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การพัฒนาแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดของผูสูงอายุในชุมชนชนบท  

The Development of the Cognitive Leisure Activity Scale for Rural Older Adults 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา ตรวจสอบความตรงและความเท่ียงของแบบสอบถามการมกิีจกรรมยามวางท่ี

สงเสริมการรูคิดของผูสูงอายุในชุมชนชนบท ตามกรอบการพัฒนาเครื่องมือของเดเวลลิส ประกอบดวย ระยะท่ี 1 พัฒนาขอ

คําถามจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณเชิงลึก ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาประเมินโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน และประเมินความสอดคลองภายในกับผูสูงอายุ 30 คน ผลการศึกษาพบวา แบบสอบถามการมีกิจกรรม

ยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดแบงออกเปน 4 หมวด จํานวน 15 ขอ ประกอบดวย กิจกรรมทางสมองจํานวน 7 ขอ กิจกรรมทาง

สังคมจํานวน 6 ขอ กิจกรรมทางศาสนาจํานวน 3 ขอ กิจกรรมทางกายจํานวน 4 ขอ แตละขอเปนมาตรวัด 5 ระดับ 0 ถึง 4 

มีคาความตรงเน้ือหาเทากับ 0.9 และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.73  แบบสอบถามน้ีสามารถนําไปใชได

กับผูสูงอายุในชุมชนชนบท และควรมีการศึกษาเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางตอไป  

 

ABSTRACT 

 This study aimed to develop and validate the Cognitive Leisure Activity Scale for Rural Older 

Adults.  The process of development was based on the Devellis’  guideline including 1)  The generating 

items included a literature review and in- depth interview.  2)  The content validity was determined by 

five geriatric experts and the internal consistency reliability of the questionnaire was examined with data 

of 30 rural older adults by Cronbach’s alpha coefficient. The results showed that the 15-item of leisure 

activities scale was developed, 4 categories, including mental activities 5 items, social activities 6 items, 

physical activities 3 items, and religious activities 1 item.  The scale is a 5- level gauge up to four.  The 

scale showed good content validity and reliability ( CVI =  0. 90, and Cronbach’ s alpha coefficients was 

0.73). Therefore, this questionnaire can assess cognitive leisure activity for rural older adults and should 

be tested structural validity in further steps. 

  

  

 

 

 

 

คําสําคัญ: กิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิด ผูสูงอายุ การพัฒนาเครื่องมือ 
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บทนํา 

 เมื่อกาวเขาสูวัยสูงอายุสงผลใหสมองมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานโครงสรางทางกายวิภาคและดานสรีรวิทยา 

(โสฬพัทธ, 2561) เซลลตางๆ ภายในรางกายทํางานลดลง รวมท้ังระบบประสาทและประสาทสัมผัส สงผลใหความไวและ

ความรูสึกตอบสนองตอปฏิกิริยาตางๆ ลดลง การเคลื่อนไหวและความคิดเช่ืองชา อวัยวะทํางานไมสัมพันธกัน (วิไลวรรณ, 

2554) สงผลใหการนําสัญญาณประสาทเกิดความผิดพลาด ปฏิกิริยาตอสิ่งเราและสิ่งแวดลอมตางๆ ลดลง การเคลื่อนไหว

และการคิดชาลง (ประเสริฐ, 2561) โดยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีพบสวนใหญเริ่มจากการรับรู ซึ่งเปนสวนสําคัญในการ

ทําหนาท่ีของการรูคิดลวงหนา การจดจอใสใจ (attention) ความจํา (memory) การใชภาษา (language) การตัดสินใจ 

(decision making) การบริหารจัดการ (executive function) รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงสารสื่อประสาท และสมองสวนสี

ขาว (white matter) สงผลใหพฤติกรรมและความสามารถดานการรูคิดของผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงไป (ธัญชนก, วีรศักดิ์, 

2561; โสฬพัทธ, 2561) โดยท่ีการรูคิดดานความจําระยะสั้นจะเริ่มเสื่อมถอยเปนอับดับแรก รองลงมาคือ การแก ปญหา 

การเรียนรูสิ่งใหม และปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราลดลง โดยเฉพาะผูท่ีอายุมากกวา 79 ปข้ึนไป (ประเสริฐ, 2561)  

 สมองของแตละบุคคลเกิดความเสื่อมถอยไมเทากัน จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงของการรูคิดมีความแตกตางกัน 

(Glisky, 2007) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการรูคิดในผูสูงอายุท่ัวไปมักพบการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย อาจมีผลตอการทํางาน

หรือการดําเนินชีวิตบาง แตผูสูงอายุก็ยังสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได (ธัญชนก, วีรศักดิ์, 2561) หากเกิดเปนระยะ

เวลานานจะสงผลใหเกิดภาวะสมองเสื่อมตามมาได และมีอาการรุนแรงจนไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดในท่ีสุด อันจะ

สงผลกระทบท้ังตอตัวผูปวยเองและครอบครัว (World Health Organization [WHO], 2019) ทําใหมีภาวะพ่ึงพิงมากข้ึน 

เสี่ยงตอการเกิดโรคทางกายอ่ืนตามมา (ปณิตา, 2561) รวมท้ังคุณภาพชีวิตลดลง (Prince et al., 2011) เพ่ิมคาใชจายใน

การดูแลรักษา และเพ่ิมภาระของผูดูแล (WHO, 2019; ปณิตา, 2561)  

Cononlly et al. (2011) ไดพบวาการทําหนาท่ีของการรูคิดในผูสูงอายุเปนปจจัยสมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลง

