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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 
1. ช่ือผลงานเรื่อง การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมปองกันภาวะสมองเสื่อมใน

ผูสูงอายุ     
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  มกราคม 2557 –  พฤษภาคม 2557 
3. สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ 100% 
4. ผูรวมจัดทําผลงาน - 
 

5.  บทคัดยอ 
  การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
การเขารวมกิจกรรมปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งนี้ คือผูสูงอายุจํานวน  
25 คน อาศัยในเขตตําบลโคกกรวด ท่ีมารับบริการในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนย
อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  คัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนด ซ่ึงจะไดรับกิจกรรมตามโปรแกรมท่ีกําหนด
ข้ึน เก็บรวบรวมขอมูลในการเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไปแบบทดสอบสมรรถภาพสมอง
เบื้องตน (The Mini–Mental State Examination-Thai 2002) วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานดวยสถิติ Paired 
t-test และแบบประเมินความรูการปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานดวยการทดสอบคาเฉลี่ยของขอมูล 
2 กลุมแบบน็อนพาราเมตริก กรณี 2 กลุมเปนอิสระตอกัน และการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว
แบบน็อนพาราเมตริก เพ่ือใชในการทดสอบเก่ียวกับคาเฉลี่ยของปจจัยตางๆ ท่ีมีความแตกตางกันมากข้ึน 
 ผลการศึกษา  พบวา สวนใหญเปนผูสูงอายุเพศหญิง (รอยละ 60,40) ตามลําดับ  อายุสวนใหญอยู
ในชวง 60-69 ป รองลงมาอายุ 70-79 ป และอายุ 80 ปข้ึนไป (รอยละ 80,12,8) ตามลําดับ  การศึกษาสวน
ใหญจบชั้นประถมศึกษา รองลงมาไมไดเรียนหนังสือ ระดับมัธยมศึกษา และอนุปริญญา(รอยละ 48,24,16,12) 
ตมลําดับ การประกอบอาชีพ สวนใหญเปนแมบาน รองลงมาขาราชการบํานาญ เกษตรกรรม ธุรกิจสวนตัว 
และรับจาง  (รอยละ 44,20,16,16,4) ตามลําดับ การมองเห็น สวนใหญมองเห็นไมชัดเจน (รอยละ 52,48) 
ตามลําดับ การไดยิน สวนใหญไดยินชัดเจน (รอยละ 60,40) ตามลําดับ วิเคราะหกลุมตัวอยางมีความรูการ
ปองกันภาวะสมองเสื่อมหลังเขารวมกิจกรรมมากกวากอนเขารวมกิจกรรม เม่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
คะแนนความรูหลังการปองกันภาวะสมองเสื่อมจากการเขารวมกิจกรรมและคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมอง
เบื้องตน (The Mini–Mental State Examination-Thai 2002)    พบวาความรูหลังจากการทํากิจกรรมสูง
กวากอนทํากิจกรรมการปองกันภาวะสมองเสื่อม และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ
ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยตางๆของกลุมตัวอยาง จากคะแนนความรูหลังการอบรมโดยใชสถิติ 
แบบน็อนพาราเมตริก Wilcoxon Sign-Rank ในกลุมตัวอยาง ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   ใชสถิติ Mann-
Whitney U test แบบ 2 ตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความแตกตางของคะแนนความรู
หลังเขารวมกิจกรรม ไดแก เพศ การมองเห็นและการไดยินของผูสูงอายุ และดวยสถิติ Kruskal Wallis test 
เพ่ือวิเคราะหความแปรปรวนกรณีหลายตัวอยาง พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความแตกตางกันของความรูหลังการ
เขารวมกิจกรรม ไดแก ชวงอายุ และปจจัยท่ีไมมีผลตอความแตกตางกัน ไดแก ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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6. บทนํา 
 ในอนาคตสถิติจํานวนผูสูงอายุในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแสดงถึงแนวโนมการเปนสังคม
ผูสูงอายุอยางชัดเจน จากรายงานสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ระบุวา “ปจจุบันโครงสรางประชากรของประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยมีสัดสวนผูสูงอายุ 
(อายุ 60 ปข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2557 สูงถึงประมาณรอยละ 10.7 ซ่ึงนับวาประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
แลว” และสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดในภาวะเชนนี้ก็คือ การเตรียมพรอมเพ่ือการปองกันบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บ 
ตางๆ ซ่ึงจะตามมาพรอม ๆ กับอายุท่ียืดยาวข้ึน และหนึ่งในโรคท่ีเกิดข้ึนกับผูสูงอายุในอันดับตน ๆ ก็คือสมอง
เสื่อมซ่ึงเปนโรคท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับอายุท่ีมากข้ึน จากการศึกษาภาวะโรคและการบาดเจ็บใน
ประชากรไทย พ.ศ. 2545 พบวาโรคสมองเสื่อมเปนสาเหตุของการเจ็บปวย  พิการ  และการเสียชีวิตของผูท่ีมี 
ผูสูงอายุไทย พ.ศ.2542-2544 โดยใชแบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องตน (The Mini–Mental State 

