. (Mental Health and Psychiatric Nursing) 1

     Received: February 28, 2019    Revised: March 25, 2019    Accepted: March 27, 2019

 ดวงใจ วัฒนสินธุ์, Ph.D. (Nursing) 3

 Duangjai Vatanasin, Ph.D. (Nursing) 3

ชนัดดา แนบเกษร, Ph.D. (Medical Science) 2

  Chanudda Nabkasorn, Ph.D. (Medical Science) 2



PA
GE 2

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

ทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติ ิ(p < .001) และ 3) ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลองเสรจ็สิน้ทนัท ีและระยะตดิตามผล 1 เดอืน
กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรูส้กึมีคณุค่าในตนเอง และคะแนนเฉลีย่ภาวะซมึเศร้า แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติ ิ(p < .001)
 จากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า บคุลากรทางสขุภาพควรน�าหลกัการปรบัความคดิและพฤตกิรรมแบบกลุม่
ไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและลดภาวะ
ซมึเศร้าให้แก่ผู้สงูอายุ
ค�ำส�ำคัญ:  การปรบัความคดิและพฤตกิรรมแบบกลุ่ม  ความรู้สกึมคีณุค่าในตนเอง  ภาวะซึมเศร้า  ผูส้งูอายุ

                        Abstract
 This quasi-experimental research aimed to examine the effect of cognitive-behavioral
group modification program on self-esteem and depression of community-dwelling older adults.
The samples consisted of 24 community-dwelling older adults who lived in the responsibility 
area for public health service of Klaeng Hospital, Rayong Province and were equally divided 
into an experimental group (n = 12) and a control group (n = 12). The research instruments
comprised the cognitive-behavioral group modification program, the Thai Mental State
Examination, a questionnaire of demographic data, the Rosenberg Self-esteem Scale with
the reliability of .81, and the Beck Depression Inventory IA with the reliability of .93.
The implementation and data collection were conducted from October 1 to December 2, 2016.
Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation,
independent t-test, and two-way repeated measures ANOVA with multiple comparisons by
Bonferroni.
 The research results revealed that 1) at post-test and 1-month follow-up period,
the experimental group had statistically significant higher mean score of self-esteem than
the control group (p < .001); 2) at post-test and 1-month follow-up period, the experimental
group had statistically significant lower mean score of depression than the control group (p < .001);
and 3) at pre-test, post-test, and 1-month follow-up period, the experimental group had statistically
significant different mean scores of self-esteem and depression (p < .001).
 This research suggests that health care providers should appropriately apply the principles
of cognitive-behavioral group modification for community-dwelling older adults with depression
in order to enhance self-esteem and reduce depression among these community-dwelling
older adults.
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