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ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
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บทคัดย่อ

 การวจิยักึง่ทดลองนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมกจิกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อการเหน็คุณค่าในตนเอง

และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 

ขึ้นไป ท่ีอาศัยอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง จ�านวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมด้วยวิธีจับฉลาก จ�านวนกลุ่มละ 12 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม กลุ่มควบคุมได้รับ

การดูแลจากทางศูนย์ฯ ตามปกติ เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบวัดความรู้สึก 

มีคุณค่าในตนเองและแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สถิติการทดสอบค่าที 

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�้า และการทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่แบบบอนเฟอร์โรนี 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล

สงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียภาวะซึมเศร้าทัง้ระยะหลังการทดลอง

และระยะติดตามผลต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ดังนั้นพยาบาลที่รับผิดชอบในการจัด

กิจกรรมศิลปะให้ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ควรใช้โปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มน้ี 

ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองและลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ  

ค�าส�าคัญ: ผู้สูงอายุ การเห็นคุณค่าในตนเอง ภาวะซึมเศร้า กิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม 
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Abstract

 This quasi-experimental study aimed to examine the effects of a group art activities program 

on self-esteem and depression among older adults in a Social Welfare Development Center for  

Older Persons. The sample was persons age 60+ years old who stayed at a Social Welfare Development 

Center for Older Persons. Twenty-four participants were assigned equally into the experimental and 

control groups. The experimental group received the group art activity group program while the  

control group received usual nursing care. Data collection instruments included the Rosenberg  

Self-Esteem Scale and the Thai Geriatric Depression Scale. Descriptive statistics, independent t-test, 

Repeated measure ANOVA, and multiple comparison test by the Bonferroni method were employed 

for data analysis.

 The results showed that self-esteem mean scores of the experimental group at the post-test 

and follow-up period were significantly higher than those of the control group (p < .001). The  

depression mean scores of the experimental group at the post-test and follow-up period were  

significantly lower than those of the control group (p < .001). These findings suggest that nurses who 

are responsible to run group art activities for older persons in a Social Welfare Development Center 

for Older people could apply this group art activity program in order to increase self-esteem and 

decrease depression among older people.
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Effects of Group Art Activity Program on Self-Esteem and Depression Among 
Older People in a Social Welfare Development Center for Older People

ความส�าคัญของปัญหา 

 ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยใน 

ทกุประเทศท่ัวโลก องค์การอนามยัโลกรายงานว่า ประชากร 

มากกว่า 264 ล้านคนได้รับความทุกข์ทรมานจากภาวะ 

ซึมเศร้า ผู ้ที่มีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางหรือระดับ

รุนแรงเป็นระยะเวลานานจะต้องได้รับการแก้ไขเพือ่ป้องกนั

ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้ (World Health Organization 

[WHO], 2020) ภาวะซึมเศร้าเป็นความผดิปกตทิางจติใจที่

พบมากที่สุดในผู้สูงอายุ ร้อยละ 7 ของประชากรผู้สูงอายุ

ทั่วโลก (WHO, 2017) ส�าหรับประเทศไทยพบภาวะ 

ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ร้อยละ 33 (Department of Mental 

Health, 2017) การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าใน 

ผู้สูงอายุในแต่ละบริบท พบว่า ผู้สูงอายุในชุมชน พบภาวะ

ซึมเศร้า ร้อยละ 15.3 (Paungrod, 2015) ผู ้สูงอาย ุ

ที่ใช้บริการในโรงพยาบาลชุมชน พบภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 

25.61 (Phantong et al., 2020) และผู้สูงอายุในสถาน

สงเคราะห์คนชราพบภาวะซึมเศร้า ร ้อยละ 28.58 

(Boonkerd, Rabampho, Deenuanpanao, Naksranoi, 

& Paikoh, 2018) เนื่องจากโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ

ในประเทศไทย เข้าสู่สังคมสูงวัย และก�าลังจะเป็นสังคม 

สงูวยัอย่างสมบรูณ์ ในปี พ.ศ. 2565 (Foundation of Thai 

Gerontology Research and Development institute, 

2018) จงึคาดการณ์ว่าจ�านวนผูส้งูอายทุีม่ภีาวะซมึเศร้าจะ

เพิ่มมากขึ้น บุคลากรทางสุขภาพจ�าเป็นต้องพัฒนาวิธีการ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้าเพื่อป้องกันการเกิด

ปัญหาสุขภาพที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้สูงอายุใน 

สถานสงเคราะห์คนชราที่มีอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้า 

สูงกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในบริบทอื่น

 ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 

สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ด้านสังคม  

ด้านอารมณ์ และจิตใจ (Department of Mental  

Health, 2015) เนื่องจากร่างกายของผู ้สูงอายุเกิด 

ความเสือ่มท�าให้เจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั สารนอร์อพิเินฟรนิ 