Examination-Thai 2002)  ในผูสูงอายุ 4 ภาค 23 จังหวัด จํานวน 37, 157 คนโดยสถาบันเวชศาสตรสูงอายุ 

แสดงใหเห็นวาผูท่ีมีอายุมากกวา 60 ป  มีภาวะสมองเสื่อมรอยละ 11.4 โดยพบอัตราการเกิดโรคในกลุมอายุ 
60-69 ป  ประมาณรอยละ 8.8 และอัตราการเกิดโรคเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 41.4 ในผูท่ีมีอายุมากกวา 80 ป  
นอกจากนั้นยังพบวาในผูสูงอายุเพศหญิงมีภาวะสมองเสื่อมมากกวาผูสูงอายุเพศชาย คือรอยละ  13.9 ในขณะ
ท่ีผูสูงอายุเพศชายมีภาวะสมองเสื่อมรอยละ 8 ท้ังนี้โรคท่ีจัดอยูในกลุมโรคสมองเสื่อมท่ีพบไดบอยในผูสูงอายุ 
คือโรคอัลไซเมอร (Alzheimer disease: AD) โดยพบเปนสัดสวนถึงรอยละ 60-70 ของผูปวยโรคสมองเสื่อม
ท้ังหมด 
 ภาวะสมองเสื่อม หรือโรคสมองเสื่อมเปนความผิดปกติท่ีสมองทํางานดอยลงจากเดิมจนมีผลกระทบ
ตอการทํางานหรือการใชชีวิตของบุคคลนั้นๆ สมองเสื่อมทําใหความรอบรู ความเฉลียวฉลาด ความคิด การ
ตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงไปในทางลดลง  นอกจากนี้ปญหาสําคัญท่ีพบในผูปวยสมองเสื่อมมี 2 ประการ คือ 
ปญหาความจําและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ซ่ึงพบวาผูปวยจะมีการสูญเสียความจําระยะสั้นกอนแลวจึงสูญเสีย
ความจําระยะยาว ซ่ึงในเรื่องความจํานั้นจะเปนปญหาตอการดูแลและมักทําใหเกิดการทะเลาะกับสมาชิกใน
ครอบครัว เชน วางอะไรไวแลวจําไมได ผูปวยก็จะโทษผูอ่ืนวาขโมยไป จึงมีความหวาดระแวงหรือแสดง
พฤติกรรมความโกรธออกมา และท่ีพบไดอีกกรณีก็คือ การลืม โดยพบวาผูปวยจะมีการถามซํ้าๆ  หรือทํา
กิจกรรมซํ้าๆ ท้ังนี้เนื่องจากการสูญเสียความจํา สงผลใหผูดูแลเกิดความรําคาญ วิตกกังวลได รวมถึงปญหาท่ี
พบบอยไดแกการสูญเสียความสามารถในการในการดูแลตนเองและการทํากิจวัตรประจําวัน ตลอดจน
ความสามารถในการตัดสินใจทําใหเปนภาระแกผูดูแลและครอบครัวอยางยิ่งท่ีตองคอยดูแลอยางใกลชิด เพ่ือ
ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุตางๆ (สุทธิชัย จิจะพันธกุล, 2546)  จากปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอท้ัง
ผูสูงอายุ ผู ดูแลอยางมากในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะทางดานจิตใจเพราะทําใหเกิดความเครียดท่ีตอง
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จนบางครั้งอาจเกิดภาวะซึมเศราไดบางราย 
  จากขอมูลการสํารวจประชากรผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ีตําบลโคกกรวด ป พ.ศ. 2553 พบวา มีผูสูงอายุ
ท้ังหมด 1,249 คน แบงเปน กลุมท่ี 1 ผูท่ีชวยเหลือตนเองได จํานวน 1,123 คน คิดเปนรอยละ 89.9 กลุมท่ี 2 
ผูท่ีเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง จํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 7.7 กลุมท่ี 3 ผูท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได 
จํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 2.4  จากจํานวนนี้พบวามีผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังมากท่ีสุด คือ โรค
ความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 38.3  รองลงมา คือโรคเบาหวาน คิดเปนรอยละ 20.8  และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบวาผูท่ีมีภาวะเสี่ยงตอโรคสมองเสื่อมมากท่ีสุด คือ ผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  ไดแก โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นศูนยศึกษาวิจัยและการสงเสริมสุขภาพ
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ผูสูงอายุ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ไดเล็งเห็นความสําคัญของจากปญหาและ
ผลกระทบดังกลาวคณะผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมความรูในปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
จึงไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมการปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ใหแกผูสูงอายุผูดูแลและครอบครัวมีความรู
และทักษะในการสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันภาวะสมองเสื่อม และทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุเกิดจากหลายเหตุปจจัยท้ังในดานพยาธิสภาพของสมองและปจจัยดาน

