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บทคัดยอ 
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุเปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญ  โดยผูสูงอายุที่อาศัยอยูใน

สถานสงเคราะหคนชราจะมีภาวะซึมเศรามากกวาผูสูงอายุทั่วไป การชวยเหลือโดยการใหคําปรึกษา 
กลุมเปนอีกแนวทางที่สามารถชวยลดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง    มี
ความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษากลุมระหวางทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปน
ศูนยกลางกับการใชดนตรีบําบัด  ที่มีตอภาวะซึมเศราของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา  เครื่องมือ
ที่ใช ไดแก  1.  แบบสัมภาษณเพื่อคัดกรองผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา  สถานสงเคราะหคนชรา บาน
มหาสารคาม ที่ประกอบดวย  แบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทย (Thai Geriatric Depression Scale - 
TGDS) พัฒนาโดยกลุมฟนฟูสมรรถภาพสมอง  และแบบบันทึกขอมูลทั่วไปของผูสูงอายุ  2.  โปรแกรม
การใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง            3.  โปรแกรมการใหคําปรึกษา
กลุมโดยการใชดนตรีบําบัด  กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหคนชรา บานมหาสารคาม  
ที่มีภาวะซึมเศราจากการประเมินดวยแบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทย  แลวคัดเลือกแบบเจาะจง
จํานวน  8  คน แบงเปน  2  กลุม กลุมที่ 1 ไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปน
ศูนยกลาง  กลุมที่  2  ไดรับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด  ดําเนินการทดลองกลุมละ 5  
สัปดาห  โดยจัดโปรแกรมละ  9  คร้ัง  คร้ังละ  60  นาที  ทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบ  2  
กลุม วัด  2  คร้ัง (Pretest-Posttest Two Group)  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

1. ผูสูงอายุที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง   
มีภาวะซึมเศราลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

2. ผูสูงอายุที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด  มีภาวะซึมเศราลดลง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

3. เมื่อทําการเปรียบเทียบผลการทดลองระหวางกลุม  พบวาผูสูงอายุทั้งสองกลุม  
มีภาวะซึมเศราลดลงไมแตกตางกัน   
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โดยสรุป  การใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง  และการ 
ใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัดเปนวิธีการที่สามารถชวยลดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุได        
 

คําสําคัญ  :  ผูสูงอายุ,  ภาวะซึมเศรา,  การใหคําปรึกษา,  ทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง,   
ดนตรีบําบัด 

 

ABSTRACT 

Depression in elderly persons is a serious public health problem. Commonly, 

depressions among elderly population in nursing home are more likely seen than general 

elderly. Group counseling is said to be another treatment option for managing depression 

in the geriatric population. This research was experimental research design aiming at 

comparing the effects of group counseling methods between client-centered therapy and 

musical therapy for managing depression in elderly in Mahasarakham nursing home. The 

instruments were: (1) Interview guideline of depression in elderly consist of Thai 

Geriatric Depression Scale (TGDS) developed by Train The Brain Forum Thailand and 

elderly general information form, (2) group counseling client-centered therapy program, 

and (3) musical therapy program. Eight depressive elderly persons from Mahasarakham 

Nursing Home; assessed by using TGDS, were purposively selected assigned in two 

experimental groups, four each. In the first experimental group was treated by client-

centered therapy while the second experimental group was treated by musical therapy. 

Nine-session therapy were performed within 5-weeks. Each session was last for sixty 

minutes. Pretest-Posttest Two Groups were used for data collection. The results of this 

research showed as follows: 

 1. Group in the client-centered therapy group, the result showed that depression 

was statistically decreased after the experiment, at .05 level of significance. 

2. Group in the musical therapy group, the result illustrated that depression was 

statistically decreased after the experiment, at .05 level of significance. 

3. When comparing between two groups, the result showed that there was       

no statistically different between two groups. 