(Norepinephrine) ซีโรโทนิน (Serotonin) และโดปามีน 

(Dopamine) หลัง่ลดลงกว่าปกต ิซึง่เป็นสาเหตุหลกัทีท่�าให้

เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Phadungyam, 2018)  

ด้านสงัคม ผูส้งูอายสุญูเสยีสถานภาพและบทบาททางสงัคม 

ขาดเพื่อนร่วมงาน และขาดรายได้ ส่วนด้านอารมณ์และ

จิตใจ ผู้สูงอายุสูญเสียความทรงจ�า สติปัญญาลดลง และ

บุคลิกภาพเปลี่ยนไป ท�าให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง 

ลดลง (Department of Mental Health, 2015) หาก 

ผูส้งูอายทุีม่ภีาวะซมึเศร้าไม่ได้รบัการแก้ไขจะส่งผลกระทบ

ต่อภาวะสุขภาพ การท�าหน้าทีข่องร่างกาย ปัญหาด้านจติใจ 

และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้วย (Miller et al., 2012) 

 การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มี

ความส�าคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ Rosenberg 

(1979) อธบิายถงึการเหน็คณุค่าในตนเอง ว่าเป็นความรูส้กึ

ที่เกี่ยวข้องกับความคิด การยอมรับ การนับถือ และความ

เช่ือมัน่ในตนเอง เป็นการประเมนิตนเองในทางบวกและลบ 

การเหน็คณุค่าในตนเองเป็นส่วนหนึง่ของอตัมโนทศัน์ แบ่ง

เป็น 2 มิติ คือ การตระหนักรู้ในตนเอง และการประเมิน

ตนเอง สาเหตุการสูญเสียคุณค่าในตนเองเกิดจากร่างกาย

และประสทิธภิาพการท�างานลดลง ส่งผลต่อด้านจติใจ และ

ภาพลักษณ์แห่งตน ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้น้อย ดูแล

ป้องกนัตนเองลดลง และพึง่พามากขึน้ ท�าให้การเหน็คณุค่า

ในตนเองลดลง (Atchley, 1976) การศึกษาของ Promjun 

and Suphapitiporn (2014) พบว่า การเห็นคุณค่า 

ในตนเองของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ 

คนชราบ้านบางแค และที่พักผู้สูงอายุของเอกชนในเขต

กรุงเทพฯ อยู่ในระดับเล็กน้อยและปานกลางร้อยละ 60.7 

และการเห็นคุณค่าในตนเองต�่ามีความสัมพันธ์ทางลบกับ

ภาวะซึมเศร้า การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของ 

ผู้สูงอายุ กระท�าได้โดยให้การยอมรับและให้ความใส่ใจ  

ส่งเสริมการประสบความส�าเร็จ และกระท�าในสิ่งที่สนใจ 

(Wiggins, 1971)

 การจดักจิกรรมศิลปะแบบกลุ่มให้กับผูสู้งอาย ุช่วย

ให้แสดงออกทางอารมณ์ และความรูสึ้ก ท�าให้ค้นพบปัญหา

ที่ เกิดขึ้นด ้านจิตใจ การจัดกิจกรรมศิลปะจะเน ้นที่

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าผลลัพธ์ของงาน

ศิลปะ ท�าให้ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นเกิดคุณค่าทาง

จติใจ (Siriratrekha, 2007) ส่งผลดต่ีอผูส้งูอายดุ้านอารมณ์

และสติปัญญา ศิลปะเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทที่ส�าคัญ 

คือ ซีโรโทนิน ออกซิโตซิน และโดปามีน สารเหล่านี้ช่วย

ควบคมุด้านอารมณ์ แรงจงูใจ การประสบความส�าเรจ็ และ

การสร้างความสุข (Magsamen, 2017) ด้านร่างกายช่วย

เสรมิสร้างความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ ช่วยในการเคลือ่นไหว 
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ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ร่างกาย และกระตุ้นประสาทสัมผัส ด้านสังคม มีโอกาส

พบปะกับผู้อื่น เกิดทักษะทางสังคม ได้รับการยอมรับและ

ความเอาใจใส่จากผู้อื่น (Siriratrekha, 2007)

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า กิจกรรมศิลปะ

สามารถเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง (Boonyao &  

Pichayapiboon, 2012; Kanpangsri & Ketphichonwatna, 

2014; Pookaew, Dallas & Nabkasorn, 2019; Sautao 

et al., 2018; Ching-Teng, Ya-Ping & Yu-Chia, 2019) 

และลดภาวะซึมเศร้า (Intamuen & Suphapitiporn, 

2013; Sautao et al., 2018; Ching-Teng et al., 2019) 

งานวิจัยส่วนใหญ่ใช้กิจกรรมศิลปะเพิ่มการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง มงีานวจิยับางส่วนใช้กจิกรรมศลิปะลดภาวะซมึเศร้า

ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา และโรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล แต่ยงัไม่พบว่ามงีานวจิยัทีใ่ช้กจิกรรม

ศิลปะในการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองและลดภาวะ 

ซึมเศร้าผู ้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 

ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุในศูนย์ฯ มีลักษณะแยกตัวอยู่ตาม

ล�าพัง พูดคุยด้วยเฉพาะคนท่ีสนิท มีข้อจ�ากัดการใช้ชีวิต 

ภายใต้กฎระเบียบ การดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เน้นการดูแล

ด้านร่างกาย และด้านจิตใจซ่ึงอาจยังไม่เพียงพอ ดังน้ัน 

การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริม

การเห็นคุณค่าในตนเองและลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 

จงึเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ผูส้งูอายใุนศนูย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มีการเห็นคุณค่าในตนเอง 

เพิ่มขึ้นและลดภาวะซึมเศร้าได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่า 

ในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนา 

การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังการทดลอง และ

ระยะติดตามผล 1 เดือน

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉล่ียการเหน็คุณค่าใน

ตนเองและภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอายใุนศูนย์พฒันาการจดั 

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของกลุ่มทดลอง ระยะก่อนการ

ทดลอง ระยะหลงัการทดลอง และระยะตดิตามผล 1 เดือน

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมกิจกรรม

ศลิปะแบบกลุ่มฯ จากแนวคดิศลิปะแบบกลุ่ม (Siriratrekha, 

2007) แนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเองของ Rosenberg 

(1979) แนวคดิภาวะซมึเศร้า แนวคดิเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุและ

การวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน และ 6 กจิกรรม 

ดังนี้ 1) การสร้างสัมพันธภาพ (Established rapport)  

2) การค้นหาปัญหา (Exploration) 3) การทบทวน

ประสบการณ์ (Experiencing) และ 4) การเสริมสร้าง 

พลงัใจ (Empowerment) ส่วนกจิกรรมมดีงันี ้1) กจิกรรม 

ระบายสี “อิสระ” 2) กิจกรรม ระบายสี “นี่คือฉัน”  

3) กิจกรรม วาดภาพ “อิสระ” 4) กิจกรรม วาดภาพ  

“นี่คือฉัน” 5) กิจกรรม ภาพปะติด “ต้นไม้แห่งความสุข” 

และ 6) กิจกรรม ภาพปะติด “ความภาคภูมิใจของฉัน” ซึ่ง

กระบวนการในโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม จะช่วย

ให้ผู ้สูงอายุรู ้สึกว่าตนเองประสบความส�าเร็จภายหลัง 

การสร้างผลงาน เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่า 

ในตนเองมากขึน้ นอกจากนีก้ารเข้าร่วมกจิกรรมศลิปะแบบ

กลุ่มท�าให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการสร้างงาน

ศิลปะ เกดิความรูสึ้กทางบวกต่อตนเอง ลดการแยกตัวและ

รูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ส่งผลให้ภาวะซมึเศร้าให้ลดลงได้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

โปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

1. การสร้างสัมพันธภาพ (Established rapport)

2. การค้นหาปัญหา (Exploration)

3. การทบทวนประสบการณ์ (Experiencing) 

4. การเสริมสร้างพลังใจ (Empowerment)

การเห็นคุณค่าในตนเอง

ภาวะซึมเศร้า
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- 

experimental research) แบบสองกลุ่มวัดซ�้า 

 ประชากร คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ใน

ศนูย์พัฒนาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุในปี พ.ศ. 2563 

มีจ�านวน 174 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่

ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแห่งหนึ่ง  

ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ไม่มีภาวะสมองเสื่อม ไม่มีปัญหาด้าน

ร่างกายและจติใจทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท�ากลุม่ และไม่เคย

ร่วมกิจกรรมศิลปะภายใน 6 เดือน ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้

มาจากการเปิดตาราง Matrix Table Statistical Power 

Table (Burn & Grove, 2005) โดยก�าหนดขนาดอิทธิพล 

(Effect size) เท่ากับ .80 (Intamuen & Suppapitiporn, 

2013) ระดับนัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ .05 ได้ขนาด 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 10 คน ซึ่งจ�านวนสมาชิกที่เหมาะสม 

ในการท�ากิจกรรมกลุ่มเท่ากับ 8-12 คน และเพื่อป้องกัน

การสูญหายกลุ่มตัวอย่างที่อาจมีการเจ็บป่วย ไม่สามารถ

เข้าร่วมกลุ่มได้ครบตามก�าหนด ดังนั้นผู้วิจัยจึงก�าหนด 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 12 คน

 การได้มาซ่ึงกลุม่ตวัอย่าง โดยการสุม่อย่างง่ายด้วย

วิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน จากกลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติ

