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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองหน่ึงกลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพการบริหารสมองตอคะแนนการทดสอบสภาพสมองเบื้องตนของ
ผูสูงอายุ กลุมตัวอยางผูสูงอายุ จํานวน 29 คน คัดเลือกจากการสุมอยางงาย จากสมาชิกชมรมผูสูงอายุตําบลทุง
เตา อายุ 65 - 70 ป สมัครใจเขารวมการวิจัย ระดับการศึกษาประถมศึกษาไมมีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ไดยินและมองเห็นในระยะใกล รูจักการคิดเลขเคร่ืองมือการวิจัยมี 2 สวน สวนท่ี 1 คือ โปรแกรมการสรางเสริม
สุขภาพและการบริหารสมอง ไดประยุกตทฤษฎีความสามารถแหงตนของแบนดูรา (Bandura’s Self efficacy, 
1997) ดําเนินการ 6 เดือนเดือนแรก สัปดาหละ 2 คร้ัง ๆ ละ 3 ชั่วโมง 4 สัปดาห รวม 24 ชั่วโมงหลังจากไดรับ
ความรูและฝกทักษะ กลุมตัวอยางไดรวมตัวกันมาทํากิจกรรมบริหารสมองท่ีชมรมผูสูงอายุวันละ 1 ชั่วโมงสัปดาห
ละ 3 วัน รวม 24 สัปดาห ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการทดลอง แตกิจกรรมยังคงรวมตัวกันตอไปเพ่ือการเปนตนแบบ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 2) แบบประเมินความรูการสรางเสริม
สุขภาพ การบริหารสมอง 3) แบบทดสอบสภาพของสมองเบื้องตน วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความแตกตางความรูการสงเสริมสุขภาพการบริหารสมอง คะแนนเฉลี่ยการทดสอบสภาพ
สมองเบื้องตน กอนและหลังการทดลองดวยสถิติ paired t – test  ผลการศึกษาพบวา 1) คะแนนเฉลี่ยของความรู
การสรางเสริมสุขภาพและการบริหารสมองหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ .05  2) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบสภาพสมองเบื้องตนหลังการทดลองมีคาสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 คําสําคัญ :  ผูสูงอายุ การสรางเสริมสุขภาพ การบริหารสมอง  
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Effectiveness of Health Promotion and Brain Exercise 
Program for MMSE 2002 test of the Older Adultsin 

Bannasan District Suratthani Province 
Ari  Pumprawai,   Surapan Panomrit 

Jureeporn  Jaroenpong,  Tattiya Nakornchai 
Faculty of Nursing, Kasem Bundit University 

Abstract 
 This research was a quasi-experimental research one group pretest-posttest design.The 
objective was to study the effectiveness of health promotion and brain exercise programs.The 
29 sampling were selected from the older adults who were the member of the older adults 
club, usingthe purposive sampling technique.The research tools consisted of two parts, the first 
part was the health promotion and brain exercise program usingthe "Self Efficacy" Bandura's 
theory. The second part were collecting data which consisted of 1) acharacteristic data, 2) the 
knowledge of health promotion and brain exercise3) MMSE-Thai 2002 for brain's function. The 
research were conducted for six months. The first month training and educated them with 
knowledge of health promotion and brain exercise. After receive the knowledge and training for 
brain exercise, they decided go to join together with the health promotion and brain exercise 
one hour a day, 3 days a week, continue to 6 months. The characteristic data health promotion 
and brain exercise knowledge and MMSE-2002 test, were analyzed by frequency, percentage, 
mean, standard deviation and paired t-test. There sults showed that the average score of health 
promotion and brain exercise knowledge after intervention was higher than beforeat a 
statistically significant (p<.05).The mean score of MMSE-Thai 2002 test after intervention was 
higher than before at a statistically significant (p<.05). 

Keywords : Older  adults,  Health  promotion, Brain exercise  
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บทนํา 
 จํานวนประชากรวัยสูงอายุ เ พ่ิมขึ้น เปน
ปรากฏการณ ท่ี เ กิดขึ้ นในประเทศต างๆ ท่ัวโลก 
พ.ศ.2558 โลกมีประชากรท้ังหมดประมาณ 7,433 
ลานคน เปนประชากรท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป 929 ลานคน
หรือคิดเปนรอยละ 12.5 ของประชากรท้ังหมด (The 
United Nations, 2014) ประเทศไทยมีประชากร 
ท้ังหมดประมาณ 65.9 ลานคนมีผูสูงอายุท่ีอายุ 60 ป 
ขึ้นไปประมาณ 11 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 16.50 
ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณใน
อีก 10 ป ขางหนา (พ.ศ.2568) เม่ือสัดสวนประชากร
อายุ 60 ปขึ้นไป สูงถึงรอยละ 20.00 (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2558) ผูสูงอายุมี
ความเสื่อมโทรมของรางกายท่ีเสื่อมถอยลง อวัยวะ
ตางๆ สูญเสียหนาท่ีเปนเหตุนํามาซ่ึงความเจ็บปวยและ
ความผิดปกติมากขึ้นเชนการเคลื่อนไหวท่ีชาลง กระดูก
บางหักงายการมองเห็นไมชัดเจนมีโรคประจําตัวมีอัตรา
การเปนโรคเร้ือรังและมีความรุนแรงของโรคมากกวา
กลุมวัยอ่ืนโรคท่ีพบบอยในผูสูงอายุ คือ สมองเสื่อม 
หมายถึง ภาวะท่ีสมรรถภาพในการทํางานของสมอง
ลดลง เชน ความสามารถในการจําลดลง การตัดสินใจ
ในการแกปญหาท่ีชาลง ความชาญฉลาดไหวพริบ
ถดถอยไปจากเดิม อารมณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
ผิดปกติไมสมเหตุผล การทํากิจวัตรประจําวันไดนอยลง 
โดยมีอาการท่ีคอยๆ เปลี่ยนแปลงถดถอยเปนเดือนๆ 
ถึงป ซ่ึงสาเหตุของการเกิดภาวะสมองเสื่อมน้ัน มีได
หลายสาเหตุขอมูลทางการแพทยพบวาสาเหตุท่ีทําให
เกิดภาวะสมองเสื่อม มีดัง น้ี 1) ความผิดปกติและ
เสื่อมสภาพของเซลลสมองจากอายุมากกวา 70 ป 2) 
เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง 3) ภาวะเกิดรวมกับโรค
ทางสมองอ่ืนๆ เชน โรคพารกินสัน4) ภาวะขาด
สารอาหารบางอยาง เชน วิตามินบี 5) โรคติดเชื้อทาง
สมองบางชนิด เชน โรคซิฟลิสขึ้นสมอง วัณโรคขึ้น
สมอง 6) ยา สุราและสารพิษ เชน การใชยานอนหลับ
เปนระยะเวลานานการติดสุรายาเสพติด การไดรับ
สารพิษ เชน ตะก่ัวคารบอนมอนอกไซด 7) ระดับ
การศึกษา ผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํามีความเสี่ยงสูงขึ้นท่ี