บุคคล รวมถึงภาวะโรคและการเจ็บปวยท่ีเปนอยูโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ก็จะสงผลทําใหเกิดความบกพรองของ

การรับรู ท่ีสําคัญท่ีพบในผูปวยสมองเสื่อมมี 2 ประการ คือ ปญหาความจําและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ซ่ึงถา

ผูสูงอายุมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง และสามารถสงเสริมสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสมในดานการ

ปฏิบัติตัวและการบริหารสมองอยางตอเนื่องเปนประจํา โดยใชกิจกรรมการปองกันภาวะสมองเสื่อมเขาไปชวย

สงเสริม ใหความรู พัฒนาสองในผูสูงอายุ ก็จะทําสมองมีทักษะดานการรับรู ความคิด ความจําท่ีดีข้ึน สามารถ

ชะลอความเสื่อมของสมอง และลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ดังภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด

การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7. วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ ท่ี
เขามารับบริการท่ีศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
 
 
 

กิจกรรมการปองกันภาวะ
สมองเส่ือมในผูสูงอายุ 

1. การใหความรูการปองกัน
ภาวะสมองเสื่อม 
2. การออกกําลังกายยืด
เหยียดกลามเนื้อ 
3. การบริหารสมองตางๆ 
โดยใชเกมสฝกสมอง 

ผลลัพธ 
ผลตางของคะแนนความรู
หลังการเขารวมกิจกรรม
ปองกันภาวะสมองเสื่อม
แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- การมองเห็น 
- การไดยิน 
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8. วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
  8.1 วิธีการทํากิจกรรม 
          8.1.1. ข้ันตอนเริ่มการทํากิจกรรม 
                   - ศึกษาเอกสาร ทบทวนขอมูลและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
                   - วางแผนงานการดําเนินกิจกรรม 
                   - เขียนแผนงานการดําเนินโครงการกิจกรรม 

 8.1.2 ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสูงอายุท่ีมารับบริการในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 

กลุมตัวอยาง 
         ผูสูงอายุท่ีมารับบริการในแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 

นครราชสีมา ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 25 คน โดยมีคุณสมบัติเกณฑ
การคัดเลือก ดังนี้ 
  1. อายุ  60 ปข้ึน   
  2. เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังอยางนอย 1 โรค  
   3. สามารถสื่อสารพูดคุยไดรูเรื่อง   
  4. ยินดีและสมัครใจเขารวมโครงการ   
  5. มีภูมิลําเนาท่ี ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา  
     8.1.3 ดําเนินการจัดกิจกรรม ท้ังหมด 5 รุนๆ ละ 5 คน ระยะเวลารุนละ 2 วัน 
          วันท่ี 1 (ของการเขารวมโครงการ) 

 - ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดอบรม วิธีการดําเนินการและผลท่ีคาดวาจะไดรับ ข้ันตอนและ
กําหนดการของกิจกรรม 

 - ใหกลุมตัวอยางทําการประเมินภาวะสมองเสื่อมดวยแบบประเมิน (The Mini–Mental 
State Examination-Thai 2002) กอนการอบรม 

 - ใหกลุมตัวอยางทําการประเมินความรูกอนการอบรมเขารวมกิจกรรม 
 - ใหความรูเก่ียวกับการปองกันโรคสมองเสื่อม เชน อาการ สาเหตุ อาหาร การออกกําลังกาย

และการบริหารสมองเพ่ือสงเสริมปองกันภาวะสมองเสื่อม 
  - ฝกปฏิบัติกิจกรรมบริหารสมองดวยเกมสตางๆ เพ่ือ ฝกทักษะดานกระตุนกระบวนความคิด

และการสั่งงานของสมองดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
- ชุดฝกทักษะโดมิโน เปนการฝกสมองซีกขวาในดานทักษะกระบวนการคิด การวางแผน 

และการตัดสินใจ 
  - ชุดฝกทักษะตอบล็อก เปนการฝกสมองท้ัง 2 ดาน ในดานการใชทักษะกระบวนความคิด
และจิตนาการ 

- ชุดฝกทักษะบริงโก เปนการฝกสมองดานระบบประสาทการรับรู การไดยินและ 
ระบบประสาทสั่งการ  

- ชุดฝกทักษะตอภาพจิกซอ เปนการฝกสมองในดานทักษะความจํา การวางแผน รวมถึง 
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การใชจินตนาการ 
  - อานหนังสือฝกทักษะ เปนการฝกทักษะความจํา 
  วันท่ี 2 (ของการเขารวมโครงการ) 

ฝกปฏิบัติกิจกรรมบริหารสมองดวยเกมสเปนกลุมและรายบุคคล ดังนี้  

 - ฝกการบริหารรางกายดวยการ เดิน  ยืดเหยียดกลามเนื้อ และการเดินนับกาว 

 - แลกเปลี่ยนเรียนรูสิ่งท่ีไดจากการเขารวมโครงการ 

 - ใหกลุมตัวอยางทําการประเมินความรูหลังการอบรมเขารวมกิจกรรม 

  8.1.4 การดําเนินการหลังเขารวมกิจกรรม 
  - จัดการบันทึกขอมูลโดยใชแบบประเมินบันทึกขอมูลท่ีสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวของ จํานวน 10 ขอ และแบบทดสอบภาวะสมองเสื่อมดวยแบบประเมิน (The Mini–Mental State 