ในสมองจากหลายๆ สาเหตุ และความสามารถในการปรับชดเชยผานการรูคิดสํารอง (cognitive reserve) ในการดํารงไว

ซึ่งการทํางานพ้ืนฐานตอไปได ชวยใหบุคคลสามารถรับมือกับสภาพสมองท่ีเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากข้ึนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (Opdebeeck et al., 2016) สอดคลองกับทฤษฎี “use-it-or-lose-it” ท่ีเช่ือวา การใชอวัยวะใด ๆ บอยข้ึน

และตอเน่ืองจะคอย ๆ เสริมสรางพัฒนาและขยายอวัยวะน้ันในขณะท่ีการเลิกใชอวัยวะน้ันอยางถาวร อวัยวะน้ันก็จะลด

ความสามารถในการทํางานลงเรื่อยๆ (Darwin, 2009) นักจิตวิทยาไดเสนอวาทฤษฎีน้ีเก่ียวของกับสมองและเช่ือวาบุคคล

ท่ัวไปสามารถทํากิจกรรมกระตุนไดท้ังทางรางกายและการรูคิดไดตลอดชีวิต และเปนการดํารงไวซึ่งการทํางานของการรู

คิดหรือชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมในวัยสูงอายุ (Katzman, 1993 cited in Almond, 2014) เน่ืองจากตราบใดท่ี

สมองยังมีการทํางานอยูเซลลสมองสวนน้ันๆ ก็จะแตกเสนใยออกมาเช่ือมตอกัน ยิ่งใชงานมากเสนใยก็จะยิ่งงอกงามและ

แข็งแรง เพราะเซลลสมองมีการเติบโตตลอดเวลา (อุดม, 2560) สงผลใหการรูคิดสํารองท่ีเพ่ิมน้ันเปนเกราะปองกันการฝอ

และรอยโรค เมื่อเน้ือเยื่อถูกทําลายหรือสูญเสียการทํางาน โดยจะปรับชดเชยหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานอยาง

ตอเน่ืองเมื่อตองเผชิญกับความเสียหายทางประสาทวิทยาและการเสื่อมตามวัย การอักเสบ หรือการเกิดโรค (Karp et al., 

2006)  

การมีกิจกรรมยามวางเปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีชวยเพ่ิมการรูคิดสํารอง ชวยลดความเสี่ยงตอการรูคิดเสื่อมถอยใน

ผูสูงอายไุด (Yates et al., 2016) ซึ่งการมีกิจกรรมยามวางเปนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคลท่ีกระทําดวยความพึง

พอใจตนเอง ในเวลาวางจากภารกิจในชีวิตประจําวันหรืองานประจํา เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึง

เครียด กอใหเกิดการพัฒนาท้ังทางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา และเปนการฝกทักษะดานตาง ๆ (เกิดทรัพย, 
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2562) โดยการมีกิจกรรมยามวางท่ีเก่ียวของกับการรูคิดของผูสูงอายุไดแก กิจกรรมทางสมอง กิจกรรมทางกาย และ

กิจกรรมทางสังคม (Karp et al., 2006)    

การประเมินการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดในผูสูงอายุน้ัน จากการทบทวนวรรณกรรมการมีกิจกรรม

ยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดในผูสูงอายุท่ีผานมาตั้งแตป 2558 ถึง 2562 พบวา สวนใหญเปนการศึกษาในตางประเทศ โดย

ใชแบบสอบถามท่ีพัฒนาภายใตบริบทของแตละประเทศประเมินตามชวงอายุตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุในรูปแบบ

ออนไลน (Takao, Maki, 2019) สําหรับประเทศไทยมีการศึกษาการมีกิจกรรมยามวางกับความเสี่ยงตอสมองเสื่อมของ

ผูสูงอายุในชุมชนเมือง โดยการมีกิจกรรมยามวางเปนสวนหน่ึงของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (กรรณิกา และคณะ, 2560) 

ขณะท่ีการศึกษาในกลุมผูสูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนชนบทน้ันยังคงกําหนดการมีกิจกรรมยามวางเพียง 1-2 กิจกรรมท่ีเปน

สวนหน่ึงของพฤติกรรมสุขภาพเชนกัน (ขวัญเรือน และคณะ, 2558) อาจสงผลใหไมครอบคลุมกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ดวย

การมีกิจกรรมยามวางของผูสูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง หรือก่ึงเมืองยังคงมีความแตกตาง ดังน้ันการ

ประเมินการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดในผูสูงอายุในชุมชนชนบท ควรตระหนักถึงความตรงและความเท่ียงของ

แบบประเมิน เครื่องมือท่ีใชในการประเมินจึงควรครอบคลุมประเด็นจําเพาะกิจกรรมท่ีสงเสริมการรูคิดและสอดคลองกับ

บริบท โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  

จากเหตุผลดังกลาวขางตน การพัฒนาเครื่องมือท่ีมีความตรงในการวัดและขอคําถามท่ีพัฒนามาจากขอมูลพ้ืนท่ี 

จึงมีความสําคัญท่ีจะนําไปสูการประเมินการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดของผูสูงอายุในชุมชนชนบทของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีตรงและชัดเจนตอไป  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคดิของผูสูงอายุในชุมชนชนบท = 

2.  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสรมิการรูคิดของผูสูงอายุในชุมชนชนบท 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยเชิงพัฒนา (development study) น้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามการมีกิจกรรมยาม

วางท่ีสงเสริมการรูคิดของผูสูงอายุในชุมชนชนบทและตรวจสอบความตรงของเครื่องมือดังกลาว 