จะเปนโรคสมองเสื่อมซ่ึงอาจเปนเพราะว าผู ท่ี มี
การศึกษาสูงมีการฝกสมองมากกวา ซ่ึงสามารถปองกัน
การเสื่อมของสมองได (สถาบันประสาทวิทยา, 2557) 
 ในปจจุบันน้ียัง ไม มีขอมูลท่ีชัดเจนว าจะ
ปองกันโรคน้ีไดอยางไร  แตถาพิจารณาตามสาเหตุแลว
พบวา การใชชีวิตดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตไมวา
จะเปนการรับประทานอาหารใหเพียงพอครบ 5 หมู 
การออกกําลังกายการพักผอนท่ีเพียงพอ การหลีกเลี่ยง
สิ่งท่ีมีโทษตอรางกายการปราศจากโรคเร้ือรังตางๆ ไม
เครียด ไมกังวลใชสมองมีความคิดอยางสรางสรรคยึด
หลักศีลธรรมในการดําเนินชีวิตไดดี ตั้งแตกําเนิดจนถึง
วัยชราก็นาจะทําใหความเสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อม
ลดลงไปไดมาก (สมาคมผูดูแลผูปวยโรคสมองเสื่อมแหง
ประเทศไทย, 2550) จากรายงานการสํารวจสภาวะ
สุขภาพประชาชน โดยการตรวจรางกายคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 
2551–2552 ใช “แบบทดสอบสภาพสมองเบื้อง
ต น ฉ บั บ ภ า ษ า ไ ท ย ”ห รื อ  Mini-MentalState 
Examination (MMSEThai - 2002) ซ่ึงจัดทําโดย
คณะกรรมการจัดทําแบบทดสอบสมองเบื้องตนฉบับ
ภาษาไทยพ.ศ. 2545สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุ ข  ทดสอบ
สมรรถภาพสมองเก่ียวกับการควบคุมการรับรูความคิด
ความจําสมาธิสติปญญาเชาวนการคํานวณการพูด การ
เขียนและการอานซ่ึงเปนหนาท่ีหลักและสําคัญของ
สมองสวนใหญของมนุษยมีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใช
เพ่ือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องตน ใชในการศึกษา
วิจัยทางระบาดวิทยาโรคสมองเสื่อมในผูสูงอายุโดยการ
สัมภาษณความสามารถทางสมองในเร่ืองการรูเร่ือง
เวลาสถานท่ีความจํา การนึกคิดความจําระยะสั้นการ
เรียกชื่อการพูดตามการทําตามคําบอกและการเขียน
โดยการคิดเปนคะแนนเต็ม 23 สําหรับคนท่ีอานเขียน
ไมไดและเต็ม 30 สําหรับคนท่ีอานเขียนได  (วิชัย 
พลากร และคณะ, 2553) 

ความชุกของผูสูงอายุท่ีภาวะสมองเสื่อมตาม
ระดับการศึกษาพบวากลุมผูสูงอายุท่ีไมรูหนังสือมีความ
ชุกของภาวะสมองเสื่อมสูงท่ีสุดถึงรอยละ 26.7 
รองลงมาคือ กลุมท่ีจบประถมศึกษา รอยละ 10.8 และ
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ต่ําสุดในกลุมท่ีจบสูงกวาประถมศึกษา (สายสุนีย     
เลิศกระโทก, สุธรรม นันทมงคลชัย และศุภชัย ปติกุลตัง, 
2556) จากการท่ีจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นและโรคท่ีพบ
ตามมา คือ สมองเสื่อมเปนปญหาคาใชจายในการรักษา
และการดูแล เน่ืองจากตองใชยา อุปกรณตาง ๆ รวมท้ัง
จํานวนผูดูแลจากการคํานวณทางสถิติของสํานัก
นโยบายยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข (2558) 
จํานวนผูสูงอายุท่ีสงสัยมีภาวะสมองเสื่อม 880,000 คน 
พบวา มีผูสูงอายุท่ีอยูคนเดียวรอยละ 7.9 หรือ
ประมาณ 69,000 คน และมีผูสูงอายุเกือบ 1 ใน 3 ท่ี
สงสัยมีภาวะสมองเสื่อมและตองการคนดูแล (รอยละ 
30.7 หรือประมาณ 265,000 คน) จากสภาพปญหา
ดังกลาว สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตท้ังผูสูงอายุ 
ผูดูแลและสังคมอยางมาก ดังน้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของ
ควรใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาวะของผูสูงอายุ
อยางจริงจังและท่ัวถึง เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิต
อยู อ ย า ง มี คุณค า แ ละ มีคุณภา พชี วิ ต ท่ี ดี ต อ ไ ป
สถานการณดังกลาวจําเปนท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จะตองทําการศึกษาหาวิธีท่ีจะชะลอความเสื่อมของ
สมองเพ่ือปองกันขนาดและความรุนแรงของปญหาจาก
ภาวะสมองเสื่อมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกําหนด
กลุมเปาหมายคือ ผูสูงอายุท่ีมีการศึกษานอยท่ีมีอยู
ท่ัวไปในชุมชนเพ่ือใหรูจักวิธีการปองกัน 
 ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการปองกันสมอง
เสื่อม  สําหรับผูสูงอายุสุขภาพในชุมชนโดยการสราง
โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพและการบริหารสมอง 
โดยมีเน้ือหาเก่ียวกับการรับประทานอาหารบํารุงเซลล
ประสาท การออกกําลังกายเพ่ิมการไหลเวียนโลหิต 
การผอนคลายความเครียด และการบริหารสมอง  โดย
ประยุกตใชทฤษฎีการสงเสริมสมรรถนะแหงตนของ
แบนดูรา (Bandura’s Self Efficacy,1997) ท่ีเชื่อวา
การรับรูความสามารถตนเองน้ันมีผลตอการกระทําของ
บุคคล บุคคลอาจมีความสามารถไมแตกตางกันแตอาจ
มีพฤติกรรมท่ีมีคุณภาพแตกตางกัน แมในตัวบุคคลเอง
หากรับรูความสามารถตนเองในสภาพการณท่ีแตกตาง
กันก็อาจแสดงพฤติกรรมออกมาแตกตางกันได  ท้ังน้ี
การแสดงออกจึงขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของ
ตนเองพฤติกรรมการดูแลตนเองและการคาดหวังใน