In conclusion, based on the study results, it was found that both client-centered 

and musical therapies are the nonpharmaceutical treatment options for managing 

depression in the geriatric population. 
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บทนํา  
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุเปนปญหาที่พบไดบอย  แตนอยมากที่จะไดรับการชวยเหลือ  

สาเหตุหนึ่งที่ทําใหภาวะซึมเศราเกิดขึ้นบอยในผูสูงอายุ  คือการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  จิตใจ  และ
สังคม ซ่ึงลวนสงผลโดยตรงตอจิตใจของผูสูงอายุทําใหตองปรับตัวอยางมาก  ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ
จะพบไดทั่วไปในชุมชน โรงพยาบาล โดยเฉพาะในสถานสงเคราะหคนชรา  ส่ิงที่จะชวยไดคือการ
วินิจฉัยโรคและรักษาอารมณซึมเศราตั้งแตเร่ิมเปน การหมั่นดูแลสุขภาพ การสรางเครือขายทางสังคม
เพื่อชวยเหลือกัน การปฏิบัติทางศาสนา เปนตน การรักษาโรคซึมเศราควรทําควบคูกันไประหวางการ
ใชยา การทําพฤติกรรมบําบัด จิตบําบัด การจัดกลุมดูแลชวยเหลือ และการใหกําลังใจจากลูกหลาน  
(สุวรรณา  อรุณพงคไพศาล.    2543) 
 การใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผู รับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง   (Client-Centered 
Therapy)  ของคารล  อาร  โรเจอรส  (Carl R. Rogers)  จะเนนสัมพันธภาพภายในกลุม  ความเขาใจเห็น
อกเห็นใจ  และกําลังสนับสนุนที่สมาชิกมีตอกันภายในกลุม  ซ่ึงถือวาทุกคนมีคุณคา  มีศักดิ์ศรี  และมี
แนวโนมที่จะพัฒนาตนเอง  การที่สมาชิกไดเห็นพฤติกรรมที่คลายหรือเหมือนกันในกลุม    ทําให
สามารถสํารวจและเขาใจปญหาของตนเองไดชัดเจนขึ้น  การใหคําปรึกษาจึงเปนการรักษาทางใจ  เปน
รูปแบบหนึ่งของจิตบําบัด  (รีดเดอรส  ไดเจสท.    2546) 

การใชดนตรีบําบัด  (Music Therapy)  เปนการนํากิจกรรมทางดนตรีมาชวยบําบัดรักษา  
ผูนําไปใชตองประยุกตกิจกรรมใหตรงกับจุดประสงคและลักษณะของปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด  (นวลลักษณ  บูรณะกิติ.    2549)  ดนตรีมีผลตอรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของบุคคล  
ความเร็วของจังหวะดนตรีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย การทํางานของกลามเนื้อ และอารมณ
ของบุคคล  ประโยชนของดนตรี เชน  เพิ่มภูมิตานทานของรางกาย  สงเสริมการรับรู ชวยลดอาการปวด  
ลดความกังวล  อาการซึมเศรา  และความเครียด  ชวยเบ่ียงเบนความสนใจ  และทําใหเกิดความสงบ  
(ศศิธร  พุมดวง.    2548)  สวนการสรางจินตนาการเปนการแนะแนวทางใหบุคคลมีการเบี่ยงเบนความ
สนใจจากสิ่งเราที่กอใหเกิดความรูสึกดานลบ  ไปยังสิ่งที่มีประสบการณความสุข  โดยใชประสาท
สัมผัสทั้ง 5  บุคคลจะรับรูอารมณและการเชื่อมโยงระหวางรางกาย จิตใจ เปนการเรียนรูที่จะจัดการกับ
ตนเอง  ทําใหเกิดการปรับตัว  ตระหนักในตัวเอง สรางสรรคประสบการณที่สวยงาม  รูสึกสุขสบาย  
ความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจลดลง  ลดความเจ็บปวดทรมาน  ลดความวิตกกังวล  ความ
ซึมเศรา  เมื่อใชรวมกับดนตรีบําบัดสามารถลดความเครียด  และชวยเพิ่มคุณภาพชีวิตได  (พรทิพย  จุล
เหลา.    2548)   
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปน

ศูนยกลาง  เพื่อลดภาวะซึมเศราของผูสูงอายุ  ระหวางกอนและหลังการทดลอง 
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด เพื่อลดภาวะ

ซึมเศราของผูสูงอายุ  ระหวางกอนและหลังการทดลอง 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษากลุม ระหวางการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึด

ผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง กับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด ที่มีตอภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุ  
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ไดแก  ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิง ที่พักอาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชรา บาน
มหาสารคาม  สามารถชวยเหลือตนเองได  ส่ือสารโตตอบได  ไมมีอาการทางจิตประสาท    โดยทําการ
สัมภาษณเพื่อคัดกรองผูที่มีภาวะซึมเศราดวยแบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทย  (Thai Geriatric 
Depression Scale - TGDS)  จึงไดประชากรเปนผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราในระดับเล็กนอยถึงปานกลาง  
จากนั้นใชวิธีเลือกแบบเจาะจงจากกลุมประชากร  พรอมทั้งสอบถามความสมัครใจในการเขารวม
โปรแกรมการใหคําปรึกษา  จึงไดกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน แบงเปน 2  กลุม กลุมละ  4  คน โดยกลุม
ทดลองที่  1 ไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง  และกลุมทดลองที่  
2  ไดรับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
1. แบบสัมภาษณเพื่อคัดกรองผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา  สถานสงเคราะหคนชรา บาน