ตามที่ก�าหนดไว้ ฉลากท่ีเป็นเพศชายใส่กล่องท่ี 1 และ 

เพศหญงิใส่กล่องที ่2 แล้วก�าหนดให้ล�าดบัที ่1-6 ของกล่อง

เพศชายและหญิงเป็นกลุ่มทดลอง และก�าหนดให้ล�าดับที่ 

7-12 ของกล่องเพศชายและหญิงเป็นกลุ่มควบคุม จึงได้

กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง คือ 

1) แบบทดสอบสภาพจิตจุฬา เป็นแบบประเมินภาวะ 

สมองเสื่อมในผู้สูงอายุ (Jitapunkul, 1999) มีข้อค�าถาม 

13 ข้อ ได้แก่ ข้อค�าถามเก่ียวกับอายุ เวลา พูดทวนของ 

สามสิง่ เดอืน บคุคล ปรมิาณข้าว ท�าตามค�าสัง่ สภุาษติไทย 

การพูดตาม การตัดสินใจ การนับเลข การเรียกชื่อสิ่งของ 

และการลบเลข ค�าถามเป็นแบบตอบถูกได้ 1 คะแนน และ

ตอบผดิได้ 0 คะแนน คะแนนรวมต�า่กว่า 15 คะแนน แสดง

ว่ามีภาวะสมองเสื่อม

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  

1) แบบวดัความรู้สกึมคีณุค่าในตนเอง ที ่Kangchai (1998) 

แปลเป็นภาษาไทยมาจากแบบวัดความรู ้สึกมีคุณค่า 

ในตนเองของ Rosenberg (1965) มข้ีอค�าถาม 10 ข้อ โดย

เป็นค�าถามด้านบวก 5 ข้อ และด้านลบ 5 ข้อ ลักษณะเป็น

มาตรวัดชนิดลิเคิร์ท (Likert Type scale) 5 ระดับ ให้

คะแนนจาก 1 = ไม่เคยรู้สึกเช่นนี้เลย ถึง 5 = รู้สึกเช่นนี้

เกือบตลอดเวลา คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 10-50 คะแนน  

การแปลผลคือ คะแนนต�่า หมายถึง มีความรู้สึกมีคุณค่า 

ในเองต�่า และคะแนนสูง หมายถึง ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเองสูง 2) แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย (Thai 

geriatric depression scale: TGDS) (Train the brain 

forum committee, 1994) มข้ีอค�าถาม 30 ข้อ โดยค�าถาม

ด้านบวก 10 ข้อ และด้านลบ 20 ข้อ ประเมินความรู้สึก

ของตัวเองในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา การตอบค�าถามว่า 

“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” การให้คะแนนเป็นระบบได้ 0 หรือ  

1 คะแนน คะแนนรวม 0-30 คะแนน คะแนนรวมสูง  

หมายถึง ความเศร้าสูง 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรม

กิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม พัฒนามาจากแนวคิดศิลปะแบบ

กลุ่ม ร่วมกับองค์ความรู้การเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะ

ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ รวมถึงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบ

ด้วย 4 ขัน้ตอน คือ การสร้างสมัพนัธภาพ การค้นหาปัญหา 

การทบทวนประสบการณ์ และการเสรมิสร้างพลงัใจ ด�าเนนิ

กิจกรรม 6 ครั้ง 3 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 60-90 นาที 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย

 1. การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา เสนอ

โปรแกรมกิจกรรมศลิปะแบบกลุ่ม ทีพ่ฒันาขึน้ ให้ผู้ทรงคุณวฒุิ 

จ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พยาบาลผู้สูงอายุ อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตและ

จิตเวช อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ พยาบาลวิชาชีพที่มี

ประสบการณ์ในการท�ากลุม่กจิกรรมศลิปะ และนกัจิตวทิยา

ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มบ�าบัด พิจารณาความถูกต้อง 

ความเหมาะสมเนื้อหา และวิธีการ จากนั้นแก้ไขตามค�า

แนะน�า และทดลองใช้กับผู้สูงอายุในศูนย์ฯ บ้านบางแค 

จ�านวน 5 คน พบว่า ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในขั้นตอน และ

สามารถท�ากิจกรรมศิลปะได้จริง 

 2. การตรวจสอบความเท่ียง น�าแบบวดัความรูสึ้ก

มีคุณค่าในตนเอง และแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของ
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ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ไทย ทดลองใช้กับผู้สูงอายุในศูนย์ฯ บ้านบางแค จ�านวน  

20 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบารค พบว่า 

มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .81 และ .82 ตามล�าดับ

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

 โครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านการอนุมัติจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 03-09-62 น�า

หนังสอืจากคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 

ตดิต่อผูอ้�านวยการศนูย์ฯ เมือ่ได้รบัอนญุาต ผูว้จิยัแนะน�าตวั 

ชีแ้จงรายละเอยีดของการวจิยั และอธบิายให้กลุม่ตวัอย่าง

เข้าใจถงึการศกึษาครัง้นีข้ึ้นอยูก่บัความสมคัรใจ ข้อมลูทีไ่ด้

จากการศึกษาจะเก็บเป็นความลับ ผลการวิจัยจะน�าเสนอ

ภาพรวม และน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น  

กลุ่มตัวอย่างสามารถยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลา 

โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมวิจัย 

ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงนานในใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. ระยะเตรียมการ ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้น�ากลุ่ม 