ผลลัพธการปฏิบัติตนท่ีจะเกิดขึ้น   ผลการศึกษาท่ีไดจะ
เปนแนวทางในปองกันสมองเสื่อม  สําหรับผูสูงอายุ
สุขภาพดีในชุมชน และเตรียมผูสูงอายุใหเขาสูวัยแหง
การมีความเสื่อมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
สรางเสริมสุขภาพและการบริหารสมอง ตอคะแนนการ
ทดสอบสภาพสมองเบื้องตนของผูสูงอายุ ในตําบลทุง
เตา อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู การ
สรางเสริมสุขภาพและการบริหารสมอง 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
สภาพสมองเบื้องตนกอนและหลังการทดลอง 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลองแบบหน่ึง
กลุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (one group 
pretest-posttest design) 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเปนผูสู งอายุสมาชิกของชมรม
ผูสูงอายุตําบลทุงเตา จํานวน 80 คน คัดเลือกกลุม
ตัวอยางแบบอยางงาย จากผูสูงอายุท่ีมีอายุ 65 - 70 ป
มีความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร บวก ลบ มองเห็นและ
ไดยินในระยะใกล สมัครใจเขารวมโครงการไดจํานวน 
36 คน  และเม่ือคัดกรองดวยแบบคัดกรอง MMSE-
Thai 2002 แลวมีระดับคะแนนปกติ 7 คน คงเหลือ
กลุมตัวอยาง 29 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2 สวน 
 สวนท่ี 1 โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพและ
การบริหารสมอง หมายถึง  โปรแกรมท่ีผู วิ จัยได
ประยุกตจากแนวคิดทฤษฎีการสงเสริมสมรรถนะแหง
ตนของแบนดูรา (Bandura’s Self Efficacy,1997)
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางการรับรูความสามารถ
ของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธการปฏิบัติตัวและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือสงเสริมสุขภาพสําหรับ
ปองกันการเสื่อมสมรรถภาพของสมอง ในดานการ
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บริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ
ความเครียดและการบริหารสมองประกอบดวย 4 
ขั้นตอน ไดแก 
 1.การสรางเสริมความรูและประสบการณ
เก่ียวกับการปองกันการเสื่อมสมรรถภาพของสมองเปน
การสอนการรับประทานอาหารบํารุงเซลลประสาท 
การออกกําลังกายเพ่ิมการไหลเวียนโลหิต การผอน
คลายความเครียด การบริหารสมอง โดยใชคูมือการ
สรางเสริมสุขภาพและการบริหารสมอง สื่อตางๆ    
การจัดการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุไมควรจัดใหผูสูงอายุ
เรียนอยางตอเ น่ืองยาวนาน ควรมีเวลาพักและมี
กิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสูงอายุได เหยียดแขง เหยียดขา
เคลื่อนไหว ยืดเหยียดขอตอและกลามเน้ือ หรือเขา
หองนํ้าซ่ึงการพักจะลดความเหน่ือยลา 
 การจัด กิจกรรมสํ าหรับผูสู งอายุจะตอง
พิจารณาถึงศักยภาพทางกายของผูสูงอายุตองคํานึงถึง
ความแข็งแรงของรางกายและความเปราะของกระดูก
การสอนและการปฏิบัติตามของผูสูงอายุไมควรใหมีการ
เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว (สุธีรา บัวทอง, 2558)  
 ในการจัดกิจกรรม 4 สัปดาหแรก สัปดาหละ 
2 วันๆ ละ 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง จะประกอบดวย
เร่ืองของอาหาร การคิดเมนูอาหารท่ีบํารุงสมอง การ
ผอนคลายความเครียด การเลาสถานการณจากขาว
หรือในชุมชนแลกเปลี่ยนกันใชเวลาในการสรางเสริม
สุขภาพ 90 นาที การบริหารสมอง 90 นาที ดําเนิน
กิจกรรมชวงละ 30 นาที พักนันทนาการหรือนอนผอน
คลาย 15 นาที จะไดประโยชนสูงสุดในการสราง
เครือขายของเซลลประสาท (สุธีรา บัวทอง,2558) 

2.การใชประสบการณท่ีประสบความสําเร็จ 
เ ช น  ก า รคั ด เ ลื อ กผู สู ง อ า ยุ ต น แ บ บ  เ พ่ื อ เ ล า
ประสบการณการออกกําลังกาย พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง การฝกหัดบริหารสมองภายหลังไดรับการสอน
และการใชประสบการณจากการกระทําของตัวแบบ ใช
ตัวแบบจากผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุ ตําบลบานนาเดิม 
หางจากตําบลน้ี 20 กิโลเมตร ซ่ึงไดดําเนินโครงการ
ดังกลาวไปแลวทําใหผูสู งอายุ ในชมรมน้ีไดพูดคุย 
กิจกรรมตาง ๆ และผลท่ีเกิดขึ้น 

3.การใชคําพูดชักชวน เปนการชักจูงใหปฏิบัติ 
โดยใหผูชักจูงท่ีเปนเจาหนาท่ี มีการชักจูงโดยใชตัวแบบ 
เชน การชักจูงจากผูสูงอายุในกลุมท่ีประสบความสําเร็จ 
เปนการชักจูงดวยวาจา กลาวยกยองชมเชยและให
กําลังใจผูเขารวมกิจกรรมในสัปดาหท่ี 4 ของการให
ความรูและฝกทักษะ 

4.การกระตุนทางอารมณ เชน การใหกําลังใจ
ดวยการชมเชยเม่ือผูสูงอายุสามารถปฏิบัติตัวในการ
ดูแลตนเองไดเหมาะสม การจัดทําเกียรติบัตรเชิดชู
ผูสูงอายุท่ีสามารถอธิบายการออกกําลังกาย การผอน
คลายความเครียด การรับประทานอาหารท่ีบํารุงเซลล
ประสาทการบริหารสมอง 

 กิจกรรมท่ี 1 “รูจักโอกาสเสี่ยงและความรุนแรง
ของโรคสมองเสื่อม” การบรรยายความรูเร่ืองโรคประกอบ
สไลดเอกสารโปสเตอรแผนพับในแตละคร้ังจะมีตัวอยาง
ของความรุนแรงของโรคใหวิเคราะหวาจะเกิดอะไรขึ้น 
หากตัวเองเจ็บปวยเชนน้ี  

กิจกรรมท่ี 2 “โรคสมองเสื่อมปองกันไดดวยการ
รับประทานอาหารบํารุงเซลลประสาท การออกกําลังกาย
เพ่ิมการไหลเวียนโลหิต การจัดการความเครียดท่ี
เหมาะสมและการบริหารสมอง”เปนกิจกรรมสรางการ
รับรูความสามารถของตนเองในการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง
ตอโรคสมองเสื่อมโดยการบรรยายประกอบสไลดเร่ืองการ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการจัดการ
ความเครียด การบริหารสมอง สาธิตวิธีการออกกําลังกาย 
การบริหารสมอง   ใชบุคคลตนแบบเลาประสบการณการ
จัดการความเครียดการจัดอาหารสําหรับตนเอง และการ
บริหารสมองในชีวิตประจําวัน ในสัปดาหท่ี 4 กลุม
ตัวอยางประเมินตนเอง โดยใชแบบประเมินความรู แบบ
ประเมินทักษะการบริหารสมอง แบบประเมินสมรรถภาพ
สมองMMSE- Thai2002 (สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ, 
2548) และสะทอนสิ่งท่ีตนเองไดปฏิบัติอยู 