มหาสารคาม  ที่ประกอบดวย  แบบวัดความเศราในผูสงอายุของไทย  และแบบบันทึกขอมูลทั่วไปของ
ผูสูงอายุ 

2. โปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง  
3. โปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด 

 การดําเนินการทดลอง       
1. สรางสัมพันธภาพ  สังเกตการณ  ทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพรางกาย จิตใจ และสังคม

ของผูสูงอายุ  เก็บขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร  การสอบถาม  และการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
ดวยแบบวัดความเศราในผูสูงอายุของไทย  เปนการทดสอบกอนการทดลอง 

2. ดําเนินการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง  เปนระยะ เวลา  
5  สัปดาห  จํานวน  9  คร้ัง  คร้ังละ  60  นาที  ตามโปรแกรมการทดลอง   
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3. ดําเนินการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด  เปนระยะเวลา  5  สัปดาห  
จํานวน  9  คร้ัง  คร้ังละ  60  นาที  ตามโปรแกรมการทดลอง 

4. ทดสอบหลังการทดลองโดยการสอบถามขอมูล  สังเกต  และสัมภาษณดวยแบบวัด
ความเศราในผูสูงอายุของไทยกับกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเพื่อวัดระดับภาวะซึมเศราและประเมินผล   
 การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปน 
ศูนยกลาง  กอนและหลังการทดลอง  โดยใช  The Wilcoxon Matched  Pairs Signed – Ranks Test 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด  กอนและ 
หลังการทดลอง  โดยใช  The Wilcoxon Matched  Pairs Signed – Ranks Test 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษากลุมระหวางการใหคําปรึกษากลุมตาม 
ทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง  กับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด  โดยใช  The 
Mann – Whitney U Test  
 

ผลการวิจัย   
1. ผูสูงอายุที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลางมีภาวะ

ซึมเศราลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยเมื่อทําการทดสอบดวยแบบวัดความเศราใน
ผูสูงอายุของไทย  พบวาผูสูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศราลดลง  กอนการทดลอง  17.50  คะแนน  
และหลังการทดลอง  6.50  คะแนน   

2. ผูสูงอายุที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัดมีภาวะซึมเศราลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อทําการทดสอบดวยแบบวัดความเศราในผูสูงอายุ    ของไทย  
พบวาผูสูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศราลดลง  กอนการทดลอง  20  คะแนน  และหลังการทดลอง  
5.75  คะแนน   

3. ผูสูงอายุที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลางกับกลุม
ที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัดมีภาวะซึมเศราลดลงไมแตกตางกัน  โดยหลังจาก
การทดลองพบวาผูสูงอายุที่ไดรับการใหคําปรึกษาทั้งสองกลุมมีภาวะซึมเศราลดลงอยูในระดับปกติ   

 

อภิปรายผล   
1. ผูสูงอายุที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง        