Examination-Thai 2002) 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   - แบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไป  
  - แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องตน (The Mini–Mental State Examination-Thai 
2002)  ของสถาบันเวชศาสตร ผูสูงอายุ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข จํานวนเต็ม 30 คะแนน มีเกณฑ
วัดดังนี้ (Folstein, 2012) 
  มากกวา 24  คะแนน  พิจารณาวาอยูในเกณฑสภาพปกติ 
  19 - 23  คะแนน  พิจารณาวาอยูในเกณฑความจําเสื่อมระดับต่ํา 
  10 - 18  คะแนน  พิจารณาวาอยูในเกณฑความจําเสื่อมระดับปานกลาง 
  นอยกวา 10  คะแนน  พิจารณาวาอยูในเกณฑความจําเสื่อมระดับรุนแรง 
  - แบบประเมินความรูเก่ียวกับการฝกสมองปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ เปนแบบ
ประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดย
คะแนนรวมในการตอบแบบสอบถามการเขารวมกิจกรรม  ตองเปนไปตามเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
  - แบบประเมินความรูเก่ียวกับการฝกสมองปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ เปนแบบ
ประเมินท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดย
คะแนนรวมในการตอบแบบสอบถามการเขารวมกิจกรรม  ตองเปนไปตามเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
  14 - 20  คะแนน  พิจารณาวาอยูในเกณฑระดับความรูดีมาก 
   7 - 13   คะแนน  พิจารณาวาอยูในเกณฑระดับความรูปานกลาง 

  0 - 6      คะแนน   พิจารณาวา่อยูใ่นเกณฑ์ระดบัความรู้น้อย 

  8.1.5 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหตามหลักสถิติ  
  8.1.6. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย  
  8.1.7 เผยแพรขอมูลทางวิชาการแกบุคลากรทางดานสาธารณสุขและผูสนใจอ่ืนๆ 
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8.2 ขอบเขตการวิจัย 
           การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา ในกลุมประชากรตัวอยาง ผูสูงอายุท่ีมารับบริการในแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา โดยใชกระบวนการศึกษารวบรวมขอมูล
จากการการทํากิจกรรม อบรมใหความรู โดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องตน (The Mini–Mental 

State Examination-Thai 2002) และแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลของกลุม

ประชากรท่ีศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. นําแบบสอบถามท่ีไดตรวจความสมบูรณมาบันทึกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวทําการการ
วิเคราะหเพ่ือนําเสนอและสรุปผลการวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา คาความถ่ี รอยละ  
 2. วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานดวยสถิติ Paired t-test เพ่ือหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม ดวยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนและแบบ
ประเมิน (The Mini–Mental State Examination-Thai 2002) 

 3. วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานดวยการทดสอบเปรียบเทียบขอมูล 2 กลุมแบบน็อนพาราเมตริก กรณี 2 
กลุมเปนอิสระตอกันและมีจํานวนกลุมตัวอยางนอยกวา 30 และวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว
แบบน็อนพาราเมตริกแบบหลายกลุมตัวอยาง เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลตอการเขารวมกิจกรรมปองกัน
ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ   
 
8.3 นิยามศัพท 
 ผูสูงอายุ หมายถึง  บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป (พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546) 
 ภาวะสมองเส่ือม (dementia) คือภาวะท่ีสมรรถภาพการทํางานของสมองถดถอยบกพรอง ในดาน
ปริชานปญญา (cognition) อันไดแก ความจํา การตัดสินใจ การวางแผน visuospatial function การใช
ภาษา สมาธิหรือความใสใจ ความสามารถในการรับรูเก่ียวกับสังคมรอบตัว โดยมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจําวัน และการเขาสังคม แตตองไมมีภาวะเพอ (delirium) โรคซึมเศรา โรคทางจิต
เวชเรื้อรัง หรือวิตกกังวลรุนแรงขณะวินิจฉัย 
  ประสิทธิผล กลาววาประสิทธิผลเปนการทํางานท่ีไดผลโดยสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ี
ตองการ การวัดผลงานท่ีทําไดเทียบกับเปาหมาย หากสามารถทําไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวก็แสดงวาการทํางานมี
ประสิทธิผลสูง (ธงชยั สนัติวงษ์ 2537, หน้า 0 22) ในการวิจัยนี้ใชการวัดระดับประสิทธิผลจากการหาผลตาง

ของคะแนนความรูหลังและกอนเขารวมกิจกรรมปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 
 
9. ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง 
 การแสดงลักษณะขอมูลท่ัวไป 
 ลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ พบวา สวนใหญเปนผูสูงอายุเพศหญิง (รอยละ 60,40) ตามลําดับ  
อายุสวนใหญอยูในชวง 60-69 ป รองลงมาอายุ 70-79 ป และอายุ 80 ปข้ึนไป (รอยละ 80,12,8) ตามลําดับ
การศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา รองลงมาไมไดเรียนหนังสือ ระดับมัธยมศึกษา และอนุปริญญา(รอยละ 
48,24,16,12) ตามลําดับ การประกอบอาชีพ สวนใหญแมบาน รองลงมาขาราชการบํานาญ เกษตรกรรม 
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ธุรกิจสวนตัว  และรับจาง  (รอยละ 44,20,16,16,4) ตามลําดับ การมองเห็น สวนใหญมองเห็นไมชัดเจน (รอย
ละ 52,48) ตามลําดับ การไดยิน สวนใหญไดยินชัดเจน (รอยละ 60,40) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1   

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนรอยละของลักษณะขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ 

 

ลําดับ ลักษณะท่ัวไป จํานวน 

    (n=25) 

รอยละ 

 (%) 

1. เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

 

10 

15 

 

40 

60 

2. อายุ 

    60-69 ป 

    70-79 ป 

    80 ปข้ึนไป  

 

20 
3 
2 

 

80 

12 

8 

3. ระดับการศึกษา 

    ไมไดเรียนหนังสือ 

    ประถมศึกษา 

    มัธยมศึกษาข้ึนไป 

    อนุปริญญา 

 

6 

12 

4 

3 

 

24 

48 

16 

12 

4. อาชีพ 

    แมบาน 

    เกษตรกรรม 

    ธุรกิจสวนตวั 

    รับจาง 

    ขาราชการบํานาญ 

 

11 

4 

4 

1 

5 

 

44 

16 

16 

4 

20 

5. การมองเห็น 

     มองเห็นชัดเจน 

     มองเห็นไมชัด  

 

12 

13 

 

48 

52 

6. การไดยิน 

     ไดยินชัดเจน 

     ไดยินไมชัด 

 

15 

10 

 

60 

40 
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สวนท่ี 2 การประเมินการเรียนรูกอนและหลังของการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ 
 
         การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียคะแนนความรูการปองกันภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุ กอนและ
หลังการเขารวมกิจกรรม 
 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียคะแนนความรูการปองกันภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุ กอน
และหลังการเขารวมกิจกรรม 

ความรูการปองกันภาวะสมองเส่ือม

ในผูสูงอายุ 

n X  S.D t-value df p-value 

   

   กอนการเขารวมกิจกรรม 

 

25 

 

2.88 

 

1.33 
 

-16.051 

 

24 

 

.000 
   หลังการเขารวมกิจกรรม 25 11.84 3.83 

 

 

 ผลการศึกษา พบวาผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรม  กอนการเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปองกัน

ภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ เทากับ  2.88 คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33  และหลังการเขารวมกิจกรรมมี

คาเฉลี่ยคะแนนความรูการปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ เทากับ 11.84 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.83  

และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ พบวา หลังการเขา

รวมกิจกรรม สูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม  

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนสมรรถภาพสมองเบ้ืองตน (The Mini–Mental State Examination-
Thai 2002) ของผูสูงอายุ  กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม 
          ผลการศึกษา พบวา ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ กอนการทํากิจกรรมมีคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมอง
เบื้องตน (The Mini–Mental State Examination-Thai 2002) เทากับ 21.00 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.95  

และหลังการทํากิจกรรม เทากับ 24.40 คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.39  และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
คาเฉลี่ยคะแนน พบวา หลังการเขารมกิจกรรมสูงกวากอนการเขารวมกิจกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 3 

แบบทดสอบสมรรถภาพสมอง

เบ้ืองตน (The Mini–Mental 

State Examination-Thai 2002) 

n X  S.D t-value df p-value 

 

    กอนการเขารวมกิจกรรม 

 
25 

 

21.00 

 

3.95 
 

-6.94 

 

24 

 

.001 
    หลังการเขารวมกิจกรรม 25 24.40 3.39 
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สวนท่ี 3 การทดสอบความแตกตางระหวางเพศ อายุ ระดับการศึกษาจะสงผลหรือไมตอการเรียนรูในการเขารวม
กิจกรรมของผูสูงอายุ 
 
    วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความรูหลังการอบรมโดยใชสถิติ Wilcoxon Sign-Rank ในกลุมตัวอยาง ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ใชสถิติ Mann-Whitney U test แบบ 2 กลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน  

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรูหลังเขารวมกิจกรรมของเพศชายและหญิง 

เพศ Mean Mean Rank n Mann-

Whitney U 

Value 

Mann-

Whitney U 

prob 

ชาย 10.90 18.00 10 25 .004 

หญิง 7.67 9.67 15 

 
          ตั้งสมมติฐาน  H0 : ผลตางของคะแนนของเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน  
   H1 : ผลตางของคะแนนของเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน 
 