 กิจกรรมท่ี 3 "การใชคําพูดชักชวน เปนการชัก
จูงใหปฏิบัติ"  โดยใหผูชักจูงท่ีเปนเจาหนาท่ี มีการชักจูง
โดยใชตัวแบบ เชน การชักจูงจากผูสูงอายุในกลุมท่ี
ประสบความสําเร็จ เปนการชักจูงดวยวาจา กลาว    
ยกยอง ชมเชยและใหกําลังใจผูเขารวมกิจกรรมชักชวน
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ใหผลัดกันเปนผูนําในการตอบคําถามของผูสอน และ
การปฏิบัติตามคําแนะนําของนักวิจัย ในดานการ
บริหารรางกายและการบริหารสมอง  

กิจกรรมท่ี 4 "การกระตุนทางอารมณ เชน 
การใหกําลังใจดวยการชมเชยเม่ือผูสูงอายุสามารถ
ปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองไดเหมาะสม" การจัดทํา
เกียรติบัตรเชิดชูผูสูงอายุท่ีสามารถอธิบายการออก
กําลังกาย การผอนคลายความเครียด การรับประทาน
อาหารท่ีบํ า รุ ง เซลลประสาท การบริหารสมอง         
จัดกิจกรรมประกวด หรือสาธิตกิจกรรมตาง ๆ เชน 
ชนิดและปริมาณของสารอาหารท่ีบริโภค การผอน
คลายความเครียดวิธีตาง ๆ ตามประสบการณของแต
ละคน พัฒนาหลักการบริหารสมองใหงายและสามารถ
ทรงตัวไดดี  
  คูมือความรูการสรางเสริมสุขภาพ และการ
บริหารสมองสําหรับผูสูงอายุ ผานการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเน้ือหาจากแพทยผูเชี่ยวชาญโรคสมอง
เสื่อม 2 ทาน พยาบาลผูเชี่ยวชาญ 1 ทาน เน้ือหา
ประกอบดวย โรคสมองเสื่อมสาเหตุ อาการ อาหาร 
การออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียด การ
บริหารสมอง 
  สมุดบันทึกพฤติกรรมการรับประทานการออก
กําลังกาย การผอนคลายความเครียด และการบริหาร
สมอง ผูสูงอายุบันทึกดวยตนเอง และสังเกตดวยตนเอง 
โดยมี อสม.ผูรับผิดชอบหลังคาเรือนเปนผูดูแล 
  สวนท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา การเจ็บปวย 
  2) แบบทดสอบความรู ดานอาหาร 10 ขอ 
การออกกําลังกาย10 ขอ การผอนคลายความเครียด 
10 ขอ ประยุกตจากการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ
ผู สู ง อายุ  ในอํ า เภอ เ มือง จั งห วัดชลบุ รี  ( วั ชพล   
ประสิทธ์ิ กอนแกว, 2557) การบริหารสมอง 36  ขอ 
(ทีมแปลเอกสารของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ, 2557) รวม 66 ขอ การใหคะแนน
เปน nominal scale กําหนดคะแนนตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน แบงคะแนนเปน 3 ระดับ 
คือ ระดับดี มากกวารอยละ 80 พอใช รอยละ 60–79 

ตองปรับปรุง ต่ํากวารอยละ 60 (Bloom ,1971) 
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 
ขอท่ีมีคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือคา
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือ
เน้ือหา ( IOC: Index of item objective 
congruence) ตั้งแต 0.66 - 1.00 ดําเนินการแกไข
ตามคําแนะนํา แลวนําไปทดสอบกับผูสูงอายุท่ีมีความ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษาจํานวน 30 คน หาคา
ความเชื่อม่ันจากสูตร Kuder-Richardson 20 ไดคา
เทากับ 0.82 
  3) แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องตน (MMSE 
Thai - 2002) ของสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ (2548) 
เปนการประเมินการรับรู ความคิด ความจํา สมาธิ
สติปญญาเชาวน การคํานวณ การพูด การเขียนและ
การอาน ความเขาใจเก่ียวกับบุคคล เวลา สถานท่ี 
  การแปลผลคะแนนตองพิจารณา 

 1. ระดับการศึกษาของผูสูงอายุในกรณีท่ีไมได
เรียนหนังสือ (อานไมออก เขียนไมได) ผูสูงอายุท่ีปกติ
จะมีคะแนนรวมมากกวา 14 คะแนนจากคะแนนเต็ม 
23 คะแนน 

 2.กรณีท่ีมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ผูสูงอายุท่ีปกติจะมีคะแนนรวมมากกวา 17 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
  3.กรณีท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาประถมศึกษา
ผูสูงอายุท่ีปกติจะมีคะแนนรวมมากกวา 22 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 เกณฑการแปลผล ผูสู งอายุมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา แบงระดับคะแนน ดังน้ี(สถาบันเวช
ศาสตรผูสูงอายุ, 2548) 

0 - 23 มีภาวะสมองเสื่อม 
24 - 26 เสี่ยงตอการเกิดภาวะสมองเสื่อม 
27 - 30 สมรรถภาพสมองปกติ  

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 
การวิจัยคร้ังน้ีผานการพิจารณาและไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผูวิจัยไดชี้แจง
วัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล และสิทธิ
ของกลุมตัวอยางในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวม
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การวิจัย ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยถือเปนความลับ ไมมี
การเปดเผยชื่อท่ีแทจริง หากมีขอสงสัยเก่ียวกับการวิจัย 
สามารถสอบถามผูวิจัยไดตลอดเวลา เม่ือกลุมตัวอยาง
ตอบรับเขารวมการวิจัย ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางลงนามใน
เอกสารยินยอมเขารวมการวิจัย และกลุมตัวอยาง
สามารถจะออกจากการวิจัยเ ม่ือใดก็ได  โดยไม มี
ผลกระทบใด ๆ ตอกลุมตัวอยาง 
  การดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

 ผู วิ จัยดําเ นินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ ตําบลทุงเตา ระหวางเดือน
มีนาคมถึง สิงหาคม2558  เดือนแรก 8 คร้ังๆ ละ 3 
ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ในเดือนท่ี 2–6 ประเมินทักษะ
การบริหารสมองทุกวันจันทร สัปดาหท่ี 8, 12, 16, 20 
และ 24 โดย อสม.ท่ีไดรับการอบรมและเปนผูชวย
นักวิจัยจํานวน 3 คน ไดรับการอบรมและตรวจสอบ
จากผูวิจัยวาสามารถปฏิบัติทักษะการบริหารแบบ 
brain gym และ neurobic excercise จากผูวิจัย 

1) กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคล ขอมูลเก่ียวกับความรูเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพ 
และการบริหารสมอง (Pre-test) ประเมินสภาพสมอง
เบื้องตนโดยใชแบบทดสอบ MMSE Thai-2002 ใช
เวลา 40 นาทีจําแนกคะแนนไดกลุมสมรรถภาพสมอง
ปกติ 7 คน กลุมเสี่ยงสมองเสื่อม 29 คน นํากลุมเสี่ยง
สมองเสื่อมเปนกลุมตัวอยาง ทําการทดลองตามขั้นตอน
ท่ีกําหนด ประเมินสภาพสมองเบื้องตนหลังการทดลอง 
เม่ือเสร็จสิ้นการวิจัย 