มีภาวะซึมเศราลดลง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงระดับภาวะซึมเศราไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากไดรับการ
ใหคําปรึกษากลุม  อาจเนื่องจากการใหคําปรึกษากลุมเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดรวมแสดง
ความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธตอกัน มีการรวมมือกันแกไขปญหา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการรับรู  
ทัศนคติ  อันจะเปนการชวยเหลือผูสูงอายุในดานตางๆ สอดคลองกับ ลักขณา สริวัฒน (2543)  ที่อธิบาย
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ถึงเปาหมายของการใหคําปรึกษาตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลางวามิไดอยูที่การแกปญหา
ใหกับผูมารับการปรึกษา  แตเปนการชวยใหผูรับคําปรึกษารูจักและยอมรับตนเองตามความเปนจริง 
เขาใจตนเอง สามารถตัดสินใจเรื่องตางๆ เลือกเปาหมายในชีวิตและรับผิดชอบตนเองได  ผูตั้งเปาหมาย
ในการใหคําปรึกษาคือผูรับคําปรึกษา  เพราะเชื่อวาทุกคนมีพลังมุงไปสูการรูจักตนเองอยางแทจริง  ใน
สภาพการณที่เหมาะสมบุคคลสามารถตัดสินใจไดวาเขาตองการอะไร  การใหคําปรึกษาคือการที่ชวย
ใหผูรับคําปรึกษาสามารถตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบชีวิตของตนเองได  ถาผูใหคําปรึกษาเปนผู
ตั้งเปาหมายใหผูรับคําปรึกษา ผูใหคําปรึกษาก็ไมสามารถทําใหผูรับคําปรึกษาพึ่งพาตนเองได  ตองพึ่ง
ผูใหคําปรึกษา  และยังเชื่อวาผูรับคําปรึกษามักจะมีคําถามที่ถามตนเองเสมอวา  ฉันเปนใคร  ฉันจะ
คนพบตนเองตามความเปนจริงไดอยางไร  ฉันจะอยูอยางเปนตัวของตัวเองไดอยางไร  จุดมุงหมายของ
การใหคําปรึกษาจึงอยูที่การชวยใหผูรับคําปรึกษาคนพบคําตอบดังกลาวไดดวยตัวเอง โดยการสราง
บรรยากาศของการยอมรับที่อบอุนปลอดภัยทําใหผูรับคําปรึกษากลาที่จะเปดเผยและยอมรับตนเอง 
สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตตอไปได  นั่นคือผูรับคําปรึกษามีพฤติกรรมมุงไปสูการ
รูจักตนเองอยางแทจริง 

จากการสังเกตผูสูงอายุที่เขารวมกลุมการใหคําปรึกษาตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปน
ศูนยกลาง  พบวาผูสูงอายุใหความสนใจในการเขารวมกลุม โดยสามารถแสดงความคิดเห็นรวมกัน  
และไดรับรูวาตนเองไมไดมีปญหาเพียงคนเดียว  จึงเกิดความเห็นอกเห็นใจกัน  ซ่ึงสัมพันธภาพและ
ความไววางใจเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสมาชิกกลาบอกเลาเรื่องราวที่เปนปญหาสวนตัว อันจะทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและมุมมองที่หลากหลายในการแกปญหา การพูดคุยระบายความไม
สบายใจออกมาเพื่อหาทางออกชวยเหลือกัน จะทําใหเกิดความรูสึกผอนคลายสบายใจขึ้น  ลดความวิตก
กังวล  และสามารถทําความเขาใจตระหนักรูถึงภาวะซึมเศราที่เกิดขึ้น ซ่ึงสามารถนําไปคิดพิจารณาแลว
ตัดสินใจเลือกทางออกที่เหมาะสมใหกับตนเองได   