1.  ข้ันตอนตามกรอบการพัฒนาเครื่องมือวิจัยของเดเวลสิส (DeVellis, 2012)  ประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 1) 

การระบุแนวคิด 2) การสรางแนวคําถาม 3) การสรางรูปแบบการประเมิน 4) การหาความตรงโดยผูทรงคุณวุฒิ 5) การหา

ความเท่ียง ความชัดเจนและความสามารถในการอานทําความเขาใจ และ 6) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางดวย

การวิเคราะหองคประกอบ แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 1-5 เปนการพัฒนาขอคําถามในแบบสอบถาม  

และ ระยะท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 6 เปนการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือ ในงานวิจัยครั้งน้ีจะดําเนินการใน

เฉพาะข้ันตอนท่ี 1-5 สวนข้ันตอนท่ี 6 จะดําเนินการการศึกษาครั้งตอไป  

ระยะท่ี 1 การพัฒนาขอคําถามในแบบสอบถาม ดวยการระบุแนวคิด การสรางแนวคําถามและรูปแบบการ

ประเมิน ดังน้ี 

1) ศึกษาคนควาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ระบุแนวคิดการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิด

ของผูสูงอายุ  
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2) ศึกษาปรากฏการณและสัมภาษณการมีกิจกรรมยามวางในผูสูงอายุในชุมชนชนบทแหงหน่ึง จํานวน 16 

ราย เพ่ือซักถามขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมยามวางแลวนําขอมูลมาปรับใชเปนขอคําถามในแบบสอบถามของเครื่องมือในการ

วิจัย 

3) พัฒนาขอคําถามและรูปแบบการประเมินแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการูคิดใน

ผูสูงอายุในชุมชนชนบท 

ระยะท่ี 2  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

เครื่องมือไดรับการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน หลังจาก

ตรวจสอบและแกไขตามขอเสนอแนะทําการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยนําขอมูลท่ีไดมาทําการหาคาความตรง

ตามเน้ือหารายขอ (item-level content validity index: I-CVI) และความตรงตามเน้ือหาท้ังฉบับ (scale-level 

content validity index: S-CVI) ตามสูตรการคํานวณดัชนีความตรงตามเน้ือหาของ โพลิทและเบค (Polit, Beck, 2006) 

โดยกําหนดใหคาความตรงตามเน้ือหาในระดับท่ียอมรับได คือ มีคามากกวา 0.7     

หลังจากผูวิจัยไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกนเลขท่ี 

HE 622248 วันท่ี 30 มกราคม 2563 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใชกับ

ผูสูงอายุในชุมชนชนบทแหงหน่ึงจํานวน 30 ราย ซึ่งมีคุณลักษณะดังน้ี 1) เปนผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป มีสุขภาพดีหรือ

มีโรคประจําตัวแตสามารถควบคุมโรคได อาศัยอยูนอกเขตพ้ืนท่ีเมืองหรือเทศบาล จังหวัดขอนแกน 2) ไมมีความเสี่ยงตอ

ภาวะสมองเสื่อม โดยผานการคัดกรองดวยแบบประเมินสภาพสมองเบ้ืองตนฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State 

Examination: MMSE) สําหรับผูท่ีอานไมออกเขียนไมไดตองมีคาคะแนน 14 คะแนนข้ึนไป สําหรับผูท่ีเรียนระดับ

ประถมศึกษาตองมีคาคะแนน 17 คะแนนข้ึนไป และผูท่ีเรียนสูงกวาระดับประถมศึกษาตองมีคาคะแนนมากกวา 22 

คะแนนข้ึนไป 3) สามารถฟง พูด อานและเขียนภาษาไทยได และ 4) มีความสมัครใจและยินยอมในการเขารวมวิจัย โดย

อาสาสมัครทุกทานจะไดรับการช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาและสอบถามความยินยอมในการเขารวมงานวิจัย เมื่อ

อาสาสมัครยินดีเขารวมการวิจัย เมื่ออาสาสมัครยินยอม ผูวิจัยใหอาสาสมัครลงนามในใบยินยอมการเขารวมวิจัย เพ่ือเปน

การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางตามแนวปฏิบัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ท้ังน้ีอาสาสมัครจะไดรับการสัมภาษณท่ีบาน

หรือวัดหรือสถานท่ีท่ีอาสาสมัครสะดวก ใชเวลาระหวาง 30-45 นาที  ผูวิจัยใชรหัสแทนช่ืออาสาสมัครเพ่ือปกปดขอมูล

หลังจากน้ันนําไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาความสอดคลองภายใน (Internal consistency reliability) 

ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) โดยกําหนดใหคาความเช่ือมั่นใน

ระดับท่ียอมรับได คือ มีคามากกวา 0.7 ข้ึนไป (บุญใจ, 2555) และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับเมื่อหักขอน้ัน

ออก (Alpha it Item deleted)  

 

ผลการวิจัย 

ระยะท่ี 1 การพัฒนาขอคําถามในแบบสอบถาม 

1.1 การสรางขอคําถามจากการระบุแนวคิด และการศึกษาปรากฏการณนํารอง 

ผูวิจัยศึกษาคนควาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ สืบคน ใชหลัก PICO ตั้งแต มกราคม 2558 ถึง 

พฤศจิกายน 2562 บนฐานขอมูลตางประเทศ คือ Pubmed, Scopus และ Cochrane ดวยคําสําคัญวา (“Mental Status” 

OR “Cognitive function”  OR “Mental health status”  OR “Cognitive ability”  OR “Cognitive reserve”  OR 

“Cognitive activity” AND “Older adults” OR “Senior” OR “Older people” OR “Elderly” OR “Aging” AND 