ผ่านการอบรมหัวข้อ Images for Self-care; Caring to 

self 16 ชัว่โมง โดยสมาคมนกัศลิปะบ�าบดัแห่งประเทศไทย 

วันที่ 14-15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้ช่วยวิจัยที่ผ่าน

การอบรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและช่วยท�ากิจกรรมกลุ่ม

จ�านวน 3 คน คือพยาบาลวิชาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์ 

มบีทบาทเป็นผูช่้วยผูน้�ากลุม่และเกบ็รวมรวมแบบสอบถาม 

 2. ระยะก่อนการทดลอง ผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมูลก่อนการทดลองโดยใช้แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง และแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย

 3. ระยะด�าเนนิการทดลอง ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 

6 กิจกรรม ๆ ละ 60-90 นาที ดังนี้

 สัปดาห์ที่ 1: กิจกรรมครั้งที่ 1 ระบายสี “อิสระ”  

ผูว้จัิยและผูส้งูอายแุนะน�าตวัเพือ่ท�าความรูจ้กักนั ให้ผูส้งูอายุ 

ระบายสีลงกระดาษอย่างอิสระ จากนั้นเล่าเหตุการณ์จาก

ผลงาน ให้สมาชิกกลุ่มแสดงความรู้สึกต่อผลงาน ชื่นชม 

และให้ก�าลังใจผู้สูงอายุ

 สัปดาห์ที่ 1: กิจกรรมครั้งที่ 2 ระบายสี “นี่คือฉัน” 

ผู้วิจัยกล่าวทักทาย จากน้ันพูดคุยเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

กัน ให้ผู้สูงอายุแต่ละคนเลือกภาพผลไม้ 1 ชนิด ระบายสี

ตามจินตนาการ จากน้ันผู้สูงอายุร่วมกันน�าภาพผลไม้มา

ตกแต่งให้เป็นสวนผลไม้ ผูสู้งอายเุล่าผลงานของตนเอง และ

แสดงความรู้สึก ช่ืนชม และให้ก�าลังใจ ต่อผลงานที่ได้

สร้างสรรค์ร่วมกัน

 สัปดาห์ที่ 2: กิจกรรมครั้งที่ 3 วาดภาพ “อิสระ” 

ผู ้วิจัยกล่าวทักทาย และพูดคุยเรื่องทั่วไปเพื่อให้เกิด

สัมพันธภาพต่อเนื่อง ผู้วิจัยให้ผู้สูงอายุส�ารวจ และค้นหา

เหตุการณ์เชิงบวกที่มีความหมายหรือมีคุณค่าที่เกิดข้ึนใน

อดีต วาดภาพตามจิตนาการจากเหตุการณ์ที่ได้ค้นหา  

จากนั้นเล่าเหตุการณ์ที่ได้จากผลงานภาพวาดของตนเอง 

ให้สมาชิกกลุ่มแสดงความรู้สึก ชื่นชม และให้ก�าลังใจกัน

 สัปดาห์ที่ 2: กิจกรรมครั้งที่ 4 วาดภาพ “นี่คือฉัน” 

ผู้วิจัยกล่าวทักทาย และพูดคุยเพื่อสร้างสัมพันธภาพ ให้ 

ผูสู้งอายสุ�ารวจ และค้นหาเหตกุารณ์เชงิบวกทีม่คีวามหมาย

หรือมีคุณค่าต่อผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน น�าเหตุการณ์

ทีค้่นหาได้มาจนิตนาการวาดภาพเป็นผลงานศิลปะ จากนัน้

เล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจากผลงาน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ

แสดงความรู้สึกเชิงบวก ด้วยการให้ก�าลังใจ ชื่นชมผลงาน

กัน

 สัปดาห์ที่ 3: กิจกรรมครั้งที่ 5 ภาพปะติด “ต้นไม้

แห่งความสขุ” ผูว้จิยัสร้างสมัพันธภาพกบัผูส้งูอายตุ่อเนือ่ง 

ให ้ผู ้สูงอายุทบทวนประสบการณ์ที่ท�าให ้มีความสุข 

สร้างสรรค์ภาพปะติดตามจินตนาการ ผู ้สูงอายุเล ่า

ประสบการณ์จากผลงาน สมาชิกกลุ่มแสดงความรู้สึกต่อ

ผลงาน ชื่นชม และให้ก�าลังใจ

 สัปดาห์ที่ 3: กิจกรรมครั้งที่ 6 ภาพปะติด “ความ

ภาคภูมิใจของฉัน” ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ 

ต่อเนื่อง กิจกรรมครั้งนี้ให้ผู้สูงอายุทบทวนประสบการณ์ที่

ท�าให้ผู้สูงอายุเกิดความภูมิใจ ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพปะติดจากประสบการณ์ ผู้สูงอายุเล่าความภูมิใจของ