 จากผลการวิเคราะหใหพิจารณาคา Asymp.Sig.(2-tailed) หรือคา Exact Sig. [2*(1-tailed sig.)] ท่ี

โปรแกรมคํานวณไดเทียบกับ α   ซ่ึงคา Exact Sig. [2*(1-tailed sig.)] จะใชเม่ือกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 

 จากผลการวิเคราะห คา Exact Sig. [2*(1-tailed sig.)] = .004 <   α = .05    
ผลการศึกษา พบวา ผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ มีความแตกตางของคะแนนความรูหลังเขารวมกิจกรรมระหวางเพศ
ชายและเพศหญิง 
 
 
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรูหลังเขารวมกิจกรรมของการมองเห็นของผูสูงอายุ 

การมองเห็น Mean Mean Rank n Mann-

Whitney U 

Value 

Mann-

Whitney U 

prob 

มองเห็นชัดเจน 10.67 17.54 12 23.50 .002 

มองเห็นไมชัด 7.38 8.81 13 

 
          ตั้งสมมติฐาน  H0 : ผลตางของคะแนนของการมองเห็นชัดเจนของผูสูงอายุไมแตกตางกัน  
   H1 : ผลตางของคะแนนของการมองเห็นชัดเจนของผูสูงอายแุตกตางกัน 
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 จากผลการวิเคราะหใหพิจารณาคา Asymp.Sig.(2-tailed) หรือคา Exact Sig. [2*(1-tailed sig.)] ท่ี

โปรแกรมคํานวณไดเทียบกับ α   ซ่ึงคา Exact Sig. [2*(1-tailed sig.)] จะใชเม่ือกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 

 จากผลการวิเคราะห คา Exact Sig. [2*(1-tailed sig.)] = .002 <   α = .05    
ผลการศึกษา พบวา การมองเห็นชัดเจนของผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ มีความแตกตางของคะแนนความรูหลังเขา
รวมกิจกรรมผูสูงอายุ 
 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรูหลังเขารวมกิจกรรมของการไดยินของผูสูงอายุ 

การไดยิน Mean Mean Rank n Mann-

Whitney U 

Value 

Mann-

Whitney U 

prob 

ไดยินชัดเจน 10.27 15.57 15 21.50 .002 

ไดยินไมชัดเจน 7.00 7.65 10 

 
          ตั้งสมมติฐาน  H0 : ผลตางของคะแนนของการไดยินชัดเจนของผูสูงอายุไมแตกตางกัน  
   H1 : ผลตางของคะแนนของการไดยินชัดเจนของผูสูงอายุแตกตางกัน 
 
 จากผลการวิเคราะหใหพิจารณาคา Asymp.Sig.(2-tailed) หรือคา Exact Sig. [2*(1-tailed sig.)] ท่ี

โปรแกรมคํานวณไดเทียบกับ α   ซ่ึงคา Exact Sig. [2*(1-tailed sig.)] จะใชเม่ือกลุมตัวอยางขนาดเล็ก 

 จากผลการวิเคราะห คา Exact Sig. [2*(1-tailed sig.)] = .002 <   α = .05    
ผลการศึกษา พบวา การไดยินชัดเจนของผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการ มีความแตกตางของคะแนนความรูหลังเขารวม
กิจกรรมผูสูงอายุ 
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      วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความรูหลังการอบรมโดยใชสถิติ Kruskal Wallis test ในกลุมตัวอยาง ท่ี

ระดับนัยสําคัญ 0.05    

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรูหลังเขารวมกิจกรรมในแตละชวงอายุ 

ชวงอายุ Mean Mean Rank n Kruskal Wallis 

Value 

Kruskal Wallis 

prob 

60-69 ป 9.85 15.42 20 11.235 .004 

70-79 ป 5.00 2.50 3 

80 ปข้ึนไป 6.00 4.50 2 

 
          ตั้งสมมติฐาน  H0 : ผลตางของคะแนนของชวงอายุของผูสูงอายุไมแตกตางกัน  
   H1 : ผลตางของคะแนนของชวงอายุของผูสูงอายุแตกตางกัน 
 

 จากผลการวิเคราะหใหพิจารณาคา Asymp.Sig. ท่ีโปรแกรมคํานวณไดเทียบกับ α ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
 จากผลการวิเคราะหใหพิจารณาคา Asymp.Sig. = .004 < .05 
          ผลการศึกษา พบวา มีชวงอายุอยางนอย 2 ชวงท่ีมีความรูหลังการเขารวมกิจกรรมเฉล่ียแตกตางกัน 

 
 
ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรูหลังเขารวมกิจกรรมของระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา Mean Mean Rank n Kruskal Wallis 

Value 

Kruskal Wallis 

prob 

ไมไดเรียนหนังสือ 6.67 6.33 6 10.487 .015 

ประถมศึกษา 8.67 12.92 12 

มัธยมศึกษา 10.50 16.62 4 

อนุปริญญา 12.67 21.83 3 

 
              ตั้งสมมติฐาน  H0 : ผลตางของคะแนนของในระดับการศึกษาของผูเขารวมกิจกรรม ไมแตกตางกัน  
   H1 : ผลตางของคะแนนของในระดับการศึกษาของผูเขารวมกิจกรรม แตกตางกัน 