2) เร่ิมตนใหความรูตามขั้นตอนของทฤษฎี
การสงเสริมสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา เร่ือง การ
สรางเสริมสุขภาพ การบริหารสมอง ประกอบการสาธิต
ตามรายละเอียดในคูมือ เดือนแรก 8 คร้ัง ๆ ละ 3 
ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมงสําหรับการบริหารสมองตองฝก
จนสามารถปฏิบัติไดถูกตอง จากน้ันใหกลุมตัวอยาง
วางแผนวาจะนําความรูท่ีไดรับไปใชอยางไร มติของ
กลุมจํานวน 29 คน คือ ใหนําทาการบริหารสมองมา
ปฏิบัติรวมกันท่ีชมรมผูสูงอายุ ทุกวันจันทร พุธ ศุกร 

วันละ 1 ชั่วโมง สวนรายการอาหารใหบันทึกงาย ๆ วา
รับประทานอะไรบางในแตละวันแลวกลับมาพบกลุมทุก
เดือน เ พ่ือแลก เปลี่ ยนความรู เ ร่ือ งอาหาร  เ พ่ื อ
ประกอบการพิจารณาเปนบุคคลตนแบบ ประเมิน
ทักษะการออกกําลังกายและบริหารสมองทุกวันจันทร 
สัปดาหท่ี 1 – 4, 8, 12,16,20 และ 24 ท่ีมารวม
กิจกรรมโดย อสม.ท่ีไดรับการอบรมและเปนผูชวย
นักวิจัยชวยใหจังหวะพรอมกัน ดูแลใหทําถูกตองตาม
ผูนํา เปนการประเมินเพ่ือคนหาผูปฏิบัติไดถูกตอง 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลสวนบุคคล ใชสถิติ ความถี่ รอยละ 
2. จํานวน รอยละ ระดับคะแนนทดสอบ

สภาพสมองเบื้องตน กอนและหลังการทดลอง ใช
ความถี่ รอยละ 

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความรู การสราง
เสริมสุขภาพและการบริหารสมองกอนและหลังการ
ทดลอง ใชสถิติ paired t-test 
  4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การทดสอบ
สภาพสมองเบื้องตน กอนและหลังการทดลอง ใชสถิติ 
paired t-test 
 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยาง

จํานวน 29 คน สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 90.00
อายุระหวาง 65-68 ป เฉลี่ย 67.50 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนตนไมมีการเจ็บปวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  สถานภาพสมรสสวนใหญหมาย  
 2. จํานวนและรอยละคะแนนของการ
ทดสอบสภาพสมองเบื้องตน กอนและหลังการทดลอง 
พบวา หลังการทดลอง กลุมตัวอยาง มีคะแนนการ
ทดสอบสภาพสมองในระดับเสี่ยงตอสมองเสื่อมลดลง
เหลือ 10 คน คิดเปนรอยละ 34.48 สภาพสมองปกติ 
เพ่ิมขึ้น 19 คน คิดเปน รอยละ 65.52 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของคะแนนทดสอบสภาพสมองเบื้องตน  MMSE-2002  (n = 29)  

คะแนน MMSE 2002 
              กอน               หลัง 
จํานวน (คน)    รอยละ  จํานวน(คน)    รอยละ 

คะแนน 0 - 23 (มีภาวะสมองเส่ือม)  - - - - 
คะแนน 24 - 26 (มีความเส่ียงตอภาวะสมองเส่ือม)  29 100.00 10 34.48 
คะแนน 27 - 30 (สมรรถภาพสมองปกต)ิ   - 19 65.52 

  
 3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คะแนนความรู การสรางเสริมสุขภาพและ การบริหาร

สมองรายละเอียด  ดังน้ี 
  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูการสรางเสริมสุขภาพ และการบริหารสมอง  พบวา กลุม
ตัวอยางมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูการสรางเสริมสุขภาพ และการบริหารสมองหลังการทดลองมีคามากกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนความรูการสรางเสริมสุขภาพและการบริหารสมอง  (n=29) 

  S.D. D t df p 

กอนการทดลอง 38.27 0.34 -6.29 3.62 28 .05* 
หลังการทดลอง 44.56 1.50    

p *≤ .05 
 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบสภาพสมองเบื้องตนพบวาคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
สภาพสมองเบื้องตนหลังการทดลองมีคามากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  (ตารางท่ี 
3) 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบสภาพสมองเบื้องตน (n=29) 
  S.D. D t df p 

กอนการทดลอง 25.50 1.94 -2.08 2.048 28 .05* 
หลังการทดลอง 27.58 1.70    

p *≤ .05 
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อภิปรายผล 
  ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูการ
สรางเสริมสุขภาพ และการบริหารสมอง หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี   
  คาเฉลี่ยความรูของกลุมตัวอยางท่ีสูงขึ้น  อาจ
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงความรูภายในกลุมท่ีเกิดขึ้น
สมองของผูสูงอายุท่ีเปนปกติโดยไมมีโรคหรือพยาธิ
สภ า พ ใด ๆ  ใน ร ะบบ ป ระส า ท น้ัน มั ก จะ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยางชาๆ ในดานกระบวนการคิดและรับรู
อยางตอเน่ือง คือจะมีอัตราเร็วในการรับรูหรือเรียนรูสิ่ง
ใหมลดลงจากเดิมและอัตราเร็วของการตอบสนองตอ
สิ่งกระตุนท้ังชนิดงายและซับซอนจะลดลง ในขณะท่ี
การเก็บขอมูลและความจําขอมูลเกายังปกติดีอยู
ใกลเคียงกับของเดิม นอกจากน้ีคุณภาพของประสาท
รับสัมผัสตางๆ ท่ีเปนปจจัยพ้ืนฐานของการรับรูดอย
คุณภาพลง ไดแก  ประสาทเก่ียวกับการไดยิน การเห็น 
การรับรส การไดกลิ่น และการสัมผัสทางผิวหนัง เปน
ตน แตจากการใหความรูโดยใชกิจกรรมหลากหลาย  
ทําใหผูสูงอายุไดรับขอมูลซํ้าๆในระยะเวลาสั้นๆ บอยๆ 
ทําใหจําไดและสามารถตอบคําถามได การศึกษาคร้ังน้ี
มีการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการจัดการเรียนรูสําหรับ
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับประสบการณท่ีตนเองสนใจ ทํา
ใหคะแนนการทดสอบความรูหลังการทดลองดีขึ้นกวา
กอนการทดลอง (สิรินทร ฉันศิริกาญจน, 2556) ซ่ึงผล
จากโปรแกรม   ไดมีการใชกิจกรรมการใหความรู  โดย
ใชสื่อ  และวิธีการทางสุขศึกษา เชน  แผนพับ  คูมือ
โปสเตอร โมเดลอาหาร  การบรรยาย   การสาธิต  การ
ระดมสมอง  ทําใหเกิดการพัฒนาความรูในกลุมเพ่ิมขึ้น
จากกอนการทดลอง  สอดตลอง กับ การศึกษาใช 
Neurobic exercise เพ่ือสงเสริมความจําแกผูสูงอายุ
ท่ีมารับบริการในผูปวยคลินิกเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงของศูนยสุขภาพชุมชนศรีพิมานและวัดผลจาก