ตนเอง สมาชิกกลุ่มแสดงความรู้สึกต่อผลงาน ชื่นชม และ

ให้ก�าลังใจผู้สูงอายุ

 4. ระยะหลังการทดลอง ผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวม

ข้อมูลหลังการทดลองโดยใช้แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง และแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย

 5. ระยะติดตามผล 1 เดือนหลังจากส้ินสุด

โปรแกรมกิจกรรมศลิปะแบบกลุ่มฯ ผูช่้วยวจิยัเกบ็รวบรวม

ข้อมูลระยะติดตามผลโดยใช้แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่า 

ในตนเอง และแบบวดัความเศร้าในผูส้งูอายขุองไทย ผูช่้วย
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วิจัยกล่าวขอบคุณและยุติสัมพันธภาพ

 กลุ ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติจากศูนย์ฯ  

ผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดความรู้สึกมีคุณค่า 

ในตนเอง และแบบวดัความเศร้าในผูส้งูอายขุองไทย ระยะ

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล 1 เดือน

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ 

ความแตกต่างของข้อมูลทั่วไประหว่างกลุ่มทดลอง และ

กลุ่มควบคมุ โดยใช้สถติไิคสแควร์ (Chi-square) เปรียบเทยีบ 

ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองและ

ภาวะซมึเศร้าระยะก่อนการทดลอง ด้วยสถิต ิIndependent 

t-test เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเอง

และภาวะซึมเศร้าระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง 

การทดลอง และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุม่ควบคมุ โดยใช้สถติวิเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ�า้ 

Repeated measure ANOVA และเปรียบเทียบผลต่าง 

ค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ Bonferroni

ผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

เป็นเพศชายและเพศหญงิจ�านวนเท่ากัน จ�านวนคนทีม่อีายุ 

80-89 ปีเท่ากนั การศึกษาระดบัประถมศึกษาร้อยละ 58.33 

เท่ากัน กลุ่มทดลองมีสถานภาพสมรสเป็นหม้ายน้อยกว่า

กลุ่มควบคุม ร้อยละ 66.67 และ 58.34 ตามล�าดับ ทั้ง 

กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุมส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว  

ร้อยละ 75.00 และ 83.33 ตามล�าดับ เม่ือเปรียบเทียบ

ความแตกต่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ Chi-square พบว่า  

ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้า ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

  ในระยะก่อนทดลอง

         กลุ่ม n x ̅ SD t df p-value

การเห็นคุณค่าในตนเอง

 กลุ่มทดลอง 12 26.42 1.56 -1.37 22 .186

 กลุ่มควบคุม 12 27.25 1.42   

ภาวะซึมเศร้า

 กลุ่มทดลอง 12 18.42 1.98 1.38 22 .182

 กลุ่มควบคุม 12 17.17 2.44   

 คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองในระยะ 

ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย

วิธีการทดสอบค่าที พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าใน

ระยะก่อนการทดลองระหว่างกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคุม

ด้วยวิธีการทดสอบค่าที พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1

 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมในภาพรวมโดยไม่ค�านึงถึงเวลา พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าทั้ง

สองกลุม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .001 

แสดงว่าโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มท�าให้คะแนน

เฉลี่ยสองกลุ่มแตกต่างกัน และการทดสอบอิทธิพลร่วม

ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลอง พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าทั้ง

สองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .001 ดัง

ตารางที่ 2
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ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนคะแนนเฉลีย่การเหน็คณุค่าในตนเองและภาวะซมึเศร้าระหว่างวธิกีารทดลอง 

  กับระยะเวลาของการทดลอง (n = 24)

ความแปรปรวน Df SS MS F p-value

การเห็นคุณค่าในตนเอง     

ระหว่างกลุ่ม     

 การทดลอง 1 62245.68 62245.68 17739.68 < .001

 ความคลาดเคลื่อน 22 77.19 3.51  

ภายในกลุ่ม     

 เวลา 2 238.19 119.10 58.08 < .001

 กลุ่มกับระยะเวลา 2 115.58 57.79 28.18 < .001

 ความคลาดเคลื่อน 44 90.22 2.05  

ภาวะซึมเศร้า     

ระหว่างกลุ่ม     

 การทดลอง 1 17236.06 17236.06 1358.85 < .001

 ความคลาดเคลื่อน 22 279.06 12.68  

ภายในกลุ่ม     

 เวลา 2 193.86 96.93 72.36 < .001

 กลุ่มกับระยะเวลา 2 212.53 106.26 79.32 < .001

 ความคลาดเคลื่อน 44 58.94 1.34  

 ผลการทดสอบผลต่างค่าเฉลีย่คะแนนการเหน็คณุค่า 

ในตนเองและภาวะซมึเศร้าในกลุม่ทดลองในช่วงระยะเวลา

ทีแ่ตกต่างกนัด้วยวธีิ Bonferroni พบว่า ระยะหลงัการทดลอง 

และระยะติดตามผลแตกต่างจากระยะก่อนการทดลอง

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 และระยะตดิตามผล 

ไม่แตกต่างจากระยะหลังการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังภาพที่ 1 และ 2

