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บทคดัย่อ  

ในงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ “พุทธิปัญญา” ในนักศึกษาระดับอุดม 

ศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยแวดล้อม และ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกับการท างานทาง “พุทธิปัญญา” ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต เ พ่ือน าผลที่ ได้มาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางให้นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ได้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การท างานทาง “พุทธิปัญญา” 

ท างานอย่างมีประสทิธภิาพ 

วิธีวิจัยที่น ามาใช้ในงานน้ี คือ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณา โดยการเกบ็ข้อมูลแบบ

บังเอิญ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 120 คน จากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุระหว่าง 18-22 

ปี ให้ท าแบบสอบถามด้านพฤติกรรม, ปัจจัยแวดล้อม, สภาพแวดล้อม แล้วให้ท าแบบทดสอบ 

MMSE 2002 เพ่ือวัดผลการท างานทาง “พุทธิปัญญา” แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลผล

ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ โดยการใช้สตูร Chi-Sqare  

ผลการวิจัยสรุปว่า นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อท าการ

ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ MMSE 2002 ไม่พบนักศึกษาที่มีคะแนนต ่ากว่า 23 ซ่ึงถือว่า การ

ท างานของ Cognitive function ยังอยู่ในเกณฑ ์

 

ABSTRACT 

 The objectives of the present research on “A study of factors affecting the 

“Cognitive Function” of undergraduate students at Dhurakij Pundit University” are to study 

the behaviors, external factors and environments affecting the impact of “Cognitive 

Function” among undergraduate students at DPU University. The research findings will 

provide information and guideline for the modification of students’ behaviors and 

environments for more effective performance of their “Cognitive Function”. 

                                                           
*
  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

** ที่ปรึกษาวิทยานพินธ ์
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 The research methods used are: descriptive research based on the data collected 

from a group of 120 students who study University undergraduate Age 18-22 years 

selected by a random sampling method; questionnaires on relevant behaviors, external 

factors and environments; and MMSE 2002 testing to measure the performance of 

“Cognitive Function” among the students. The questionnaire and test results were then 

analyzed, interpreted and processed with the use of Chi-square statistic. 

 In conclusion, the research found that no undergraduate students at DPU 

University achieved a score below 23 for the MMSE 2002 test. This indicated that the 

impact of their “cognitive function” fell within a normal range.  

 

1. บทน า 

 1.1  ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ

ส าหรับประเทศในอนาคต เป็นวัยของการเรียนรู้เพ่ืออาชีพและความเข้าใจชีวิต ต้องปรับชีวิตเพ่ือ

พร้อมไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ มักใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการเรียน การท างาน หรือการ

ท ากิจกรรมต่างๆ จนลืมใส่ใจการใช้ชีวิตประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน ก่อให้เกิดโรคต่างๆ และมี

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ท าให้หงุดหงิดง่าย อารมณ์ไม่คงที่ การท างานของสมองด้าน Cognitive 

function ลดลง คิดจัดการปัญหาไม่เป็นระบบ ความจ าลดลง ซ่ึงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญของการการ

เรียนรู้  การท างาน และการท ากจิกรรมต่างๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ดีเทา่ที่ควร ขาดสมาธิในการเรียน 

การท างาน มีความสัมพันธ์ด้านลบกับการเข้าสังคม ปฏิสัมพันธ์ไม่ดีกับคนรอบข้าง เหล่าน้ีเป็น

จุดเร่ิมต้นที่ส าคัญของศักยภาพของแต่ละบุคคล และอาจเกิดเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ

ต่อไปในอนาคต 

ในงานวิจัยน้ี จะมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ มีส่วนส าคัญในการท างานของ Cognitive 

function เพ่ือเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อ ที่จะต้องเสริมสร้างพัฒนาการท างานทางปัญญา เกี่ยวกับการ

เรียนรู้ ความจ า การวางแผนทางความคิด การคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นประโยชน์ในการบูรณา

การการเรียนรู้ การท ากิจกรรม ความจ า และการเข้าสังคม เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยท างาน 

และเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาระดับประเทศต่อไป 

 

 1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษาหรือวิจยั 

 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลท าให้การท างานของ 

Cognitive function ลดลง 

 2.  เพ่ือเป็นข้อมูล สารสนเทศในการน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในงานวิจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องได้ 

1016



3 

 

 1.3 สมมุติฐานของการศึกษาหรือวิจยั 

 1.  พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดการท างานที่ผิดปกติ

ของ Cognitive function ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 2.  ปัจจัยแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการท างานที่ผิดปกติของ Cognitive function ใน

