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Abstract
Purpose: To study the effects of a self-guided cognitive behavioral modification program on
self-esteem and depression of elders with major depressive disorder.
Design: quasi-experimental research: pretest-posttest control group design.
Methods: Participants comprised 60 elders with major depressive disorder who were
outpatients at the geriatric psychiatry clinic, Suansaranrom Hospital. They were selected using
convenience sampling, and assigned to the experimental group (n = 30) receiving the self-guided
cognitive behavioral modification program and the control group (n = 30) receiving usual care. The
research instruments consisted of (1) Demographic questionnaire, (2) Self–esteem Scale, (3) Thai
Geriatric Depression Scale, and (4) The Self-guided Cognitive Behavioral Modification Program.
Each participant attended three sessions conducted over a total duration of four weeks. The
reliability of the Self–esteem Scale was tested using Cronbach’s alpha Coefficient at .85 and the Thai
Geriatric Depression Scale was tested using Kuder-Richardson 20 at .87 and were analyzed using
paired t-test and independent t-test.
Main findings: The results revealed that after receiving the program the experimental group
had a higher mean score of self-esteem (p < .001) and a lower mean score of depression (p < .001)
than that before participating the program. When compared to the control group, a higher mean
score of self-esteem (p < .001) and a lower mean score of depression (p = .005) were significantly
found in the experimental group.
Conclusion and recommendations: The finding showed that the self-guided cognitive
behavioral modification program could increase self-esteem and decrease depression of elders with
major depressive disorder. Therefore, nurses should utilize the program to enhance self-esteem and
decrease depression symptoms of elders with major depressive disorder.
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ผลของโปรแกรมการปรั บ ความคิ ด และพฤติ ก รรมด้ ว ยตนเอง
ต่ อ ความรู้ สึ ก มี คุ ณค่ า ในตนเองและภาวะซึ ม เศร้ า ของผู้ สู ง อายุ
ที่เป็นโรคซึมเศร้า*
ศิรันยา รอดเจริญ1 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, ปร.ด.1, วีณา คันฉ้อง, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
และภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้า
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง แบบ 2 กลุม่ วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้าและมารับบริการแบบผูป้ ว่ ยนอก ทีค่ ลินกิ จิตเวช
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำ�นวน 60 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามคุณสมบัติท่ีกำ�หนด
กลุม่ ทดลองจำ�นวน 30 คนได้รบั โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง และกลุม่ ควบคุมจำ�นวน 30 คน
ได้รบั การพยาบาลตามปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป 2) แบบประเมินความรูส้ กึ มี
คุณค่าในตนเอง 3) แบบวัดความเศร้าในผูส้ งู อายุของไทย และ 4) โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง
ดำ�เนินการ 3 กิจกรรม รวมระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตรวจสอบความเทีย่ งของแบบประเมินความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองด้วย
วิธหี าค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .85 ส่วนแบบวัดความเศร้าในผูส้ งู อายุของไทยหาค่าความเทีย่ งด้วย
สูตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน20 ได้เท่ากับ .87 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การทดสอบทีแบบกลุม่ เดียวและสองกลุม่ อิสระ
ผลการวิจยั : หลังได้รบั โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความ
รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองสูงกว่า (p < .001) และมีคา่ เฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้าตํา่ กว่า (p < .001) ก่อนได้รบั โปรแกรมอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ และเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุม พบว่า กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
สูงกว่า (p < .001) และมีคา่ เฉลีย่ คะแนนภาวะซึมเศร้าตํา่ กว่า (p = .005) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง
สามารถเพิม่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง และลดภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคซึมเศร้าได้ ดังนัน้ พยาบาลควรนำ�
โปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และลดภาวะซึมเศร้าสำ�หรับผู้สูงอายุท่ีป็น
โรคซึมเศร้าต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การบำ�บัดทางความคิดและพฤติกรรม โรคซึมเศร้า ผูส้ งู อายุ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
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