   

ภาพที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเอง

ภาพที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาการทดลองคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้า
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อภิปรายผล

 1. กลุ ่มทดลองได้รับโปรแกรมกิจกรรมศิลปะ 

แบบกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยการเห็นคุณค่าในตนเองระยะหลัง

การทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้

เน่ืองจากโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม ใช้แนวคิด

ศิลปะแบบกลุ่ม 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การสร้าง

สัมพันธภาพ การค้นหาปัญหา การทบทวนประสบการณ์ 

และการเสริมสร้างพลงัใจ ประกอบกบัผูว้จิยัด�าเนนิบทบาท

ผู้น�ากลุ ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู ้สูงอายุ ท�าให้ 

ผู้สูงอายุเปิดเผยตัวตนมากขึ้น รับรู้ความรู้สึก ยอมรับ และ

เชื่อมั่นในตนเอง การค้นหาและทบทวนประสบการณ์ชีวิต

ที่ผ่านมาจะช่วยให้ผู ้สูงอายุประเมินคุณค่าของตนเอง 

สอดคล ้องกับแนวคิดการเห็นคุณค ่าในตนเองของ  

Rosenberg (1979) ที่กล่าวว่า การประเมินตนเองทั้งทาง

บวกและลบ ท�าให้บุคคลรับรู้และเข้าใจความรู้สึกตนเอง  

ส่งผลให้เกดิการเหน็คณุค่าในตนเอง การส่งเสรมิให้ผูส้งูอายุ

มองเหน็ความส�าเรจ็ในอดตี และรูส้กึพอใจในชีวติทีผ่่านมา

ท�าให้เห็นคุณค่าในตนเอง (Sangphrachan et al., 2016)  

การจดักจิกรรมศิลปะทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมท�าให้ประสบความส�าเร็จ ส่งผลต่อการเห็นคุณค่า

ในตนเอง (Kanpangsri & Ketphichonwatna, 2014)

 กิจกรรมศิลปะแบบกลุ ่มเป็นสื่อกลางท่ีช่วยให้ 

ผู้สูงอายุได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และปัญหา 

ในใจ ผ่านการสร้างสรรค์งานศลิปะ โดยเน้นทีก่ระบวนการ

ทางศิลปะมากกว่าตัวผลงาน และได้รับสนับสนุนก�าลังใจ

จากผูว้จัิย ด้วยท่าททีีเ่ป็นมติร ส่งผลให้เกดิคุณค่าในตนเอง 

(Siriratrekha, 2007) ดังที่ Malchiodi (2003) กล่าวว่า 

ศิลปะช่วยให้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ รู ้สึก 

ผ่อนคลาย และสนุกสนาน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การทบทวนประสบการณ์ชีวิต 

ที่ผ่านมาท�าให้เกิดความผาสุก กิจกรรมระบายสีท�าให้รู้สึก

อสิระ และเป็นตวัของตวัเอง ส่วนกิจกรรมวาดภาพท�าให้เกดิ 

ความคุน้เคยกบัการท�าศลิปะ (Baljay, Sughondhabirom 

& Kespichayawattana, 2018) นอกจากนี้การเปิดเผย 

ตวัตน แบ่งปันประสบการณ์เชิงบวก ตลอดจนการท�าศิลปะ

ด้วยตนเอง ท�าให้ผู้สูงอายุรู ้สึกว่าตนเองก็ประสบความ

ส�าเร็จ และเห็นคุณค่าในตนเองทุกครั้งที่ได้ท�ากิจกรรม

ศิลปะ (Buchalter, 2011)

 ผลการศึกษานี้พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ีย

การเห็นคุณค่าในตนเองระยะหลังการทดลอง และระยะ

ติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง เนื่องจากผู้สูงอายุ

เข้าร่วมกิจกรรมยังคงใช้ประสบการณ์จากการเข้าร่วม

โปรแกรมในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันแม้โปรแกรมฯ เสร็จ

สิ้นลง ซึ่งได้ผลท�านองเดียวกับกลุ่มบ�าบัดด้วยศิลปะใน 

ผู้ป่วยจติเภท ทีพ่บว่ากลุม่ตวัอย่างยงัคงมคีวามรูส้กึมคีณุค่า

ในตนเองคงอยู่ถึงระยะติดตามผล 1 เดือน (Pookaew  

et al., 2019)