นักศึกษาระดับอุดม ศึกษา 

 3. สภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการท างานที่ผิดปกติของ Cognitive function ใน

นักศึกษาระดับอุดม ศึกษา 

 1.4 ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับเปล่ียนวิธีการใช้ชีวิต อันที่จะเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ เ รี ยน รู้  และความจ า  (COGNITIVE FUNCTION) ของ นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  

 1.5  ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุ่งเน้นที่จะศึกษา พฤติกรรมและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิด

การท างานที่ผิดปกติในด้านการเรียนรู้ และความจ า (COGNITIVE FUNCTION) ของนักศึกษา

ระดับ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ด้วยการเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภมูิ และการทดสอบ

วัด COGNITIVE FUNCTION จากนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการให้ท าแบบสอบถามแบบ

บังเอญิ (Accidental Sampling)  

 

2.1 แนวคิด 

2.1.1  วัยรุ่น วัยรุ่นตอนปลาย เป็นอายุระหว่าง 18-22 ปี เป็นช่วงเวลาส าคัญ

เน่ืองจากมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา และด้านจิตใจ จึงควรเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่สภาวะการเป็นผู้ใหญ่ และวัยท างาน  

2.1.2 Cognition เป็นกระบวนการรับรู้ข้อมูลจากภายนอก ผ่านการเรียนรู้ การวิ

เคราห์และส่งต่อไปยังผิวสมอง เพ่ือจัดระบบ จัดเกบ็ไว้ในความทรงจ า และดึงออกมาใช้ในการ

แก้ปัญหาต่างๆในอนาคต  

2.1.3  ปัจจยัทีส่่งผลต่อการท างานของ Cognitive function 

 2.1.3.1  การนอนหลับ หมายถึง สภาวะที่ ร่างกายตัดการรับรู้ต่อของ

สิ่งแวดล้อมและโดยปกติระหว่างการนอนหลับร่างกายจะไม่มีการเคล่ือนที่ มนุษย์เราใช้เวลาหน่ึง

ในสามของแต่ละวันไปกับการนอนหลับ ถ้าคนเราอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอก็ ระบบ

จัดเกบ็ความทรงจ าหรือระบบประสาทจะมีประสทิธภิาพลดลง  

 2.1.3.2  การดื่มน ้ า  มีผลการวิจัย เ ร่ือง Drinking Water May Provide 

Mental Boost ศึกษาโดย Rachael Rettner, Senior Date: 16 July 2013 การดื่มน ้า อาจช่วย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานทาง Cognitive function ได้ ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า 
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ปริมาณการใช้น า้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการท างานของ Cognitive function และการศึกษา

วิจัยแคโรไลนเ์อ็ดมนัดข์อง University of East London School of จิตวิทยาในองักฤษกล่าวว่า 

การกระหายน ้ าสามารถลดประสิทธิภาพการท างานของ Cognitive function 

 2.1.3.3  การดื่มแอลกอฮอล ์มีผลโดยตรงต่อการกดการท างานของระบบ

ประสาท และกดการท างานของก้านสมอง (Brain stem) หากดื่มแอลกอฮอล์ มากๆ จนเกิดภาวะ 

Korsakoff syndrome จะท าให้ สญูเสยีความทรงจ าในอดีต มักสร้างเร่ืองราวขึ้นมาใหม่ และเช่ือว่า

เร่ืองราวน้ันเกดิขึ้นจริง ร่วมกบัมีอาการทางระบบประสาทโดยทั่วไประดับสติปัญญายังปกติอยู่ แต่

หากผู้ป่วยยังดื่มแอลกอฮอล์จะมีผลต่อสมองโดยตรง อาจท าให้เกิดปัญหาด้านทักษะ ความจ า 

การเรียนรู้  การตัดสนิใจแย่ลง 

 2.1.3.4  การออกก าลงักาย จัดเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งต่อสุขภาพกาย

และจิต มีรายงานว่าการออกก าลังกายจะช่วยให้มีอารมณ์ดีขึ้ น  มีสมรรถนะของการรู้คิด 

(cognitive function) ซ่ึงรวมทั้ง การรับรู้ สมาธิ ความจ า ที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก 

การท างานของสมองระดับสูง(Executive Function) คือ การคิด แก้ปัญหา การตัดสินใจ และการ