การประเมินคะแนนการทดสอบสมรรถภาพสมอง
เบื้องตน มีคาคะแนนเพ่ิมขึ้น รอยละ 57.14  ผูสูงอายุท่ี
รวมกิจกรรมมีความรูในเร่ืองสมองเสื่อมเพ่ิมขึ้นรอยละ 
82.45  (ธัญพร สมันตรัฐ, 2557)      
  คะแนนเฉลี่ยการทดสอบสภาพสมองเบื้องตน 
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ อาจเปนเพราะวา กิจกรรมการใหความรูได
สรางความตระหนักของโรคและแนวทางปองกันดวย
การบริหารสมองเปนกิจกรรมใหมท่ีไมเคยไดรับ กลุม
ตัวอยางไดรับคําอธิบายพรอมมีคูมือ สําหรับฝกหัดมีตัว
แบบใหดู การปฏิบัติดวยตนเองตองใชความคิด จดจํา
และรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงรางกายขณะปฏิบัติ  
นอกจากน้ันนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการ
คนพบวา เซลลและใยประสาท  ของมนุษยสามารถมี
การสรางใหมได  ผูสูงอายุเซลลประสาทของสมองมีการ
ตายและลดจํานวนเซลลตามลําดับ การตายของเซลล
ประสาทน้ีรางกายสามารถสรางขึ้นทดแทนของเดิม มี
การคนพบวาในผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ 
และไดรับการกระตุนจากสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลาหรือ
ผูท่ีใชสมองอยูเสมอ จะไมคอยพบภาวะสมองเสื่อม
เน่ืองจากมีการขยายเครือขายของเซลลและเครือขายใย
ประสาท หลักฐานวิทยาศาสตรปจจุบันสนับสนุนวา
เซลลสมองของคนเราบางสวนสรางใหมไดและการออก
กําลังกายชวยใหความจําท่ีเสื่อมไปแลวดีขึ้น  สวนกลไก
การออกกําลังกายท่ีมีตอสมองน้ัน  ทําอยางไรยังไมมี
หลักฐานชัดเจน   แตอาจจะทําโดยวิธีกระตุนใหเกิด
การสรางเซลลสมองขึ้นมาใหมเชนเดียวกันท่ีพิสูจนได
ชัดเจนแลวในสัตวทดลอง (สันต ใจยอดศิลป, 2556)   
ผลของการวิจัยสอดคลองกับ เดชา วรรณพาหุล 
(2558) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมฝกบริหารสมอง
สําหรับเพ่ิมความจําระยะสั้นในผูสูงอายุ พบวา  การ
บริหารสมองแบบ brain gym สามารถเพ่ิมความจํา
ระยะสั้นในผูสูงอายุได โดยท่ีอัตราการตอบถูกมีคามาก

ขึ้น จากการศึกษาดังกลาว พบวาการบริหารสมองมี
ประโยชนตอคะแนนทดสอบสภาพสมองเบื้องตน   
และงานวิจัยของ อมรรัตน เนียมสวรรค. (2550) ศึกษา
ภาวะสมองเสื่อมเบื้องตนของผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรม

กลุม ชมรมผูสูงอายุตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก พบวา การประเมินภาวะสมองเสื่อม
เบื้องตน การคิดคะแนนพิจารณาจากความถี่ของ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริงจากแบบสัมภาษณภาวะสมอง
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เสื่อม ซ่ึงผลการวิเคราะห พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีระดับคะแนนอยูท่ี 24 – 26 คะแนน ซ่ึงอยูในเกณฑ
ปานกลาง ควรจะไดรับคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงความจํา
ใหดีขึ้น คิดเปนรอยละ 47.20 รองลงมา คือ ระดับ
คะแนนท่ี 27 - 30 คะแนนซ่ึงอยูในเกณฑดีมาก คิดเปน
รอยละ 41.54 มีระดับคะแนนอยูท่ี 0 - 23 คะแนน คิด
เปนรอยละ 11.26 ซ่ึงอยูในเกณฑคอนขางต่ํา ควร
จะตองไดรับคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงความจําใหดีขึ้น 

  ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
1) ผูสูงอายุสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตองพัฒนาให

เหมาะสมกับผูเรียน คือ ใหเรียนจากการตั้งคําถาม 
(การมีสวนรวม) และใชเวลาอธิบายนานเพราะจับ
ใจความไมทัน 

2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลผูสูงอายุควร
สนใจและจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะเสี่ยงตอ
การเกิดโรคสมองเสื่อม เชนผูสูงอายุท่ีอยูตามลําพัง ไม
มารวมกิจกรรม ไมมีเพ่ือน จากผลการคัดกรองภาวะ
สุขภาพพบวา ผูท่ีอยูในกลุมเสี่ยงความจําเสื่อมมีถึงรอย
ละ 80.55 จึงควรมีการคัดกรองและจัดกิจกรรมใน
ชุมชน เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคสมองเสื่อม 
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การสงผลงานวิชาการลงตีพิมพ  

ในวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา พ.ศ.2561 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 เพ่ือใหการจัดทําวารสารการพยาบาล  การ
สาธารณสุข  และการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย
และมีคุณภาพ  จึงขอใหยกเลิกคําแนะนําป 2558 และ
ใชคําแนะนําน้ีตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 ดังน้ี 

วารสารจะดําเนินการในลักษณะ  E- journal  
ไมจัดพิมพเปนรูปเลม 

ผู ท ร ง คุณวุฒิ  ห ม า ย ถึ ง  ผู ท่ี มี ค ว า ม รู
ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ันๆ 

ผลงานวิชาการที่ไดรับการพิจารณาตีพิมพ
หมายถึง ผลงานท่ีผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ
อยางนอย 2 คน ในลักษณะ  Double blinded ท่ีมี
ความเห็นตรงกันวาเปนผลงานท่ีมีคุณภาพสามารถลง
ตีพิมพเผยแพรในวารสารได 

ผลงานวิ ชาการที่ รับ ตี พิมพ  หมายถึ ง
บทความวิ จัย  บทความวิชาการหรือ บทความ
ปริทรรศน 
 
คําแนะนําของการเตรียมบทความ 

1. ขอกําหนดการตีพิมพผลงานวิชาการใน
วารสารการพยาบาล  การสาธารณสุข  และการศึกษา 
มีดังตอไปน้ี 

 1.1.  เปนผลงานวิชาการท้ังภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษในสาขาการพยาบาล การสาธารณสุขและ
การศึกษา   