 2. กลุ ่มทดลองกลุ ่มทดลองได ้รับโปรแกรม

กจิกรรมศลิปะแบบกลุม่มคีะแนนเฉลีย่ภาวะซมึเศร้าระยะ

หลังการทดลอง และระยะติดตามผลต�่ากว่ากลุ่มควบคุม 

ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม ส่งผลให้

เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั ผูส้งูอายรุูส้กึปลอดภยั และกล้า

แสดงความรูสึ้กภายในใจออกมา โดยปกตผู้ิสูงอายทุีม่ภีาวะ

ซมึเศร้ามกัชอบแยกแยกตวัออกจากผูอ้ืน่และมคีวามสิน้หวัง 

เมือ่เข้าร่วมกจิกรรมศิลปะแบบกลุ่มจะรูสึ้กว่าได้รับก�าลงัใจ

และการสนับสนุนจากสมาชิกในกลุ ่มในระหว่างที่ท�า

กจิกรรมศิลปะ เป็นการสร้างความรูส้กึว่าตนเองมส่ีวนร่วม

ในการท�ากิจกรรมกับผู ้อื่นด้วย (Malchiodi, 2003) 

นอกจากนี้การสนับสนุนให้แสดงความรู้สึกท�าให้ผู้สูงอายุ

เกิดการเรียนรู้บาดแผลในใจหรือส่ิงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 

และเรยีนรูว่้าควรปล่อยวาง ตระหนกัถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ปัจจบัุน 

ท�าให้ภาวะซึมเศร้าลดลง (Malchiodi, 2007) สอดคล้อง

กับการวิจัยของ Phasomwong (2019) พบว่าการได้

ระบายความทุกข์ ความอัดอั้นในใจ ท�าให้ผ่อนคลายและ 

มีความสุข ศิลปะช่วยให้แสดงความรู้สึกเชิงบวก ได้ท�า

กจิกรรม และพดูคยุกบัผูอ้ืน่ ท�าให้เกดิมติรภาพ นอกจากนี้ 

Blomdhl, Gunnarsson, Guregard, Rusner, et al. 

(2016) เสนอว่า การใช้ศิลปะช่วยค้นหาความรูสึ้กในใจ และ

การแสดงออกต่อประสบการณ์ที่ผ่านมามีความส�าคัญต่อ 

ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า เพราะท�าให้เข้าใจและตอบสนองด้าน

อารมณ์ และลดภาวะซมึเศร้า ขณะท�ากิจกรรมศลิปะสมอง

ซีกขวาและซ้ายท�างานร่วมกัน โดยเฉพาะสมองซีกขวา 

โดดเด่นด้านอารมณ์ ความสุข สุนทรียภาพ และความ

ประทับใจ ซ่ึงศิลปะมีความเกี่ยวข้องกับสารส่ือประสาท 

ได้แก่ ซีโรโทนิน ออกซิโตซิน และโดปามีน ช่วยควบคุม 

ด้านอารมณ์ แรงจงูใจ การประสบความส�าเรจ็ ส่งผลให้เกดิ
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ความสุข (Magsamen, 2017) สอดคล้องกับการวิจัยของ 

Ching-Teng et al. (2019) ที่พบว่า เมื่อสิ้นสุดการวิจัย

ท�าให้การเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มข้ึน และภาวะซึมเศร้า 

ลดลง

 ผลการศึกษานี้พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

ภาวะซึมเศร้าระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล 

ต�่ากว่าระยะก่อนการทดลอง เนื่องจากโปรแกรมกิจกรรม

ศิลปะแบบกลุ่มท�าให้ผู้สูงอายุรู้จักกันมากขึ้น ได้พูดคุย  

ช่วยเหลอืกนั ท�าให้เกดิสมัพนัธภาพทีด่ ีภายหลงัโปรแกรมฯ 

สิ้นสุดลง ผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองยังคงใช้ประสิทธิภาพ 

ของโปรแกรมฯ ในชีวิตประจ�าวันแม้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ศลิปะ สอดคล้องกบัการวิจัยทีพ่บว่า เมือ่สิน้สุดการท�ากลุ่ม

ศิลปะแบบกลุ่มส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะซึมเศร้า ระดับ

ภาวะซึมเศร้ายังคงลดลงอยู่ถึงระยะติดตามผล 1 เดือน 

(Sautao et al., 2018)
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ไปประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุในการส่งเสริมการเห็นคุณค่า 

ในตนเองและลดภาวะซึมเศร้า 

 2. การศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะ 

แบบกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้ากับ

ผูส้งูอายคุรัง้ต่อไป ควรเกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิคุณภาพขณะ

ท�ากจิกรรมกลุม่เพือ่ท�าความเข้าใจปฏกิริยิา และความรูส้กึ

ของผู้สูงอายุในระหว่างท�ากิจกรรม

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุที่เข้าร่วม

การวิจัย ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีให้การสนับสนุนและ 

ช่วยเหลือจนให้งานวิจัยส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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