วางแผนดีขึ้น 

 2.1.3.5 การนัง่สมาธิ 

มีงานวิจัยของนักวิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโทมัสเจฟเฟอร์สัน ในเมืองฟิลา

เดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เช่ือมั่นว่า การท าสมาธิด้วยการภาวนามนตราช่วยให้การ

ตอบสนองทางอารมณ์ที่มีต่อความเครียด ความเหน่ือยล้า และความวิตกกังวล ในผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาความจ าบกพร่องและความจ าเสื่อมน้ันดี ผลการวิจัยเบ้ืองต้นช้ีให้เหน็ว่า กลุ่มทดลองมีการ

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของเลือดที่ไปเล้ียงสมองส่วน Pre Frontal (ควบคุมความคิด การตัดสินใจ 

ความสนใจ) Superior Frontal (ควบคุมการตระหนักรู้ตัว ความรู้สึก) และ Superior Parietal 

(ควบคุมการสมัผัส การพูด การรับรส) รวมถึงช่วยให้ความจ าดีขึ้นด้วย 

2.1.6  ความเครียด กระบวนการที่เกิดข้ึนเม่ือคนเราต้องปรับตัวหรือจัดการกับ

สถานการณ์แวดล้อมที่คุกคาม หรือขัดขวางการ ปฏิบัติทางกาย และทางใจส่งผลต่อการท างาน

ร่วมกันระหว่างระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมน หล่ังออกมาเข้าสู่เลือดและน า้ลาย 

ทั้งน้ี คอร์ติซอลฮอร์โมนที่หล่ังออกมาจะยับย้ังการดูดซึมโปรตีน ท าให้เซลล์ที่เกิดใหม่ขาดวัตถุดิบ

ในการสร้างความเจริญเติบโตและพัฒนาการของเซลล์  ส่งผลให้เซลล์ประสาทตาย ท าให้

ประสทิธภิาพในการเรียนรู้และความจ าลดลง. 
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3. ระเบยีบ วิธีการวิจยั 

 3.1 วิธีการศึกษา การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงศึกษา

ปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรม ด้านปัจจัยแวดล้อม และด้านสภาพแวดล้อม ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบ เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย และเกบ็ข้อมูล 

ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธนัวาคม 2558 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ก.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัย ธุรกจิบัณฑติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 120 คน  

ข.  เกณฑใ์นการคัดเลือกตัวอย่างในการศึกษา (Inclusion Criteria) ดังน้ี 

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิต 

- เป็นวัยรุ่นตอนปลาย มีอายุระหว่าง 18-22 ปี 

- มีความสมัครใจในการให้ข้อมูล ในแบบสอบถาม และท าแบบทดสอบ 

ค. ขนาดตัวอย่าง 

เลือกสุ่มตัวอย่าง หานักศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 120 คน มาท า

แบบสอบถามแบบบังเอญิ (Accidental Sampling) เกบ็ข้อมูลพฤติกรรมพ้ืนฐาน และแบบทดสอบ 

Cognitive function  

 

 3.2 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

ส่วนที่ 1  แบบบันทกึข้อมูลพฤติกรรมข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ อายุ ช้ันปีการศึกษา เกรดเฉล่ีย 

พ้ืนฐานรายได้ งานอดิเรก. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวข้อกับปัจจัยที่ท  าให้เกิดความผิดปกติของ Cognitive function 

ได้แก่ คุณภาพการนอน การรับประทานอาหาร การดื่มน า้ การดื่มแอลกอฮอล์ การท าสมาธิ การ

ออกก าลังกาย และความเครียด. 

ส่วนที่ 3 แบบทดสอบการท างานของ Cognitive function ได้แก่ MMSE – THAI 

2002 ซ่ึงเป็นแบบทดสอบช้ีวัด ของผู้ที่มีภาวะทางจิต โดยมีจุดตัดคะแนนที่ 25 จาก 30 ซ่ึงปกติ 

ผู้ที่มีปัญหาสภาวะทางจิต หรือ Cognitive function จะมีจุดตัดที่ 23/24 จาก 30 คะแนน  

 3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการสุ่มตัวอย่าง (Simple Random Sampling) โดย

การจับสลากคัดเลือกสถานที่ จ านวน 3 ที่ ได้แก่ใต้อาคารเรียนคณะศิลปกรรม โรงอาหาร และข้าง

สนามฟุตบอล หานักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี อายุระหว่าง 18-22 ปี ที่ละ 40 คน มา

ท าแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บข้อมูลพฤติกรรมพ้ืนฐาน และ