 1.2.ผลงานวิชาการตองไมเคยลงตีพิมพใน
หนังสือและวารสารใดมากอนยกเวนเปนผลงาน 

วิชาการท่ีไดนําเสนอในการประชุมทางวิชาการท่ีไมมี 
Proceedings และผูเขียนจะตองไมสงบทความเพ่ือไป
ตีพิมพในวารสารฉบับอ่ืนในเวลาเดียวกัน 

 1.3. ผลงานวิชาการจะไดรับการพิจารณา
กลั่ นกรองจากผู ทรงคุณวุฒิ ท่ีกองบรรณาธิการ
เห็นสมควร  ไมนอยกวา  2  คน 

 1.4.กองบรรณาธิการจะแจ งผลการ
พิจารณาการลงตีพิมพในวารสารหลังจากผานการ
ประเมินจากโดยผูทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการเปน
ท่ีเรียบรอยแลว 

 1.5. หากผลงานวิชาการใดได รับการ
พิจารณาตีพิมพ เจาของผลงานวิชาการจะตองแกไข
ตนฉบับใหเสร็จและสงคืนกองบรรณาธิการภายในเวลา
ท่ีกําหนดมิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิการตีพิมพ 

 1.6.  ผลงานวิจัยตองไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากสถาบัน
ใดสถาบันหน่ึง (เฉพาะวิจัยในมนุษย) 

2. อัตราคาบํารุงวารสารฯ / คาธรรมเนียมใน
การนําผลงานวิชาการลงตีพิมพในวารสารฯ อัตรา
คาธรรมเนียม 4,000 บาท/ 1 บทความ โดยชําระ
คาลงทะเบียนตีพิมพบทความ โดยการโอนเงินมาท่ี  
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา  เลขบัญชี  512-0-
69285-0 ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
(งานวารสาร) 

3. การเตรียมตนฉบับบทความวิจัยมีแนว
ปฏิบัติตามลําดับการเขียน  ดังน้ี 

   คําแนะนําคําแนะนําคําแนะนํา   
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 3.1  ชื่อเร่ือง ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3.2.ชื่อ-สกุลและสถานท่ีทํางานของผูแตง  

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3.3. บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

(Abstract)  
3.4. คําสําคัญ (Keywords) ใหผูเขียน

พิจารณา คําสําคัญท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวน3-5  คํา 

3.5. บทนําเปนการเขียนความเปนมาหรือ
ความสําคัญ  ควรเขียนสาระหรือขอมูลสําคัญท่ีเปน
ประเด็นหลักการวิจัยเขียนใหกระชับตรงประเด็นและ
แสดงถึงความสําคัญหรือปญหาท่ีตองทําการศึกษา 

3.6.วัตถุประสงคการวิจัย  กระชับและชัดเจน 
3.7. ระเบียบวิธีการวิจัยเปนการเขียนอธิบาย

กระบวนการทําวิจัยตามหลักระเบียบวิธี วิ จัย ท่ี มี
คุณภาพ  โดยมีรายละเอียดพอสังเขปท่ีแสดงใหเห็นถึง
รายละเอียดของกระบวนการ 

3.8 .ผลการวิ จัย   เป นการเขี ยนผลการ
วิเคราะหขอมูลหรือขอคนพบจากการวิจัยหากจะมีการ
นําเสนอขอมูลดวยตารางควรออกแบบตารางให
เหมาะสมและใหนําเสนอขอมูลใตตารางตามท่ีจําเปน
การอธิบายขอมูลควรหลีกเลี่ยงการกลาวซํ้ากับสิ่งท่ี
แสดงในตาราง 

3.9. อภิปรายผลเปนการแปลความหมายของ
ผลการวิจัยและอธิบายเหตุผลวาขอคนพบหรือสิ่ง ท่ี
เกิดขึ้นสามารถอธิบายดวยหลักการหรือทฤษฎีใดบาง
ผลการวิจัยสอดคลองหรือขัดแยงกับผลการวิจัยของคน
อ่ืนหรือไมอยางไรท้ังน้ีในการอภิปรายควรสนับสนุน
ดวยขอมูลท่ีเปนเหตุ เปนผลและอธิบาย  โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ 

3.10. ขอเสนอแนะในการเขียนขอเสนอแนะ
จากการวิจัย ควรเขียนขอเสนอแนะเ พ่ือการนํา
ผลการวิจัยไปใช  หรือสําหรับการทําวิจัยตอยอดใน
อนาคตท้ังน้ีขอเสนอแนะควรสืบเน่ืองจากขอคนพบจาก
การวิจัยคร้ังน้ีไมใชขอเสนอแนะตามหลักการโดยท่ัวไป 

3.11. กิตติกรรมประกาศ (หากมี)  
3.12. เอกสารอางอิง 

4. การเตรียมตนฉบับบทความปริทัศน
(Review  Article) มีแนวปฏิบัติตามลําดับการเขียน  
ดังน้ี 
 4 . 1   ชื่ อ เ ร่ื อ ง  ท้ั ง ภ า ษา ไท ยแ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 
 4.2  ชื่อผู นิพนธ ทุกคน และสถานท่ี
ทํางาน โดยใชภาษาไทย 

 4.3  บทคัดยอ (Abstract) ใหเขียนท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนความเรียงยอหนาเดียว 
ประกอบดวยสาระสังเขปท่ีสําคัญและครบถวน  คํา
สําคัญ (Key words) มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวน 3-5 คํา 
  4.4  บทนํา เปนการเขียนความสําคัญ  
ควรเขียนสาระหรือขอมูลสําคัญท่ีเปนประเด็นหลักของ
เร่ืองท่ีนําเสนอ เขียนใหกระชับตรงประเด็นและแสดง
ถึงความสําคัญวาทําไมจึงนําเสนอบทความน้ี 

 4.5  สาระปริทัศนในประเด็นตางๆ  ท่ี
ตรงกับชื่อเร่ือง  โดยประเด็นท่ีนําเสนอจะตองกระชับ 
 ตรงประเด็น ไมซํ้าซอน 
     4.6  วิจารณ  เปนการสรุปสาระ และ
แสดงความคิดเห็นของผูเขียนโดยจะอางอิงวรรณกรรม 
ตางๆมาเพ่ิมเติมหรือไมก็ได 
  4.7.  กิตติกรรมประกาศ (หากมี)  
  4.8   เอกสารอางอิง 

5. การอางอิงเอกสาร  
การเขียนเอกสารอางอิง (References) ทาย

บทความสําหรับแนวทางของการเขียนเอกสารอางอิง
โดยใชระบบของ APA ฉบับพิมพคร้ังท่ี 6 (The 
Publication Manual of the American 
Psychological Association, 6th edition, 
published by the American Psychological 
Association, 2011) มีรายละเอียด ดังน้ี 

ผูแตงเปนชาวไทยใหลงท้ังชื่อและนามสกุล
ตามลําดับ 

ผูแตงเปนชาวตางประเทศใหลงนามสกุลตาม
ดวยเคร่ืองจุลภาค และตอดวยอักษรยอของชื่อตน และ
ชื่อรอง ท้ังน้ีรวมถึงผูแตงชาวไทยท่ีเขียนหนังสือเปน
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ภาษาอังกฤษจะลงรายการผูแตง โดยใชนามสกุลขึ้นตน
เหมือนผูแตงชาวตางประเทศดังตัวอยาง 

 5.1  หนังสือ 
 ชื่อผูนิพนธ. (ปท่ีพิมพ). ชื่อหนังสือ (คร้ัง

ท่ีพิมพ ตั้งแตพิมพคร้ังท่ี 2 เปนตนไป). เมืองท่ี 
พิมพ:สํานักพิมพ 

บุญชม ศรีสะอาด. (2547). วิธีการทางสถิติ
สําหรับการวิจัย. (พิมพคร้ังท่ี4). 
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. 