2. ผูสูงอายุที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัดมีภาวะซึมเศราลดลง  โดย
การทํากิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี ไดแก  การฟงเพลง รองเพลง การเคลื่อนไหว และการเลนดนตรี  รวมทั้ง
การจินตนาการมีสวนชวยผูสูงอายุทั้งดานรางกายและอารมณความรูสึกนึกคิด เปนการเบี่ยงเบนความ
สนใจจากปญหาที่ทําใหเกิดภาวะซึมเศรามาสูสภาวะจิตใจที่เปนปกติ  สงบ  สดชื่น  ปลอดโปรง  เบิก
บานใจ  และรูสึกผอนคลาย  การที่ผูสูงอายุมีภาวะซึมเศราลดลงอาจเนื่องจากการใหคําปรึกษากลุมโดย
การใชดนตรีบําบัดเปนการเปดโอกาสใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธ  ไดทํากิจกรรมรวมกันโดยมีดนตรีเปน
ส่ือกลาง  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการรับรู ทัศนคติ ซ่ึงเปนการชวยเหลือผูสูงอายุ  สอดคลองกับ  
สํานักการแพทยทางเลือก (2551)  ที่อธิบายถึงขอดีของการเขากลุมคือทําใหตองปฏิบัติตามหลักการของ
กลุม  เพื่อความพรอมเพรียงในหมูคณะ ทําใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไดปลดปลอยความเหงาและ
ความคิดในแงลบ  เพราะมีผูที่รับฟงและเขาใจ   การทํากิจกรรมดนตรีบําบัดรวมกันทําใหเกิดความผอน
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คลายและยังเปนการสรางความสมัครสมานสามัคคี  การเลือกชนิดของดนตรีเพื่อนํามาใชตองพิจารณา
ถึงความพึงพอใจของผูที่เขารวม หากถูกใจยอมสงผลดี  ตอบสนองความตองการในการทํากิจกรรม
ดนตรีบําบัดได  รวมถึงทําใหเกิดความสุขซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการใชดนตรีบําบัด  อีกทั้งยังสามารถ
จัดสรรไดหลากหลาย  แตส่ิงที่สําคัญยิ่งกวาคือการคํานึงถึงสถานการณ  และความจําเปนในการบําบัด
เฉพาะทาง  ซ่ึงสมาชิกจะมีสวนรวมไดมากในการตัดสินใจเลือกประเภทของดนตรีใหสอดคลองกับ
ความตองการของตนและสอดคลองกับกิจกรรมที่ใชในการบําบัด 
 จากการสังเกตผูสูงอายุที่เขารวมกลุมการใหคําปรึกษาโดยการใชดนตรีบําบดั พบวาผูสูงอายุ
มีความสนใจในการทํากิจกรรมภายในกลุม  เกิดความผอนคลายทั้งรางกาย  จิตใจ โดยจะมีอารมณรวม
ไปดวย สอดคลองกับการศึกษาของ วันชนะ ทอชู  (2549)  ที่อธิบายวาภาวะที่สบายใจทําใหเกิดการ
ยอมรับและกลาที่จะพูดคุย ไมเก็บตัว  ทําใหเกิดความซึมเศรานอยลง การฟงดนตรี   ยังทําใหเกิดสมาธิ 
เนื่องจากอารมณของผูสูงอายุจะจดจออยูที่ทํานองเพลง  จึงสามารถเบี่ยงเบนความสนใจใหหันเห
ออกไปจากภาวะซึมเศราที่เปนอยู  การไดฟงดนตรีที่ชอบนั้นมีผลตอระบบประสาททําใหเกิดความ
พอใจ อารมณดี และราเริงขึ้น นอนหลับงายขึ้น ทําใหรางกายเขาสูภาวะสมดุลเปนปกติ  ซ่ึงทํานองเพลง
ยังสัมพันธกับความรูสึกของมนุษย  การฟงดนตรีที่มีทํานองเพลง   ที่สดใส มีจังหวะกระฉับกระเฉง จะ
ทําใหเกิดความรูสึกสดชื่น ร่ืนเริง ลดความซึมเศรา รูสึกสงบ และผอนคลาย  ดนตรีและการคิด
จินตนาการถึงสิ่งดีๆ  ยังทําใหเกิดความสุขขึ้นในใจไดทุกเวลา  ชวยใหหลับสบาย  นอกจากนี้การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุมยังชวยใหผูสูงอายุไดเรียนรูและไดเห็นความรูสึกนึกคิดที่
หลากหลาย  ทําใหมีสติสามารถคิดพิจารณาเพื่อหาทางออก ที่เหมาะสมใหกับตนเองได   