แบบทดสอบ Cognitive function.  
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 3.4  วิธีการวิเคราหข์อ้มูล ข้อมูลที่เกบ็เป็นข้อมูลคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ สถิติเชิงวิเคราะห์ 

(Analysis Statistics) ได้แก่ chi-square 

  น ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่ระดับความ

เช่ือมั่น (p<0.05) ใช้สถิติ chi-square ทดสอบหานัยส าคัญทางสถิติของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม 

 

4.  ผลการวิจยั 

  การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าศึกษาวิจัย การท างานของ Cognitive function 

ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-22 ปี จ านวน 120 คน โดยแจง

แบบสอบถามจ านวน 135 ชุด ได้รับการตอบกลับจ านวน 133 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ไม่

สามารถใช้ได้จ านวน 11 ชุด เกิดจากผู้กรอกแบบสอบถามมีข้อมูลไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก 

คือ อายุเกนิกว่าก าหนด และเคยประสบอุบัติเหตุทางสมอง ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

 4.1  ขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลดา้นพฤติกรรม ของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของผู้

ที่ได้ท าแบบสอบถามจ านวน 120 คน มีดังน้ี 

  4.1.1 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชชี้วิตประจ าวนัขั้นพื้ นฐาน 

  ขอ้มูลประชากร เกีย่วกบัเพศ 

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะเพศ 

 

เพศ รวม ร้อยละ 

ชาย  77 64.17 

หญิง 43 35.83 

รวมทั้งหมด 120 100 

 

จากข้อมูล มีจ านวนนักศึกษาเพศชาย 77 คน คิดเป็น ร้อยละ 64.17 ของนักศึกษา

ทั้งหมด 120 คน มีจ านวนนักศึกษาเพศหญิง 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.83 ของนักศึกษาทั้งหมด 

120 คน  

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อายุ รวม รอ้ยละ 

 18 ปี 4 3.33% 

 19 ปี 18 15.00% 
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 20 ปี 20 16.67% 

 21 ปี 23 19.17% 

 22 ปี 54 45.00% 

 ไม่ตอบ 1 0.83% 

รวมทั้งหมด 120 100.00% 

 

ตารางที ่3 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษา รวม เปอรเ์ซ็นต ์

ปี1 20 16.67% 

ปี2 25 20.83% 

ปี3 20 16.67% 

ปี4 52 43.33% 

ไม่ตอบ 3 2.50% 

รวมทั้งหมด 120 100.00% 

 

ตารางที ่4 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 

 

คณะ รวม เปอรเ์ซ็นต ์

ศิลปกรรมศาสตร์ 67 55.83% 

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 12 10.00% 

วิศวกรรม 11 9.17% 

รัฐประศาสนศาสตร์ 6 5.00% 

บริหารธุรกจิ 5 4.17% 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3.33% 

บัญชี 3 2.50% 

ศิลปศาสตร์ 3 2.50% 

การทอ่งเที่ยวและโรงแรม 2 1.67% 

นิติศาสตร์ 1 0.83% 

นิเทศศาสตร์ 1 0.83% 

ไม่ตอบ 5 4.17% 

รวมทั้งหมด 120 100.00% 
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ตารางที ่5 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ท าแบบสอบถามจ าแนกตามคณะ 

 

สถานภาพ รวม รอ้ยละ 

แต่งงานมีครอบครัว 7 5.83% 

มีแฟนแล้ว 29 24.17% 

โสด 81 67.50% 

ไม่ตอบ 3 2.50% 

รวมทั้งหมด 120 100.00% 

 

ตารางที ่6 ตารางคะแนนที่นักศึกษาท าแบบทดสอบได้ 

 

คะแนนแบบทดสอบที่นกัศึกษาท าได ้

 

รวม ร้อยละ 

คะแนน  23     1 0.83 

คะแนน  24 

  

9 7.50 

คะแนน  25 

  

14 11.67 

คะแนน  26 

  

23 19.17 

คะแนน  27 

  

22 18.33 

คะแนน  28 

  

31 25.83 

คะแนน  29 

  

12 10.00 

คะแนน  30     8 6.67 

 รวมทั้งหมด       120 100 

 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เหน็คะแนนที่นักศึกษาท าได้ ซ่ึงมีจุดตัดที่ 23 นักศึกษาทุกคน

ท าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ไม่มีนักศึกษาที่เร่ิมมี Impair cognitive function เลย จึงไม่สามารถ

เปรียบเทียบ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการท างานของ Cognitive 

function ได้ 

 