“leisure activity” OR “leisure time” OR “free time”) ฐานขอมูลงานวิจัยในประเทศไทย คือ ThaiLIS และ Thai-Journal 
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ดวยคําวา “ผูสูงอายุ, กิจกรรมยามวาง, นันทนาการ, การรูคิด, สมรรถภาพสมอง” ไดงานวิจัยท่ีเก่ียวของจํานวน 42 เรื่อง 

จากน้ันคัดเลือกเขามาทบทวน 14 เรื่อง งานวิจัยจากฐานขอมูลตางประเทศ 10 เรื่อง ในประเทศ 4 เรื่อง จากน้ันสรุปในผล

การศึกษาระยะท่ี 1 ดังน้ี 

ความหมายของกิจกรรมยามวาง (leisure activities)  

Medical Dictionary (2009) ใหความหมายของ leisure activity วา กิจกรรมท่ีเลือกทําเพ่ือความสุข 

ผอนคลาย หรือความพึงพอใจทางอารมณอ่ืน ๆ มักจะทําหลังเลิกงานและความรับผิดชอบอ่ืน ๆ 

Cambridge Dictionary (2019) ใหความหมายวา คือ เวลาท่ีไมไดทํางานหรือทําหนาท่ีอ่ืน 

Verghese et al. (2006) ใหความหมายของ leisure activity วาหมายถึง กิจกรรมท่ีแตละบุคคลกระทํา

เพ่ือความเพลิดเพลินหรือความเปนอยูท่ีเปนอิสระจากการทํางานหรือกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ใหความหมายของคําวา นันทนาการ วาคือ กิจกรรมท่ีทํา

ตามความพึงพอใจในยามวาง เพ่ือใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผอนคลายความตึงเครียด 

เกิดทรัพย (2562) กิจกรรมยามวาง (นันทนาการ) หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลใชเวลาวางจากภารกิจหรือ

งานประจําดวยความพึงพอใจของตนเอง เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน และผอนคลายจากความตึงเครียด ท้ังรางกายและจิตใจ 

หรือกอใหเกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ชวยพัฒนาและเปนการฝกทักษะดาน

ตาง ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีมักเกิดข้ึนในชวงเวลาวางหรือ วันหยุดสุดสัปดาห  

ดังน้ันกิจกรรมยามวาง (leisure activity) คือ กิจกรรมท่ีแตละบุคคลกระทําดวยความพึงพอใจตนเอง ใน

เวลาวางจากภารกิจในชีวิตประจําวันหรืองานประจํา เพ่ือใหเกิดความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียด กอใหเกิดการ

พัฒนาท้ังทางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  

กิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดของผูสูงอายุ หมายถึง กิจกรรมท่ีผูสูงผูสูงอายุทําในเวลาวางจาก

ภารกิจในชีวิตประจําวันหรืองานงานประจํา เพ่ือใหเกิดความผอนคลาย และกอใหเกิดการพัฒนาท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม และสติปญญา 

กิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิด แบงออกเปน 3 หมวดหลัก ไดแก  หมวดกิจกรรมทางสมอง 

หมวดกิจกรรมทางกาย และหมวดกิจกรรมทางสังคม (Karp et al., 2006) โดยบางกิจกรรมสามารถจัดกลุมอยูไดมากกวา 

1 หมวด             

1) หมวดกิจกรรมทางสมอง (mental activity) หมายถึง กิจกรรมท่ีกระทําเพ่ือกระตุนการรูคิดใน

ดานตางๆ ชวยเพ่ิมใยประสาท (axon) ซึ่งทําหนาท่ีในการสงกระแสประสาทหรือคําสั่งออกจากตัวเซลลเพ่ือสื่อสารกับ

เซลลอ่ืน ๆ (Gordon, 1995 อางถึงใน ปนมณี, 2559) ใหมีการเช่ือมตอกันมากข้ึน ชวยเพ่ิมปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมอง 

(increase cerebral blood flow) สงเสริมการเจริญเติบโตของเซลลประสาท (nerve growth factor) นอกจากน้ียังเปน

การใชเซลลสมองท่ีมีอยูแลวใหเปนประโยชน ทําใหเซลลสมองแข็งแรง และชวยชะลอและปองกันการเกิดภาวะสมองเสื่อม

ได (Spector et al., 2003) อาทิ การอานหนังสือ การฟงวิทยุ การเลนเกมสอักษรไขว เกมสกระดาน/โซดุกุ, เลนไพ เกมส

ปริศนา (Clare et al., 2017; Iwasa, Yoshida, 2018) การดูโทรทัศน (สายสุนีย และคณะ, 2556; ลลิตา และคณะ, 

2558) การทํางานศิลปะ การใชอินเตอรเน็ต การทํางานฝมือ การเขียน การเลนดนตรี/รองเพลง (Iwasa, Yoshida, 2018) 

การเตรียมอาหาร (Gow et al., 2017; Iwasa, Yoshida, 2018) 

2)  หมวดกิจกรรมทางกาย (physical activity) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกายท่ีใชกลามเน้ือมัด

ใหญท่ีทําใหมีการใชพลังงานในรางกายเพ่ิมข้ึนจากภาวะปกติ มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมและคงไวซึ่งสมรรถภาพทางกาย 

(WHO, 2015)  มีผลตอท้ังโครงสราง หนาท่ี และการทํางานของการรูคิด ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายท่ีสูงข้ึนแสดงใหเห็นถึง
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การเพ่ิมข้ึนของปริมาณฮิปโปแคมปส (hippocampal) คอรเทกซกลีบหนาผากสวนหนา (prefrontal cortex) และ เบซอ