3. ผูสูงอายุที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง    กับ
กลุมที่ไดรับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัด  มีภาวะซึมเศราลดลงไมแตกตางกัน  การที่
ผูสูงอายุทั้งสองกลุมมีระดับภาวะซึมเศราลดลงมาอยูในระดับปกติ  อาจเนื่องจากการใหคําปรึกษากลุม
ตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลางกับการใชดนตรีบําบัดนั้นมาจากพื้นฐานของสัมพันธภาพที่ดี
ภายในกลุม ทั้งระหวางผูรับคําปรึกษาดวยกันและระหวางผูรับคําปรึกษากับผูใหคําปรึกษา ทําให
ผูสูงอายุเกิดความรูสึกมีคุณคา มีความสําคัญ และไดเปนทั้งผูใหและผูรับ  ทั้งยังทําใหมีโลกทัศนที่กวาง
ขึ้น ความไววางใจภายในกลุมก็เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสมาชิกมีความกลาในการเปดเผยความรูสึกนึกคิด
หรือเร่ืองราวที่เปนเรื่องสวนตัวได โดยจะรูสึกสบายใจและผอนคลายมากขึ้นเมื่อมีผูรับฟง นอกจากนั้น
การทํากิจกรรมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุม   ยังทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมี
ความสามารถ  ภาคภูมิใจที่สามารถทํากิจกรรมตางๆไดสําเร็จ และเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม  
สอดคลองกับ จิราภรณ อารยะรังสฤษฎ  (2539) ที่อธิบายถึงประโยชนของการใหคําปรึกษากลุมวาทํา
ใหเกิดความรูสึกปลอดภัยภายในกลุม รูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม ไดรับรูคานิยมทางสังคมของกลุม 
ไดรับพลังของกลุม โดยส่ิงเหลานี้จะเกิดขึ้นตั้งแต     คร้ังแรกที่เขากลุม  บรรยากาศโดยทั่วไปจะทําให
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เกิดความรูสึกปลอดภัย  และความสัมพันธภายในกลุมจะพัฒนาขึ้นในสภาพการณที่มีการดูแลอยาง
ใกลชิด  ในการเขารวมกลุมครั้งตอไปสมาชิกจะรูสึกวาไดรับการยอมรับจากกลุมมากขึ้น  องคประกอบ
ของความรูสึกปลอดภัยจะทําใหเกิดกระบวนการชวยเหลือและการแกไขปญหา นอกจากนั้นพฤติกรรม
และคําแนะนําตางๆ  ของสมาชิกแตละคนจะถูกแสดงออกมาโดยธรรมชาติ  ซึ่งมีความหลากหลายและ
มีอิทธิพลตอสมาชิกแตละคนในลักษณะทําตามกลุม การแสวงหาเอกลักษณ การใหรางวัล การควบคุม
ทางสังคม และการลงโทษ โดยกระบวนการของการใหคําปรึกษากลุมจะใชการเคลื่อนไหวของกลุมเพื่อ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อใหสมาชิกแตละคนมีการดําเนินชีวิตที่นาพึงพอใจมากขึ้น  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การทํากิจกรรมตางๆ  ภายในกลุมนั้นชวยคลายความซึมเศรา  ทําใหชีวิตแตละวันของ
ผูสูงอายุมีความหมายและมีชีวิตชีวามากขึ้น  การใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปน
ศูนยกลาง  กับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัดชวยใหผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศราสามารถ
หาทางออกที่เหมาะสมใหกับตนเองได  โดยอาศัยกระบวนการและเทคนิควิธีตางๆ เพื่อแกไขปญหา  
หรือมีวิธีการที่จะผอนหนักเปนเบา  รวมถึงการยอมรับเพื่อใหอยูรวมกับปญหาที่คิดไมตกไดอยาง
ราบรื่น  เพื่อใหดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขมากขึ้นตามอัตภาพ  และตามความสามารถในการปรับตัว  
ปรับใจ  ปรับความคิดของแตละบุคคล  ดังนั้นการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปน
ศูนยกลาง กับการใหคําปรึกษากลุมโดยการใชดนตรีบําบัดนั้นแมจะเปนวิธีการ         ที่ตางกัน  แตเปน
วิธีการที่มีประสิทธิภาพสามารถชวยลดระดับภาวะซึมเศราในผูสูงอายุได  จึงควรนําไปใชใหเหมาะสม
ตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรศึกษาและทําความเขาใจในบริบทตางๆ ของกลุมตัวอยาง เพื่อที่จะสามารถ 
ปรับโปรแกรมการใหคําปรึกษากลุมใหมีความยืดหยุนสอดคลองกับกลุมตัวอยาง และระยะเวลาที่
ทําการศึกษา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชนที่ผูรับคําปรึกษาจะไดรับ 

2. ควรศึกษาขอจํากัดในการประเมินผลในระยะติดตามผลเพื่อศึกษาความคงทนของ 
การใหคําปรึกษากลุมในผูสูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะหคนชรา เนื่องจากสมาชิกในกลุมอาจไดรับ
การนําสงไปยังสถานสงเคราะหอ่ืน หรือกลับไปอยูกับครอบครัว  เปนตน 

3. ควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เปนมิตร และเอื้อตอการใหคําปรึกษากลุม หากผูใช 
โปรแกรมการใหคําปรึกษากับผูรับคําปรึกษาที่เปนผูสูงอายุมีอายุตางกันมาก ผูใชโปรแกรมควรมี
บุคลิกภาพที่ออนนอม เคารพ และใหเกียรติผูสูงอายุ แตขณะเดียวกันก็ตองมีความนาเชื่อถือ และ
สามารถควบคุมทิศทางของกลุมได 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการทดลองเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษาระหวางการใหคําปรึกษากลุม 

ตามทฤษฎียึดผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลาง  กับทฤษฎีอ่ืนๆ  เชน  ทฤษฎีเกสตัล  เปนตน 
2. ควรมีการทดลองเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษาระหวางการใหคําปรึกษากลุม 

โดยการใชดนตรีบําบัด  กับวิธีการอื่นๆ  เชน  ศิลปะบําบัด  เปนตน 
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