5. สรุปผลการวิจยั และ ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ Cognitive function ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ช้ัน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 คน ได้ข้อสรุปดังน้ี 
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ผลของแบบทดสอบอย่างเป็นทางการ พบว่า คะแนนที่ได้สูงกว่า 23 คะแนน ถือว่า การ

ท างานของ Cognitive function อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในผลการวิจัย ไม่พบนักศึกษาที่มีคะแนนต ่ากว่า 

23 จึงไม่มีนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่  Impairment Cognitve function ในมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์  

1. แม้นักศึกษาจะเร่ิมมีอาการ เช่น ขี้ หลงขี้ ลืม สมาธิสั้น ไม่สามารถค านวณเลขอย่าง

ง่ายได้ เป็นต้น ซ่ึงอาการต่างๆ เหล่าน้ี เป็นผลของการท างาน Cognitive function ลดลง แต่กยั็งไม่

มีตัวช้ีวัดใดๆ ที่ละเอียดพอที่จะช้ีวัด ในงานวิจัยน้ี ใช้แบบทดสอบ MMSE Thai 2002 เป็น 

Screening test เพ่ือคัดกรองความผิดปกติของ Cognitive เบ้ืองต้น แต่เน่ืองจากแบบทดสอบน้ียังไม่

มีความละเอียดพอ ที่จะคัดแยก ความผิดปกติในช่วงวัยรุ่น จึงยังไม่สามารถน าข้อมูลที่ได้มา ใช้

ประโยชน์ในการกระตุ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีของนักศึกษาได้  

2. ตัวแปร ที่เป็นผลต่อการเกิด Impair of cognitive function เช่น การไม่ออกก าลัง

กาย และ การนอนหลับไม่เพียงพอ น้ัน เหล่าน้ีพบมากในผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถใช้ได้กับคนอายุ

น้อย ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่าน้ี ซ่ึงจากข้อมูลพบว่าในวัยเดก็-อายุ 20กว่าๆ จะไม่

รู้สกึถึงความเสื่อม นอกเหนือจากไปตรวจวัดระดับสารเคมีในร่างกาย จึงจะสามารถบอกได้ว่าความ

เสื่อมไปถึงระดับไหนแล้ว แต่พออายุมากขึ้น อาการของความเสื่อมจะเร่ิมปรากฏ ในผู้ชายร่างกาย

จะปรากฏความเสื่อม ตอนอายุ 35 ปี ในผู้หญิงจะช้ากว่า คืออายุ 40 ปี แต่จะเกดิอย่างรวดเรว็ 

3. ภาวะ Impairment Cognitve function มีสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของฮอร์โมน 

พบว่าในวัยหนุ่มสาว ยังมีระดับฮอร์โมนปกติ จึงไม่พบความผิดปกติของ Impairment Cognitive 

function ถึงแม้ว่านักศึกษาบางรายจะเร่ิมมีอาการความจ าสั้น สมาธิสั้น แต่กยั็งอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ 

และยังไม่มีแบบทดสอบใดที่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานสามารถน าไปวัดค่าความเสื่อมน้ันได้  

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ในการท าวิจัยคร้ังต่อไปในเร่ืองน้ี ควรแยกประเภทของพฤติกรรมที่จะศึกษา จะท า

ให้ง่ายต่อการควบคุมตัวแปร ในที่น้ีผู้วิจัย ได้คัดเลือกพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่

อาจจะไม่เหมาะกบักลุ่มที่ท  าการศึกษา 

2. ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากข้ึน โดยเพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 

40 ปีขึ้นไป เน่ืองจากเร่ิมมีความเสื่อมในร่างกาย จะสามารถสงัเกตุพฤติกรรมได้ชัดขึ้น 

3. ควรเลือกตัวช้ีวัดให้เหมาะกบังานวิจัยประเภทต่างๆ ในประเทศไทย มีตัวช้ีวัดที่เป็น

ที่ยอมรับอยู่ 2 แบบ คือ TMSE และ MMSE 2002 อย่างไรกต็ามตัวช้ีวัดทั้ง 2 ตัวน้ียังไม่มีความ

ละเอียดพอในการคัดกรอง ความผิดปกติของ Cognitive function ในแต่ละช่วงวัย อาจจะต้องใช้

ตัวช้ีวัดอื่นร่วมด้วยโดยอาศัยข้อมูลดัชนีการช้ีวัดจากต่างประเทศมาพัฒนาให้สอดคล้อง 
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