 จากผลการวิเคราะหใหพิจารณาคา Asymp.Sig. ท่ีโปรแกรมคํานวณไดเทียบกับ α ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
 จากผลการวิเคราะหใหพิจารณาคา Asymp.Sig. = .015 > .05 
 ผลการศึกษา พบวา ในระดับการศึกษาของผูเขารวมกิจกรรม มีความรูหลังการเขารวมกิจกรรมเฉล่ียไม

แตกตางกัน 
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ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรูหลังเขารวมกิจกรรมของแตละอาชีพ 

อาชีพ Mean Mean Rank n Kruskal Wallis 

Value 

Kruskal Wallis 

prob 

แมบาน 6.91 7.14 11 13.148 .011 

เกษตรกรรม 10.00 17.38 4 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 11.25 19.25 4 

รับจางท่ัวไป 10.00 18.00 1 

ขาราชการบํานาญ 10.60 16.40 5 

 
     ตั้งสมมติฐาน  H0 : ผลตางของคะแนนของอาชีพของผูเขารวมกิจกรรม ไมแตกตางกัน  
   H1 : ผลตางของคะแนนของอาชีพของผูเขารวมกิจกรรม แตกตางกัน 
 

 จากผลการวิเคราะหใหพิจารณาคา Asymp.Sig. ท่ีโปรแกรมคํานวณไดเทียบกับ α ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
          จากผลการวิเคราะหใหพิจารณาคา Asymp.Sig. = .011 > .05 

          ผลการศึกษา พบวา อาชีพท่ีแตกตางกัน มีความรูหลังการเขารวมกิจกรรมเฉล่ียไมแตกตางกัน 

 
 
สรุปผลการศึกษา 

            กลุมตัวอยางท่ีศึกษาในครั้งนี้ คือผูสูงอายุในเขตตําบลโคกกรวด ท่ีมารับบริการในแผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา  จํานวน  25 คน คัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติท่ีกําหนด 
โดยแบงเปน 5 รุนๆ ละ 5 คน จํานวนรุนละ 2 วัน ซ่ึงจะไดรับกิจกรรมตามโปรแกรมท่ีกําหนดข้ึน เก็บรวบรวมขอมูล
กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสัมภาษณขอมูลท่ัวไปแบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องตน (The 

Mini–Mental State Examination-Thai 2002) และแบบประเมินความรูการปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 

วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดวยสถิติความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน
ดวยสถิติ Paired t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมผลการศึกษา  
วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานดวยการทดสอบคาเฉลี่ยของขอมูล 2 กลุมแบบน็อนพาราเมตริก กรณี 2 กลุมเปนอิสระตอ
กัน มีจํานวนกลุมตัวอยางนอยกวา 30 และวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียวแบบน็อนพาราเมตริก เพ่ือ
เปรียบเทียบปจจัยตางๆท่ีสงผลตอการเขารวมกิจกรรมปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุ  ดวยแบบประเมินความรู
ท่ีสรางข้ึน 
 ผลการศึกษา พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุและคาเฉลี่ยคะแนนจาก
การทําแบบประเมินในการเขารวมกิจกรรม  กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05    โดยกอนการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูในเรื่องการปองกันภาวะสมอง
เสื่อม เทากับ 2.88 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33  สวนหลังการเขารวมกิจกรรมมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู
เทากับ 11.84 คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.83  คาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมองเบื้องตน (The Mini–
Mental State Examination-Thai 2002) กอนเขารวมเทากับ 21.00 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.95  
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10. การนําไปใชประโยชน 

 1. เพ่ือนําไปพัฒนาแนวทางติดตามกลุมตัวอยาง อยางตอเนื่องในกลุมท่ีมีจํานวนมากข้ึนและนําผลไป
วิเคราะหเทียบคากอน – หลังเขารวมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนากิจกรรมครั้งตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 
 
11. ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 
  
 1. ดานบุคลากร 
  มีการปรับการดําเนินการทํางานโครงการเปนงานวิจัยจึงทําใหข้ันตอน กระบวนการ การ

ดําเนินงานแบบวิจัยไมสมบูรณแบบ บุคลากรมีความรูความสามารถเรื่องวิจัยนอยและขาดประสบการณจึงทํา

ใหการทํางานไมไดเปนตามรูปแบบท่ีวางไว 

  

  2. ดานผูสูงอายุ 

          -  ยังไมมีการสํารวจขอมูลของผูสูงอายุท่ีมีปญหาความจําเสื่อมในเขตตําบลโคกกรวด ทําใหการ 

ดําเนินโครงการเปนไปไดยาก  

      -  การทํางานท่ีไมมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนเรื่องยากในการดําเนินโครงการ หากลุมเปาหมายไดยาก 