ลแกงเกลีย (basal ganglia) การเช่ือมตอของสมองทํางานไดดีข้ึน สมองสวนสีขาว (white matter) มีความสมบูรณมาก

ข้ึน การทํางานของสมองมีประสทิธิภาพมากข้ึน (Erickson et al., 2015) อาทิ การออกกําลังกาย (Clare et al., 2017 ; 

Gow et al., 2017; Iwasa, Yoshida, 2018; ลลิตา และคณะ, 2558; สุจิตรา และคณะ, 2559; วิลาสินี, 2560; สุทธิศรี, 

2561) การทํางานสวน การเลี้ยงสัตว (Iwasa, Yoshida, 2018)การทํางานบาน (Clare et al., 2017; Iwasa, Yoshida, 

2018) 

3)  หมวดกิจกรรมทางสังคม (Social activity) หมายถึง การท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมตางๆ รวมกับผูอ่ืน (Kelly et al., 2017) เปนตัวกระตุนใหระบบประสาททํางาน เพ่ิมการถายทอดกระแสประสาท

ระหวางเซลลประสาทดวยกัน หรือเซลลประสาทกับหนวยปฏิบัติงาน (Synaptic Activity) และชะลอการเสื่อมของสมอง 

(Saczynski et al., 2006) อาทิ การมีสวนรวมในกิจกรรม ชมรม ชุมชน สมาคมหรืออาสาสมัคร (Iwasa, Yoshida, 2018; 

ขวัญเรือน และคณะ, 2558; ลลิตา และคณะ, 2558; สุจิตรา และคณะ, 2559; สุทธิศรี, 2561) การไปเยี่ยมเพ่ือน ญาติ หรือ

คนอ่ืนๆ (Kuiper et al., 2015; Gow et al., 2017; Clare et al., 2017; Iwasa, Yoshida, 2018; ขวัญเรือน และคณะ, 

2558) การคุยโทรศัพท (Kuiper et al., 2015) การพูดคุยกับเพ่ือนหรือครอบครัว (Gow et al, 2017; Clare et al., 

2017; Iwasa, Yoshida, 2018) 

จากการศึกษาปรากฏการณจากชุมชนและสัมภาษณผูสูงอายุท่ีไมมีความเสี่ยงตอภาวะสมองเสื่อม จํานวน 

16 คน ในการศึกษานํารองในโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือปองกันภาวะสมอง

เสื่อมของผูสูงอายุ จังหวัดขอนแกน (มยุรี, 2562) พบวา สวนใหญอายุระหวาง 70-80 ป เพศ หญิง ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา อาศัยอยูในชุมชนชนบทมากกวา 50 ป  กิจกรรมยามวางท่ีผูสูงอายุปฏบัิติเปนประจํา 3 อันดับสูงสุด หมวด

กิจกรรมทางสมองไดแก การซื้อของ การดูโทรทัศน การเลนหวย/ล็อตเตอรี่ หมวดกิจกรรมทางกาย ไดแก การเดิน การ

ทํางานบาน การทําสวน และหมวดกิจกรรมทางสังคม ไดแก การเขารวมงานบุญประเพณีตางๆ ของหมูบานตามเทศกาล 

การพบปะพูดคุยกับเพ่ือน/ญาติ และการมีกิจกรรมรวมกับครอบครัว  

ดวยความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท่ีแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน บงบอกถึงความเช่ือ 

คานิยม ศาสนาและรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ินน้ัน ๆ เชนเดียวกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุในชุมชนชนบท ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงายภายใตวัฒนธรรมความเช่ือ 

ยึดมั่นในจารีตประเพณีของทองถ่ินท่ีเรียกวา "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" ท่ีมีงานประเพณีทําบุญรวมกันทุกเดือน (ศิราณี และคณะ, 

2557) ผูสูงอายุมีความเช่ือเรื่องศาสนาท่ีเหนียวแนน ทําใหการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสอดแทรกอยูในวิถีชีวิตประจําวัน 

(คณินณัฎฐ, ปฐวี, 2560) ดังน้ันกิจกรรมทางศาสนาจึงเปนหน่ึงในกิจกรรมยามวางของผูสูงอายุในชุมชนชนบท ขณะเดียวกัน

กิจกรรมทางศาสนา เปนกิจกรรมหน่ึงท่ีสงเสริมการรรูคิดของผูสูงอายุ เชน การสวดมนต  ชวยกระตุนการหลั่งสารสื่อ

ประสาทชวยในกระบวนการเรียนรูและความจํา (Prayer, 2012 อางใน กิจจศรัณย, กฤษณเพ็ชร, 2557) ทําใหคลื่น

สมองอัลฟาสูงข้ึน (กิจจศรัณย, กฤษณเพ็ชร, 2557) และการทําสมาธิมีผลทําใหคลื่นสมองอัลฟาและเบตาท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงสูงข้ึน (Pharasin, 2006 อางถึงใน กิจจศรัณย, กฤษณเพ็ชร, 2557) นอกจากน้ันยังชวยใหการเช่ือมตอ

ระหวางสมองดีข้ึน รวมท้ังชวยพัฒนาการรูคิดปองกันการฝอหรือโรคทางระบบประสาทและการรูคิดเสื่อมถอย (Fox et al., 

2014)  

ดั้งน้ันกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดของผูสูงอายุในชุนชนชนบท จึงประกอบดวย 4 หมวดไดแก 

หมวดกิจกรรมทางสมอง หมวดกิจกรรมทางกาย หมวดกิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมทางศาสนา  
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ผูวิจัยจึงไดนําผลจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษานํารองมาวิเคราะหและพัฒนาขอคําถามกิจกรรมท่ีปฏิบัติบอย

