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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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ผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง 
ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ 
ที่เป็นโรคซึมเศร้า*

ศิรันยา รอดเจริญ1 วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, ปร.ด.1, วีณา คันฉ้อง, ปร.ด.1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเองต่อความรู้สึก	มีคุณค่าในตนเอง	

และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคซึมเศร้า	

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยก่ึงทดลอง	แบบ	2	กลุ่ม	วัดผลก่อนและหลังการทดลอง

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคซึมเศร้าและมารับบริการแบบผู้ป่วยนอก	 ท่ีคลินิกจิตเวช 

ผู้สูงอายุ	 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	 จำานวน	 60	 คน	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามคุณสมบัติท่ีกำาหนด	 

กลุ่มทดลองจำานวน	30	คนได้รับโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง	และกลุ่มควบคุมจำานวน	30	คน

ได้รับการพยาบาลตามปกติ	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	ได้แก่	1)	แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	2)	แบบประเมินความรู้สึกมี

คุณค่าในตนเอง	3)	แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย	และ	4)	โปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง	

ดำาเนินการ	3	กิจกรรม	รวมระยะเวลา	4	สัปดาห์	ตรวจสอบความเท่ียงของแบบประเมินความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองด้วย

วิธีหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ	.85	ส่วนแบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทยหาค่าความเท่ียงด้วย

สูตรคูเดอร์	ริชาร์ดสัน20	ได้เท่ากับ	.87	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มเดียวและสองกลุ่มอิสระ	

 ผลการวิจัย:	 หลังได้รับโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง	กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความ

รู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงกว่า	(p	<	.001)	และมีค่าเฉล่ียคะแนนภาวะซึมเศร้าตำา่กว่า	(p	<	.001)	ก่อนได้รับโปรแกรมอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	และเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม	พบว่า	กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

สูงกว่า	(p	<	.001)	และมีค่าเฉล่ียคะแนนภาวะซึมเศร้าตำา่กว่า	(p	=	.005)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 ผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมด้วยตนเอง 

สามารถเพ่ิมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 และลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคซึมเศร้าได้	 ดังน้ันพยาบาลควรนำา

โปรแกรมน้ีไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 และลดภาวะซึมเศร้าสำาหรับผู้สูงอายุท่ีป็น 

โรคซึมเศร้าต่อไป

คำาสำาคัญ:	การบำาบัดทางความคิดและพฤติกรรม	โรคซึมเศร้า	ผู้สูงอายุ	ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	
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