      -  กิจกรรมท่ีเลือกลงทํากิจกรรมกลุมอาจไมเหมาะสมกับกลุมเปาหมายบางกลุมจึงเปนเรื่องยาก 

 สวนหลังการเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูการ คาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพสมอง 24.40 คะแนน  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.39   พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรูการปองกันภาวะสมองเสื่อมและคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพ
สมองเบื้องตน (The Mini–Mental State Examination-Thai 2002)  หลังการเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนการเขา
รวมกิจกรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือทําการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยตางๆของกลุม
ตัวอยางในคะแนนความรูหลังการอบรมโดยใชสถิติ Wilcoxon Sign-Rank ในกลุมตัวอยาง ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05    
ใชสถิต ิMann-Whitney U test แบบ 2 ตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความแตกตางของคะแนน
ความรูหลังเขารวมกิจกรรม ไดแก เพศ การมองเห็นและการไดยินของผูสูงอายุ และดวยสถิติ Kruskal Wallis test 
เพ่ือวิเคราะหความแปรปรวนกรณีหลายตัวอยาง พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความแตกตางกันของความรูหลังการเขารวม
กิจกรรม ไดแก ชวงอายุ และปจจัยท่ีไมมีผลตอความแตกตางกัน ไดแก ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05  
            เนื่องจากผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการไดรับกิจกรรมตามโปรแกรมท่ีคณะผูวิจัยจัดข้ึน ประกอบไปดวย การให
ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคสมองเสื่อม เชน อาการ สาเหตุ อาหาร การออกกําลังกายและการบริหารสมองเพ่ือ
สงเสริมปองกันภาวะสมองเสื่อมฝกปฏิบัติกิจกรรมบริหารสมองดวยเกมสตางๆ เพ่ือฝกทักษะดานกระตุนกระบวน
ความคิดและการจํา ทําใหสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุดีข้ึน นอกจากนี้ยังเปนผลจากการท่ีผูสูงอายุไดรับการฝก
สมองอยางตอเนื่องท่ีบาน จึงเปนผลทําใหสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุดีข้ึน ประกอบกับปจจัยสวนบุคคลดานตางๆ 
ก็มีผลตอการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุท่ีเขารวมโครงการดวย ดังนั้นเพ่ือจัดระบบการใหความรูผูสูงอายุเพ่ือ
สงเสริมการปองกันสมองเสื่อม ไดอยางเหมาะสมตองคํานึงถึงปจจัยดังกลาวในการจัดแบงกลุม ผูศึกษาวิจัยจึงควร
นํามาวิเคราะหเพ่ือใชในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมท่ีเก่ียวของใหดียิ่งข้ึน 
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ในการเรียนรูของผูสูงอายุและอาจทําใหไมกลารวมทํากิจกรรมดังกลาว 

           - ระดับการศึกษาของผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมมีความแตกตางกันคอนขางมากจึงมีผลตอการ 
ทํากิจกรรมกลุม เชน ผูท่ีมีระดับการศึกษานอยจะไมกลาแสดงความคิดเห็นและรวมเลนกิจกรรม 

 
 

 
12. ขอเสนอแนะ/วิจารณ 
 1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล ควรนํารูปแบบการสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันภาวะสมองใน

ผูสูงอายุมาประยุกตใชในจุดบริการผูปวย เชน แผนกผูปวยนอก โดยการใหความรู พรอมทําแผนพับแจก การ

ตรวจประเมินภาวะสมองเสื่อมเบื้องตน ในกลุมผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง เพ่ือเปนการคัดกรองภาวะ

เสี่ยงตอการเปนโรคสมองเสื่อมตอไป 

     2. ดานการวิจัย เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ไมไดทําการศึกษาในกลุมเปรียบเทียบ ดังนั้นการศึกษาครั้ง

ตอไปควรทําการศึกษาท่ีมีกลุมเปรียบเทียบ เพ่ือใหเห็นความแตกตางและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน นอกจากนี้

ควรทําการศึกษาตอเนื่องระยะยาว เพ่ือติดตามผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพสมองของผูสูงอายุ และเพ่ือให

ผูสูงอายุสามารถคงกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุใหนานท่ีสุด 

  3. ดานผูสูงอายุ ผูดูแล และครอบครัว ควรมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพในการปองกันภาวะ
สมองเสื่อมในผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผูดูแลและครอบครัวเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญใน
การดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด 
 
 

13. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ท่ีไดสนับสนุนใหเกิดการทําวิจัยตามโครงการ
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันภาวะสอมองเสื่อมในผูสูงอายุ อาจารยท่ีปรึกษาโครงการและทีม
หัวหนาฝายการพยาบาลกรรมการบริหารศูนยและเจาหนาท่ีศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ท่ีไดมีสวนรวมใน
การวิจัยเสร็จสิ้นลง ตั้งแตกระบวนการใหขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนในการศึกษาวิจัย  การจัดสงผลงานวิจัย และผูเขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ท่ีไดใหความรวมมือในการ
ตอบขอซักถาม 
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