และสงเสริมการรูคิด จํานวน 37 กิจกรรมใน 4 หมวดหมู รวมขอคําถามท้ังหมด 37 ขอ  (ตารางท่ี 1) ดังน้ี  

1. กิจกรรมทางสมอง 15 ขอ ไดแก การอานหนังสือ การคุยโทรศัพทกับลูกหลาน การเลี้ยงหลาน การฟง

วิทยุ การดูโทรทัศน การเลนหวย/ล็อตเตอรี่ การซื้อของ การเตรียมทําอาหารดวยตัวเอง การคิดวางแผนเรื่องตางๆ 

2.  กิจกรรมทางกาย 11 ขอ ไดแก การออกกําลังกาย ไดแก การแกวงแขวน การเดิน การว่ิง การปน

จักรยาน การเดินทาง ไดแก การออกนอกบาน เชน ไปวัด ไปนา ไปตลาด ไปซื้อของ ไปหาเพ่ือน งานท่ีทํา ไดแก การสัตว 

การทํานา/ทําไร การทําสวนและดายหญา งานบาน ไดแก กวาดบาน ถูบาน ซักผาดวยมือ 

3.  กิจกรรมทางสังคม 7 ขอ  ไดแก การเขารวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ/โรงเรียนผูสูงอายุ การเขารวม

กิจกรรมชุมชน การเขารวมงานตางๆ ของหมูบาน การไปเยี่ยมญาติ/เพ่ือน การพูดคุยกับเพ่ือนวัยเดียวกัน/ตางวัย/เพ่ือน

บาน การมีกิจกรรมรวมกับครอบครัว และการพูดคุยกับคนในครอบครัว 

4.  กิจกรรมทางศาสนา 4 ขอ  ไดแก การทําบุญ/ใสบาตร การไปถวายอาหารพระท่ีวัด การจําศีล สวด

มนต/ฟงธรรมเทศนา/ฝกสมาธิ และการทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา  

1.2 ออกแบบรูปแบบการประเมิน    

มาตรวัดมีความสอดคลองกับนิยามแนวคิดท่ีผูวิจัยศึกษา รูปแบบการประเมินของแบบสอบถามถูก

เปนคําถามท่ีใหผูสูงอายุเลือกประมาณคาคําตอบท่ีกําหนดไว โดยผูสูงอายุตองเปรียบเทียบนํ้าหนักของคําตอบ ความถ่ีใน

การปฏิบัติท่ีเปนระดับกําหนดเปนตัวเลขของแตละขอความท่ีมีระดับวัดเปนอันดับมาตราท่ีมีขอความท่ีเปนกลาง พัฒนาให

เปนการวัดพฤติกรรมท่ีปฏิบัติกิจกรรมน้ัน แบบมาตรประมาณคา (rating scale)  โดยจากแตละขอเปนมาตรวัด 5 ระดับ 

คือ 0 = ไมเคย หมายถึง ทานไมเคยทํากิจกรรมน้ันเลย 1 = นานๆ ครั้ง หมายถึง ทานทํากิจกรรมน้ันนานๆ ครั้ง 2 = 

บางครั้ง หมายถึง ทานทํากิจกรรมน้ันเปนบางครั้ง 3 = บอยครั้ง หมายถึง ทานทํากิจกรรมน้ันบอยครั้ง 4 = ประจํา/เสมอ 

หมายถึง ทานทํากิจกรรมน้ันประจํา (ทําทุกวัน) คะแนนรวมตั้งแต 0-80 คะแนน  

 

ตารางท่ี 1 ตัวอยางแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดของผูสูงอายุในชุมชนชนบท  

ขอมูล ความถี่ในการทํากิจกรรม 

 ไมเคย นานๆคร้ัง บางคร้ัง บอยคร้ัง ประจํา/เสมอ 

กิจกรรมทางสมอง      

 1.ทานอานหนังสือ  1 2 3 4 5 

 2.ทานเลนหวยหรือล็อตเตอรี่  1 2 3 4 5 

 15............ 1 2 3 4 5 

กิจกรรมทางกาย       

16. ทานทํานา ทําไร  1 2 3 4 5 

17. ทานเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย 1 2 3 4 5 

26...................       

กิจกรรมทางสังคม      

27. ทานเขารวมงานตางๆ ของหมูบาน  1 2 3 4 5 
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ตารางท่ี 1 ตัวอยางแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางท่ีสงเสริมการรูคิดของผูสูงอายุในชุมชนชนบท  (ตอ) 

ขอมูล ความถี่ในการทํากิจกรรม 

 ไมเคย นานๆคร้ัง บางคร้ัง บอยคร้ัง ประจํา/เสมอ 

33……..  1 2 3 4 5 

กิจกรรมทางศาสนา      

34. ทานใสบาตรตอนเชา 1 2 3 4 5 

37...............      