Kosslyn, S. M., & Rosenberg, R. S. 
(2004).Psychology: The brain, the 
person,the world.(2nd ed.). Essex, 
England: Pearson Education 
Limited. 

Mussen, P., Rosenzweig, M. R., Aronson,  
E., Elkind, D., Feshbach, S., Geiwitz., 
P. J.,et al. (1973). Psychology: An 
introduction. Lexington, Mass.: 
Health. 

      5.2 วารสาร 
 ชื่อผูนิพนธ. (ปท่ีพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อ

วารสาร, ปท่ี(ฉบับท่ี), หนา. 
เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี.  
 (2545). ดัชนีประสิทธิผล Effectiveness  
 Index:E.I.).วารสารการวัดผลการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8(1), 30-36. 
Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The  

 ADA and the hiring process in 
 organizations.Consulting  
 Psychology Journal: Practice and 
 Research,45(2), 10-36. 

      5.3 หนังสือรวมเร่ือง (Book Review) 
ชื่อผูนิพนธ. (ปท่ีพิมพ). ชื่อเร่ือง. ใน ชื่อบรรณาธิการ 
(บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (คร้ังท่ีพิมพ ตั้งแตพิมพคร้ัง
ท่ี 2 เปนตนไป, หนา). เมืองท่ีพิมพ: สํานักพิมพ 
 

ประสม เนืองเฉลิม. (2549). วิทยาศาสตรพ้ืนบาน:  
 การจัดการเรียนรูมิติทางวัฒนธรรมทองถิ่น 
 การบูรณาการ ความรูพ้ืนบานกับกาจัดการ 
 เรียนรูวิทยาศาสตรเพ่ือชุมชน: กรณีศึกษา 
 จากแหลงเรียนรูปาปูตา. ใน ฉลาด  
 จันทรสมบัติ (บรรณาธิการ), ศึกษาศาสตร 
 วิจัย ประจําป2548 – 2549 (หนา 127 –  
 140). มหาสารคาม:สารคาม-การพิมพ-สาร 
 คามเปเปอร 
Coopper, J., Mirabile, R., &Scher, S. J. (2005). 

Actions and attitudes: The theory of 
cognitive dissonance. In T. C. Brock & 
M. C. Green (Eds.), Persuasion: 
Psychological insights and 
perspectives (2nd ed., pp. 63-79). 
Thousand Oaks,CA, US: Sage 
Publications, Inc. 

 5.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส 
 ชื่อผูนิพนธ. (วันท่ี เดือน ปท่ีปรับปรุง
ลาสุด). ชื่อเร่ือง. วันท่ีทําการสืบคน, ชื่อฐานขอมูล 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (3  
  ธันวาคม 2548). ธนาคารหลักสูตร.  
  สืบคนเม่ือ 1 มีนาคม 2550,จาก  

http://db.onec.go.th/thaigifted/les
sonplan/index.php 

 Wollman, N. (1999, November 12).  
 Influencing attitudes and  

behaviors forsocial change. 
Retrieved July 6, 2005, from 
http://www.radpsynet.org/docs/woll
manattitude.html 

6. โปรดตรวจสอบ ตนฉบับดูวา ทานไดเขียน
หัวขอตางๆ และใหขอมูลครบถวน ใชคําตางๆ ถูกตอง
ตามพจนานุกรมไทย และอังกฤษ รวมท้ังคําศัพททาง
วิชาการ และระบบการอางอิง ไดถูกตอง 

7. ในการนําผลงานของผูอ่ืนมาใชในบทความ
ขอใหผูเขียนใชขอมูลจากแหลงท่ีมีความนาเชื่อถือและ
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ทันสมัยไมเกิน 10 ปมีการระบุชื่อผูแตงและปพิมพ
ปรากฏอยางชัดเจนควรอางอิงจากแหลงหรือเอกสารท่ี
เปนตนตอของขอมูลและบทความใดท่ีมีการตรวจสอบ
พบวาเขาขาย Plagiarism จะถูกตัดสิทธ์ิในการ
พิจารณาลงตีพิมพ 

8. การตั้งคาหนากระดาษใหตั้ งคาขนาด
กระดาษ A4  จัดหนาใหมีชองวางดานบน 1 น้ิว
ดานลาง  1 น้ิว ดานซาย 1.25  น้ิวดานขวา  1  น้ิว
อักษรท่ีใช ในการพิมพให ใชฟอนต  AngsanaNew  
ขนาด 16 และ  single space และมีเน้ือหารวม
บทคัดยอและเอกสารอางอิงไมเกิน 15 หนา 

9. การสงตนฉบับใหดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไปน้ี 

 9.1. สงตนฉบับบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเปนอิเลคทรอนิคสไฟล (.docx) ไปท่ีเวบ
ไ ซ ต ข อ ง ว า ร ส า ร ท่ี https://www.tci-
thaijo.org/index.php/bcnpy เพ่ือทําการลงทะเบียน
สมาชิกวารสารและดําเนินการสงบทความผานระบบ
ออนไลนของ TCI  ท้ังน้ีผูเขียนสามารถศึกษาขอมูล
คําแนะนําเบื้องตนสําหรับผูนิพนธท่ีเมนูดานขวามือของ
หนาเว็บไซต  หรือตามคูมือแนบทาย 

 9.2. เม่ือบทความผานประเมินจาก
ผูทรงคุณวุฒิแลวจะมีการแจงจากกองบรรณาธิการ

วา ร ส าร ใ ห ผู เ ขี ย นดํ า เ นิ นก า รป รั บ แ ก ไ ข ต า ม
ขอเสนอแนะ 

 9.3. ชําระเงินคาธรรมเนียมการตีพิมพใน
วารสารเม่ือไดรับการแจงจากกองบรรณาธิการ 

ขอ 8. วารสารฯมีกําหนดออกปละ 3 ฉบับคือ
ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน ฉบับท่ี 2  พฤษภาคม – 
สิงหาคม และฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 
 ผูนิพนธหรือผูอานทานใดประสงคจะขอขอมูล
หรือรายละเอียดเพ่ิมเติมโปรดติดตอกองบรรณาธิการ 
ไดดังน้ี 
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