           

  ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1 การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ      

ผู วิจัยนําแบบสอบถามท่ีพัฒนาแลวไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity)  โดย

ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน และผูวิจัยไดปรับปรุงขอคําถามตามขอเสนอแนะ ไดแก การปรับลดความซ้ําซอนของขอคําถาม การปรับ

สํานวนความชัดเจนของการใชภาษาใหเหมาะสมกับระดับการศึกษาและบริบทชุมชนชนบท เชน คําถามในแบบสอบถาม

กิจกรรมทางสมองขอท่ี  ไปซื้อของนอกบาน ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหปรับเปลี่ยนเปน การซื้อของ เน่ืองจากการไปซื้อของจะ

ซ้ํากับกับกิจกรรมทางกายในหัวขอการเดินทาง และกิจกรรมทางกายในหัวขอ การทําอาชีพ ใหเพ่ิมการทอผา และจักสาน 

ซึ่งผูวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษาปรับสํานวนตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ จากจํานวน 37 ขอ หลังปรับขอคําถามตาม

คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิเหลือขอคาํถาม 20 ขอ ประกอบดวย กิจกรรมทางสมอง 7 ขอ ไดแก อานหนังสือ (หนังสือพิมพ 

หนังสือทุกชนิด) ฟงวิทยุ (ขาว/เพลงหมอลํา/ธรรมมะ)  ดูโทรทัศน (รายการขาว/สารคดี/รายการกีฬา) การซื้อของ เตรียม

หรือทําอาหารดวยตัวเองหรือเลี้ยงหลาน และ เลนเกม/หวย/ซื้อลอตเตอรี่/เลนไพ กิจกรรมทางสังคม 6 ขอ ไดแก พูดคุย

กับเพ่ือนวัยเดียวกัน/ตางวัย/เพ่ือนบาน ทํากิจกรรมรวมกับครอบครัว ทํากิจกรรมรวมกับชมรมตางๆ ทํากิจกรรมรวมกับ

ชุมชน ไปรวมงานตางๆ ของหมูบาน และไปเยี่ยมญาติ/เพ่ือน กิจกรรมทางศาสนา 3 ขอ ไดแก ใสบาตรตอนเชา  สวดมนต 

และทําสมาธิ กิจกรรมทางกาย 4 ขอ ไดแก การออกกําลังกาย แกวงแขวน/เดิน/ว่ิง/ปนจักรยาน การเดินทางเดิน ไปวัด/

ไปนา/ไปตลาด/ไปซื้อของ/ไปหาเพ่ือน การทําอาชีพ ทํานา ทําไร/ทําสวน /เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย/จับ ปลา/ทอเสื่อ ทอผา จัก

สาน และ  งานบาน ทํางานบาน กวาด ถูบาน /ซักผาดวยมือ/รดนํ้า ตนไม/ตกแตงตนไม หลังจากน้ันนําไปคํานวณไดคา

ดรรชนีความตรงตามเน้ือหาท้ังฉบับ (scale-level content validity index: S-CVI) และดรรชนีความตรงเน้ือหา (Content 

validity index: CVI) เทากับ 0.98 และ 0.9 ตามลําดับ  

2.2 การตรวจสอบความเท่ียงของเคร่ืองมือ      

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดปรับแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใชกับผูสูงอายุในชุมชน

ชนบทแหงหน่ึงจํานวน 30 ราย  พบวา อาสาสมัครสวนใหญอายุระหวาง 60-69 ป รอยละ 73.3 เพศหญิง รอยละ 60.0 

สถานภาพสมรสคูรอยละ 66.7 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 86.7 มีความสามารถอานออกเขียนได รอยละ 

66.7 มีรายไดพอเพียง รอยละ 73.3 เปนครอบครัวประเภทครอบครัวขยาย ไมมีโรคประจําตัว และไมเปนสมาชิกชมรม

หรือกลุมใดๆ รอยละ 70.0, 53.3 และ 86.7 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 2  จํานวน รอยละ ลักษณะท่ัวไปของกลุมอาสาสมัคร (n=30) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

อาย ุ(ป)   

- 60-69 22 73.3 

- 70-79 8 26.7 

เพศ   

- ชาย 12 40.0 

- หญิง 18 60.0 

สถานภาพสมรส   

- คู 20 66.7 

- หมาย 10 33.3 

การศึกษา   

- ไมไดเรียนหนังสือ 1 3.3 

- ประถมศึกษา 26 86.7 

- มัธยมศึกษา 3 10.0 

ความสามารถในการอานเขียน   

- อานไมออก เขียนไมได 6 20 

- อานออก เขียนไมได 4 13.3 

- อานออก เขียนได 20 66.7 

รายได (บาท)   

- เพียงพอ 22 73.3 

- ไมเพียงพอ 8 26.7 

ประเภทครอบครัว   

- ครอบครัวเดี่ยว 9 30.0 

- ครอบครัวขยาย 21 70.0 

โรคประจําตัว   

- มีโรคประจําตัว 14 46.7 

- ไมมีโรคประจําตัว 16 53.3 

    การเปนสมาชิกชมรมหรือกลุมในหมูบาน   

- ไมเปนสมาชิก 26 86.7 

- เปนสมาชิก    4 13.3 

 

            หลังวิเคราะหความเท่ียงโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical package for the social science)  คา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) เทากับ .629  ผูวิจัยจึงพิจารณาความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบท้ังฉบับเมื่อหักขอน้ันออก (Alpha it Item deleted) รวมกับคาสหสัมพันธของขอคําถามน้ันกับคะแนนรวม

ของแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไมรวมขอน้ัน ซึ่งมีคาตั้งแต .20 ข้ึนไป  เมื่อพิจารณาขอคําถามท่ีมคีาอํานาจจําแนกตามเกณฑ 
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จึงหักขอคําถามท่ีไมมีคุณภาพออก 5 ขอ เหลือขอคําถาม 15 ขอ ทําใหคาความเช่ือมั่นแบบสอบถามท้ังฉบับเปน 0.73  

ประกอบดวย กิจกรรมทางสมองจํานวน 5 ขอ กิจกรรมทางสังคมจํานวน 6 ขอ กิจกรรมทางกายจํานวน 3 ขอ และ

กิจกรรมทางศาสนาจํานวน 1 ขอ  

   

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางของผูสูงอายุในชุมชนชนบท เปนเครื่องมือท่ีสรางจาก

บริบทของผูสูงอายุในชุมชนชนบทแหงหน่ึง ในจังหวัดขอนแกน ตามกรอบแนวคิดของเดเวลลิส โดยพัฒนาขอคําถามใน

แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการศึกษานํารองท่ีเก่ียวของ นําขอมูลไปสรางเปนขอคําถามใน

แบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางสงเสริมการรูคิดของผูสูงอายุในชุมชนชนบท ซึ่งแบงออกเปน 4 หมวด จํานวน 20 ขอ 

ประกอบดวย กิจกรรมทางสมองจํานวน 7 ขอ กิจกรรมทางสังคมจํานวน 6 ขอ กิจกรรมทางศาสนาจํานวน 3 ขอ กิจกรรม

ทางกายจํานวน 4 ขอ แตละขอเปนมาตรวัด 5 ระดับ 0 ถึง 4 มีการตรวจสอบคุณภาพรายขอและท้ังฉบับมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 การพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยหาคาความตรงเชิงเน้ือหา (content validity index: 

CVI) พบวามีขอคําถามผานเกณฑท้ังหมดจํานวน 20 ขอ ผูทรงคุณวุฒิไดเสนอแนะใหปรับขอคําถามใหสั้นกระชับเขาใจงาย 

ปรับขอท่ีซ้ําซอนและเพ่ิมเติมในกิจกรรมท่ีขาดไป ซึ่งผูวิจัยและอาจารยท่ีปรึกษาปรับขอคําถามตามขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒิท้ังหมดจาก 37 ขอ หลังปรับตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเหลือขอคําถาม 20 ขอ ขอคําถามท้ัง 20 ขอ 

ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลอง นอกจากน้ีเครื่องมือแบบสอบถามดังกลาวไดผานข้ันตอนการทดสอบความตรงเชิง

เน้ือหาท้ังฉบับ (scale-level content validity index: S-CVI) และความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity index: CVI) 

ซึ่งเปนไปตามเกณฑการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา  

 การพิจารณาความเท่ียงของเครื่องมือ ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.73  แมจะไมสามารถ

เปรียบเทียบกับงานศึกษาในผูสูงอายุไทยท่ีใชแบบสอบถามท่ีคลายคลึงกัน เน่ืองจากขอคําถามการมีกิจกรรมยามวางเปน

สวนหน่ึงของแบบสอบถามท้ังฉบับ (ลลิตา และคณะ, 2558) แตคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคท่ีไดมากกวา 0.70 

ซึ่งเปนเกณฑท่ียอมรับสําหรับแบบสอบถามท่ีพัฒนาใหม  โดยในแตละหมวดยังคงมีกิจกรรมท่ีเปนเครื่องวัด อยางนอย 1 

ขอ นอกจากน้ีการทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถามเปนการทดลองใชนํารองในผูสูงอายุไทยท่ีอาศัยในชุมชนบท ยังคง

ตองการจํานวนตัวอยางเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปวิเคราะหความตรงเชิงโครงสรางตอไป   

 ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีไดขอคําถามในแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางของผูสูงอายุในชุมชนชนบทจํานวน 15 

ขอ ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมทางสมอง 5 ขอ กิจกรรมทางสังคม 6 ขอ กิจกรรมทางศาสนา 1 ขอ และกิจกรรมทางกาย 3 

ขอ ซึ่งเปนไปตามเกณฑการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาและมีคาความเท่ียงในระดับท่ียอมรับได นอกจากน้ันยังเปน

เครื่องมือท่ีไมเคยมีใครสรางมากอนในบริบทของประเทศไทย ซึ่งมีความแตกตางจากตางประเทศเน่ืองจากเครื่องมือ

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนในการศึกษาท่ีผานมาในตางประเทศน้ันมีความแตกตางหลากหลายท้ังบริบท วัฒนธรรมประเพณี 

และรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางไปจากประเทศไทย ดังน้ันเครื่องมือแบบสอบถามน้ีท่ีสรางข้ึนมีความตรงเชิงเน้ือหา

อยูในระดับดี มีความเหมาะสมในการนําไปใชในบริบทของชุมชนชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได 

 อยางไรก็ตามผลการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางของผูสูง 

อายุในชุมชนชนบทจะเปนไปตามเกณฑท่ียอมรับได แตเครื่องมือยังมีขอจํากัดในการนําไปใชเน่ืองจากเปนเครื่องมือท่ีสราง

ข้ึนเปนครั้งแรกโดยใชในบริบทของชุมชนชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเทาน้ัน อาจจะมีขอจํากัดในการ
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นําไปใชวัดในชุมชนชนบทภาคอ่ืนๆ ท่ีมีบริบท วัฒนธรรมประเพณี และรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางออกไป หากมี

การศึกษาเพ่ิมเติมควรมีการปรับแบบสอบถามใหเหมาะกับบริบทอ่ืนๆ ตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. การสรางเครื่องมือแบบสอบถามการมีกิจกรรมยามวางของผูสูงอายุในชุมชนชนบท ในบริบทอ่ืนๆ เพ่ือใหได

ขอคําถามท่ีครอบคลุมมากข้ึน และศึกษาโครงสรางและรูปแบบการมีกิจกรรมยามวางของผูสูงอายุในชุมชนชนบทได

ชัดเจนมากข้ึน 

2.  ควรมีการศึกษาและนําแบบสอบถามน้ีไปทดลองใชในผูสูงอายุในชุมชนชนชนบทท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเพ่ือ

ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางตอไป 
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